PRZYS T A NEK
bezpłatny dwutygodnik
miłośników komunikacji
miejskiej
kontynuacja Nowinek z Pyrogrodu
Witamy w Przystanku
Drodzy Czytelnicy! Zgodnie z obietnicą daną
w ostatnim, setnym numerze Nowinek z Pyrogrodu,
oddajemy Wam do rąk pierwszy numer Przystanku.
Przystanek będzie poruszał tematykę szeroko rozumianej komunikacji miejskiej. W obrębie naszych
zainteresowań znajdą się szczególnie tramwaje,
autobusy miejskie i trolejbusy oraz, oczywiście,
związana z nimi infrastruktura.
Pod koniec ubiegłego roku redakcja Nowinek
rozważała co najmniej trzy warianty dotyczące
przyszłości tego dwutygodnika. Pierwszym było
stworzenie nowej, płatnej gazety na wzór Świata
kolei. Ten wariant jednak odrzuciliśmy, gdyż po
wstępnych kalkulacjach okazało się, iż wydawanie
takiej gazety byłoby nieopłacalne, a znaczną część
czasu poświęcanego na przygotowanie każdego
numeru, musielibyśmy przeznaczać na sprawy formalne. Rozważaliśmy też całkowite zakończenie
wydawania gazety, gdyż każdy z nas dysponuje coraz mniejszą ilością wolnego czasu. Ostatecznie
zdecydowaliśmy kontynuować tradycje Nowinek
z Pyrogrodu, czyli w dalszym ciągu wydawać bezpłatny dwutygodnik. Dzięki temu będzie łatwo dostępny, ale autorom nie będziemy wypłacać honorariów. Mimo to mam nadzieję, że uda się podtrzymać wspaniały zwyczaj nieodpłatnego pisania artykułów przez miłośników z całej Polski, wynikający
po prostu z chęci podzielenia się posiadanymi wiadomościami. Przystanek nadal będzie ukazywał się
w dwóch wersjach – internetowej oraz papierowej,
dostępnej na zebraniach KMPS.
Kolejną sprawą nad którą się zastanawialiśmy był
tytuł. Wiadome było, że musi on ulec zmianie, gdyż
Nowinki z Pyrogrodu mogły się odnosić co najwyżej
do wiadomości poznańskich. Mając na uwadze

Z kraju i ze świata
! Bydgoszcz (autobus). Na testach w bydgoskim MZK jeździł solaris urbino 18 o numerze 1376
z poznańskiego MPK. „Testera” widziano na linii 51.
Natomiast już w piątek, 25 stycznia autobus obsługiwał poznańską linię 74, po udanym powrocie do
macierzystej zajezdni A-1.
! Bydgoszcz (tramwaj). Od 1 stycznia 2002 r.
ograniczono częstotliwość kursowania tramwajów
w Bydgoszczy. Związane jest to z tym, że miasto
obcięło dotacje dla komunikacji. Było to jedno
z rozwiązań, drugie przewidywało bowiem podwyżkę cen biletów. Tak więc, od stycznia w dzień roboczy będziemy o kilka minut dłużej czekać na tramwaj. Po naprawie głównej jeździ już skład 324+325
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ostatnio występujące tendencje, zamierzaliśmy
stworzyć gazetę o charakterze ogólnopolskim.
Rozważaliśmy różne propozycje tytułów (m.in.
Omnibus, Trasa). Przy okazji rodziły się bardzo
śmieszne nazwy, np.: MPK (Miłośniczy Przegląd
Komunikacyjny), WPK (Wielotrakcyjny Przegląd
Komunikacyjny) i inne. Wtedy z pomocą przyszedł
nieoceniony Piotr Dutkiewicz, który niby od niechcenia zaproponował Przystanek oraz narysował
projekt winietki. Ta nazwa przypadła do gustu przyszłym redaktorom i prawie jednogłośnie została wybrana. Również logo się spodobało i z pewnymi
zmianami zostało zaakceptowane.
W porównaniu z Nowinkami zmieni się trochę
układ rubryk. Na samym początku znajdzie się dział
Z kraju i ze świata obejmujący krótkie informacje
z kraju oraz, na ile to będzie możliwe, z zagranicy.
Następnie będziemy publikować wszelkie dłuższe
artykuły nie dotyczące Poznania, w tym Przystanek
przedstawia (opisy sieci komunikacyjnych w różnych miastach). Wszystkie informacje dotyczące
Poznania zbierzemy w jeden dział, który nazwiemy
(na pamiątkę) Nowinki z Pyrogrodu. Obejmować on
będzie następujące rubryki: Między przystankami
(krótkie notatki), Z pamiętnika lakiernika (tabelka
z wykazem zmieniających się reklam i malowań na
tramwajach oraz autobusach), Magazyn 995 (jak
sam tytuł wskazuje, będą to opisy ciekawszych zdarzeń dotyczących tramwajów i autobusów). W dalszej części znajdą się wszystkie pozostałe artykuły
dotyczące Poznania, w tym cykl Tramwajami mojego Poznania.
Przystanek będzie dla Was przygotowywał zespół
w składzie:
Adam Konieczka (redaktor naczelny) – członek Zarządu Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych,
członek Poznańskiego Klubu Modelarzy Kolejo-

wych, uczeń poznańskiego liceum ogólnokształcącego;
Jarosław Girstun (zastępca redaktora naczelnego)
– członek Poznańskiego Klubu Modelarzy Kolejowych, absolwent Politechniki Poznańskiej, pracownik Instytutu Elektrotechniki w Warszawie
Międzylesiu;
Tomasz Albrecht (redaktor) – członek Komisji Rewizyjnej Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych,
student Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu;
Adam Białas (redaktor) – członek Klubu Miłośników
Pojazdów Szynowych, uczeń poznańskiego liceum ogólnokształcącego;
Krzysztof Dostatni (redaktor) – prezes Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych, absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu;
Tomasz Gieżyński (redaktor) – wiceprezes Klubu
Miłośników Pojazdów Szynowych, członek Zarządu Poznańskiego Klubu Modelarzy Kolejowych, student ekonomii.
Szanowni Czytelnicy! Pod e-mailowym adresem:
przystanek@o2.pl lub tradycyjnym: ul. Grotkowska
23a, 60-176 Poznań czekamy na Wasze uwagi dotyczące publikowanych informacji. Jednocześnie
wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy –
nadsyłania materiałów (zarówno krótkich notatek,
jak i dłuższych artykułów) opisujących komunikację
miejską w kraju i za granicą. Zależy nam na tym,
aby Przystanek stał się trybuną, z której każdy, kto
ma coś ciekawego do powiedzenia na ten temat,
mógł się wypowiedzieć.
Na zakończenie dodam, ze pierwszy numer
obejmuje informacje zebrane od początku bieżącego roku. Życzę miłej lektury.
Adam Konieczka
redaktor naczelny Przystanku

(malowanie firmowe), a po remoncie bieżącym jest
już 269+270 (Junkers).
! Bytom (autobus). PKM Bytom zakupił
w ostatnim czasie kilka „nowych” autobusów – trzy
ikarusy 280 o numerach 12 (ex PKM Jastrzębie),
7231 i 7232 oraz cztery jelcze M11. Ponadto wzbogacił się o pięć rocznych MANów SL223, które
otrzymały numery w zakresie 7501–7505. Najprawdopodobniej tych MANów przybędzie jeszcze siedem.
! Bytom (tramwaj). Jednemu z dwóch zmodernizowanych wagonów tyrystorowych 105N/MB
„autorstwa” ZKT-1 Będzin, które są w posiadaniu
zajezdni Stroszek, spaliła się po koniec grudnia
ubiegłego roku instalacja elektryczna. Wagon 718,
bo o nim mowa, czeka na odholowanie do Będzina

na naprawę gwarancyjną.
! Chorzów (autobus). 4 stycznia w godzinach
wieczornych ikarus 280-1627 z PKM Bytom wpadł
w poślizg obok Huty Kościuszko w Chorzowie
i wpadł na TIRa jadącego z naprzeciwka. Nikt nie
ucierpiał, a autobus z lekko pogiętymi blachami
i potłuczonymi szybami został odholowany przez
pogotowie techniczne.
! Chorzów (tramwaj). Z nowym rokiem przybyło stodwójek w barwach zakładowych. Kremowoczerwone ubranko przywdziały wagony 153, 157
i 161 w Chorzowie oraz 200 w Zawodziu. W najbliższym czasie dołączy do nich 156, a być może również 175.
! Gdańsk (autobus). Przetarg na 20 krótkich
i 3 przegubowe niskopodłogowe busy wygrała firma
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MAN. Pokonała ona Solarisa i Volvo.
! Gdynia (autobus). Niebawem w sieci ZKM
Gdynia pojawi się kolejna bezpłatna linia hipermarketowa 010. Jest to już dziewiąta bezpłatna linia na
terenie działalności gdyńskiego ZKM. 010 połączy
centrum Kingcross Geant z dzielnicą Witomino. Pod
koniec stycznia komunalna firma PKA Gdynia
wprowadzi kolejny nowy autobus – solaris Urbino
12.
! Gdynia (autobus). Największy przewoźnik
autobusowy w sieci gdyńskiego ZKM, PKM Gdynia,
planuje w marcu wprowadzić do ruchu drugi przegubowiec marki Volvo 7000A. PKM podjęło decyzję
o ukierunkowaniu firmy właśnie na tę markę, co
wydaje się być bardzo słuszną decyzją. Na dzień
dzisiejszy PKM posiada jedno volvo 7000A, dwa
volvo 7000 i dwa przegubowe, pięcioletnie volvo
B10LA, zakupione w Helsinkach. Jeżeli dyrekcja
PKM do marca nie zakupi kolejnych używanych pojazdów tej marki, to wspomniany przegubowiec będzie szóstym autobusem volvo w Kaczych Bukach.
! Gdynia (trolejbus). W roku 2002 za pieniądze z Urzędu Miasta zostaną wyremontowane
i zmodernizowane tylko trzy trolejbusy typu jelcz
PR110E. Wszystkie pojazdy, podobnie jak to miało
miejsce w roku poprzednim, zostaną poddane odbudowie w gdyńskiej firmie PNTKM Trobus Sp.
z o.o. Pierwszym, już remontowanym trolejbusem,
jest pojazd o numerze taborowym 3352 (rok produkcji 1990). Miasto nie przekaże w tym roku
Przedsiębiorstwu
Komunikacji
Trolejbusowej
w Gdyni nawet złotówki na nowy tabor – jeżeli
przewoźnik będzie chciał nabyć nowe pojazdy, będzie mógł to uczynić wyłącznie ze środków własnych.
! GOP (tramwaj). Zgodnie z tradycją, członkowie Klubu Miłośników Transportu Miejskiego
w Chorzowie postanowili powitać Nowy Rok
w tramwaju. Ośrodkowi Szkolenia podwędzono
więc wagon 102N-8, który zaraz następnego dnia
otrzymał jedynie słuszny numer 150 i wyruszono
nim w trasę. Nie obyło się bez przygód (przebijanie
się przez zaspy na trasie do Chebzia w towarzystwie pługu N-41R, nagi mężczyzna na torowisku,
awaria pantografu i nieplanowana wizyta w zajezdni
Będzin), lecz mimo wszystko imprezę należy zaliczyć do udanych.
! GOP (tramwaj). 13 stycznia 2002 r. z okazji
X Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
ZKT-1 Będzin uruchomił pociągi specjalne. Dwa
z nich – S1 i S2, obsługiwane zmodernizowanymi
wagonami 105N/MB-739 i 740, kursowały po całej
sieci tramwajowej zbierając datki. Pociąg S2 wyruszył na podbój Chebzia i z rozpędu dojechał aż do
Gliwic. Po drodze będzińska obsługa omal nie dostała zawału przy zetknięciu z tamtejszymi systemami sterowania ruchem... Trzeci natomiast (S3 –
105Na 761+762) kursował na trasie Zagórze – Pogoń w godzinach popołudniowych i wieczornych.
! GOP (tramwaj, autobus). 2 stycznia był
sądnym dniem (nie tylko w GOPie) dla komunikacji
miejskiej. Zasypało wszystko i wszystkich – do odśnieżania i odkopywania ulic oraz torowisk ruszył
wszelki nadający się do tego celu sprzęt. W trakcji
tramwajowej najdłużej odkopywano odcinki Katowice – Siemianowice, Siemianowice – Chorzów, Szopienice – Mysłowice, Dąbrowa Górnicza – Huta Katowice. Najpóźniej, bo dopiero 3 stycznia o godzinie
6:15 rano, udrożniono linię nr 25 do Żychcic. Od 2
aż do 6 stycznia wycofano z ruchu wszystkie wagony 116Nd z powodu ich „zawieszanie się” na zaśnieżonych i oblodzonych torowiskach. Od
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6 stycznia Karliki znów zaczęły jeździć, ale mają
pozdejmowane osłony pierwszego i trzeciego wózka. Komunikacja autobusowa w wielu miejscach
również była sparaliżowana – dotyczyło do głównie
linii PKM Gliwice, PKS Gliwice, PKM Bytom, MZKP
Tarnowskie Góry, PKM Sosnowiec, PKM Olkusz
i PT-K Zawiercie. W pozostałych miastach autobusy
również kursowały z ogromnymi opóźnieniami.
! GOP (tramwaj). Wycofanie z ruchu stoszesnastek w okresie 2–6 stycznia oraz ogólne problemy taborowe spowodowały totalny chaos w obsadzie taborowej ZKT-5 Katowice. Stodwójki pojawiały się na liniach 16 i 23; solówki 105N jeździły
wszędzie, łącznie z liniami 6 i 41, a zdarzyło się
nawet, że na linii 23 objawił się skład stopiątek. Ponadto, z powodu zwarcia w silnikach trakcyjnych
wagonu N-1118, w dniach 2 i 3 stycznia nie kursowała linia 38.
! GOP (tramwaj). 7 stycznia 2002 r. wprowadzono korekty rozkładów jazdy i (lub) obsługi taborowej na liniach 9, 12, 13, 15, 18 i 19 oraz nowe
rozkłady jazdy dla linii 16 (w dni wolne) i 40 (w dni
robocze i wolne). Na linii 9 pojawia się pociąg
o numerze 99, który wykonuje tylko jeden kurs i na
dodatek w skróconej relacji Bytom – Chebzie – Bytom, a następnie włącza się na linię 18. Pociąg linii
19 ma z nim obowiązkowe połączenie. Na liniach
12 (codziennie) i 13 (w dni wolne) wróciły stopiątkowe solówki – odpowiednio jeden i dwa pociągi.
Na linii 15 znów kursuje stodwójka, obsługując
w dni robocze i wolne pociąg numer 1505. Natomiast na linii 16, wbrew oczekiwaniom, nadal nie
ma regularnego, czternastominutowego taktu w dni
wolne – linia ta kursuje ze zmienną częstotliwością
12-, 14-, 16-, 18- i 20-minutową. W ramach promocji natomiast na tej linii w dni wolne pojawiają się
wagony 116Nd (dwa w soboty i jeden w niedziele).
Na linii 40 nowy rozkład zbytnio się od starego nie
różni, zmieniła się natomiast obsada taborowa –
znów oberwały stodwójki, których jest mniej w dni
robocze i w soboty oraz nadal pozostała jedyna solówka 105N, która za żadne skarby świata nie może
się doczekać zamiany na 102Na...
! Jastrzębie (autobus). W Sylwestra od godziny 17:00 i w Nowy Rok do godz.12:00 przejazdy
autobusami Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju były bezpłatne.
! Jastrzębie (autobus). PKM Jastrzębie (dawnej Zakład Komunikacyjny nr 9 WPK Katowice)
zmodernizował pod koniec 2001 roku dwa ikarusy
280.261 – pojazdy o numerach 16 (ex 1625) i 27
(ex Wodzisław 310) otrzymały m.in. nowe siedzenia
z Autometu, ale pozostawiono im stare silniki. Ponadto PKM zakupił MANa SL263, któremu nadał
numer 209. Planowane są następne zakupy.
! Jastrzębie, Wodzisław, Rybnik (autobus). „Ostatni prawdziwy ekspres” – linia E-3, zwana popularnie „eRką”, od 2 stycznia 2002 r. kursuje
objazdem z uwagi na zamknięcie wiaduktu drogowego w Radlinie. Autobusy kursują przez centrum
Radlina obsługując dodatkowy przystanek przy kopalni Marcel. Objazd ma potrwać aż do połowy
2003 roku.
! Katowice (autobus). W PKM Katowice wraz
z Nowym Rokiem pokazały się dwa autobusy testowe – solaris Urbino 12 oraz jelcz M101I. Ten
drugi po pewnym czasie zmienił towarzystwo
i przeniósł się do firmy PUH Delta, która z nowym
rokiem objęła we władanie linię 23 Katowice – Zabrze.
! Katowice (autobus). Jak informuje Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach,
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z dniem 12 stycznia 2002 roku zmieniona została
trasa linii autobusowej nr 147. Od tego dnia linia dojeżdżać będzie do przystanku Chebzie Dworzec
PKP. Zmiana motywowana jest wprowadzeniem na
stacji Ruda Chebzie postojów dla pociągów pospiesznych i InterCity.
! Kraków (tramwaj). W dniu 15.01.2002 r.
prezydent Krakowa i przedstawiciel firmy Bombardier Transportation Europe podpisali nową umowę
na dostawę dwunastu niskopodłogowych wagonów
dla Krakowa. Kontrakt, który początkowo szacowano na 60 mln zł, w ostateczności zamknął się kwotą
53 mln zł. Oszczędności powstały w wyniku tego, iż
nowe wagony będą montowane w warsztatach
tramwajowych MPK (byłe MZNT). Nowe wagony
tylko nieznacznie będą odbiegały wyglądem od poprzednich. Różnić je będą przede wszystkim dodatkowe tylne drzwi, większe okna przesuwane i szersze drzwi. Pierwsze wagony pojawią się na ulicach
Krakowa na początku 2003 r. Przypominamy, że
pierwszym zwycięzcą przetargu na dostawę wspomnianych dwunastu wagonów został Alstom Konstal S.A., ale wycofał się z kontraktu.
! Luboń (autobus). Po wielu miesiącach oczekiwań, z dniem 1.02.2002 r., Przedsiębiorstwo
Transportowe Translub uruchomiło nocną linię autobusową o oznaczeniu LN. Trasa tejże linii wygląda następująco: Lasek Kręta – Sobieskiego – Wojska Polskiego – Klonowa – Poniatowskiego – Kościuszki – Żabikowska – Powstańców Wlkp. – Armii
Poznań – (granica miasta Poznania) – Dolna Wilda
– Droga Dębińska – Królowej Jadwigi – Poznań
Towarowa (powrót: Składowa – al. Niepodległości).
Cena biletu to 5,00 zł (ulgowy – 2,50 zł). LN będzie
jeździć przez próbny okres pięciu miesięcy i jeżeli
zainteresowanie będzie duże (powyżej 10 osób na
kurs), to linia pozostanie na stałe.
! Nowy Sącz (autobus). Jak donosi prasa, na
ulicach miasta pojawiły się autobusy MPK, w których zamontowano kamery. Na monitorze usytuowanym w kabinie kierowcy widoczne jest całe
wnętrze pojazdu. Kamery są starannie ukryte,
a przekazywany obraz jest rejestrowany na taśmie
wideo. Wyposażenie pojazdu w zestaw monitorujący kosztuje około 21 tys. zł.
! Radom (autobus). Radomskie MPK zakupiło
dwa solarisy U12, które otrzymały numery 856
i 857. Ta niespodzianka dla pasażerów, a dla MPK
inwestycja, była możliwa dzięki osiągnięciu przez
firmę pokaźnych zysków w ubiegłym roku. Poza
tym pożyczki w wysokości 30% potrzebnej kwoty
udzielił Fundusz Ochrony Środowiska.
! Radom (autobus). Po blisko miesięcznym
okresie dostosowawczym, 23.01.2002 r. na ulice
Radomia wyjechał pierwszy z trzech MANów
NG272. Szczęśliwcem okazał się wóz 898, a zaszczyconymi pasażerami byli korzystający z linii 7.
MZDiK zdecydował, że przegubowe MANy będą
w dni powszednie kierowane do obsługi brygad
7/03, 7/08 i 7/11. MPK zapowiada, że na innych liniach, na przykład na 4 i 9, autobusy te będą pojawiały się w dni wolne od pracy. Ponieważ reklamodawcy nie docenili jeszcze zalet nowych busów,
więc po mieście przemieszczają się w malowaniu
„kieleckim” (białe boki czekające na reklamy)
z elementami radomskimi, czyli z logo i numerem
taborowym z przodu i z tyłu oraz czerwonym pasem
nad oknami.
! Radom (autobus). PKS Radom w dalszym
ciągu przystosowuje swoją kapenę do tego, aby
mogła obsługiwać linię nocną. Przystosowanie, polegające na wstawieniu plastikowych foteli w miej-

sce standardowego wyposażenia, trwa już ponad
trzy tygodnie (bus miał wyjechać na linię w nocy
z 1 na 2 stycznia). Zastępczo na 101 jeździ jelcz
M121M-301. Na szczęście MZDiK płaci za to co było wymagane, czyli za minibus.
! Radom (autobus). Rozstrzygnięto przetarg
na obsługę linii 1 i 2. Przez następne pięć lat będzie
je, tak jak do tej pory, obsługiwać MPK Radom Sp.
z o.o. Ofertę złożył także radomski PKS, jednak
MPK było tańsze. Nie rozstrzygnięty za to pozostał
przetarg na obsługę linii 6, gdyż ofertę złożyło jedynie MPK. Nowa procedura przetargowa została już
rozpoczęta, a do czasu jej zakończenia linię obsługiwać będzie dotychczasowy przewoźnik, czyli
MPK. Wart wzmianki jest fakt, że do przetargu nie
przystąpiła firma ITS. Co prawda wykupiła specyfikację, jednak oferty nie złożyła.
! Sopot (trolejbus). W związku z budową tunelu dla pieszych pod ulicą Niepodległości w Sopocie,
trolejbusy linii 21 przez okres dwóch tygodni kursowały na skróconej trasie do Kamiennego Potoku,
gdzie PKT wybudowało prowizoryczną pętlę. Aby
pasażerowie linii 21 mogli dojechać od Kamiennego
Potoku do pętli przy ulicy Reja, ZKM uruchomił na
ten okres linię minibusową – przesiadkową 921,
obsługiwaną przez neoplana nr 7757 z firmy P.A.
Gryf z Kartuz.
! Szczecin (bilety). 1 lutego nastąpi podwyżka
cen biletów. Oto przykładowe ceny nowych biletów:
dwudziestominutowy będzie kosztować 1,90 zł, godzinny 2,90 zł, a dwugodzinny – 3,80 zł.
! Szczecin (tramwaj). Zarząd Miasta w inwestycjach na ten rok ujął budowę linii tramwajowej do
Geanta. Jednak realizacja tej inwestycji zależy od
wsparcia finansowego ze strony hipermarketu.
! Szczecin (tramwaj). Obecnie w ruchu liniowym zostały jedynie dwie przyczepy pochodzące
z Frankfurtu. Prawdopodobnie będą kursować do
połowy roku.
! Tczew (autobus). Firma Connex, właściciel
51% wartości Zakładu Komunikacji Miejskiej
w Tczewie, zakupiła dziewięć nowych autobusów
miejskich. Wśród nich jest osiem mercedesów
O345 connecto, wyprodukowanych w fabryce
w Turcji. Connecto przybyły do Tczewa 23 grudnia
2001 r. i otrzymały numerki taborowe z przedziału
7011–7018. Dziewiątym nowym pojazdem jest minibus autosan H7–20.02 o numerze bocznym 7019.
Autobusy obsługują odpowiednio linie 3, 4 i 50,
a minibus 7 lub 9 i nocną 01. W zamian za nowe
wozy, przewoźnik sprzeda lub skasuje dziewięć
siedemnastoletnich ikarusów 260.04. W przyjętym
planie odnowy taboru Connex zobowiązał się, że po
2005 roku w Tczewie nie będzie już żadnych jelczy
M11 i ikarusów 260, które obecnie stanowią trzon
taboru.
! Tychy (trolejbus). TLT zakończyły wreszcie
pierwszy kompletny remont kapitalny wykonany
własnymi siłami. Jelcz PR110E-014’’ (ex 004, ex
Igloopol Dębica) wyjechał 7 stycznia 2002 r. jako
brygada A/5. Jego remont rozpoczął się bardzo
dawno temu, bo 22 sierpnia 2000 r. i był prowadzony „pod chmurką”. W ramach prac wymieniono
elektrykę i poszycie, siedzenia (na produkcji Autometu) oraz zainstalowano wyświetlacze (z Pixela
Bydgoszcz).
! Warszawa (autobus). DAB nr 6344 został
przekazany jako dar dla Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa przy ul. Saskiej w Warszawie.
! Warszawa (KMKM). 18 stycznia odbyło się
coroczne walne zebranie Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej. Jego uczestnicy przyjęli sprawoz-

danie ustępującego Zarządu oraz wybrali nowy
w składzie: Jacek Piotr Cegiełka, Robert Człapiński,
Grzegorz W. Fedoryński, Tomasz Igielski, Dariusz
Walczak i Marcin Żabicki. Nowy zarząd powierzył
funkcję prezesa KMKM Dariuszowi Walczakowi.
! Warszawa (metro). W niedzielę 20.01.2002
r. doszło do pożaru wentylatorni na stacji metra
Ratusz. W sumie było więcej dymu niż ognia. Na
miejsce przyjechało jednak aż 9 jednostek Straży
Pożarnej. Ruch pociągów miedzy stacjami Centrum
i Ratusz był zakłócony przez godzinę. Dzień wcześniej z dymem poszła instalacja na stacji Centrum.
Straty finansowe wynoszą kilka tysięcy złotych.
! Warszawa (tramwaj). W nocy z 18 na
19.01.2002 r., z powodu nocnych prac sieciowych
na wiadukcie Poniatowskiego, można było spotkać
elektryczno-spalinowy dwukierunkowy wagon wieżowy 13N-23, przeznaczony do prac sieciowych.
Jest to jedna z tylko pięciu technicznych trzynastek,
która poza zajezdnią pojawia się niezmiernie rzadko.
! Warszawa (tramwaj). Stowarzyszenie Sympatyków Komunikacji Szynowej witało Nowy Rok
jeżdżąc po mieście wagonem historycznym 102Na42. Symboliczny toast o północy wzniesiono tradycyjnie na pętli Koło. Przy okazji wyszło na jaw, że
postój pod chmurką nie robi najlepiej układowi elektrycznemu stodwójki (szczególnie okablowaniu).
! Warszawa (tramwaj). 14 stycznia o godzinie
16:32 doszło do poważnego zderzenia tramwajów
na rondzie Babka (zmieniającym właśnie nazwę na
rondo Radosława). Jadący w stronę centrum skład
105Nf 1434+1433 na linii 16 uderzył w skład
105N2k/2000 2122+2123 jadący na linii 22 w stronę
Huty. Tramwaje zderzyły się prawymi przodami. Na
szczęście nikt nie został ranny. Uszkodzenia były
bardzo poważne. Wagon 1434 ma kompletnie rozbity przód (straty ponad 10 tys. zł). Mordka bulwy
też ucierpiała (straty ponad 6 tys. zł). Ponadto wóz
1434 wykoleił się pierwszym wózkiem i został
wstawiony przy pomocy dźwigu. Zatrzymanie we
wszystkich czterech kierunkach trwało 40 minut
i utknęło w nim ponad 40 składów. Winę za wypadek ponosi motornicza składu linii 16.
! Warszawa (tramwaj). Również 14 stycznia
wieczorem doszło do makabrycznego potrącenia na
ul. Nocznickiego. Skład 105Nb/e 1388+1389 na linii
33 nie zatrzymał się po przejechaniu 54-letniego
mężczyzny przekraczającego torowisko w niedozwolonym miejscu. Jak się potem okazało, prowadzący tramwaj był świadomy zdarzenia, a mimo to
nie zahamował tramwaju. Policja zatrzymała motorniczego na pętli Wyścigi. Na zwłoki najechał następny tramwaj – skład 13N 592+561 na linii 22.
Dopiero jego motorniczy wezwał Nadzór Ruchu.
Zatrzymanie trwało 106 minut. Tramwaje kierowano
objazdami.
! Warszawa (tramwaj). Podczas napraw
głównych dokonano podmian następujących wagonów: jako 321’’ wyjechał już skreślony 532 (rok produkcji 1968), jako 468’’ wyjechał już skreślony 533
(rok produkcji 1968) i jako 835’’ wyjedzie skreślony
651 (rok produkcji 1968). Po NSp jako 751’’ wyjedzie skreślony 469 (rok produkcji 1967).
! Warszawa (tramwaj). Kilka wypadków,
w których nie brały udziału tramwaje, blokowało im
ruch. 20.01.2002 r. około godziny 16:45 doszło do
wypadku w al. Waszyngtona (miedzy Międzynarodową a Kinową). Jadący w stronę Wiatracznej lanos roztrzaskał się na drzewie. Dwie osoby zginęły
na miejscu, cztery w stanie krytycznym zabrano do
szpitali. Wrak samochodu i jeden trup zablokowali
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torowisko w stronę Wiatracznej. Ogólnie zatrzymanie trwało 99 minut, chociaż ruch w stronę Centrum
puszczono już o godzinie 17:15. W zatrzymaniu
stało tylko 5 składów, resztę kierowano objazdami.
Dużo więcej szczęścia miał 24 stycznia kierowca
samochodu jadącego ul. Grochowską. Pojazd
wpadł w poślizg i zawisł na torowisku. Zatrzymanie
w obie strony trwało aż 78 minut. Usunięcie wraku
wymagało interwencji strażaków ze specjalistycznym sprzętem.
! Warszawa (WKD). Od 1 lutego zostaje
wprowadzona nowa, czasowa taryfa. Jadący poniżej 19 minut (liczy się planowy czas przejazdu) zapłacą 3,60 zł, opłata za 19–38 minut podróży wyniesie 4,80 zł, a powyżej 38 minut – 6 zł. W związku
z tym, wagony zostaną wyposażone w nowe kasowniki, które zastąpią popularne „dziurkacze”.
! Wejherowo (autobus). PPKS Wejherowo
zakupił do obsługi linii pospiesznej R dwa nowe autobusy przegubowe mercedes citaro G (O530G),
wyprodukowane w fabryce EVOBUSa w Niemczech. Są to pierwsze tego typu pojazdy w Europie
Środkowej i Wschodniej. Wozy otrzymały odpowiednio numerki taborowe 6201 i 6202. Przewoźnik
z Wejherowa ma jednocześnie już trzy autobusy typu citaro, ponieważ wcześniej zakupił piętnastometrowego trzyosiowca (nr 6141) do obsługi linii nr
171.
! Wrocław (tramwaj). 13 stycznia mroczne
hale muzeum przy ul. Legnickiej opuściły LH-1209
i 4N-1332 by wspomóc Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wozy kursowały na trasie pl. Teatralny
– Podwale – Krupnicza – Kazimierza Wielkiego –
Piaskowa – pl. Bema – Sienkiewicza – pl. Grunwaldzki – most Grunwaldzki – pl. Dominikański –
Skargi – Teatralna – pl. Teatralny ze średnią częstotliwością 30 minut. Enka jednak nie raczyła ruszyć się z miejsca, w wyniku czego spod Opery odjechała dopiero o 14:00. Frekwencja była ogromna,
a szczególnym zainteresowaniem cieszyła się Baba
Jaga, która mogła zabrać za każdym razem tylko
szesnastu chętnych. Warunkiem wejścia na pokład
było wrzucenie dowolnej kwoty do skarbonki
wolontariusza. Około godziny 18:30 wagony pojechały przez ul. Powstańców Śląskich na Krzyki,
skąd poturlały się z powrotem do dawnej zajezdni V.
! Zabrze (tramwaj). 15 stycznia rano około
godziny 9:50 w centrum Zabrza miało miejsce zabawne zdarzenie. Tramwaj linii 29 w kierunku
Chebzia wyjeżdżał z przystanku, zaraz za którym
odbija w prawo tor, którym to tramwaje linii 5 podjeżdżają pod dworzec PKP. W momencie gdy wagon ten (gliwicki 105Na-399) przejeżdżał przez
zwrotnicę, ta samoczynnie przełożyła się w prawo.
Przednie koła wozu pozostały na właściwym torze,
tylne zaś na tym drugim. Tramwaj stanął w poprzek
z częściowo wyłamaną osią. Potem powoli się wycofał, a osie się wyrównały, co umożliwiło zjazd pod
dworzec PKP, a następnie do zajezdni.
! Zielona Góra (autobus). Po kilku latach nieobecności, na ulice miasta powróciła linia nr 7. Jednak znaczenie, trasa i częstotliwość siódemki
w obecnym układzie komunikacyjnym miasta jest
zupełnie inna, niż to było przed laty. Nowa siódemka ma za zadanie łączyć rozrzucone po całym mieście obiekty Uniwersytetu Zielonogórskiego i ma
służyć głównie braci studenckiej. Linia kursuje
w okresie trwania roku akademickiego, codziennie
w godzinach od 7:00 do 17:00. Trasa linii jest następująca: os. Pomorskie – szosa Kisielińska –
Lwowska – Wrocławska – al. Konstytucji Trzeciego
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Maja – Dąbrówki – al. Wojska Polskiego – os. Zacisze – Prosta – L. Wyczółkowskiego. Jednocześnie,
wraz z uruchomieniem siódemki, likwidacji uległa linia nr 45, która łączyła os. Zacisze z pętlą przy ul.
Wrocławskiej.
Przystanek przedstawia

Komunikacja miejska
w Tczewie
Historia
Tczew to dzisiaj sześćdziesięciotysięczne miasto
powiatowe w województwie pomorskim. Jak przystało na tej wielkości miasto, posiada ono własną
komunikację miejską. 1 listopada 1956 r. uruchomiono tu pierwszą linię Dworzec PKP – plac Wolności, obsługiwaną dwoma starami 50. Pierwsza
baza została zlokalizowana w opuszczonych przez
CPN barakach przy ul. Waryńskiego 18. W 1957 r.
linia Dworzec PKP – plac Wolności otrzymała numer 2; uruchomiona została także linia numer 1 na
trasie Świerczewskiego – Dworzec PKP. Kolejna linia numer 3 została uruchomiona w 1958 r. na trasie Suchostrzygi – plac Wolności. W 1959 r. natomiast linia 4 rozpoczęła kursowanie po trasie plac
Wolności – Miłobądz. W tym roku pojawiły się także
pierwsze sany H-01. W roku 1960 została uruchomiona linia 5 w relacji Dworzec PKP – Górki oraz linia 6 Dworzec PKP – Czatkowy. W tym roku tabor
liczył już 16 autobusów. Kolejną stworzoną linią była 7 (1965 rok) Dworzec PKP – Czyżykowo.
W 1968 r. otwarto linię 8 Czyżykowo – FPS Polmo.
Kursowały już autobusy san H-100. W roku 1971
długość tras wynosiła 45,2 km i uruchomiona została linia 9 Dworzec PKP – Subkowy (obecnie jest to
linia 10). Linia Tczew – Gdańsk, pierwotnie oznaczona jako 4, następnie jako pospieszna T,
a obecnie jako 50, została uruchomiona w 1978 roku. W roku 1981 kursowało 13 linii po mieście oraz
do miejscowości: Bałdowo, Czarlin, Czatkowy, Koźliny, Lisewo, Subkowy i Tczewskie Łąki. Pierwsze
dwa ikarusy 260 pojawiły się w Tczewie w 1985 roku.
W roku 1989 powołany został spadkobierca MPK
– zakład budżetowy ZKM Tczew. Historia komunikacji miejskiej dla miejscowości Czatkowy, Koźliny
i Tczewskie Łąki skończyła się 1 listopada 1992 roku wraz z podjęciem decyzji o skróceniu linii 6.
Dzięki terminowemu regulowaniu zobowiązań przez
gminę Lisewo, nadal kursowała tam linia 18. I gdyby nie fatalny stan mostów tczewskich, z pewnością
byłoby tak do dzisiaj.
Nowa baza została otwarta 20 grudnia 1994 r. na
ulicy Jagiellońskiej i od tej pory mieści się pod tym
adresem. W roku 1999 zostały zlikwidowane linie 4
i 14.
Ostatnią ważną datą jest 2 stycznia 2002 r. O godzinie 12:00 odbyło się uroczyste wprowadzenie do
ruchu ośmiu mercedesów connecto O345 oraz jednego autosana H7. Tego dnia po raz pierwszy autobusy te kursowały liniowo.
Teraźniejszość
Obecnie ZKM Tczew należy do grupy Connex,
która od 25 marca 2001 r. (czyli dnia, w którym
gmina zrezygnowała z bycia głównym udziałowcem) posiada w nim 51% procent udziałów.
W posiadaniu ZKM są 44 autobusy, w tym:
- mercedes conecto O345 – 8 sztuk,
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Adam Białas, Bodzio, Michał Delmaczyński,
Grzegorz Fedoryński, Wojciech Gąsior,
Jarosław Girstun, Remigiusz Grochowiak,
Jakub Jackiewicz, Krystian Jacobson, Michał
Kryg, Wojciech Lemański, Krzysztof Lipnik,

Marcin Połom, Andrzej Soczówka, Maciej Rudzki, Sebastian Staschiok, Tomasz Szydłowski,
Piotr Tomasik, Krzysztof Utracki

volvo B10L – 1 sztuka,
jelcz M11 – 14 sztuk,
jelcz 120M – 4 sztuki zakupione w 1997 r.,
autosan H-9.35 – 9 sztuk,
autosan H-9.21 – 1 sztuka,
autosan H-7 – 1 sztuka,
ikarus 260-04 – 6 sztuk pozostałych po wycofaniu
9 pojazdów tego typu.
Obsługiwane jest trzynaście linii komunikacyjnych
w tym jedna nocna (01) oraz trzy podmiejskie
(7, 10, 50). W ostatnim okresie, w związku z powstaniem zakładu Flextronics, wprowadzono wariantowy rozkład jazdy dla linii 4 i 6, które wyznaczonymi kursami dowożą pracowników pod zakład.
Zmieniono także trasę linii numer 9, która obecnie
przebiega przez wąskie uliczki starego miasta i jest
niewątpliwie jedną z najciekawszych z całej sieci
ZKM.
W Tczewie największe pętle to Dworzec PKP
oraz Czyżykowo. Tutaj także zlokalizowane są dyspozytornie.
Ikarusy spotkamy najczęściej na liniach 3 i 4, lecz
ich miejsce stopniowo zajmują mercedesy O345.
Na linii nocnej 01 dominują autosany H9.35 bądź
też H7. Na linii 50 kursują jelcze M11 oraz mercedesy O345. W dzień autosany H9.35 kursują przeważnie na liniach 1, 2, 6, 9, 19.

1019 przestał istnieć od końca do ostatniego siedzenia (!) i został skasowany 25 marca 2000 roku,
natomiast w wagonie 1020 pękł wtedy czop skrętu
i, mimo przeprowadzonej później NG (!), skreślono
go ze stanu w dniu 3 sierpnia 2001 roku.
Wróćmy jednak do obecnych kasacji. Zakład R-1
Wola wytypował do kasacji 12 następujących wagonów: 1011 (ze składu 1012+1011), 1039+1017,
1051 (ze składu 1057+1051), 1053 (ze składu
1053+1014), 1059+1058, 1060 (ze składu
1060+1061), 1088+1029, 1008’’ (ze składu
1018+1008’’) oraz odstawiony po wypadku wóz
1073. Dyrekcja Tramwajów Warszawskich zgodziła
się na zaproponowane wagony i większość z dniem
31 grudnia 2001 roku została zdjęta ze stanu. Cztery wagony skreślono już wcześniej (dwa 15 grudnia
i dwa kolejne 19 grudnia).
W zamian za skasowane stopiątki, na R-1 przeszły następujące składy 105Na: z R-2 Praga
1274+1273 (po NG), z R-3 Mokotów 1282+1281
oraz z R-4 Żoliborz 1130+1131. Warto zauważyć,
że ten ostatni skład długo się na R-4 nie najeździł
(ze względu na specyficzny układ hamulcowy więcej stał niż był w ruchu), gdyż do tej zajezdni wyekspediowano go dopiero 23 czerwca ubiegłego roku, po kolejnych dostawach bulw. A przerzucenie
powrotne składów na R-1 było spowodowane tym,
że zajezdnia ta musiała uzupełnić braki taborowe
powstałe w wyniku kasacji wysłużonego taboru.
Warto dodać, że za osiem skasowanych wozów
wróciło tylko sześć, co z kolei związane było ze
zredukowaniem stanu inwentarzowego TW o cztery
składy (po jednym z każdej zajezdni) – do 861 wagonów.
Kolejną ciekawostką związaną z kasacjami wiekowych wagonów typu 105Na było powstanie na R1 składów dwureklamowych, które w stolicy są
wielką rzadkością. Zajezdnia ta (słynna zresztą
z łączenia takich składów) musiała po prostu połączyć pozostałe po „rzezi” wozy, bo inaczej nie miałaby czego wysłać do ruchu. Dodatkowo rozczepiła
skład 1022+1096 (reklama Ardo), żeby oba wozy
z nowo powstałych składów miały przyciski do
otwierania drzwi lub nie. I tak oto powstały:
1012+1061 (Toyota / Auchan), 1057+1085 (TP S.A.
nr 1033 / Ardo) oraz 1022+1014 (Ardo / barwy zakładowe). Jednak, jak się okazało, skład
1012+1061 za bardzo ze sobą nie współgrał (prądy
rozruchowe obu wozów nie pasowały do siebie),
więc R-1 połączyła kolejne dwureklamowce. Zdecydowano się rozłączyć skład 1045+1065 (po NG)
i stworzyć następujące pociągi: 1012+1065 (Toyota
/ barwy zakładowe) oraz 1045+1061 (barwy zakładowe / Auchan). Tak więc na chwilę obecną mamy
w Warszawie cztery składy, w których wozy jeżdżą
w różnym malowaniu. Warto też dodać, że skasowany skład 1088+1029 także posiadał dwie różne
reklamy. Pierwszy wagon reklamował supermarkety
Auchan, a drugi firmę kosmetyczną Oriflame.
Reasumując. Już dawno w Warszawie nie skasowano naraz tylu stopiątek (kiedyś kasowano je
tylko po poważnych wypadkach). Cały czas przeważała (i w sumie przeważa nadal) polityka kasowania wozów typu 13N, które często są w lepszym
stanie technicznym niż młodsze wagony serii 105N.
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Przyszłość
Autobusy Mercedesa są pierwszym zwiastunem
planu wymiany taboru, który został rozpisany na lata 2001–2007. Wymiana ta obejmie łącznie dwadzieścia dziewięć autobusów. Do 1 stycznia 2004 r.
średni wiek autobusów nie powinien przekraczać
ośmiu lat. W zamian za nowy tabor kasowane
w pierwszej kolejności będą ikarusy 260, a następnie jelcze M11. Tak więc te typy autobusów znikną
niedługo z krajobrazu Tczewa. Powiększona zostanie także baza przy ulicy Jagiellońskiej. W planach
jest też budowa nowoczesnej myjni i zautomatyzowanej stacji paliw.
Planowane jest również uruchamianie nowych linii wraz ze zmianami układu połączeń, a także rozpoczęcie działalności w pasażerskich przewozach
międzymiastowych.
Wojciech Lemański

Warszawskie kasacje
W związku z kolejnymi dostawami nowych wagonów typu 105N2k/2000 (tzw. bulw), Tramwaje Warszawskie wytypowały do kasacji, oprócz wagonów
typu 13N, także wozy generacji 105Na. Padło na
najstarsze wagony tej serii (dawne wagony 105N,
przebudowane potem na 105Na), stacjonujące
w zajezdni wolskiej, których numeracja zaczyna się
od 10xx.
Trzeba zauważyć, że większość tych wozów wyprodukowanych w latach 1975–1976 jest w niezbyt
dobrym stanie technicznym. Codziennie zdarzają
się ich zjazdy awaryjne, dochodzi też do dużej ilości
usterek. Ponadto pudła tych wagonów są dosyć
skorodowane. Dobrym przykładem jest wypadek
składu 1020+1019, który w dniu 28 grudnia 1999
roku został najechany przez skład 1254+1253. Wóz
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Jednak, moim zdaniem, ktoś w końcu poszedł po
rozum do głowy i zdecydował się skreślić kilka stopiątek. I chwała mu za to, bo niektóre z tych wagonów przy poważniejszym wypadku groziły wielką
katastrofą. Na szczęście, pozostałe wagony są
sukcesywnie remontowane i ich stan techniczny cały czas ulega poprawie. A przy okazji kasacji mamy
w stolicy takie ciekawostki jak składy
w dwóch reklamach, tak bardzo popularne chociażby w Łodzi. W Warszawie jest to prawie niespotykane i zobaczenie takiego tramwaju w mieście aż
cieszy oko. Jednak niedługo wagony te na pewno
zostaną „ujednolicone”, choć R-1 lubi sprawiać niespodzianki i być może wkrótce zobaczymy także
jeszcze inne kombinacje!
Krzysztof Lipnik, KMKM w Warszawie

Zamknięty wiadukt
W związku z fatalnym stanem technicznym wiaduktów drogowych w ciągu Al. Jerozolimskich nad
torami kolejki WKD, dnia 11 stycznia bieżącego roku odbyła się terenowa komisja, która zadecydowała o natychmiastowym zamknięciu tych obiektów
dla ruchu samochodowego (a tym bardziej autobusowego). Bezpośrednią przyczyną takiej decyzji były fragmenty żelbetowej konstrukcji, które zaczęły
spadać na tory kolejowe i w znacznym stopniu zagrażały bezpieczeństwu pasażerów. Dodatkowo
część jezdni zapadła się, a na kolejnym fragmencie
powstała gigantyczna dziura w asfalcie.
Na wybudowanych w 1971 roku wiaduktach pozostawiono tylko ruch pieszy. W poprzek wszystkich 6 pasów drogowych (w obu kierunkach) Al. Jerozolimskich postawiono betonowe zapory uniemożliwiające wjazd na wiadukty i tym samym przejazd na drugą stronę torów kolejki. Jak się łatwo
domyślić, rozwiązanie takie spowodowało paraliż
komunikacyjny, ponieważ wiadukty te były najkrótszą drogą łączącą centrum miasta z gminami Ursus, Włochy, Pruszków, Piastów oraz jeszcze z kilkoma mniejszymi. I tak oto z dnia na dzień, mniej
więcej 50 tysięcy ludzi straciło dogodne połączenie
z miastem. Ponadto odcięty został dojazd do licznych super- i hipermarketów, zlokalizowanych
w pobliżu feralnych wiaduktów.
Z powodu zamknięcia przejazdu Zarząd Transportu Miejskiego od dnia 12.01.2002 r. zmuszony
był wprowadzić trasy objazdowe aż dla 9 linii autobusowych. Są to: 127, 130, 177, 187, 191, 373,
517, E-5 oraz 717. Spowodowało to niezły mętlik
i wielką dezinformację pasażerów, ponieważ
wszystko stało się nagle i nie było wystarczająco
dużo czasu, by należycie poinformować zainteresowanych mieszkańców. Dodatkowo sporo zamieszania wprowadziła prasa, bo w prawie każdej gazecie napisano coś innego!
Większość autobusów (linie 127, 191, 517 oraz
E-5) pojechało objazdem od placu Zawiszy przez
ul. Grójecką, al. Krakowską oraz ul. Łopuszańską
(do skrzyżowania z Al. Jerozolimskimi) i dalej swoimi stałymi trasami. Ponadto autobusy 127 i 517
wycofano z odcinka Alej od placu Zawiszy do
Dworca Zachodniego (przez ul. Grójecką), a 191
skierowano właśnie do pętli przy Dw. Zachodnim
(przez ul. Kopińską i Al. Jerozolimskie; powrót
przez ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku), jednocześnie wycofując je z pętli na placu Narutowicza.
Oprócz tego autobusy linii 177 i 717 jadące w kierunku miasta skierowano do pętli Okęcie, wycofując
zarazem 177 z placu Narutowicza, a 717 z Dworca
Zachodniego. 373 jadące od strony Nowych Włoch

skrócono do tymczasowej pętli przy zajezdni MZA
Kleszczowa. Do tymczasowego krańca przy ul.
Śmigłowca skrócono również autobusy linii 130
i 187, jadące od strony miasta. Warto zauważyć, że
na te linie wolno wystawiać obecnie tylko wozy wysokopodłogowe, ponieważ objazd od Dw. Zachodniego poprowadzono przez ulice: Bitwy Warszawskiej 1920 roku, Szczęśliwicką, Dickensa, Drawską
oraz Śmigłowca, a na przedostatniej z nich znajdują
się tzw. śpiący policjanci (7 sztuk) i przejazd przez
te garby groziłby uszkodzeniem solarisów, MANów
oraz innych wozów niskopodłogowych.
Od dnia 21 stycznia bieżącego roku wprowadzono kolejne zmiany w trasach autobusów. Podstawową z nich było uruchomienie zastępczej linii nr
203, kursującej z placu Trzech Krzyży aż do samych nieczynnych wiaduktów, gdzie zlokalizowano
tymczasową pętlę WKD Al. Jerozolimskie. Linia ta
nie kursuje w weekendy, jednak w dni powszednie
jej częstotliwość sięga nawet 6 minut w godzinach
szczytu. Ponadto tego dnia wydłużono też trasy autobusów 127 oraz 191 do tych wiaduktów, lecz podjeżdżają one do nich od drugiej strony. Tak więc
pasażerowie, którzy nie chcą jechać objazdem
przez ulice Grójecką i Łopuszańską, mogą podjechać do wiaduktów z jednej strony, przejść przez
nie pieszo, a następnie wsiąść do innego autobusu
podstawionego po drugiej stronie torów kolejowych.
Warto zauważyć, że bilety skasowane w 127 lub
191 zachowują też ważność w autobusach linii 203
i odwrotnie.
Ostatnimi jak na razie zmianami związanymi
z zamknięciem wiaduktów w Al. Jerozolimskich było
wycofanie autobusów linii 130 i 187 z tymczasowej
pętli Śmigłowca (i tym samym także z ulic: Bitwy
Warszawskiej 1920 roku, Szczęśliwickiej, Dickensa
oraz Drawskiej) i skierowanie ich od ronda Zesłańców Syberyjskich Al. Jerozolimskimi oraz ul. Opaczewską do tymczasowego krańca Centrum Handlowe Reduta, zlokalizowanego na terenie parkingu
supermarketu o tej samej nazwie. Ponadto autobusy wyjeżdżające z tej pętli będą skręcały w prawo
i ul. Mszczonowską oraz Al. Jerozolimskimi również
dotrą do nieczynnych wiaduktów (podobnie jak linia
203), jednak nie będą tam stały, a końcówka ta będzie przez nie traktowana jak zwykły przystanek na
trasie. Potem zawrócą i Al. Jerozolimskimi pojadą
w kierunku Centrum do swoich stałych tras.
Warto też zauważyć, że w dniu 25.01.2002 r. zostało zawarte porozumienie między władzami miasta
(któremu podlega Zarząd Transportu Miejskiego), a
spółką PKP Przewozy Regionalne, dzięki któremu
posiadacze biletów okresowych (30- i 90-dniowych)
oraz pracowniczych będą mogli korzystać z pociągów PKP na trasie Warszawa Śródmieście – Ursus
– Piastów. Trzeba jednak zaznaczyć, że bilety miejskie będą honorowane tylko na odcinku Warszawa
Śródmieście – Ursus. Dalej będzie można jechać
na podstawie biletów sieciowych. Dodam również,
że z dniem 17.01. WKD uruchomiła dodatkową parę pociągów na trasie Warszawa Śródmieście WKD
– Komorów, by choć częściowo rozładować niesamowity tłok, jaki zapanował w wagonach w godzinach szczytu. Dyrekcja kolejki zapowiada uruchomienie kilku kolejnych pociągów od 1 lutego.
Zamknięcie wiaduktów w Al. Jerozolimskich było
spowodowane rażącym zaniedbaniem ZDM, który
doprowadził te obiekty do takiego stanu, że teraz
trzeba budować je od początku. Wycofanie stamtąd
autobusów spowodowało poważne perturbacje
i zakłócenia w tamtym rejonie miasta. Jednak
obecnie mieszkańcy przyzwyczaili się do zmian,
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które cały czas są udoskonalane według ich sugestii. Po „wspomożeniu” miasta przez kolej, sytuacja
naprawdę nie wygląda już źle. ZDM zapowiada, że
za kilka tygodni dopuści do ruchu jeden z wiaduktów, który zostanie prowizorycznie naprawiony.
W tym samym czasie od podstaw zostanie zbudowany drugi wiadukt i po ukończeniu tej inwestycji,
ruch zostanie na niego przełączony. Wtedy drogowcy wezmą się za drugą nitkę. Jednak przez te kilka miesięcy w rejonie opisywanych obiektów na
pewno występować będą utrudnienia i lokalne korki.
Cóż, wieloletnie zaległości dają teraz o sobie
znać... Miejmy tylko nadzieję, że po wyremontowaniu tego wiaduktu, drogowcy wezmą się za następne przeprawy „epoki gierkowskiej”, które są w równie katastrofalnym stanie jak ta. A wytypowanych
do kapitalnego remontu jest jeszcze przynajmniej
6 podobnych. Dodam, że od 1 lutego autobusy linii
157 zostaną wycofane z wiaduktu na ul. Żelaznej,
który przebiega nad torami linii średnicowej i zostaną skierowane na trasy objazdowe przez ul. Złotą
oraz al. Jana Pawła II i Al. Jerozolimskie (powrót
przez ulice Srebrną oraz Twardą). Ale to już jest
temat na zupełnie inny artykuł...
Krzysztof Lipnik, KMKM w Warszawie

Warszawski Owsiak 2002
W dniu 13 stycznia 2002 r. roku odbył się X Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do akcji
włączył się też, jak zawsze, warszawski Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej, który uruchomił trzy
składy specjalne kursujące po mieście w godzinach
6:20–0:15. Były to dwa wolskie tyrystory 105N2k
(2040+2041 i 2048+2049), które kursowały na trasie Gocławek – Piaski (podobnie jak linia 22 przez
al. Waszyngtona, most Poniatowskiego, Al. Jerozolimskie, Okopową i Broniewskiego). Ponadto jeździła historyczna trzynastka 795, która nie miała stałej
trasy i zwiedziła prawie całe miasto. W wozie tym
nie kwestowano – był to rodzaj „promocji” Orkiestry.
Nie obyło się też bez pewnych zmian w trasach
stopiątek. Pojawiły się one między innymi na placu
Starynkiewicza, Potockiej, w al. Jana Pawła II, rondzie ONZ oraz na ulicy Kasprzaka. Ponadto na
ostatnie kółko oba składy planowo zmieniły trasy,
żeby zwiedzić jeszcze inne zakątki miasta.
Opłatą za przejazd w tych tramwajach było wrzucenie do puszek wolontariuszy choćby symbolicznej
sumy pieniędzy. Alternatywą było posiadanie ważnego biletu na przejazd komunikacją miejską. Warto dodać, że frekwencja w „serduszkowych tramwajach” dopisała i ludzie chętnie wybierali pierwszy
wariant opłaty. Niestety znajdowali się także pasażerowie, którzy byli sceptycznie nastawieni do akcji
Jurka Owsiaka. Po stwierdzeniu przez wolontariuszy braku biletu, osoby takie były wypraszane z pojazdów. Jednak duże zaangażowanie miłośnikówwolontariuszy sprawiło, że po wielogodzinnej kweście
wszystkie
puszki
pękały
w szwach.
Oprócz tego, Zarząd Transportu Miejskiego, jako
jedyny w kraju, uruchomił dodatkowe brygady
tramwajowe. Związane to było ze „Światełkiem do
nieba”, które odbyło się w samym centrum miasta
(na placu Defilad) między godziną 19 a 20. Było to,
jak zawsze, największe krajowe wydarzenie związane z Orkiestrą i trzeba przyznać, że narobiło trochę zamieszania w Śródmieściu. Ludzie po prostu
nie mieścili się na placu pamiętającym socjalistyczne przemówienia Władysława Gomułki i zaczęli
zajmować przyległe ulice (w tym ruchliwą Marszał-
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kowską). W pewnym momencie policja rozważała
nawet ze względów bezpieczeństwa zamknięcie tej
arterii dla ruchu, ale – na szczęście – do tego nie
doszło. Trzeba przyznać, że zeszłoroczna lokalizacja tego festynu (na ul. Woronicza pod gmachem
telewizji) była mniej uciążliwa dla komunikacji miejskiej.
Ogółem na zmianie B Zarząd Transportu Miejskiego zasilił dodatkowym taborem linie 8, 9, 24 i 25
(wszystkie kursują ciągiem Alei Jerozolimskich). Na
miasto wyjechało łącznie dwadzieścia sześć brygad
ze wszystkich czterech zajezdni. Do ciekawostek
należały wagony typu 13N (z R-3) na liniach 9 i 25
oraz żoliborskie brygady na liniach 8, 24 i 25. Niestety, R-4 poszło „na łatwiznę” (nikomu nie chciało
się pomalować stosownych tablic...) i wystawiło
prawie same akwaria, wśród których znalazły się
następujące składy typu 105Na: 1106+1107,
1108+1109, 1112+1113, 1127+1129, 1182+1183,
1262+1261. Nie były to jednak bulwy, których spodziewano się w środowisku miłośniczym. Hobbyści
postarali się zawczasu, by nie przepuścić nadarzającej się okazji zobaczenia parówy na jakiejś egzotycznej dla wagonów tej serii linii. Prawdziwym rarytasem był skład 13N+13N 726+753’’ na 034 dodatku linii 8. Opuścił on bramę żoliborskiej zajezdni
dokładnie o godzinie 13:40 i ulicami Pstrowskiego,
Marymoncką, Popiełuszki, Okopową oraz Wolską
udał się na pętlę Górczewska, skąd po raz pierwszy
odjechał planowo o godzinie 14:35. Warto dodać,
że wóz 753’’ to pierwszy wyprodukowany tego typu
w kraju (jego dawny numer taborowy to 503) oraz,
że wagony tej serii ostatnio kursowały na 8 (jeszcze
na starej trasie oczywiście) 8 lipca 1985 roku. Wtedy to skład 13N 98+99 (wóz 98 skasowano jeszcze
w 1985 roku, a wagon 99 do 1995 roku jeździł jako

Między przystankami
" Komunikacja miejska w Sylwestra. Do

godziny 21 tramwaje wszystkich linii odbywały swe
kursy według sobotniego planu. Począwszy od tej
godziny kursował jedynie tramwaj linii N21, wzmocniony w swojej obsadzie przez wagony 650 i 669.
Również o godzinie 21 do macierzystych zajezdni
udały się busy obsługujące następujące linie: 51,
52, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 76,
78, 79, 80, 81, 83–85, 90, 91, 92–95 oraz A. Autobusy na pozostałych liniach wykonywały swoje kursy bez ograniczeń. Równocześnie pierwszy
z dwóch (cogodzinnych) kursów rozpoczęła linia
64bis w relacji rondo Kaponiera – os. Literackie.
Także po godzinie 21 autobusy linii 56 częściowo
skorygowały swoją trasę z Górczyna do Lubonia,
podążając w obu kierunkach poprzez ulice Fabianowo i Kowalewicką. Nocne autobusy kursowały
pomiędzy godzinami 21 i 6, ponadto N36 czterokrotnie (w godz. 21–22:30) tej wyjątkowej nocy dotarł aż do Strzeszyna. W Sylwestra punkty sprzedaży biletów MPK czynne były w godzinach 6–18.
" Komunikacja miejska w Nowy Rok.
Obowiązywał świąteczny rozkład jazdy z następu-
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763’’, kiedy to po raz kolejny podmieniono go z wagonem 185) z zajezdni mokotowskiej ostatni raz
wyjechał na ósemkę. Godne odnotowania jest także
to, że linia 8 na swojej obecnej trasie kursuje przez
ulicę Skierniewicką, na której obowiązuje zakaz
kursowania wagonów serii 13N (formalnie tylko dla
R-3 Mokotów, który wystawiał trzynastki na linię
10). Była to więc niepowtarzalna okazja zobaczenia
parówy na tej wolskiej ulicy. Jednak wydaje mi się,
że zakaz ten jest „reliktem poprzedniej epoki”
(i uporem pewnych naszych decydentów), bo mokotowskie trzynastki również niedawno mogliśmy
oglądać na ul. Skierniewickiej. Było to możliwe gdy
R-3 wystawił takowe wagony na cmentarną linię 41,
która kursowała tą ulicą we Wszystkich Świętych.
Ponadto ulica ta jest jedyną drogą dojazdową do
warsztatów tramwajowych zlokalizowanych przy ul.
Młynarskiej, więc co kilkanaście dni trzynastki i tak
tamtędy jeżdżą, ciągając przykładowo do T-3 wozy
przewidziane do remontu. Sądzę więc, że okoliczni
mieszkańcy już przywykli do hałasu (to jest oficjalnym powodem zakazu) powodowanego przez wagony 13N (nota bene jest on niewiele większy od
wywoływanego przez wozy serii 105) i można by
już spokojnie przywrócić ich kursowanie na linii 10.
Jeszcze jedna konkluzja: szkoda, że R-4 nie postarało się o wystawienie chociaż jednej trzynastki na
linii 24. Byłoby to wydarzenie tej samej rangi co
13N+13N na linii 8.
Wróćmy jednak do naszej trzynastkowej ósemki.
Skład ten dzielnie kursował między Wiatraczną
a osiedlem Górczewska. Jednak około godziny
20:10 zepsuł się w Alejach Jerozolimskich (w okolicy mostu Poniatowskiego) i spowodował trzydziestodwuminutowe zatrzymanie. Wybrał zły moment,
bo akurat skończyła się impreza pod Pałacem Kul-

tury i Nauki, a ruch w Alejach był większy niż w godzinach szczytu (zasilone były cztery kursujące
tamtędy linie!). Po licznych przełączeniach skład
pojechał w końcu bez postojów na pętlę na Górczewską, skąd rozkładowo włączył się do ruchu
(miał tam planowy ponad godzinny postój). Do zakładu zjechał po godzinie 23.
Dodatkowo w godzinach 21:00–22:30 na nieużywanej liniowo pętli plac Starynkiewicza oczekiwało
6 rezerwowych składów ściągniętych z zasileń, które pomogły potem rozwieźć ludzi wracających do
domów ze „Światełka do nieba”. Były one kierowane przez Nadzór Ruchu ZTM w zależności od
wzrastających potrzeb. Warto zauważyć, że pętla
na której stały, w ruchu liniowym jest wykorzystywana niezmiernie rzadko – dlatego było to kolejne
ważne miłośnicze wydarzenie. A zaszczytu bycia
tam dostąpiły (w kolejności wjazdu; w nawiasach
numery linii, z których zjechały): 105Na 1324+1323
(25), 13N 434+295 (9), 105Na 1082+1044 (9),
105N3k 2066+2067 (9), 105N3k 2072+2073 (25)
oraz 105N3k 2058+2059 (25). Jak widać, 2/3 składów pochodziło z R-1 Wola. Jeden był z Pragi,
a trzynastka oczywiście z Mokotowa.
Podsumowując: X Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wypadł w stolicy wyjątkowo udanie.
Przyczyniła się do tego sprawna organizacja oraz
zaangażowanie wielu osób, którym należą się
ogromne podziękowania. Przy okazji mieliśmy kilka
ciekawych zasileń oraz niezapowiedzianych „ciekawostek”. Niektóre tramwaje zawitały także w egzotyczne dla siebie miejsca. Mam nadzieję, że
przyszłoroczny Finał będzie równie udany i interesujący jak ten.
Krzysztof Lipnik, KMKM w Warszawie

jącymi zmianami. Poznaniacy przez cały dzień nie
mogli skorzystać z usług tramwajów linii 3 i 11, natomiast linie 2, 6, 7, 10, 13 i 14 rozpoczęły kursowanie o godzinie 14. Od godziny 6 piętnastka dojeżdżała aż do Junikowa. Nie kursowały cały dzień
autobusy linii 52, 57, 59, 71, 79, 83, 94 i HIT. Również od godziny 14 swą służbę rozpoczęły busy obsługujące linie 60, 63, 64, 80, 84, 85, 90, 91, 92, 95
i A. Do godziny 15 autobus linii 56 wykonywał niecodzienną pętlę ulicami Fabianowa. Podobnie jak
w Pierwsze Święto, autobusy linii 68 do godziny 14
wydłużyły bieg do pętli Strzeszyn. Linia 64bis funkcjonowała w godzinach 5–14 z częstotliwością
sześćdziesięciominutową. Punkty sprzedaży biletów firmowane przez poznańskiego przewoźnika
były tego dnia nieczynne. Potrzebujący mogli je nabyć jedynie u dyspozytorów na pętlach oraz w funkcjonujących tego dnia innych placówkach handlowych.
" Nocnymi inaczej. W nocy z 1 na 2.02.2002 r.
zmienią się trasy kilku linii autobusowych nocnych.
N34 zostanie podzielona na dwie linie: N34 na trasie Os. Batorego – Dw. Główny oraz N43, która będzie drugą połówką dotychczasowej nocki N34 na
trasie Dw. Główny – Os. Dębina. Zarówno N34 jak
i N43 obsługiwać będą dwa wozy z A-1. Trasa linii
N41 zostanie ujednolicona na odcinku pomiędzy
Starołęką a Chartowem i będzie poprowadzona następująco: Starołęka – r. Starołęka – Zamenhofa –
Piłsudskiego – Inflancka – Żegrze – Chartowo –
Piaśnicka – Kurlandzka – Chartowo – Majakowskiego – Jana Pawła II – Warszawska – Mogileńska
(wariant pierwszy), lub – Chartowo – Majakowskiego – Browarna – Światopełka – Warszawska – Mo-

gileńska (wariant drugi). Autobusy będą kursowały
z częstotliwością co trzydzieści minut, na przemian
jadąc raz przez Śródkę, raz przez Browarną. Obsługa jak dotychczas – dwa busy z A-1.
" WOŚP. W tym roku Klub Miłośników Pojazdów
Szynowych postanowił przyłączyć się do X Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Poznaniu, podobnie jak w innych miastach, na trasę wyruszył specjalny tramwaj. Była nim historyczna eNka 2602 udekorowana plakatami Orkiestry. Kursowała po trasie linii 2, zatrzymując się na wszystkich
przystankach. Za nastawnikiem stanął Waldemar
Łosiak. Bimba z pętli Dębiec odjeżdżała o godzinach: 10:51, 12:11, 13:31, 15:11, 16:31 i 17:51; zaś
z Ogrodów o: 11:28, 12:48, 14:08, 15:48 i 17:08.
Opłatą za przejazd było wrzucenie choćby drobnej
sumy pieniędzy do puszek kwestujących w tramwaju na rzecz Orkiestry wolontariuszy. Ta forma zbierania pieniędzy chyba przypadła do gustu pozna-
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Sklep modelarski „Pantera”, ul.
Gąsiorowskich 3, tel. 866-46-42,
poleca modele:
- kolejowe,
- lotnicze,
- pancerne,
- inne.
W sklepie „Pantera” otrzymacie
bezpłatnie Przystanek.

A

niakom, którzy jak zwykle okazali się ofiarni. Tramwaj, mimo kiepskiej reklamy w mediach, cały czas
jeździł pełen, a przypadki odmowy wsparcia inicjatywy Jerzego Owsiaka były niesłychanie rzadkie.
" Stoją i chorują... Niemal przez cały tydzień,
od 14 do 18.01.2002 r. na Madalinie trwał pomór
helmutów. Stały m.in. wagony: 604, 607, 612, 661,
667, 670, 673, 674, 677. W wyniku tego na linii 9 aż
osiem brygad obsługiwały holendry z Gajowej, a na
7 hulał dodatkowy helmucik również z tejże zajezdni. Nie wpłynęło to jednak na planowe uruchomienie
trzech wozów 1G na linii 3 oraz sześciu GT8 na 7.
Jedynie nie obsadzana była rezerwa na Dębcu,
w wyniku czego w przeciągu tych dni na Gajowej
zostawał tylko jeden wagon holenderski w rezerwie.
Dawało to Gajowej 95% uruchomienia posiadanego
taboru liniowego (nie wliczając w to oczywiście
nockowego GT8-657).
" Zmiany obsad i rozkładów. Od 2.01.2002 r.
zajezdni A-3 Kacza wzrosło uruchomienie taboru
o cztery wozy, które uruchamiane są na 78/1, 78/2,
A/5 i A/7. W związku z powyższym, na A-1 w grafik
N4016 wrzucono A/3 i A/6, które dotychczas obsługiwane były pszczółkami nie nadającymi się kompletnie na tę linię. Pomimo tego Wydział A-1 i tak
nieugięcie na Asa wystawia co dzień przynajmniej
jednego N4009. Również od 2.01.2002 r. zmianie
uległ rozkład jazdy i trasa linii 79 – w dni robocze
autobusy nie jeżdżą już przez Kopaninę. Natomiast
w soboty i święta linia 57 zasilona została w godzinach 10:00–18:00 dodatkowym N4009, gdyż do tej
pory w wolne dni jeździł tylko jeden autobus, z częstotliwością sześćdziesięciu minut.
" Sprawdzają i zapowiadają. MANy NL223
1043–1048 zostały wyposażone w ciekawą opcję
komunikacji wewnętrznej. Mianowicie, gdy kierowca
na prośbę kontrolerów biletowych wyłącza kasowniki, na pikselowym wyświetlaczu podającym nazwy
kolejnych przystanków pojawia się napis: „Blokada
kasowników. Proszę przygotować bilety do kontroli”. Równocześnie ta sama informacja zapowiadana
jest sympatycznym głosem. Jest to bardzo szczęśliwe rozwiązanie, ponieważ obliguje kontrolerów
do blokowania kasowników, co jest niezbędnym
wymogiem rozpoczęcia kontroli biletowej i eliminuje
zdarzające się przy tej okazji nieporozumienia. Podobny system istnieje w ikarusie 260–1737, ale jest
ograniczony tylko do formy wizualnej.
" Paraliżu nie było. Długo oczekiwany i zapowiadany przyjazd do Poznania prezydentów Rosji –
Władimira Putina i Polski – Aleksandra Kwaśniewskiego nie spowodował paraliżu komunikacyjnego,
który wieszczyły media. Już na kilka dni wcześniej
apelowano do Poznaniaków o pozostawienie swych
samochodów i skorzystanie z komunikacji publicznej, gdyż wiele ulic miało być zamkniętych. I rzeczywiście, natężenie ruchu było porównywalne
z dniem świątecznym, a ulice były zamykany na
czas krótszy, niż się spodziewano. Nie było możliwe wcześniejsze wytyczenie objazdów, gdyż trasę
przejazdu dostojnych gości do ostatniej chwili
utrzymywano w tajemnicy. Nadzór Ruchu z kilkunastu miejsc na terenie całego Poznania na bieżąco
kierował ruchem tramwajów i autobusów.
" Wrócił na swoje miejsce. Przystanek Stoińskiego (w kier. Batorego) wrócił na swoje miejsce.
Wcześniej na czas budowy marketu InterMarche
był on przesunięty troszkę dalej.
" Nadal nieczynny. Przystanek Opieńskiego
(na wysokości bloków Batorego-Ataner) nadal jest
nieczynny. Stoją tam tylko słupki do mocowania tablicy oznaczającej przystanek i kosza na śmieci.

Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu
71
82+81
94+93
118+117

poprzednia
reklama
barwy MPK
Ibuprofen
Drywit
Hansaplast

126+125 Master Card
140+141 Polskie Książki
Telefoniczne
178+177 Lipton
218+215 Euro RTV / AGD
264+263 Gala
310+311 Alpen Gold
312+313 Alpen Gold
314+315 Netia
604 Ford Bemo
Motors
612 barwy MPK
650 SAS
672 Fructolada
673 Fructolada

kolor poprzedniego podkładu

obecna
reklama
tramwaje
Dekpol, Wiekor
Liroy: Merlin
barwy MPK
Naj, Claudia

niebiesko-biały
biało-zielony
zielono-żółty
czerwono-żółty

-

LG – AGD

biało-czerwony

-

barwy MPK

zielono-żółty

-

żółty
żółto-biały
złoty
niebieski
niebieski
biało-niebieskoczerwony
niebieski

Euro RTV / AGD
Euro RTV / AGD
barwy MPK
Claudia, Naj
InterMarche
Netia 1055

-

Selgros

żółto-czerwony
żółto-czerwony
zielono-żółty
czerwono-żółty
biało-czerwony
biało-czerwononiebieski
niebiesko-żółty

zielono-żółty
biało-kremowy
zielono-żółtoczerwony
zielono-żółtoczerwony

Ziołopex
barwy MPK
barwy MPK

zielony
zielono-żółty
zielono-żółty

-

barwy MPK

zielono-żółty

-

zielono-żółty

-

czerwonopomarańczowy
niebieski
zielony
biało-czerwony
żółto-czarny
żółto-czarny
żółto-czarny
żółto-czarny
żółto-czarny

-

zielono-żółty
żółto-niebieski
żółty
niebieskopomarańczowy
żółto-czerwonoczarny
niebeski

1096 barwy MPK

zielono-żółty

1144 barwy MPK

zielono-żółty

autobusy
Stacja Kontroli
Pojazdów
Septolete

1172
1257
1357
1404
1408
1410
1411
1469

zielono-żółty
zielono-żółty
zielono-żółty
zielono-żółty
zielono-żółty
zielono-żółty
zielono-żółty
zielono-żółty

Biolobil
Ziołopex
InterMarche
Big Star
Big Star
Big Star
Big Star
Big Star

barwy MPK
barwy MPK
barwy MPK
barwy MPK
barwy MPK
barwy MPK
barwy MPK
barwy MPK

" Dewastacji c.d. Nowych MANów NL223 nie

ominęła niestety fala dewastacji – np. w 1043
i 1046 są już podrapane szyby.
Tomasz Albrecht, Krzysztof Dostatni, Adam
Konieczka, Maciej Rudzki

Magazyn 995
04.01. Wyjeżdżający z pl. Wielkopolskiego w prawo w ul. Wolnica opel astra zmierzył się z GT8-665,
który jako 8/7 jechał na Górczyn. W wyniku tego
krótkiego pojedynku samochód uległ całkowitej
dyskwalifikacji, a tramwaj nabawił się wgnieceń
dolnych blach osłonowych.
08.01. Na przystanku Grochowska pewien nietrzeźwy jegomość nie zauważył na czas ruszającego tramwaju (zestaw 236+235, podążający jako
15/6 na Budziszyńską) i odbił się od jego boku.
Stąd mężczyznę pogotowie odwiozło do szpitala.
09.01. Solidne „bum” miało miejsce na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Jeleniogórskiej. Ciężarowy
star skręcając z ul. Grunwaldzkiej w lewo spotkał
się z 1/4 (180+179) zasuwającą na Ogrody. W stopiątce zbiła się przednia szyba i wgniotły przednie
blachy. Poważnemu uszkodzeniu uległa lewa część
skrzyni ładunkowej stara. Oberwał także słup sy-
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kolor obecnego
podkładu

uwagi

-

rekl. na barwach MPK
rekl. na barwach MPK
rekl. na barwach MPK
rekl. na barwach MPK
rekl. na barwach MPK

opracował Łukasz Nowicki
gnalizatora świetlnego dla pieszych. Wstrzymanie
trwało 25 minut.
09.01. Przeszło 20 minut grzecznie jeden za drugim stały tramwaje w sznureczku, który utworzył się
na ul. Hetmańskiej, przed skrzyżowaniem z ul. Głogowską.
Wstrzymanie
spowodowała
13/2
(308+309), która jadąc objazdem z Junikowa na
Junikowo usiłowała skręcić w lewo w ul. Głogowską. Na zanieczyszczonym torze wyskoczyła
pierwsza oś pierwszego wagonu. Po wcofaniu w tory, tramwaj pomknął na Forteczną.
10.01. O godzinie 16:22 holender 881 (3/2) skręcał
z ul. Gwarnej w prawo w Św. Marcin. Pech chciał,
że akurat na środku skrzyżowania wystąpił w nim
zanik niskiego napięcia. Spowodowało to poważne
utrudnienia dla ruchu samochodowego. Jak by tego
było mało, próba skuplowania (połączenia) go ze
składem 210+209 (5/4) zakończyła się niepowodzeniem. W związku z tym, te i następne stopiątki
wycofano i skierowano na trasę. Następnie przybył
Star, który zholował holendra ze skrzyżowania.
W końcu z tyłu nadjechał holender 851 (3/3), który
wreszcie dał się ze swym kolegą połączyć i zepchnął go na Gajową. Całe zamieszanie trwało pół
godziny. Bimby kierowano różnymi objazdami,
a Autobusy przez ul. Kościuszki.

7

10.01. Godzina 23:19, skrzyżowanie ulic 28
Czerwca i Pamiątkowej. Zjeżdżająca na Madalinę
rezerwa czynna (w tej roli miał zaszczyt wystąpić
pewien proszący o anonimowość helmut) starła się
z daewoo tacuma. Uderzony samochód zatrzymał
się dopiero na znaku zakazu postoju z jednej strony
i stojącym na poboczu BMW – z drugiej. Mimo to
nadal blokował tory. Kierowca odmówił usunięcia
pojazdu do czasu przyjazdu policji. O ile w tramwaju zarysował się tylko przedni narożnik, o tyle
w daewoo pogniótł się cały lewy bok i przód. Przymusowy postój trwał 25 minut.
10.01. Wjeżdżający na środkowy tor pętli Dębiec
helmut 604 (10/2) wpadł w poślizg w trakcie hamowania i wyrżnął w tyłeczek kolegi nr 614 (9/8). Oba
wozy nabiły sobie tylko kilka guzów. Wstrzymania
ruchu na szczęście nie było.
13.01. Wieczorem przed Zamkiem odbył się koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ruch
tramwajowy i autobusów linii A, jadących z ul.
Gwarnej, został wstrzymany od godziny 19:50.
O 20:25 wznowiono ruch od r. Kaponiera, a o godzinie 21:45 także w przeciwną stronę. W tym czasie tramwaje i autobusy jeździły przez ul. Fredry.
14.01. Na skrzyżowaniu ulic 28. Czerwca i Hetmańskiej pokłóciły się ze sobą wagony składu
134+135 (2/1). Rozgniewany wóz 134 rąbnął swego brata łamiącym się pantografem, wybijając mu
przednią szybę. Tym razem tramwaje nie kursowały
przez pół godziny (w tym 20 minut wyłączenia napięcia w sieci). Następnie rodzeństwo zgodnie udało się do zajezdni.
14.01. Znów na Dębcu doszło do identycznego
zdarzenia jak cztery dni wcześniej. Tym razem ofiarą wjeżdżającego także na środkowy tor pętli helmuta (a był nim 674, obsługujący 10/6) padł GT6612 (9/5). Usprawiedliwić go może chyba tylko fakt,
że do zdarzenia doszło o godzinie 13:13, jeśli
oczywiście tramwaje są przesądne... Znów pogięły
się blachy i zbiły światła. Ponadto w wozie 612 rozbity został tylny pulpit sterowniczy, a w 674 uszkodził się pantograf. W związku z tym ofiara musiała
zholować swego oprawcę do zajezdni.
15.01. Na ul. Dąbrowskiego, w pobliżu ul. Długo-

Blubry Starego Marycha
Tak, jak obiecałem jeszcze w Nowinkach z Pyrogrodu, dzisiejszy etap wędrówki poświęcamy tajemniczemu gościowi z rowerem stojącemu przy
wylocie ulicy Półwiejskiej. Przedstawmy go: nazywa
się po prostu Stary Marych i podobno pochodzi
z dzielnicy Łazarz. I wyjaśnijmy: Marych jest postacią literacką i tak naprawdę nigdy nie istniał, choć
jak powiada jego autor – Juliusz Kubel – każdy poznaniak jest po trochu Marychem.
Sympatyczna postać „urodziła” się w 1983 r., jako
bohater i jednocześnie narrator cotygodniowych felietonów na antenie Polskiego Radia Poznań (dziś
radia Merkury). Głosem aktora Teatru Nowego, Mariana Pogasza, dowcipnie komentowała otaczającą
nas rzeczywistość. I najważniejsze: Marych godoł
po naszymu, czyli używał najczystszej polszczyzny
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sza, maluszek próbował ominąć stojące przed nim
samochody, wjeżdżając na torowisko. Podkreślić
należy słowo „próbował”, gdyż mu się to w żadnej
mierze nie udało – przytarł lakier jadącej z przeciwka na Junikowo forteczańskiej 1/8 (skład 312+313).
Po odbiciu się od tramwaju rąbnął w tył stojącego
seicento, wpychając je z kolei na tył także stojącego
przed nim forda mondeo. Na szczęście, mimo że
samochody zostały dość poważnie rozbite, nikt nie
odniósł poważniejszych obrażeń.
15.01. Opuszczający r. Serbska w kierunku ul.
Słowiańskiej fiat uno nie raczył ustąpić pierwszeństwa GT8-676, wybierającemu się na Połabską.
W związku z tym tramwaj zaparkował go na znajdującej się przy torach zmarzlinie. Aby wydobyć zakleszczony i dość mocno obity pojazd, użyto MPKowskiego Stara. Tramwaj zyskał kilka szram na
prawym narożu.
17.01. Obsługujący 11/5 helmut 609 dokonał swego żywota o godzinie 16:36. Jadąc od r. Żegrze
w kierunku r. Starołęka. Na prowizorycznym przejeździe dla samochodów uderzył w przyczepę ciężarówki marki Śkoda Liaz, zmierzającej w przeciwnym kierunku. Dziewięć osób jadących tramwajem
zostało rannych, a wykolejeniu uległy dwa pierwsze
wózki. Interweniował Krupp. Z przyczepy, w której
uszkodzona została druga oś i prawa burta, wysypało się około trzech ton zboża. Do godziny 18:28
ruch tramwajowy był niemożliwy – od r. Starołęka
do os. Lecha kursowały cztery zatramwaje. Helmuta z totalnie rozbitym przodem do zajezdni przy ul.
Madalińskiego zepchnął zestaw 172+171 (5/3).
18.01. Rankiem na ul. Wojciechowskiego fiacik
126p, zamiast zatrzymać się za stojącym na przystanku Polmozbyt ikarusem 1542 (87/1), wjechał
w jego tył z całym impetem. Rany odniosły dwie
osoby jadące maluchem. Samochód stracił cały
przód, z przednią szybą włącznie. Zniszczeniu uległa także kurtka kierowcy autobusu, który udzielał
pomocy poszkodowanym.
20.01. W samo południe pod wiaduktem kolejowym
na skrzyżowaniu ulic Roosevelta i Poznańskiej nastąpiło wstrzymanko, którego przyczyną był zerwany drut jezdny sieci trakcyjnej, czego efektem było
godzinne wyłączenie napięcia w sieci. W tym czasie

wszystkie tramwaje (w tym stodwójki linii 4) kierowano na PST. Na wyłączonym z ruchu odcinku jeździło 6 zatramwajów.
22.01. W czasie popołudniowego szczytu komunikacyjnego przy skrzyżowaniu ulicy Grunwaldzkiej i
Stolarskiej w jadącej na Budziszyńską 15/4
(134+135) zablokowała się trzecia oś pierwszego
wagonu. W celu ustawienia wagonu na pieska, użyto Kruppcia. Spowodowało to konieczność dziesięciominutowego wyłączenia napięcia w sieci. Ogólnie wstrzymanie trwało pół godziny i po tym czasie
tramwaj poturlał się do zajezdni.
23.01. Na ul. Hetmańskiej, przed skrzyżowaniem
z Cybulskiego, doszło do prawie godzinnej przerwy
w obu kierunkach. W podążającym na Zawady
helmucie nr 650 (7/3) urwał się i następnie zablokował kloc hamulca szynowego. Spowodowało to
wykolejenie całego wózka. Po wstawieniu go na tory przez Kruppa, tramwaj zjechał do zajezdni przy
ul. Madalińskiego. W międzyczasie tramwaje jeździły objazdami.
24.01. Wieczorem na placu Wolności nastąpiło
wstrzymanie spowodowane nieprawidłowym zaparkowaniem samochodu marki Ford Ka. Pojazd został
zabrany przez pomoc drogową po trzech kwadransach. Zablokowanych zostało jedenaście składów,
a następne skierowano objazdami.
24.01. Uszkodzenie sieci trakcyjnej nad rondem
Kaponiera spowodowało w południe ponad półgodzinną przerwę w kursowaniu tramwajów dla kierunków most Teatralny, most Dworcowy i ul. Bukowska. Podczas naprawy drutów bimby kursowały
zmienionymi trasami, a następnie ruchem w okolicach ronda kierowano jeszcze przez 20 minut.
24.01. Godzina 4:05. Na pętlę Os. Kopernika podjechał autobus linii 69/1 (MAN 1024). Kierowca udał
się do dyżurnego ruchu, a w tym czasie do kabiny
pojazdu wskoczył bezpański, wielorasowy pies. Kierowca i dyżurny spróbowali przy pomocy szczotki
wyprosić ”gościa”, który najwyraźniej nie znał instrukcji służbowej, zabraniającej przewożenia pasażerów w kabinie. Sprawca zdarzenia, po ugryzieniu kierowcy w rękę, zbiegł z miejsca zdarzenia
w kierunku ul. Kaczej.
Natalia Rychlewicz, Adam Konieczka

wielkopolskiej, zrozumiałej tylko dla mieszkańców
naszego miasta i regionu, jeszcze powszechnie
znanej, choć coraz rzadziej słyszanej na ulicach.
Czytelnicy spoza Wielkopolski mogą się zdziwić, że
coś takiego jak dialekt wielkopolski w ogóle istnieje.
W mediach można usłyszeć dowcipy w gwarze śląskiej, gawędy opowiadane po góralsku, czasem kapela Staśka Wielanka przypomni język dawnej
Warszawy, ale Poznań? Owszem, na ziemniaka
mówią tam pyra, na tramwaj bimba, ale żeby jakiś
charakterystyczny dialekt?
Elementem najbardziej odróżniającym języki jest
oczywiście słownictwo. W poznańskiej gwarze charakterystyczne wyrazy podzielić możemy na: archaizmy – wyrazy zapomniane już w polszczyźnie
ogólnej lub takie, które dziś mają inne znaczenie;
wyrazy gwar ludowych z całej Polski oraz germanizmy (efekt ponad 120 lat zaboru). Do archaizmów
zaliczymy np. gnyk (kark), jaka lub jupa (kurtka),
maśtyka (maź, papka), mączkować (krochmalić),
nieusłuchany (nieposłuszny), skop (baran, także
w znaczeniu epitetu), spódnik (spódnica) i wiele innych. Wyrazy znane także w innych gwarach regionalnych Polski to m.in.: ćmik (papieros), gajor (gąsior) czy poruta (wstyd). Wreszcie germanizmy:

bejmy (pieniądze), ancug (garnitur), blałka (wagary), drachyta (latawiec), ejber lub rojber (chuligan,
rozrabiaka), sztynder (stojak lub trzepak). Można by
tak wymieniać jeszcze długo, zainteresowanych
odsyłam do Słownika Gwary Miejskiej Poznania,
któremu nie zamierzam, ani nie jestem w stanie
(brak miejsca) robić konkurencji. Do kompletu dorzućmy tylko neologizmy typowe tylko dla miasta
Poznania jak bimba (tramwaj, wyraz naśladujący
dźwięk dzwonka) czy deska (w znaczeniu wielopiętrowego i długiego bloku mieszkalnego).
A w gramatyce i składni? Tu poznaniaka poznamy przede wszystkim po: używaniu przyimka do
zamiast dla np. miska do psa; zamianie niektórych
przypadków gramatycznych np. pytać się komu
(matce, ojcu, Tomkowi, Jasiowi) zamiast kogo
(matki, ojca, Tomka, Jasia); konstrukcjach typu: podobny na kogoś, mieć kogo kimś (mam brata motorowym zamiast mój brat jest motorniczym). Prosto
ze składni niemieckiej pochodzą zwroty typu: widziałem go jechać tramwajem (widziałem go, kiedy
jechał tramwajem); mam to leżeć na półce (to leży
u mnie na półce); mam stojeć domek (mam domek); kierownik od zajezdni (kierownik zajezdni);
idę na sąd (idę do sądu); formy mianownikowych:
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ten miesiąc nie miałem żadnej awarii (tego miesiąca...). Bardzo charakterystyczna dla Poznania jest
zmiana szyku wyrazów w zdaniu (znów germanizm), a sztandarowym tego przykładem jest partykuła ale, umieszczona w środku zdania: To była ale
poruta (ale to był wstyd), ta się ale pindaczy (ale
ona się maluje). Jeżeli już ale musi wystąpić
z przodu, to rasowa „pyra” wzmocni je przez zaś:
zaś ale do roboty to chętnych nie ma. Nie możemy
też zapomnieć o przenoszeniu orzeczenia na koniec zdań (On dwadzieścia lat autobusami jeżdżał),
wstawianiu wyrazu określanego przed określający
(dźwig do wagonów podnoszenia), kończeniu wypowiedzi partykułą pytającą nie? (z niemieckiego
nicht wahr? – nieprawdaż?, w skrócie nicht?), np.
i jak on wyjechał z boku, to nie mogłem już zahamować, nie?, „pogermańskich” konstrukcjach: co to
kosztuje? (was kostet das?), mieć ból (Schmerzen
haben), np. zęba, on jest trzydzieści lat stary (Er ist
dreizig Jahre alt) albo tego nie idzie zrobić (das geht nicht machen) zamiast nie można tego zrobić, no
i oczywiście powszechnie używanej odzywce tej (ty
– w znaczeniu zwrotu bezpośredniego: ej, ty).
Ten skrócony kurs nie wystarczy oczywiście do
biegłego władania „językiem poznańskim”, ale na
pewno uświadomi czytelnikom spoza Wielkopolski
istnienie odrębności regionalnej naszej mowy. Niestety, w piśmie nie idzie przedstawić charakterystycznej intonacji poznańskiej, z „zaśpiewem”
i przeciąganiem samogłosek oraz nagłymi zmianami intonacji sprawiającymi czasem wrażenie, że
nasz rozmówca jest w złym humorze lub nie jest do
nas nastawiony przychylnie.
Różne były losy poznańskiej gwary. W okresie
zaborów była czymś oczywistym, wręcz językiem
urzędowym. Używali jej i nauczyciele, i urzędnicy,
o ile oczywiście wolno było im posługiwać się językiem polskim. W dwudziestoleciu międzywojennym
poznaniacy spotkali się z mową mieszkańców innych byłych zaborów, przybyszów ze Lwowa, Krakowa czy Warszawy. Nie przyjęli jednak w mowie
potocznej, a początkowo nawet w oficjalnym nazewnictwie ogólnopolskich prawideł, choć przybysze ze wszystkich sił próbowali nauczyć „pyry” „poprawnej” polszczyzny. W Poznaniu ciągle naczelnik
wydziału w Urzędzie Miasta był decernentem,
a sam urząd – magistratem. Wesołość przybyszów
wzbudzały szyldy i tablice: wychodek tyłkiem (wyjście z tyłu, dosłowne tłumaczenie niemieckiego
Ausgang von hinten), nie wchód (wejścia nie ma,
kein Eingang), Tu się pręży męskie przodki (szyld
zakładu krochmalącego koszule), lokal piwa (piwiarnia) albo skład parfumeryjny (perfumeria, skład
jako określenie sklepu funkcjonuje w Poznaniu do
dziś, sklep to tutaj piwnica). Po II Wojnie Światowej
gwarę zaczęto tępić zdecydowanie, głównie w mediach. Radio i później telewizja nadawały program
z Warszawy, prowadzony przez dziennikarzy warszawskich; nauczyciele zmuszali w szkołach do
stosowania języka oficjalnego. Gwara pozostała tylko na podwórkach, targowiskach i jako folklorystyczna ciekawostka. Ostatnim jej bastionem w poznańskim radiu pozostały opowiadania Stanisława
Strugarka z cyklu Wuja Ceśku opowiada.
Niestety, Strugarek umarł w 1965 r. Od tego czasu gwara zniknęła z anteny i dopiero w 1983 r.
przypomniał o jej istnieniu Juliusz Kubel, poznaniak
z Rataj (ale jeszcze tych „przedbetonowych”), który
wymyślił postać Starego Marycha. Marych był typowym, trochę zaściankowym poznaniakiem, mówiącym wyłącznie dialektem wielkopolskim, do
przesady obliczonym (oszczędnym) i akuratnym

(dokładnym, porządnym). Zamieszkał
na Łazarzu, przy rynku, razem ze
ślubną Frącką (od Franciszki) mającą
półtora metra w kubiku (czyli, jakby
nie mierzyć, średnica marychowej
żony wynosiła 1,5 m), na działce
hodował królasy, kibicował Kolejorzowi
i jeżdżał bimbą na funktę (tramwajem
do pracy, chociaż gdzie Marych
pracował – tego nikt nie wie). Za
sąsiada miał Binia i jego żonę Helcię,
starego Kaczmaryszka (zdrobnienie
najpopularniejszego
poznańskiego
nazwiska – Kaczmarek), Jacha Rozdziawipapę (okolicznego pijaka), Edę
Katanę
i stróżkę (dozorczynię) Kasprzoczkę.
Ta ostatnia pojawiła się w połowie lat
80. i symbolizować miała główną siłę
polityczną PRL. Nazwisko wzięła od
gościa z pomnika przy Głogowskiej
(Marcina Kasprzaka). W kamienicy
Marycha rzeczywiście rządziła i narzucała wszystkim swoje zdanie.
Różne były tematy blubrów, czyli
Stary Marych. Fot. Adam Konieczka, październik 2001 r.
brawęd, pierdołów (Uwaga! Słowo
pierdolić czyli dryzdać pierdoły,
plotkować nie jest w poznańskiej gwarze wyrażeWiadomo, że jak się wiarę posadzi, to tak nie podniem wulgarnym!) i jak kto jeszcze to nazwie. W
skakuje, nie? A tu do tego bimby nie mają gdzie
jednych opowiadał o dawnym Poznaniu, ale nie tym
nynać, bo że remiza będzie to wiadomo, ino nikt nie
z ratusza i targów, tylko z ludowych festynów w Dowie kiedy. Dobrze, że takie koło od wagonu nie palinie Świętojańskiej (Malta) i Dębinie, chwytania
suje do syrenki, bo jak kto śpi w lompach na ulicy,
rybciów we Warcie, rodzinnych uroczystościach
to mu przeciek nikt do kiejdy nie dołoży, szak nie?
w mieszczańskich, poznańskich domach; w innych
Chociaż niewiada, czy tak nie jest lepij. Bo pamiękomentował bieżące wydarzenia w kraju i w Poznatacie, że najdłużyj trolejbusy jeżdżały na Smochoniu (tu bardzo przydawała się postać Kasprzoczki,
wice, a do remizy na noc trzebno było je tośtać trakpozwalająca sprytnie ominąć cenzurę). Nie zapotorami aż, het, na Warszawskie. A jakby bimby
mniał o poznańskich bimbach! Z litości nie przypotrzebno było ciągnąć gdzieś, gdzie jeszcze nie ma
mnimy jednego z felietonów Marycha podsumowuszyn?
jącego zakup przez miasto wagonów RT6N1... Ale
Takie bimby są tak samo jak my. Jak jest lekujtka
z czystym sumieniem przedstawić można fragmenawaria, też stoją z drugą w kolejce i nie wiedzą za
ty gawędy wygłoszonej na jubileuszu orkiestry dętej
czym. A wiecie, co mnie w bimbach drzaźni nojbaMPK w kwietniu 1985 r.:
rzy? To, że ni ma kondziów. Raz kiedyś to były eksCzołem wiaruchna! To jestem ja, wasz Stary Matra-szpagaty wew mundurach. Jak duży bilet koszrych! Zez Łazarza! Znacie mnie? No. Kiedyś najtował 45, a mały 15 groszy, to te szpece zawdy
większy zynder wew tym fyrtlu Jeskego–
miały 5 gr. od osoby i „proszę do przodu”...
Niegolewskich. Teraz już stary kaker, ale jak widać
A wszystkie gzuby chciały do lani nosić aby konjeszcze na fleku. Co to ja chciałem powiedzieć, nie
duktorki! A teraz takie ustroitko do odbijania, to ani
skłamać? Acha! Wogle by mnie tu nie było, ino niemunduru nie ma, ani po dzwonku nie zadzwoni, ani
dawno trafiłem znajomka, niejakiego Frankowskiewew nocy, jak się zdrzemniesz na końcowym
go (zez Małeki). Też Marych. (...) Dawno go nie wigrzecznie na dwór nie wyćpi ino jeżdżasz w te i nadziołem, więc się onego pytom, gdzie teraz robi,
zod do jasnego. (...) Bimby bez kondzia to jak rola wiem, że zawdy miał fifa do muzyki.
waga bez kuciera.
– Wleć w kwietniu na Słowackiego, to się dowiesz
Jakie te bimby bez te lata nie były? Najsampierw
– on mi na to. (...) Orkiestra wzdęta MPK ma lebekonne. Z górki ciągnął jeden śrup, a pod górkę
jeusz. A ja się nad nimi wytrząsam. Jezdem za kietrzebno było silnikowi dodać drugiego i biegi mierownika.
szać batem... A zaś potem te elekstryczne, letnie
(...) I jak tu nie lubieć bimbiorzy chociaż za to! To
zez balkonem, abo te zez jednym drążkiem, co
prawda, że na Marszałka Focha i w centrum te chospadywał z drutu, pamiętacie? A przyczepy: „dwa
robne bimby jeżdżają 6 kilosów na godzinę; na
pokoje z kuchnią” – zupełnie jak wew chacie, abo te
chubach 14, a za to w nocy tak szybko, że mało kto
zez zmienianymi oparciami wew krzesołkach, że jak
zdąży wsiąść. A ja się pytam: co wielkiego? A szykto był przeciw, to nie musioł jachać z prądem. Kieny to co? Jak kto se sieknie jednego za dużo, to nie
dyś to na bimbach wisiały winogrona. A teraz co?
może wziąć witki do pazury i po rowku w szynie do
W tych szklannych akwariach? Same sardynki!
chaty trafić?
A jak już się jedzie zez „Kolejorza” to człek jak śledź
Zresztą to nie bimby są winne, ino system... ciąwychodzi plaskaty jak flądra.
gle zminiany na gorsze... System komunikacyjny
Wej, a autobusy! „Stary”, pozywane „osy”, „ZIS-y”
w mieście, bo bimby przecież jeżdżają cołki czas na
– „chrabole” zez sklapywanymi drzwiami, abo zaraz
prąd stały, szak nie? I nie można powiedzieć, żeby
po wojnie te angielskie prawicowe karadeje bez
MPK nic nie robiło do klienta. A te daszki – betlez lewej strony szoferki.
jemki i ławeczki do ucupnięcia na przystankach?
(...)Wiara mi czasem trzeszczy na mieście, żeli
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MPK ma tyle kłopotów, to po co trzymie jeszczyk
orkiestre – i jeszcze szyje im zielone jak bimby obleczenia? A ja wtedy godom – nie wiecie czemu?
Bo to jest jedyne, jedynące, za co wszyscy bez wyjątku MPK klaskają, szak nie? (...)
Tyle Marych. Potrzebny tłumacz? Nie sądzę,
w końcu to było po polsku. Jednak „pisana” gwara
to nie jest to. Marych nie byłby idolem poznaniaków, gdyby nie „ożywienie” tej postaci przez Mariana Pogasza. Ten urodzony w Krakowie (ale uważający się za poznaniaka – czy gdybym urodził się w
samolocie, to byłbym pilotem?) aktor znakomicie
wczuwał się w rolę, a dodatkowo, dzięki zbieżności
imion z kreowaną postacią, często był z nią utożsamiany. Juliusz Kubel często miał za złe słuchaczom gawęd, że nie pamiętają, kto jest autorem
Blubrów, wszystkie zasługi przypisując Pogaszowi.
Sam wykonawca bardzo się starał, aby publiczność
umiała odróżnić go od Marycha. Na estradzie zawsze występował w garniturze, pod krawatem sugerując wyraźnie, że nie jest graną postacią, choć to
przecież Marych przyniósł Marianowi największą
popularność. Przez słuchaczy radia Merkury Pogasz corocznie był nominowany do tytułu „Wielkopolanina Roku”. Kiedy w 1998 roku w lokalnym wydaniu Gazety Wyborczej ogłoszono konkurs na wybór osoby, której należy się pomnik w Poznaniu,
nieco żartobliwie do wybitnych Wielkopolan jak:
profesor Wiktor Dega, prezydent Cyryl Ratajski, król
Przemysł II dodano postać Starego Marycha.
I w plebiscycie czytelników Marych zwyciężył!
Do tego prezes radia Merkury – Piotr Frydryszek
publicznie oświadczył, że pomnik Marycha stanie!
Nie było już odwrotu. Czytelnikom Gazety i słuchaczom Merkurego pozostało tylko opisać, jak wyobrażają sobie tę znaną jedynie z głosu postać. Po
żarliwych dyskusjach (czy Marych ma mieć na gowie krymę z daszkiem, czy beret z antenką i insze
ważne problemy) wyszło z tego to, co właśnie oglądamy na Półwiejskiej. Autor gawęd początkowo był
przeciwny materializowaniu postaci, chciał, aby jego bohater pozostał jedynie głosem z radia i wyobrażeniem. Zdanie zmienił po śmierci odtwórcy roli
(Marian Pogasz zmarł w Sylwestra 1999 r.). Wcześniej już uznano, że Marych powinien mieć rysy
twarzy kreującego go aktora. Ciężko chory Pogasz
zdążył jeszcze pozować rzeźbiarzowi Robertowi
Sobocińskiemu, poznaniakowi z Łazarza – dzielnicy, w której realiach umieszczono postać Marycha.
Szybko też zdecydowano, że pomnik nie może
mieć cokołu – Marych to jeden z nas, musi stać na
ulicy, wśród przechodniów. Rzeźby każdy musi dotknąć, stanąć przy niej, podać pazurę i zrobić sobie
zdjęcie z nią, jak z przyjacielem. Miał stać się dla
Poznania tym, czym dla Łodzi Ławeczka Tuwima
albo Wieczny Student dla Warszawy. Jedyną logiczną lokalizacją był też początkowo Rynek Łazarski, konkretnie wysepka z przejściem dla pieszych
przy ul. Głogowskiej obok przystanku tramwajowego. Jednak ostatecznie zdecydowano się na ustawienie pomnika na Półwiejskiej przy placu Wiosny
Ludów. Uznano, że w tym miejscu zobaczy go więcej poznaniaków i turystów, będzie Marych jednym
z tysięcy przechodniów przemierzających poznański deptak. Uroczystość odsłonięcia rzeźby odbyła
się w pierwszy dzień wiosny 2001 r. Bimbą z Łazarza (niestety, reprezentacyjny motyl był akuratnie
nie na chodzie...) przyjechał dziecięcy zespół Łejery
(Łe, jery! to takie poznańskie O, rety!), który zaśpiewał piosenkę o Marychu, potem krótko przemówili inicjatorzy przedsięwzięcia i wreszcie prof.
Stefan Stuligrosz (też echt poznaniok) zdjął z rzeź-
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by zakrywającą ją płachtę. Od tego czasu Marych
jest kumplem mieszkańców śpieszących tędy do
pracy. Turyści fotografują się z nim i z zainteresowaniem czytają napis u stóp postaci: „Stary Marych.
Postać radiowa, którą w latach 1983–1999 ulepili
z poznańskiej gwary i wielkopolskiej duszy Juliusz
Kubel i Marian Pogasz”.
Śmierć aktora przerwała cykl gawęd. Nikt w Poznaniu nie wyobraża sobie, aby ktoś inny mógł czytać teksty jako Stary Marych. Dziś w radiu Merkury
gwarowe felietony z cyklu Blubry Heli przy niedzieli
prezentuje Daniela Popławska. I choć śmiejemy się
z jej brawęd, bo przecież autor ten sam, to... jednak
to nie jest to, brak nam charakterystycznego czejś,
wiaruchna
kochano!
i
jedynego
w swoim rodzaju akcentu.
Czy Czytelnicy wybaczą, że dziś nasz tramwaj
stał w miejscu? Czy nie dziwi ich, że fikcyjnemu
Marychowi poświęciliśmy cały odcinek – więcej niż
Adamowi Mickiewiczowi, Janowi Kochanowskiemu,
a nawet Janowi Pawłowi II, których pomniki też mijaliśmy? Cóż, z autora wylazła dusza bitej pyry,
szanującej ponad wszystko tradycje swego regionu.
A więc: stój se, Marych skromnie, szpycuj na wiarę,
co kole Ciebie przetwiero się w te i nazod, a my jadymy dalij. Letymy, bo nom bimba zgolnie!
Piotr Dutkiewicz
Źródła:
Tytuł odcinka jest tytułem zbioru felietonów Juliusza
Kubla, tekst gawędy Chorobne bimby autorstwa
Juliusza Kubla pochodzi z dwutygodnika Z życia
MPK nr 9 (227) z 12.05.1985 r.
Słownik gwary miejskiej Poznania pod red.
M. Gruchmanowej i B. Walczaka Wyd. Naukowe
PWN 1997 r.
W. Karolczak Wychodek tyłkiem, czyli repolonizacja
wyglądu miasta w pierwszych latach niepodległej
Rzeczypospolitej. Kronika Miasta Poznania nr
4/1998.
W. Bartkowiak Z poznańskiej gwary i wielkopolskiej
duszy. Kronika Miasta Poznania nr 2/2001.
Listy do redakcji

Sieciówka
Dnia 14.01.2002 r. jechałem solarisem 1379 na
linii 90. Podążałem na Politechnikę, gdzie musiałem
być o godz. 11:00, tak aby zdążyć na konsultacje
i pozałatwiać wiele innych spraw. Byłem zadowolony z bardzo sprawnej jazdy kierowcy, gdyż zależało
mi na czasie. Nagle, na ul. Słowiańskiej przy PeSTce, do autobusu wsiedli kontrolerzy firmy Konsol.
Zażądali biletu. Tradycyjnie pokazałem im go przez
okienko w portfelu. Jeden z nich poprosił o podanie
biletu do ręki. Uczyniłem to, po czym kontroler, po
uprzednim wyginaniu i naginaniu mojego trzymiesięcznego biletu sieciowego, oddalił się wraz z nim
i legitymacją w kierunku drugich drzwi (ja siedziałem całkiem z przodu). Zawołałem go, żeby wrócił.
Kontroler nie zareagował. Podszedłem do niego,
gdy autobus zatrzymywał się na przystanku
i nie mając wyboru, musiałem wysiąść (ponieważ
on opuścił pojazd z moją legitymacją i sieciówką
w ręku). Tam poinformował mnie, że moja sieciówka jest najprawdopodobniej fałszywa i że mi ją zabierze dając pokwitowanie. Powiedział również, że
będę mógł odebrać ją w budynku dyrekcji MPK na
Głogowskiej dziś do godz. 15:00 lub jutro rano.
Pomijając nerwy i stracony czas na przystanku
Słowiańska, po spóźnionym załatwieniu swoich
spraw, udałem się na Głogowską (około godziny
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14:30). Tam dowiedziałem się, że nie ma żadnej
sieciówki, a takie sprawy załatwia się w Konsolu.
Pani z Głogowskiej była jednak na tyle uprzejma, że
sama zadzwoniła do Konsolu, gdzie również nie było sieciówki. Wróciłem do domu, skąd zadzwoniłem
do Konsolu z pytaniem, czy już jest. Oczywiście, nie
było. Powiedziano mi poza tym, że mam sobie
dzwonić i się dowiadywać. W międzyczasie postanowiłem zadzwonić do dyrektora MPK, pana Tulibackiego, któremu przedstawiłem sytuację. Zostałem zapewniony, że mogę przyjść z samego rana i
będzie wszystko załatwione. Zrobiłem tak, choć
wcale nie z samego rana, a dopiero około godziny
8:30. Okazało się, że i tak przyszedłem na próżno.
Sieciówki nie było w dalszym ciągu. Zadzwoniono
przy mnie do Pana Kontrolera i okazało się, że jest
on dopiero w drodze. Poczekałem kolejne 30 minut.
W końcu dotarł. Jego zarzuty to zła czcionka, złe
zalaminowanie, krzywo naklejony znaczek (choć na
przystanku mówił tylko o tym drugim). Sieciówka
trafiła do jednego z sąsiednich pokojów i po dwóch
minutach okazało się, że nie jest fałszywa.
Dodam tylko, że bilet ten został zakupiony w firmowym punkcie MPK na os. Sobieskiego. Nie rozumiem, dlaczego tam nikt nie przyjrzy się dokładniej biletowi okresowemu przed jego sprzedażą. Nie
rozumiem też procedury sprawdzania biletów. Jakim cudem na ul. Głogowskiej sprawdzono tę sieciówkę w ciągu dwóch minut? I wreszcie nie mogę
rozumieć procedur panujących w MPK i Konsolu.
Zabiera się pasażerowi sprzedany bilet i każe po
niego przyjeżdżać, a na dodatek nie są dotrzymywane ustalone przez te firmy terminy. Dlaczego
kontroler, który się pomylił (albo sprzedawczyni która sprzedała zły bilet – nie moja sprawa) sam nie
przywiezie tego biletu po sprawdzeniu pasażerowi?
W końcu czas i nerwy pasażera nic nie kosztują
w odróżnieniu od np. minimalnych kosztów zwrócenia uwagi sprzedawcom, lepszego przeszkolenia
kontrolerów, czy odwożenia niesłusznie zabranych
biletów pasażerom do domów, albo chociaż na
wskazaną przez nich końcówkę. Nawiasem mówiąc, drugi z kontrolerów od początku uważał, że
bilet jest prawdziwy.
W sumie załatwienie wszystkich opisanych spraw
zajęło jakieś trzy godziny i było dla mnie bardzo
niemiłym doświadczeniem. Ale zgodnie z regulaminem, każdy pasażer musi się liczyć z możliwością
podważenia autentyczności posiadanego przez
niego biletu.
Grzegorz Narkiewicz
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PRZYS T A NEK
bezpłatny dwutygodnik
miłośników komunikacji
miejskiej
kontynuacja Nowinek z Pyrogrodu
Z kraju i ze świata
! Bytom (tramwaj). Najstarszy liniowy wagon
tramwajowy w tej części Europy jest już na chodzie.
30 stycznia 2002 r. zakończył się remont kapitalny
wagonu N-954 z 1949 roku. 7 lutego pojazd zarejestrowała komisja IGPiK, a 9 lutego wyjechał on jako
pociąg planowy 381. W porównaniu ze stanem
sprzed remontu (czyli z czerwca 2001 r.), wagon
wzbogacił się o obwód niskiego napięcia (z przetwornicą statyczną i akumulatorami), hamulce szynowe, lampy zespolone i hamulce bezpieczeństwa.
Ponadto zamontowano mu reflektory od rumuńskiej
lokomotywy wąskotorowej Lxd2 (są wyłącznie atrapami, gdyż żarówki są bardzo małej mocy) i wyremontowano wnętrze (montując m.in. drewnianą
podłogę).
! Bytom, Gliwice (autobus). Zaroiło się ostatnio w GOP-ie od testowych autobusów. W lutym
PKM Gliwice testował solarisa urbino 12 (egzemplarz przeznaczony dla prywatnej firmy w Berlinie),
a PKM Bytom – MANa NG313.
! Bytom, Gliwice (autobus). PKM Bytom stanowczo protestuje przeciwko zerwaniu umowy na
obsługę czterech linii w Gliwicach przez KZK GOP
i przekazaniu ich obsługi gliwickiemu PKM-owi.
Grożono nawet blokadą miasta. Sytuację na razie
udało się załagodzić, jednak nie wiadomo, jak dalej
potoczą się wypadki.
! Częstochowa (autobus). Z dniem 1 lutego
wszedł w życie nowy rozkład jazdy linii 13, gdyż po
pół roku obowiązywania poprzedniego Dział Organizacji Ruchu MPK zorientował się, że czasy przejazdu są zbyt długie i pasażerowie przychodząc na
przystanek w centrum mogą jedynie powąchać spaliny. Wygładzając tę nieprawidłowość ktoś zapomniał przekazać kierowcom nowe rozkłady na soboty, które też się nieznacznie zmieniły. Obcięto
m.in. kilka kursów do Walcowni oraz ostatnie kursy.
Tym sposobem 2 lutego wykonano kilka formalnie
zbędnych kursów. Czyżby to prezent dla pasażerów
z okazji przedwczesnej wiosny?
! Elbląg (tramwaj). Jak zapewne wszystkim
wiadomo, Elbląg dzielnie rozbudowuje sieć tramwajową. W tym roku rusza tramwaj na trasie nazywanej Trasą Pułkownika Dąbka. Ale to nie koniec rozbudowy! Po jej ukończeniu ruszy budowa przedłużenia z ul. Ogólnej do Fromborskiej i dalej do hipermarketu Auchan, czyli daleko poza niedawne
granice miasta. Gratulujemy!
! Gdańsk (autobus). Z dobrze poinformowanych źródeł dowiedzieliśmy się, że nieoczekiwanie
rozpisano przetarg na naprawę trzech ikarusów 280
(poza Gdańskiem). Gdańscy miłośnicy mają na-

dzieję, że „naprawcą” będzie KZNS. Ponadto do
remontu idą ikary 280-2104, 2106 i 2299 (wszystkie
z 1989 roku).
! Gdańsk (tramwaj). Wichura, jaka przeszła
nad Trójmiastem w ostatnich dniach stycznia dokonała uszkodzenia trakcji na powszechnie czczonej
przez miłośników ulicy Łąkowej. Rankiem 31 stycznia okazało się, ze zginęło 40 metrów będącej pod
napięciem sieci trakcyjnej. Destrukcję zapoczątkowało drzewo, które uszkodziło sieć. Reszty dokonali
miejscowi degeneraci, którym najwidoczniej znudziło się wieszanie obuwia różnego typu na wyżej wymienionych „drutach”. Wydarzenie to nie rokuje dobrze na zachowanie tej linii tramwajowej.
! Gdańsk (tramwaj). 12 lutego pojawił się
w ruchu kolejny trzeci, a zarazem ostatni, skład
stopiątek w klasycznym kremowo-czerwonym malowaniu. Przemalowała go firma EXIM-T po zakończonej ekspozycji reklamy (TP S.A.). Na życzenie
ZKM Gdańsk skład przemalowano właśnie w barwy
dawniej stosowane w Gdańsku. Dlaczego akurat
ten skład? Odpowiedź jest prosta: jest to jeden
z ostatnich w miarę oryginalnych 105N. Wagony
1238+1205 mają jeszcze stare, oryginalne atrapy
na światła (podłużne, kratkowane), a pomiędzy nimi
są wciąż gniazda starego typu. Co najważniejsze,
wagon 1205 posiada z boku zamalowane szybki
oraz wiele innych oryginalnych elementów, charakterystycznych dla wagonów z 1975 roku (gładkie
pokrywy maszyn drzwiowych wewnątrz, wysoki
pulpit, stare uchwyty do lusterek zewnętrznych; nie
ma zaś pionowych poręczy przy siedzeniach). Niestety, nie posiada już gniazd z tyłu oraz szybek na
zewnętrznych pokrywach maszyn drzwiowych.
W przyszłości jest planowane przywrócenie mu
oryginalnego wyglądu. Jednak nie jest to możliwe
w tej chwili ze względu na obecną strukturę ZKM
Gdańsk. Oprócz składu 1238+1205, malowanie
kremowo-czerwone posiadają jeszcze składy
105Na: 1403+1404 (także przemalowany przez firmę EXIM-T po reklamie BECKERS) oraz potrójniak
1323+1324+1325, przemalowany przez pracowników zajezdni Wrzeszcz. Ten ostatni jednak pojeździ
tak jeszcze maksymalnie 2–3 miesiące, tzn. do
czasu skierowania go na modernizację.
! GOP (tramwaj). 70. urodziny obchodziła
nocna komunikacja tramwajowa na Górnym Śląsku
i w Zagłębiu Dąbrowskim. 1 lutego 1932 r. uruchomiono linię nocną relacji Sosnowiec – Katowice –
Hajduki – Królewska Huta. Od lat 50. kursują natomiast słynne pociągi nocne, których obecnie uruchamia się 19.
! Gorzów Wlkp. (autobus). Od 5 do 8 lutego
w Gorzowie przebywał na testach solaris urbino 12
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12 lutego 2002 r.
www.mpk.poznan.pl/kmps/przyst
(ten sam, który zadebiutował na targach Busworld
2001 w Kortrijk razem z vacanzą). Pojawił się on
z tego względu, iż w 8 autobusach, które mają dotrzeć do Gorzowa, muszą zostać zmienione silniki,
ponieważ te dotychczas montowane nie sprawdzają
się na podjazdach pod słynne gorzowskie górki.
Bus testowany aktualnie w Gorzowie posiada silnik
spełniający normę EURO III.
! Gorzów Wlkp. (autobus). Wkrótce kolejne
dostawy solarisów. W kwietniu i sierpniu tego roku
zostaną dostarczone do Gorzowa kolejne autobusy
z zamówionych w podpoznańskim Bolechowie. Busy „przyjdą” w dwóch partiach – w kwietniu i sierpniu i otrzymają numery taborowe odpowiednio 546–
549 i 550–553.
! Gorzów Wlkp. (autobus). Od 1 stycznia
2002 r. MZK Gorzów Wlkp. obdarowało swoich
klientów kilkoma nowymi liniami autobusowymi. Są
to: 117 Jagiełły Basen – Jagiełły – Wybickiego –
Estkowskiego – al. Konstytucji 3 Maja – Myśliborska – Małyszyn Wielki – Szczecińska – Starostwo
Powiatowe (Z.M. Ursus); 130 Jagiełły Basen – Jagiełły – Wybickiego – Estkowskiego – al. Konstytucji
3 Maja – Myśliborska – Małyszyn Wielki – Szczecińska – Starostwo Powiatowe (Z.M. Ursus) – Małyszyn Mały – Baczyna – Baczyna Osiedle; 131 Jagiełły Basen – Jagiełły – Wybickiego – Estkowskiego – al. Konstytucji 3 Maja – Myśliborska – Małyszyn Wielki – Szczecińska – Starostwo Powiatowe
(Z.M. Ursus) – Małyszyn Mały – Baczyna – Marwice
– Marwice Kolonia – Lubno – Stanowice. Tak więc
w Gorzowie pojawiły się długo zapowiadane linie
autobusowe o numerach wyższych od 130 oraz
zawieszona przez pewien okres linia autobusowa nr
117. Przed zawieszeniem kursowała ona na następującej trasie: Wieprzyce – Dobra – Małyszyn Wielki – Szczecińska – Z.M. Ursus. Linia autobusowa
109 została po raz kolejny przedłużona. Wcześniej,
bo na początku listopada, wydłużono ją z pętli
w Ulimiu do pętli w Dzierżowie; 1 stycznia zaś
z Dzierżowa do Koszęcina.
! Gorzów Wlkp. (tramwaj). Od 1 lutego 2002
r. zmianie uległ rozkład jazdy wszystkich trzech linii
tramwajowych. W największym stopniu dotyczy to
linii nr 3, ponieważ po kilku latach przerwy z powrotem zaczęła kursować w niedzielę.
! Katowice, Chorzów (tramwaj). Z dniem
1 lutego 2002 r. z ZKT-5 Katowice do ZUTiKT-2
Chorzów przesunięto następujące wagony tramwajowe: 102Na-166, 105N 335+336 (najmniej przebudowane wagony ze wszystkich liniowych 105N w
GOP-ie), 105N 554+555 oraz 105Na 685+686.
! Katowice, Sosnowiec (tramwaj). W nocy
z 29 na 30 stycznia 2002 r., ze względu na wymia1

nę szyn w Zawodziu oraz prace w podstacji Zawodzie Zajezdnia, stworzono komunikację zastępczą
za pociągi nocne uruchamiane przez ZKT-5 Katowice. Nie było by w tym nic nadzwyczajnego, wszak
nocne zatramwaje kursują dość często, jednak tym
razem pasażerom autobusu zastępczego za PN214 (jelcz M121M-009 z PKM Katowice
o/Zawodzie) dostarczono dodatkowych atrakcji
w postaci nocnej wycieczki turystycznokrajoznawczej po Sosnowcu. Kierowca był niezbyt
zorientowany w zawiłościach dojazdu do pętli Zagórze, co zaowocowało kilkunastokilometrowym błądzeniem po mieście z prędkością sporo przekraczającą dozwolone 60 km/h. Autobus zwiedził, m.in.
drogę krajową nr 94, pętlę Będzińska, trójkąt Sosnowiec Okrzei oraz osiedlowe uliczki Środuli i Zagórza. Prowadzący bardzo starał się później zatrzeć złe wrażenie i do zajezdni Zawodzie wrócił
z zaledwie trzyminutowym opóźnieniem (gdy wyjeżdżał z Zagórza, wynosiło ono 45 minut).
! Kielce (autobus). MPK Kielce sp. z o.o. (ex
MZK Kielce, exex MPK Kielce) od 1 lutego podwyższyło ceny biletów, zmniejszając jednocześnie ulgę
gminną z 55 do 40%. Ażeby nie narazić kierowców
na pogryzienie przez rozzłoszczonych pasażerów,
MPK wykonało kilka ruchów uatrakcyjniających
swoją ofertę: zlikwidowana została trzecia strefa
podmiejska (pozostaną tylko pierwsza podmiejska
do 3,5 km od granicy miasta i druga podmiejska
powyżej tej odległości) i obniżono cenę biletu jednodniowego z 7,20 zł do 6 zł (przy tak zaporowej
cenie mało kto chciał go kupować). Stopniowo wycofywane są z obiegu tradycyjne bilety okresowe,
gdyż zastępuje się je prawie niemożliwymi do podrobienia plastikowymi kartami. „Plastiki” umożliwiają
sprzedaż ich na konkretny okres, np. miesiąca od
daty zakupu, nie zaś – jak dotychczas – od początku do końca miesiąca.
! Kielce (autobus). Wykorzystując fakt, że MPK
podnosi ceny, inna kielecka firma, PKS Kielce, postanowiła zabrać się za komunikację miejską. PKS
ogłosił, że od 31 stycznia będzie za 1,50 zł wozić
pasażerów w granicach miasta Kielce oraz w obie
strony w pierwszej strefie, obejmującej m.in. Dyminy i Suków. Taniej za bilet PKS zapłacą również
mieszkańcy II strefy PKS, bo 2,30 zł. Na razie w III
strefie pozostają tylko Daleszyce (bilet kosztuje
2,50 zł), ale kierownictwo PKS zapowiada, że ta
strefa też zostanie niebawem rozszerzona. PKS
jest w komfortowej sytuacji, gdyż ma pozwolenie na
korzystanie z przystanków MPK. Do tego dochodzą
oczywiście prywatni „busiarze” na najbardziej opłacalnych liniach podmiejskich, jeżdżący jeszcze taniej Cała ta sytuacja nie wróży różowo kieleckiemu
MPK.
! Kraków (autobus). Zakończył się remont ul.
Kobierzyńskiej. Od 02.02.02 r. linie 106, 166, 206
wróciły na swoje stałe trasy, zaś zlikwidowane zostały linie 306 i 366.
! Kraków (autobus). MPK Kraków uruchomiło
z dniem 02.02.02 r. nową linię autobusową nr 116.
Jej trasa łączy Łagiewniki i Kliny / Zacisze przez
Grota-Roweckiego i Borkowską.
! Kraków (tramwaj). 8.02.2002 r dwie brygady na linii nr 7 obsługiwały wagony GT6: 195 jako
7-01 i 196 jako 7-03, zamiast zwyczajowych solowych stopiątek. Pozostaje mieć nadzieję, że popularna linia okrążająca krakowskie Stare Miasto zostanie w końcu doceniona i tabor o większej pojemności będzie się na niej pojawiać na stałe, Również
tego samego dnia wyjątkowego pecha miał GT6 nr
161. Najpierw około godziny 17:15 jadąc aleją Jana
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Pawła II w kierunku Cichego Kącika (na wysokości
Muzeum Lotnictwa) zahaczył o cinquecento. Efektem był zarysowany lakier wagonu i pogięty bok
samochodu. Tramwaj ruszył w dalszą drogę. Wracając z Cichego Kącika, tuż za pętlą na ul. Reymana, natrafił na škodę felicję. To dobiło motorowego,
więc zjechał tramwajem do zajezdni.
! Olkusz (autobus). Podczas remontu przeprowadzonego w olkuskiej zajezdni autobus nr
7975 (ex Wodzisław nr 306) otrzymał m.in. tylne
światła od fiata ducato oraz żółte malowanie. Z miłośniczego punktu widzenia to duża strata, gdyż był
to jeden z dwóch autobusów PKM Olkusz, pomalowanych w kolor kremowo-wiśniowy.
! Olkusz (autobus). Na linii KZK GOP nr 633
powstał w Olkuszu nowy przystanek. Jest on umiejscowiony na trasie Dąbrowa Górnicza – Kraków na
wysokości I LO. Nazywa się Olkusz Osiedle Słowików, mimo że nazwa osiedla to Słowiki. Poza tym
umiejscowiony w centrum miasta przystanek Olkusz Delikatesy otrzymał stylizowany na zabytkowy
słupek przystankowy, który kształtem nawiązuje do
jakiejś antycznej kolumny, a zakończony jest okrągłym „A”. Niestety, „A” jest białe na granatowym
i z tradycyjnym „A” nie ma nic wspólnego. Cały słupek pomalowany jest na granatowo.
! Radom (autobus). 25 stycznia MZDiK uruchomił nowy punkt sprzedaży biletów, mieszczący
się w hali dworca PKS przy ul. BelinyPrażmowskiego. Punkt mieści się w mniej dogodnym miejscu, ale za to w cieple hali.
! Radom (autobus). Od 9 lutego uległa zmianie
trasa linii 14. W dni powszednie w godzinach szczytu komunikacyjnego kursy w relacji Dzierzków – Potkanów i Potkanów – Dzierzków będą wykonywane
ulicami Limanowskiego, Toruńską i Wierzbicką. Dla
kursów relacji Dzierzków – Osiedle Południe i Osiedle Południe – Dzierzków będzie obowiązywała dotychczasowa trasa przez ulicę Wierzbicką. W dni
powszednie zmienią się godziny odjazdów większości autobusów tej linii. Oznacza to, że
w godzinach szczytu 14 znów będzie kursować
w pobliżu osiedla Borki (oraz to, że coraz bardziej –
na szczęście tylko w szczycie w dni robocze –
przypomina trasę sprzed optymalizacji). Od tego
samego dnia zmianie uległ też rozkład linii 18.
W dni powszednie uruchomione zostaną dodatkowe kursy w godzinach porannych i popołudniowych.
Ponadto, na wniosek pasażerów, przybędzie
kursów wykonywanych ulicami Stara Wola Gołębiowska, Potkańskiego i Nowa Wola Gołębiowska.
! Rybnik, Żory (autobus). Od 1 marca 2002 r.
na trasie z Rybnika do Żor kursować będzie linia
autobusowa oznaczona symbolem ŻR. Linię organizują wspólnie Zarząd Transportu Zbiorowego
w Rybniku i Międzygminny Związek Komunikacyjny
w Jastrzębiu. Autobusy kursować będą co 40 minut,
a bilety mają kosztować 2,50 zł.
! Szczecin (autobus). Od 1 lutego przybyła
w Szczecinie kolejna darmowa linia autobusowa do
hipermarketu Hit. Autobus linii 707 kursuje trasą od
Hita przez plac Kościuszki, Bramę Portową, Wyzwolenia, Przyjaciół Żołnierza, Malczewskiego
z powrotem do Hita. Częstotliwość została ustalona
na raz na godzinę, a obsługę powierzono jelczowi
M11 z SPA Klonowica. Natomiast 3 lutego, z powodu remontu ulicy Budziszyńskiej, zastosowano oryginalne rozwiązanie. W związku z niemożnością
przejazdu przez pętlę uliczną na Pomorzanach,
w tym dniu na linii 53 kursowały, zamiast przegubowych volvo, jelcze M11 i 120M, które „trójkątowa-
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ły” się przy przystanku końcowym na Dobrzyńskiej.
Bezpieczeństwa ruchu pilnowali kontrolerzy ZDiTM.
! Świerklaniec (autobus). Jelcz M11 o numerze 2689 wrócił z KZNS po naprawie głównej. Wyróżnia go spośród innych jeżdżących po śląskich
szosach M11 (po remoncie w Solcu) brak wyświetlaczy – przestrzeń nad przednią szybą wypełnia
duże logo PKM-u.
! Warszawa (autobus). Z dniem 1.02.2002 r.
w stołecznej komunikacji wprowadzono następujące zmiany. Linia 107 została wycofana z ul. Spartańskiej i skierowana od ul. Woronicza trasą: Racjonalizacji – Konstruktorska – Postępu – Domaniewska – Modzelewskiego – al. Wilanowska do
krańca Metro Wilanowska (po dotychczasowej trasie linii 117). Dzięki dodatkowej brygadzie linia 107
zachowa dotychczasową częstotliwość (a w święto
nieznacznie zwiększy z 30 do 28 minut).
Linia 117 została wycofana z odcinka trasy między
skrzyżowaniem ulic Wołoska / Woronicza a krańcem Metro Wilanowska i skierowana od skrzyżowania Wołoska / Woronicza trasą Wołoska –
al. Wilanowska – al. Lotników – Wałbrzyska – Nowoursynowska – Dolina Służewiecka – al. Wilanowska do krańca Wilanów (na odcinku Wałbrzyska
– Wilanów zastąpi zlikwidowaną z powodu niskiej
frekwencji linię 165). Na linii 117 pojawiły się trzy
brygady więcej w dni powszednie i dwie w święta.
Autobusy w szczycie kursują co 15 minut, poza
szczytem co 20, a święta bez zmian – co 20 minut.
W związku z bardzo złym stanem technicznym wiaduktu w ul. Żelaznej nad torami kolejowymi (ograniczenie ruchu dla pojazdów o masie przekraczającej
15 t), linia 157 została wycofana z odcinka ul. Żelaznej miedzy ul. Złotą a Al. Jerozolimskimi i skierowana na trasę objazdową. W kierunku krańca
Szczęśliwice od skrzyżowania Żelazna / Złota zmierza ulicami: Złotą, al. Jana Pawła II, Al. Jerozolimskimi, Grójecką i dalej stałą trasą; w kierunku krańca Gwiaździsta od placu Zawiszy: Towarową,
Srebrną, Twardą, Żelazną i dalej stałą trasą. Jest to
kolejne ograniczenie w komunikacji miejskiej ze
względu na zły stan techniczny warszawskich wiaduktów i pewnie nie ostatnie. Od 2.02.2002 r. linie
129, 159 i 167 w dni świąteczne wróciły na podstawowe trasy z dni powszednich, czyli: linia 129 kursuje na trasie Okęcie – Koło (wydłużenie trasy
z krańca Redutowa; dotychczasowa częstotliwość
kursowania co 30 minut została zachowana przez
dołożenie 1 brygady); linia 159 jedzie ulicami Newelską, Księcia Janusza, Obozową; linia 167
(w kierunku Bemowa) mknie ulicami Newelską,
Księcia Janusza i Dywizjonu 303. Dla linii 129
oznacza to wydłużenie z pętli Redutowa do krańca
Koło. 30-minutowa częstotliwość została zachowana dzięki dodatkowej brygadzie.
! Warszawa (autobus). Dzień 02.02.02 r. dla
„solarki” U15-8008 okazał się być pechowym. Kursując na linii 520 nadziała się na kościsty kuper ciężarówki marki Kamaz, która nagle się zatrzymała
(inny pojazd zajechał jej drogę). W wyniku zderzenia rannych zostało kilkoro pasażerów. Dwoje
z nich zostało odwiezionych do szpitala przez Pogotowie Ratunkowe. Uszkodzeniu uległ przód
autobusu (straty wynoszą około 15 tysięcy złotych).
! Warszawa (bomba). W nocy z 26 na
27.01.2002 r. na przystanku autobusowym przy
Muzeum Narodowym w Al. Jerozolimskich (w stronę Pragi) wybuchła pokaźnych rozmiarów bomba,
raniąc lekko cztery osoby i częściowo niszcząc wiatę. Po całonocnych czynnościach dochodzeniowych
i naprawczych, prowadzonych odpowiednio przez

policję i brygadę przystankową, wiata została przywrócona do stanu używalności.
! Warszawa (remonty). Remont zamkniętego
wiaduktu w Alejach Jerozolimskich trwa już kilka
ładnych dni. Zarząd Transportu Miejskiego wprowadził tymczasem kolejną zmianę trasy z nim związaną. Tym razem ponownie padło na linię 191 (kursują na niej teraz o 2 brygady mniej), która od 4 lutego została wycofana z ul. Bitwy Warszawskiej
1920 roku i skierowana od strony Ursusa (od skrzyżowania Grójeckiej i Bitwy Warszawskiej) ulicami:
Grójecką – Kopińską – Grzymały-Sokołowskiego –
Al. Jerozolimskimi – Opaczewską do krańca Centrum Handlowe Reduta, zlokalizowanego na jednym
z parkingów pobliskich supermarketów. Odjazd z tej
pętli odbywać się będzie ulicami: Mszczonowską
i Al. Jerozolimskimi, po czym autobusy skręcą w
lewo i ulicami Grzymały-Sokołowskiego, Kopińską
i Grójecką dotrą do obecnie obowiązującej trasy objazdowej. Warto zauważyć, że autobusy tej linii nie
będą podjeżdżały do nieczynnych wiaduktów (od
strony miasta) tak jak to robią wozy linii 130
i 187 po wyjeździe z krańca Centrum Handlowe
Reduta. Oprócz tego ograniczono częstotliwości
kursowania niektórych linii: przyspieszona 517
w trakcie porannego szczytu jeździ co 4–8 minut,
w międzyszczycie co 15–17, w szczycie popołudniowym co 6–7 (tym samym zmniejszono ilość
brygad ją obsługujących o 4); uzupełniająca 203
w szczycie jeździ teraz co 10–12 minut, a poza nim
co 15.
! Warszawa (tramwaj). Z T-3 wyjechał po NG
1290+1289 posiadający sporo komponentów od
bulw, jednak już po dwóch dniach „wrócił na reklamację”. W warsztatach dalej stoją wszystkie kasacyjne parówy (blokują tor wjazdowy, dlatego wagony wycofywane są przez tor wyjazdowy). Na próbach jeździ już skład 836+835’’. Kończy się też remont 1095+1036. 29 stycznia wciągnięto za to do
warsztatów 1292+1291 oraz 1092+1066. 1.02.2002
r. po remoncie powrócił do służby skład

2002+2001. Oprócz tego do remontu skierowano
13N-612, z T3 do T2 wywieziono wagon 13N-532’’
ex 321, zaś z R4 do T3 wciągnięto do rozbiórki
13N-682. Wagon 13N-477 stoi „na wylocie” z T3
(jest przeznaczony na złom).
! Warszawa (tramwaj). Z okazji Światowego
Dnia Trędowatych, 27.01.2002 r. po mieście kursował wagon N-674.
! Warszawa (tramwaj). Po wichurze, która
nawiedziła miasto 31.01. TW poniosły pewne straty.
Drzewo obaliło się na pierwszy wagon tramwaju linii
10 (skład 105Ne 1406+1405) na pętli na Służewcu.
W prawie godzinnym wstrzymaniu utknęło 16 składów, pozostałe jeździły objazdami. Wieczorem na
ul. Puławskiej drzewo zwaliło się na torowisko tuż
przed wagon 116Na/1-3012 linii 4, który nie zdążył
na czas wyhamować.
! Warszawa (tramwaj). 5.02. na R-1 rozpoczął się remont rozbitej jeszcze w ubiegłym roku
bulwy nr 2074. Wagon ten od tego czasu stał odstawiony i czekał na lepsze czasy (problemy
z ubezpieczeniem).
! Warszawa (tramwaj). 5.02. około godziny
11:20 na moście Poniatowskiego zapalił się jadący
na Pragę skład 105Na 1216+1217 linii 25. Więcej
oczywiście było dymu niż ognia, bo wystarczyło
użyć gaśnic pokładowych. Ale zatrzymanie i tak było „konkretne”. Skład zjechał samodzielnie przy
użyciu tylko drugiego pantografu, co jest niespotykane w stolicy do R-2, zatrzymując się jeszcze po
drodze na żeberku w al. Zielenieckiej. Tego samego dnia, około godziny 14:00 pewien „rozsądny inaczej” kierowca TIR-a zerwał trakcję w obu kierunkach wraz z kilkoma podwieszkami na rogu ul. Wołoskiej i Narbutta. Zatrzymanie trwało ponad 3,5
godziny i, co tu dużo mówić, nie poprawiło „korkowej sytuacji” na Mokotowie. Jako zatramwaje hasało 9 wielkopojemnych pojazdów MZA z wszelakimi
napisami zastępczymi.
! Warszawa (WKD). Pomimo wcześniejszych
zapowiedzi, z dniem 1.02. nie uruchomiono żadnych dodatkowych pociągów.
! Wrocław (autobus). Od października do

grudnia 2001 miała miejsce jedna z największych
dostaw autobusów, od momentu gdy MPK działa
samodzielnie. Dostawa 44 autobusów volvo typu
7000A stanowi bardzo silny zastrzyk nowoczesności dla przedsiębiorstwa. Jednocześnie ilość miejsca w zajezdniach nie pozwala na trzymanie starych autobusów w rezerwie, co zmusza do kasowania takiej samej ilości autobusów jaka została zakupiona. Od 15.12. do dziś MPK skasowało około 39
starych pojazdów, ponieważ ostatnie 5 sztuk Volvo
dostarczy w marcu. Ponadto Jelcz dostarczył 4 midibusy M101I, które kursują na liniach podmiejskich
i nocnych. Autobusy są pomalowane tak jak tamtejsze volvo – widać władzom MPK nie spodobały się
jelczańskie strzałki.
! Wrocław (autobus). We Wrocławiu gościły
ostatnio testery: jelcz 120MM/2 z Katowic, jelcz
M181M i volvo 7000 w barwach koncernu Volvo.
! Wrocław (tramwaj). Wagon G-090 (ex
2095) został w ostatnim czasie nieco rozbebeszony. Był to jeden z dwóch dwukierunkowych 102Na –
został jeszcze tylko G-089 (ex 2071). Nauka jazdy
(duet stopiątek) jest aktualnie na remoncie kapitalnym, a po nim wróci jako skład liniowy 2562+2561.
Ponadto w tym roku zakontraktowano remont 21
składów generacji 105. Po remoncie wszystkie wagony pozostaną czterodrzwiowe – na razie zaprzestano montażu wychylnych drzwi IFE. Obecnie
drzwi wychylne IFE posiadają następujące zestawy:
2201+2202, 2204+2205, 2210+2211, 2232+2233,
2270+2271, 2294+2295, 2314+2331, 2313+2332,
2318+2317, 2354+2353, 2392+2391, 2398+2397,
2412+2411, 2416+2415, 2362+2361, 2368+2367,
2504+2505, 2512+2511, 2528+2527, 2538+2537,
2548+2549, 2516+2515, 2542+2543, 2496+2497,
2532+2531, 2216+2217 i 2282+2283.
Sebastian Basoń, Ziemowit Borowczak,
Remigiusz Grochowiak, Jakub Jackiewicz,
Krystian Jacobson, Tomasz Kaczmarek, Bartosz
Kaj, Michał Kamiński, Rafał Lamch, Krzysztof
Lipnik, Bartosz Mazur, Marcin Pejski, Andrzej
Soczówka, Mariusz Sondel, Tomasz Szydłowski,
Krzysztof Utracki

Prezentacja Cityrunnera

proszeń było sporo. Na Tramwajową zawitali m.in.:
prezydent miasta Łodzi, jego poprzednik oraz sporo
innych urzędników miejskich, wszyscy dyrektorzy
i kierownicy MPK (którzy obiecali m.in., że na
wszystkie łódzkie autobusy i tramwaje powrócą
herby!), wojewoda łódzki, przedstawiciele innych
krajowych przedsiębiorstw tramwajowych oraz firm
nadzorujących transport zbiorowy w innych polskich
miastach, przedstawiciele ambasad kanadyjskiej
(Bombardier jest firmą kanadyjską) oraz austriackiej
(to właśnie w stolicy Austrii złożono pierwszy egzemplarz „Miejskiego Biegacza”), a także (co niezmiernie cieszy!) miłośnicy komunikacji. Podobno
zaproszony był też sam premier Leszek Miller, jak
wiadomo, rodowity łodzianin. Ogólnie w hali było
dosyć tłoczno (około 300 osób), gdyż znajdowało
się tam również mnóstwo osób z MPK obsługujących imprezę, rodziny zaproszonych oraz wielu kelnerów z wynajętej firmy cateringowej, mającej zapewnić poczęstunek.
Po przemówieniach wszystkich oficjeli (a trwały
one dobre pół godziny), przedstawiciele producenta
przekazali Dyrektorowi Generalnemu MPK model
prezentowanego wagonu, a ten z kolei oddał go
w ręce prezydenta miasta w zamian za „zasługi
w rozwoju komunikacji miejskiej”. Potem nastąpił
moment kulminacyjny pokazu, który w mgnieniu

oka „rozruszał” trochę już znudzone przemowami
towarzystwo. Przy dźwiękach nastrojowej muzyki
i wspaniałej grze świateł odsłonięto pierwszego
łódzkiego Cityrunnera (przez całą pierwszą część
pokazu był szczelnie zasłonięty półprzezroczystą
kurtyną). Potem w hali (!) nastąpił kilkuminutowy
pokaz „zimnych ogni”, który wprawił zgromadzonych w osłupienie. Chwilę po jego zakończeniu
goście ruszyli „szturmem” do oglądania wagonu. Nadmienię jeszcze, że w tym samym czasie
w hali pojawiło się kilkudziesięciu kelnerów częstujących zgromadzonych białym lub czerwonym winem.
Ponieważ pojazd nie posiadał jeszcze polskiej
homologacji, prezentacja ta była „statyczna” i wagon nie przejechał w hali nawet centymetra. Goście
mogli jednak do woli nacieszyć się wnętrzem oraz
kabiną motorniczego. Dodatkowo producent oraz
MPK rozdawali różnego rodzaju gadżety. Bombardier wraz z producentem wyposażenia elektrycznego, firmą Elin EBG Traction, przygotowali tylko foldery. MPK rozdawało natomiast otwieracze do butelek, parasolki oraz pudełeczka do przechowywania wizytówek. Ponadto w hali zaprezentowano
przód i tył od następnego Cityrunnera oraz najstarszy istniejący łódzki tramwaj elektryczny (Herbrand
Ge-58 nr 71), który był na tę okazję stosownie przy-

Po czterech dniach podróży, 15 grudnia 2001 roku, około godziny 4:30 rano, dotarł do Łodzi pierwszy niskopodłogowy tramwaj z rodziny Cityrunner.
Z wiedeńskiej fabryki Bombardiera (producenta wagonu) był on transportowany po wytyczonej wcześniej trasie na lawecie samochodowej. Ze względu
na gabaryty wozu, przejazd odbywał się wyłącznie
nocą i to w dodatku pod eskortą pilota. Po przybyciu pojazd ustawiono na terenie MPK przy ul.
Tramwajowej, gdzie przez kilka dni oczekiwał na
oclenie. Następnie zdjęto go z platformy samochodowej i wstawiono do specjalnie przygotowanej
(i wyremontowanej niemałym kosztem) na tę okazję
hali dawnej zajezdni, zlokalizowanej po drugiej
stronie ulicy. To właśnie tu będzie miał miejsce
montaż kolejnych wagonów tej serii z dostarczonych przez producenta podzespołów.
22 grudnia ubiegłego roku odbyła się oficjalna
prezentacja tego najnowocześniejszego łódzkiego
tramwaju. Oczywiście miała miejsce we wspomnianych już wcześniej obiektach MPK przy ul. Tramwajowej. Wszystko rozpoczęło się o godzinie 14:00,
jednak trzeba zaznaczyć, że na tę część wpuszczani byli goście tylko ze specjalnymi zaproszeniami rozsyłanymi wcześniej przez MPK pocztą. A za-
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strojony. Na zewnątrz w śnieżnej scenerii stały
jeszcze: Lilpop III nr 158 oraz 5N1 nr 100.
Po części oficjalnej goście udali się do wynajętej
restauracji Orfeusz, gdzie czekał na nich poczęstunek. Lokal ten mieści się niedaleko ulicy Tramwajowej, więc sporo ludzi zrobiło sobie po prostu krótki
spacerek. Na „leniwych” czekały jednak podstawione autobusy (oczywiście także w barwach łódzkiego przewoźnika), które podwiozły chętnych na degustację. W restauracji atmosfera znacznie się rozluźniła i uczestnicy poczęstunku zaczęli „załatwiać”
między sobą interesy. Producenci taboru
i osprzętu elektrycznego zachęcali do jego kupna,
przewoźnicy chwalili się swoimi osiągnięciami,
a miłośnicy starali się zainteresować miejskich decydentów ratowaniem zabytków.
Po zakończeniu biesiadowania część zgromadzonych udała się na pobliski plac, gdzie właśnie
rozpoczynał się koncert zespołów muzyki pop. Dla
uczestników prezentacji dostępne było darmowe
piwo wraz z pieczonymi kiełbaskami i bigosem. Inni
też mogli otrzymać jedzenie (było go pod dostatkiem), jednak musieli za nie płacić. Część oficjeli
udała się natomiast z powrotem na Tramwajową,
gdzie od około godziny 16:00 Cityrunnera zaprezentowano wszystkim chętnym mieszkańcom Łodzi. A stawili się oni bardzo tłumnie! Byli też przedstawiciele lokalnych mediów, którzy niemalże na
bieżąco relacjonowali przebieg tego historycznego
dla Łodzi wydarzenia. Cityrunner jest bowiem
pierwszym fabrycznie nowym wagonem zakupionym przez Łódź w ciągu ostatnich 11 lat! Z upływem czasu tłum rozentuzjazmowanych mieszkańców wcale w hali nie malał – na miejscu jednych zaraz pojawiali się kolejni, którzy chcieli koniecznie
pierwszego dnia obejrzeć „Miejskiego Biegacza”.
O godzinie 18:00 w Teatrze Wielkim rozpoczęła
się kolejna, ostatnia już, część pokazu. Była ona
dostępna znów wyłącznie dla osób ze specjalnymi
zaproszeniami. Do zgromadzonych ponownie
przemówili Dyrektor Generalny MPK, Czesław Rydecki, oraz prezydent miasta Łodzi, Krzysztof Panas. Następnie zasłużonym pracownikom MPK
wręczono pamiątkowe medale oraz nagrody pieniężne. Potem na scenę wyszła Anna Maria Jopek
wraz z zespołem i przez ponad godzinę śpiewała
swoje największe przeboje. W jej repertuarze nie
zabrakło oczywiście kolęd, bo prezentacja odbyła
się przecież tuż przed Świętami Bożego Narodze-

Między przystankami
" Nocne usprawnienia. Już w pierwszych

dniach kursowania autobusów linii N41 przez ulice
Majakowskiego, Browarną i Światopełka, dało się
zauważyć zainteresowanie ze strony pasażerów
nowym połączeniem nocnym. Dlatego, aby ułatwić
dojazd do Centrum oraz powrót, podamy kilka potrzebnych informacji dla mieszkańców rejonu ulicy
Browarnej. Otóż chcąc dojechać do Centrum, najlepiej skorzystać z linii N41 w kierunku Mogileńskiej
i na przystanku Pusta (naprzeciw zajezdni A-1),
4

nia. Po zakończeniu koncertu gości zaproszono na
„koktajl”, który odbył się w foyer teatru. Trzeba
przyznać, że stoły aż uginały się od ciężaru serwowanych na nich dań i napojów. Tak oto zakończył
się szereg imprez związanych z przybyciem do Łodzi pierwszego niskopodłogowego tramwaju.
Reasumując. Łódzka prezentacja przeprowadzona była z wielkim rozmachem. MPK nie szczędziło
także środków finansowych na ten cel. Niemałym
kosztem wyremontowano halę przy ul. Tramwajowej, gdzie będą składane kolejne Cityrunnery
(z wyjątkiem ostatniego, który także zostanie wyprodukowany w Wiedniu, a potem zostanie zaprezentowany w szeregu europejskich miast). Także
wynajęcie restauracji, firmy cateringowej oraz zorganizowanie koncertu w łódzkim Teatrze Wielkim
na pewno nie było tanie. Jednak zarówno zaproszeni goście jak i zwykli mieszkańcy, którzy już
pierwszego dnia mogli obejrzeć nowoczesny tramwaj, nie mogą czuć się zawiedzeni. MPK zadbało
o każdy, nawet najmniejszy, szczegół. Na sam koniec dodam, że w chwili obecnej Cityrunner nr 1201
(taki numer mu nadano) przechodzi próby techniczne, które potrwają najprawdopodobniej do końca lutego. Wtedy to wóz trafi na zajezdnię Telefoniczna,
która to będzie stałym miejscem jego stacjonowania. Potem „Miejski Biegacz” rozpocznie obsługę linii 10 w relacji Retkinia – Widzew. Będzie to jak na
razie jedyna linia w Łodzi, na której będziemy mogli
podziwiać te nowoczesne pojazdy. Docelowo ma
ich być 15. Na innych trasach trzeba jeszcze wyremontować torowiska oraz zmodernizować przystanki i pętle.
Powstanie niniejszego artykułu nie byłoby możliwe, gdyby nie cenne uwagi Łukasza Stefańczyka,
za które serdecznie dziękuję.
Krzysztof Lipnik, KMKM w Warszawie

Z dniem 1 lutego 2002 roku zaczęła obowiązywać
nowa Taryfa przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP, zatwierdzona uchwałą zarządu KZK GOP nr 36/01 z dnia 21.12.2001 roku.
Kilka kwestii zostało w niej doprecyzowanych, jest
też parę innowacji. Oto wybrane zmiany:
- bilet musi być wypisany w sposób trwały. Po-

przednia taryfa nie posiadała zapisu na ten temat.
Jest wyraźnie zastrzeżone, że bilety jednodniowe
ważne są do godziny 24 w dniu skasowania,
a nie przez 24 godziny od momentu skasowania
(analogicznie pięcio-, siedmio- i czternastodniowe);
- pojawił się zapis, że do ulg nie są uprawnieni
„uczniowie i słuchacze szkół dla dorosłych lub
uczący się w trybie popołudniowym lub wieczorowym” oraz „słuchacze szkół podyplomowych
i doktoranckich”;
- plecaki ze stelażem podlegają opłacie bez względu na wymiary;
- „kasowanie lub zakup biletu u kierowcy i jego
skasowanie powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki
(przed zajęciem miejsca siedzącego)” – zapis ten
powstał z myślą o pasażerach, którzy potrafią
skutecznie wydłużać tę czynność, aż w końcu
wysiądą i nie skasują biletu;
- „pasażer dokonujący przejazdu na odcinku jednego przystanku również jest zobowiązany skasować bilet” – to była kolejna linia obrony gapowiczów. „Przekroczenie strefy z biletem o zaniżonej opłacie” w nowej taryfie podlega „opłacie dodatkowej porządkowej w wysokości równej opłacie dodatkowej za przewóz bagażu”, a nie jak dotychczas „opłacie za przejazd bez ważnego biletu”;
- pojawił się ważny zapis, że „KZK GOP w przypadkach szczególnych (np. na liniach specjalnych) może wprowadzić odstępstwa od Cennika,
co zostanie podane do wiadomości publicznej” –
częściowo reguluje on prawnie kursowanie linii
P (Katowice Dworzec PKP – Osiedle Odrodzenia).
Również od 1 lutego obowiązuje nowy rodzaj biletu – TS za 28 zł. Jest to bilet przeznaczony dla
uczniów szkół dziennych podstawowych i ponadpodstawowych, ważny na trasie z miejsca zamieszkania do szkoły w „dni nauki szkolnej”. Jest to ciekawostka, ponieważ pojęcie „dni nauki szkolnej” nie
istnieje w polskim prawodawstwie o systemie
oświaty; pojawiają się jedynie „dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne”, bądź „dni wolne od
zajęć dydaktycznych”. Problematyczna pozostaje
kwestia sobót – dni w których zajęcia są odpracowywane. Tak więc pasażerom pozostaje życzyć
owocnych dyskusji z kontrolerami.
Andrzej Soczówka

przesiąść się do oczekującego tam autobusu linii
N33 w kierunku Kaponiery. Można też skorzystać
z drugiej opcji i jechać N41 w stronę Starołęki do
r. Rataje, skąd po kilkuminutowym oczekiwaniu
mamy dwa autobusy do Centrum – N31 i N32.
W drodze powrotnej najlepszym rozwiązaniem jest
dojazd autobusem linii N31 do os. Piastowskiego
lub N32 do os. Oświecenia. W obu przypadkach po
kilku minutach oczekiwania możemy skorzystać
z N41 w kierunku Mogileńskiej. Jednak pamiętać
należy o tym, że przez Browarną odbywa się co
drugi kurs N41.
" Ani jednej na trasie. 4.02.2002 r. po szczycie na linii 4, a więc i w całym mieście, nie kursował
żaden tramwaj generacji 102N. Cóż, koniec stodwójek jest bardzo bliski.
" Kolejna odstawiona. Z początkiem lutego
odstawiona została kolejna stodwójka – tym razem
padło na wóz nr 22.
" Zamknięcia 2002 cz. 1. Prawdopodobnie już
na wiosnę zamknięty zostanie most Św. Rocha.

Spowoduje to na pewno niemałe perturbacje w komunikacji Poznania. Na razie nie zdecydowano
ostatecznie, jakimi objazdami pojadą linie 74, 90, A
oraz N31.
" Zamknięcia 2002 cz. 2. Również torowcy
szykują poznańczykom wiele zamknięć. Największą
inwestycją będzie niewątpliwie planowana przebudowa ulicy Starołęckiej. Reszta robót będzie obejmowała krótsze odcinki, o mniejszym zakresie prac,
np.: Estkowskiego, Głogowska (Park Wilsona –
Hetmańska), Grunwaldzka (Grochowska – Bułgarska), Warszawska (Św. Michała – Krańcowa). Czy
nie pora już się zastanowić nad kompleksowym wykonywaniem remontów, zamiast „bawić się” w przysłowiowe „łatanie dziur”?
" Jednotorowa sensacja. W najbliższym czasie
zapowiada się też niezła ciekawostka. Mianowicie
wymieniane będą szyny na PST na łukach od wiaduktu nad ul. Poznańską do łuku na estakadzie.
Prace będą prowadzone nocą, a kursy tramwaju linii N21 będą odbywały się tylko po jednym torze!

Nowa taryfa opłat
KZK GOP
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Tramwaj będzie zjeżdżał na właściwy lub niewłaściwy tor w zależności od etapu robót na rozjazdach przed przystankiem Słowiańska. Natomiast
nawracać będzie na trójkącie przy zajezdni Gajowa.
Pierwszy raz nastąpi to w nocy 12 na 13 lutego.
Najpierw N21 pojeździ lewym torem w kierunku
Centrum, a odcinek Kaponiera – Gajowa – Kaponiera pokona bez pasażerów.
" Powrócił. Na początku lutego na swoje dawne
miejsce powrócił przystanek Pl. Wiosny Ludów (dla
kierunku Al. Marcinkowskiego). Jego przesunięcie
o kilkadziesiąt metrów w stronę ul. Zielonej było
spowodowane budową Kupca Poznańskiego.
" Remontują poza Poznaniem. W tym roku
dodatkowo 6 pudeł od poznańskich stopiątek zostanie wyremontowanych w Zakładzie Remontów
Tramwajów w Łodzi (są już tam 242 i 241) oraz dwa
w Biskupicach.
Krzysztof Dostatni, Tomasz Gieżyński,
Adam Konieczka

Magazyn 995
27.01. Przed południem, po przyjeździe na pętlę
Piątkowska do motorniczego 9/9 (helmut nr 613)
podeszła pasażerka, która powiadomiła go o zasłabnięciu starszego mężczyzny siedzącego tuż za
przegubem. Wezwane natychmiast pogotowie
stwierdziło jego zgon. Tramwaj ze zwłokami zjechał
na Gajową, a stamtąd denata zabrali pracownicy
zakładu pogrzebowego. Bimba następnie udała się
na Madalinę w celu dezynfekcji.
29.01. Przeszło godzinę nie kursowały tramwaje
w stronę Starołęki, gdy o godzinie 4:57 na r. Starołęka wykoleił się zestaw 254+253 (5/7). Do zdarzenia doszło na łuku torowiska w kierunku r. Żegrze.
Z torów wyskoczył drugi wózek pierwszego wagonu
i pierwszy drugiego za sprawą uszkodzonej iglicy
rozjazdu. Interweniował Kruppek, co wymuszało kilkakrotne wyłączanie napięcia w sieci trakcyjnej.
Kursowały 4 zatramwaje. Wagon 254 (z pogiętymi
tylnymi blachami osłonowymi po prawej stronie) do
zajezdni dokulał się o własnych siłach, zaś 253
(również z pogiętymi tylnymi dolnymi blachami
i uszkodzonym tylnym zderzakiem) został zepchnięty przez 13/7 (316+317). Nadto rozerwaniu uległy
kable łączące wagony.
30.01. O godzinie 22:41 7/8 (GT8-652) jadąca
z Zawad do zajezdni przy ul. Gajowej skręcała
z Mostu Teatralnego w lewo w ul. Roosevelta. W
trakcie wykonywania tego manewru wytramwajeniu
uległ trzeci wózek. Nim tramwaj zdążył się zatrzy-

Budować czy nie budować? – oto jest pytanie
W Gazecie Wyborczej z dnia 1 lutego 2002 r.
ukazał się artykuł pt. Zapętlanie „Pestki” poświęcony celowości dokończenia budowy pętli tramwajowej Poznańskiego Szybkiego Tramwaju obok Mostu Teatralnego.
Moim zdaniem celowość budowy tej pętli jest jak
najbardziej uzasadniona, mimo związanych z tym
kosztów. Nie musi to być duży obiekt. Wystarczy
pętla najwyżej dwutorowa z peronem dla wysiadających i wsiadających przy jednym z nich. Drugi tor
mógłby pełnić wyłącznie rolę awaryjnego żeberka
do odstawiania uszkodzonych tramwajów. Wjazd
może się znajdować jedynie z trasy PST od strony
os. Sobieskiego. Konieczne byłoby także dobudo-

Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzednia
reklama

kolor poprzedniego podkładu

146+147 Hansaplast

niebieskopomarańczowy
248+247 SimPlus
zielonopomarańczowy
328+329 Master Card
żółto-czerwonoczarny
614 Leasing Partner żółto-niebieski

1175 -
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reklama
tramwaje
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-

BGŻ

żółto-zielony

po NG

-

barwy MPK

-

Actus – firma
różowo-biały
ubezpieczeniowa
autobusy
Bilobil
niebieski

uwagi

-

opracował Łukasz Nowicki

mać, przejechał w tym stanie 69 (!) metrów,
z czego sporą część prawymi kołami po wysepce
przystankowej masakrując 80 płytek chodnikowych,
uszkadzając sygnalizację świetlną i wybijając sobie
boczną szybę.
31.01. O godzinie 15:30 na skrzyżowaniu ulic
Wierzbięcice i Towarowej sygnalizacja świetlna
w wyniku silnego podmuchu wiatru oparła się o sieć
trakcyjną. Poprzeczkę sygnalizacji zagrażającą
trakcji usunęli pracownicy ZDM-u wraz z sieciowcami. Spowodowało to wyłączenie napięcia sieci od
godziny 16:15 na około kwadrans, a ruch tramwajowy w tym czasie został wstrzymany we wszystkich kierunkach.
31.01. Po południu na pętli Junikowo ruch tramwajowy zablokowało powalone przez wiatr drzewo.
Przerwa trwała 3 kwadranse. W tym czasie bimby
były kierowane na Budziszyńską, a do Junikowa
kursowały 3 zatramwaje. Pracownicy pogotowia
tramwajowego i sieciowego m.in. za pomocą piłki
do metalu obcięli konary i udrożnili ruch przed przyjazdem straży pożarnej. Na szczęście obyło się bez
uszkodzeń sieci.
01.02. Na wewnętrznym torze pętli Budziszyńska
zestaw 234+233 (6/3) najechał na tył stojącego
składu 228+227 (6/2). Obyło się bez przerwy w kursowaniu tramwajów. 228+227 został zholowany na
S1 przez 234+233. Uszkodzenia były następujące:
wóz 227 – pogięty tylny zderzak i odpryski lakieru
na tylnym lewym narożu; wóz 234 – urwany przedni
zderzak i wgnieciona lewa strona ściany czołowej.
02.02. O świcie na ul. Św. Marcin (pomiędzy Ratajczaka i Piekarami) grupa wyrostków zabawiła się
wybijając szybę w drugim wagonie 13/2 (328+329).

Sprawcy zbiegli z miejsca zdarzenia, a przerwa
w ruchu bimb trwała kwadrans.
04.02. O godzinie 7:10 zmierzający na Zawady
GT8-651 (7/5) potrącił prawym narożnikiem pieszą
na skrzyżowaniu ul. Przybyszewskiego i Rokietnickiej. Następnie prowadząca tramwaj motornicza
odwiozła poszkodowaną do szpitala przy ul. Przybyszewskiego, a potem udała się w dalszą trasę.
06.02. Aż 20 minut stały tramwaje na trasie PST
(na wysokości ul. Norwida), gdy w 14/6 (skład
190+189) jadącej na Górczyn wysiadło wysokie napięcie. Po dokonaniu doraźnej naprawy, tramwaj
ewakuował się do zajezdni.
07.02. Po południu troje nieletnich pobazgrało wnętrze drugiego wagonu składu 296+297 (12/8) podążającego na Sobieskiego. Na stacji Szymanowskiego ujął ich motorniczy, a następnie przewiózł na pętlę, by przekazać policji. Wandale w sumie zniszczyli 2 obudowy szafek znajdujących się na stacji
Kurpińskiego oraz cały tył wozu 297 wraz sufitem,
tablicą z przebiegiem trasy i słupkiem pomiędzy
drugimi i trzecimi drzwiami. Zajście spowodowało
25-minutowe
wstrzymanie
ruchu
PST
w jedną stronę.
07.02. Wjeżdżając na zewnętrzny tor pętli Ogrody
rezerwa za 2/4 (holender 856) wykoleiła się pierwszą osią ostatniego wózka. Tor wewnętrzny cały
czas był przejezdny, z wyjątkiem 10-minutowego
wyłączenia napięcia, spowodowanego koniecznością wstawienia tramwaju na tory przez Kruppa.
Następnie „latający holender” w asyście pogotowia
technicznego zjechał do zajezdni przy ul. Gajowej.
Natalia Rychlewicz

wanie schodów z przyczółka Mostu Teatralnego,
umożliwiających dojście do nowej końcówki. Projektując układ torowy należy też stworzyć możliwość
dalszego wyprowadzenia torów PST pod Mostem
Teatralnym (w miejscu obecnej bocznicy kolejowej)
w kierunku Dworca Głównego PKP.
Dla zmniejszenia kosztów można rozważyć wybudowanie w miejscu proponowanej pętli ślepej
końcówki i zakup kilku wagonów tramwajowych
Combino w wersji dwu- zamiast jednokierunkowej.
W takim przypadku jednak nie byłoby możliwe wykorzystanie tej końcówki jako pętli awaryjnej,
o czym w dalszej części.
Jestem przeciwny ewentualnej zmianie tras
tramwajów linii 12, 14 i 15, gdyż istotnie ludzie nie
lubią się przesiadać i nie należy ich do tego niepotrzebnie zmuszać. Mimo to Most Teatralny był, jest
i będzie nadal ważnym punktem przesiadkowym

Poznania, ponieważ tu krzyżuje się i splata większość linii tramwajowych oraz przebiega kilka autobusowych (63, 69, 78).
Do nowej końcówki proponuję skierować tramwaje linii D, które teraz jadą aż do Al. Marcinkowskiego. Pokonanie odcinka Most Teatralny – Al. Marcinkowskiego – Most Teatralny według rozkładu
zajmuje im w godzinach szczytu aż 12 minut. Skrócenie tej linii spowoduje, że przy założeniu obowiązującej, 10-minutowej częstotliwości kursowania, do
jej obsługi będzie potrzebnych nie pięć brygad (jeżdżą cztery, dzięki czemu w rozkładzie są przeskoki
20-minutowe) a trzy. Uzyska się w ten sposób dwa
wozy 105N. Po ich rozłączeniu oraz dodatkowo
jeszcze jednego składu, można stworzyć nawet
cztery trójwagonowe pociągi do obsługi linii D.
Przecież o „potrójniaki” na łamach prasy kilkakrotnie dopominali się mieszkańcy północnych osiedli.

PRZYSTANEK 2 (2)

5

Straciłyby sens argumenty, że tak długie tramwaje
nie zmieszczą się na przystankach poza trasą PST,
przystosowaną nawet do obsługi jeszcze dłuższych.
Odbywające się wcześnie rano wyjazdy z zajezdni
i wieczorem zjazdy nie utrudniałyby w żadnym
stopniu ruchu innych tramwajów. Technicznie połączenie trzech wozów również nie powinno sprawić
w Poznaniu problemów, skoro w GOP-ie czy Krakowie stopiątki łączy się i rozłącza bardzo często.
Zamiast stworzenia „potrójniaków” trzeba też rozważyć zakup kilku używanych doczep B4 i zmontowanie niezwykle pojemnych składów GT8+B4.
Do oczywistych zalet wybudowania pętli należałoby zwiększenie przepustowości PST przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów (jedna brygada
mniej). Obecnie w ciągu 10 minut na dany przystanek podjeżdża łącznie maksymalnie 8 wozów 105N
(obsługujących cztery linie), a tak byłoby ich 9. Poza tym odciążony zostałby węzeł Mostu Teatralnego i zmniejszyłby się ogromny tłok na przystanku
o tej samej nazwie dla kierunku północnego. Poza
tym, w razie awarii lub remontów przed wjazdem na
PST, cały czas byłoby możliwe kursowanie tramwajów do os. Sobieskiego. Dzięki temu przynajmniej
część wstrzymań ruchu nie byłaby tak dotkliwa dla
pasażerów. Ewentualne zwiększenie częstotliwości
kursowania tramwajów na trasie PST nie musiałoby
pociągnąć za sobą zwiększenia ilości tramwajów
przejeżdżających przez Most Teatralny. Z nowej
trasy linii D na pewno nie cieszyliby się motorniczowie ze względu na jej krótkość i monotonię.
Mimo wszystko liczę na to, że niedługo będziemy
mogli wsiąść do trójwagonowego tramwaju linii D
z tablicą na przedzie: „Most Teatralny”.
Adam Konieczka

Wielki wóz,
do autobusu podobny
Tak nazwał trolejbus reporter Dziennika Poznańskiego, piszący sprawozdanie z otwarcia pierwszej
w Polsce regularnej linii trolejbusowej. Zanim to
jednak nastąpiło, najpierw...
W 1882 r. sławny przemysłowiec i wynalazca
niemiecki Werner Siemens zaprezentował mieszkańcom Berlina pierwszy nieszynowy pojazd o napędzie elektrycznym. Wyglądem przypominał on
bryczkę wyposażoną w silnik elektryczny oraz kabel, na końcu którego umieszczono czterokołowy
wózek ciągnięty przez pojazd po dwudrutowej sieci
napowietrznej. Próby trwały 2 miesiące i nie zakończyły się wprowadzeniem tego środka transportu do
powszechnej eksploatacji. Na podróże regularnymi
liniami trolejbusowymi trzeba było poczekać do początków XX w. (Paryż, 1900 r.). Zasilanie odbywało
się zwykle podobnie jak w modelu Siemensa –
przez wózek wleczony na kablu lub drągu po dwóch
drutach umieszczonych obok siebie lub jeden nad
drugim (m.in. Wrocław, 1904 r.). Próbowano też
konstrukcji z pałąkowymi odbierakami ślizgającymi
się po drutach. Szczególnie to rozwiązanie wymagało dużej precyzji kierowcy – nawet nieznaczne
oddalenie się pojazdu od sieci powodowało wykolejenie odbieraka i przymusową przerwę w podróży.
Zdecydowanie wygodniejszym był więc tramwaj,
którego szyny stanowiły jednocześnie przewód zasilający i drogę prowadzącą wóz. Dopiero kilka lat
później Max Schiemann, również Niemiec, skonstruował trolejbus z dwoma niezależnymi odbierakami rolkowymi, umieszczonymi na dachu pojazdu
obrotowo, pozwalającymi na swobodniejsze ma6

newrowanie na drodze. Pierwszą linię tego systemu
eksploatowano w niewielkim miasteczku Königsstein położonym w dolinie Łaby pomiędzy Dreznem a
Bad Schandau; w Polsce znanym głównie miłośnikom nie komunikacji, a twórczości J. I. Kraszewskiego, który w górującej nad miastem twierdzy
umieścił część akcji powieści Hrabina Cosel.
System zasilania Schiemanna okazał się najpewniejszy i jako taki przyjął się w Niemczech i Anglii,
gdzie od lat 20. zaczynają powstawać linie i całe
sieci trolejbusowe. A w Polsce? Bardzo wcześnie,
bo już w 1921 r. nowym środkiem transportu zainteresowało się Zakopane. Z inicjatywy polskiego ziemianina, który po powrocie z Besarabii osiadł
w „zimowej stolicy Polski” (a Zakopane właśnie się
nią stawało) – Leona Makowieckiego powstało Towarzystwo Podhalańskich Kolei Elektrycznych systemu Auttram, forsujące pomysł lokalnej komunikacji opartej o pojazdy napędzane prądem elektrycznym. Z budowy linii tramwajowych zrezygnowano
bardzo szybko, przewidując kłopoty z utrzymaniem
torowisk w zimie. Wybrano trolejbusy; projekt techniczny trzech linii opracowany został w Wiedniu.
Zupełnie nowatorski miał być system zasilania: silniki prądu przemiennego i trójfazowa sieć trakcyjna!
Niestety, z pomysłu nic nie wynikło ze znanego
i dziś powodu – braku sponsorów.
Tymczasem w Poznaniu odbywają się już międzynarodowe targi. W 1926 r. na tej imprezie wystawienniczo-handlowej wielką sensację wśród gości budzi stoisko Wielkiej Brytanii, na którym prezentowany był pierwszy w Polsce „tramwaj bez
szyn”. Wóz nie tylko stał na wystawie, ale i woził
publiczność na owalnej trasie pokazowej wokół placu znajdującego się na północ od wejścia głównego
MTP, wzdłuż dzisiejszej ul. Roosevelta do Bukowskiej. Wynalazkiem zachwycili się także gospodarze
miasta postanawiając zaprowadzić tego rodzaju
komunikację przed mającą się odbyć w 1929 r. Powszechną Wystawą Krajową. Poznaniacy nigdy,
a w dwudziestoleciu międzywojennym szczególnie,
nie lubili czczych dyskusji – decyzja zapadła, budujemy linię! W 1928 r. do Grodu Przemysława trafia,
z angielskiej firmy Ransomes-Sims & Jefferies jeden kompletny wóz oraz dwa trzyosiowe podwozia
z wyposażeniem elektrycznym. Pojazd z 1928 r.,
który podobno trafił do Poznania za darmo, jako
„reklamówka” nowego środka transportu i otrzymał
tu numer taborowy 400, był dwuosiowy (koła z pełnymi gumami, wymienionymi na pneumatyczne
opony w połowie lat 30.), miał długość 8840 mm
i zabierał 30 pasażerów, którzy wsiadać mogli przez
jedne drzwi umieszczone we wnęce z lewej strony
pudła. Oczywiście w Poznaniu trzeba było dostosować go do ruchu prawostronnego – drzwi przeniesiono na drugi bok, likwidując jednocześnie
wnękę. Jednostką napędową był silnik o mocy 65
KM (koni mechanicznych – taka wtedy obowiązywała jednostka), sterowany ośmiostopniowym nastawnikiem. Natomiast na trzyosiowych podwoziach
(rozstaw osi 4500 + 1200, kół 1950 mm) warsztaty
Poznańskiej Kolei Elektrycznej przy ul. Gajowej wybudowały w 1929 r. karoserie o długości 10500,
szerokości 2370, wysokości 2850 i wysokości podłogi (od jezdni) 900 mm. Jedne drzwi (dla kierowcy)
umieszczone były z przodu, drugie, podwójne
w środku (oczywiście otwierane ręcznie, „na klamkę”). Do każdych z nich prowadziły dwa zewnętrzne
stopnie. Trolejbus mógł zabrać 60 pasażerów,
w tym 37 na miejscach siedzących. Aparatura napędowa podobna była do tej z pierwszego wozu.
Trzyosiowce oznaczono numerami 401 i 402.
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Poznań poniósł jednak porażkę – nie udało się
uruchomić linii przed PeWuKą. Na przeszkodzie
stanęło opóźnienie w budowie wiaduktu kolejowego
na linii do Inowrocławia i Wrześni, pod którym trolejbusy miały przejeżdżać w drodze z Rynku Śródeckiego do przedmieścia Główna, przyłączonego
do miasta w 1925 r. i posiadającego od tego czasu
(1.11.1925 r.) komunikację autobusową ze Starym
Rynkiem (początkowo mającą być zastąpioną przez
tramwaj). Na otwarcie trasy trolejbusowej przyszło
poczekać do roku 1930.
12 lutego o godzinie 11:00 proboszcz parafii Św.
Małgorzaty, ks. Chilomer poświęcił na Rynku Śródeckim gotowy do pierwszego kursu trolejbus.
Wkrótce wyruszył on przez ulice: Bydgoską, Zawady i Główną do pętli przy narożniku ul. Wiejskiej
wioząc zaproszonych na uroczystość gości.
W Głównej, w salce Jankowskiego, odbyło się uroczyste śniadanie, przemawiał dyrektor PKE inż.
Paweł Nestrypke, reprezentanci władz województwa, miasta i dzielnicy, organizacji społecznych
i... harcerzy. Następnego dnia poznańskie gazety
szeroko komentowały fakt uruchomienia niecodziennego (na owe czasy) środka komunikacji,
a Dziennik Poznański wyjaśniał czytelnikom, co to
za wynalazek, ów trolejbus: ”Nie każdy z mieszkańców Poznania mógł dziś oglądać pierwszą pokazową jazdę trolleybusów. Ciekawość nasza jest tym
więcej zrozumiała, iż dotychczas w Polsce takiej
komunikacji nie znamy. Postaramy się więc w krótkości dać czytelnikom techniczny opis trolleybusu.
Trolleybus jest to wielki wóz, podobny do autobusu,
do którego za pomocą dwóch drutów doprowadza
się prąd. Jeden z drutów sprowadza prąd do motoru, drugi odprowadza. Jak bowiem wiadomo trolleybus różni się tym od tramwaju, że nie biegnie po
szynach, nie może być więc prąd odprowadzany do
kół wozu jak to ma miejsce w tramwajach, lecz drugim drutem z powrotem do góry, do sieci elektrycznej.” Proste, prawda...?
Kiedy gazety zachwycały się nowoczesnymi pojazdami, trolejbusy rozpoczęły normalną służbę.
Codziennie na linię wyjeżdżały 2 wozy, kursujące
z częstotliwością 10 minut. Pierwszy odjeżdżał
z Rynku Śródeckiego o 6:50 (w święta o 7:50),
z Głównej o 7:02 (8:02); ostatni we wszystkie dni
o 22:10 ze Śródki i o 22:22 z Głównej. Jednorazowy
przejazd kosztował 20 gr.; bilet z przesiadką na
tramwaj – 35 gr. Na liczącej 2245 m trasie trolejbus
zatrzymywał się na sześciu przystankach. Sieć służąca do jego zasilania wykonana została z drutu
miedzianego o przekroju 65 mm2 mocowanego za
pomocą izolatorów z gumy twardej do konstrukcji
wsporczych: poprzecznych linek mocowanych rozetami (17 szt.) do ścian budynków na Rynku Śródeckim i ul. Bydgoskiej lub słupów na pozostałej części
trasy. 192 słupy (ze względów oszczędnościowych
wykonane częściowo ze starych szyn tramwajowych) ustawione co 30 m na prostych i co 12–20 m
w łukach utrzymywały druty jezdne na wysokości
5,60–5,80 m nad jezdnią (pod wiaduktem na Zawadach 4,40 m). Naciąg sieci wynosił 800 kg, a ze
względu na nierówną nawierzchnię główieńskich
dróg nacisk odbieraka na sieć obliczano aż na 17
kg. Trasę podzielono na trzy odcinki zasilania, podzielone izolatorami sekcyjnymi. Objeżdżając pętlę
uliczną wokół kościoła Św. Małgorzaty na Śródce,
trolejbus przecinał końcowy odcinek dochodzącej tu
linii tramwajowej.
Razem z oddaniem do użytku pierwszej linii trolejbusowej nie wybudowano żadnej bazy technicznej dla obsługi pojazdów. Trolejbusy nocowały

w zajezdni PKE przy ulicy Gajowej / Zwierzynieckiej. Interesujący był sposób, w jaki się tam dostawały z położonej na przeciwległym krańcu miasta
Śródki. Otóż najstarsze poznańskie trajtki wyposażone były (z tyłu pojazdu) w specjalne łyżwy dociskane do szyny tramwajowej. Wystarczyło jeden
odbierak prądu podłączyć do drutu trakcji tramwajowej i wóz mógł o własnych siłach przemierzyć
miasto po torach. Taka jazda, podobnie jak w XIXwiecznych prototypach, wymagała jednak precyzji
kierowcy, zmuszonego manewrować pojazdem
zgodnie z przebiegiem torowiska. Aby uniknąć zerwania sieci przy wyskoczeniu rolki z drutu, na tylnym pomoście, w otwartych dodatkowych drzwiach
awaryjnych siadał konduktor trzymający linkę odbieraka i w razie potrzeby ściągał go w dół. Po kilku latach zaprzestano tych „akrobacji”. Do zajezdni trolejbusy holowane były przez również zjeżdżające
na Gajową tramwaje. Po dotarciu na plac zajezdni
do trolejbusowych odbieraków doczepiano kable
zasilające i na własnym silniku wjeżdżał on do hali,
gdzie dokonywano przeglądu. Potem tramwaj odprowadzał go nieistniejącym dziś torem wychodzącym ukośnie z hali na plac przed garażami autobusowymi od strony ul. Zwierzynieckiej. Tu po raz
drugi podpinano kable do odbieraków i znów na
„smyczy”, ale jednak o własnych siłach wjeżdżał do
swego boksu.
Pierwsza linia trolejbusowa w Poznaniu okazała
się przedsięwzięciem udanym. W pierwszym roku
eksploatacji przebyto 128 tys. wozokilometrów
i przewieziono 482 tys. pasażerów. Koszt jednego
wozokilometra zamknął się kwotą 84,5 gr. – tyle
samo, co w autobusach. W latach następnych frekwencja nieco spadła (co spowodował ogólny kryzys gospodarczy), ale spadły również koszty eksploatacyjne: 1931 r. – 78,2 gr. (dla porównania:
w autobusach 90,3 gr., w tramwajach 71,17 gr.),
1932 r. – 68,9 gr. (odpowiednio: 71,6 i 65,3 gr.).
Dobre wyniki ekonomiczne zachęciły dyrekcję PKE
do podjęcia decyzji o budowie kolejnej linii. Ogólnoświatowy kryzys odsunął wprawdzie o kilka lat jej
realizację, ale jeszcze w latach 1933–34 udało się
pozyskać dla niej tabor.
Dwa nowe pojazdy wybudowała PKE w warsztatach przy Gajowej. Nadwozia własnej konstrukcji
zamontowano na podwoziach skasowanych autobusów renault, osprzęt elektryczny adaptowano
z tramwajów. Nastawnik umieszczono w pozycji leżącej pod siedzeniem i dostosowano go do sterowania pedałem przy użyciu sprężyny. Rozruch polegał na przyciśnięciu pedału do I styku, następnie
jego lekkim zwolnieniu i załączeniu drugiego i tak
dalej aż do siódmego. Niemożliwe było stopniowe
redukowanie pozycji jazdy – pedał należało zwolnić
gwałtownie. Oddany do eksploatacji w 1933 r. wóz
nr 403 miał niestety pewną wadę, polegającą na
ustawieniu zbyt dużego prądu rozruchu na I styku.
Powodowało to szarpanie i wymagało większego
wyczucia od kierowcy. W 404 (ukończonym w 1934
r.) tę usterkę udało się wyeliminować. Dodajmy
jeszcze, że oba pojazdy miały po 8300 mm długości, 2000 szerokości i 2650 wysokości. Osie oddalone były o 4380 mm od siebie, koła (tylne podwójne) wyposażono w opony pneumatyczne. Trolejbus
mógł zabrać 40 pasażerów (32 na miejscach siedzących) i rozwijał prędkość do 25 km/h.
Przed wybuchem II Wojny Światowej rozpoczęto
budowę drugiej linii prowadzącej również z Rynku
Śródeckiego przez ul. Warszawską do pętli Os.
Warszawskie, na ulicach Słupeckiej, Kostrzyńskiej
i Łowickiej. Jednak Polakom nie udało się jej do-

kończyć. Działania wojenne i związane z nimi
uszkodzenie elektrowni (6.09.1939 r.) przerwały
również eksploatację pierwszej linii. Ponownie trolejbusy uruchomił okupant w listopadzie 1939 r., korzystając z przedwojennego taboru, z wyjątkiem
wozu 400, który już przed wojną został odstawiony
z powodu zużycia, spowodowanego fatalnym stanem nawierzchni dróg w Głównej.
Drugi rozdział historii trolejbusów w stolicy Wielkopolski otwarty został 6 września 1941 r. Tego
dnia na linię Śródka – Os. Warszawskie wyjechał
odświętnie udekorowany wóz nr 11 (dawny 404)
wioząc hitlerowskich dygnitarzy z gauleiterem Arthurem Greiserem na czele. Jedynym Polakiem na
pokładzie był kierowca, co świadczy o tym, że Posener Strassenbahn nie zatrudniała na tych stanowiskach Niemców. W przeciwnym razie na pewno
któryś z nich dostąpiłby zaszczytu przewiezienia
„wodzów” nową linią, której otwarcie hitlerowcy wykorzystali propagandowo, jako dowód „normalności
życia w niemieckim mieście Posen”. Druga linia (nie
stosowano żadnych oznaczeń numerowych) miała
długość 2440 m i – podobnie jak pierwsza – 6 przystanków. Sieć podzieloną na trzy odcinki zasilania
rozwieszono na 32 rozetach i 153 słupach ustawionych co 32 m na prostych odcinkach i 6–20 m na
skrętach, utrzymujących druty na wysokości 5,60 m
nad poziomem jezdni.
Hitlerowcy planowali rozwój sieci trolejbusowej
w Poznaniu: powstały projekty nowych linii oraz zajezdni na Komandorii (ul. Świętojańska). Na razie
jednak wozy nadal trzeba było holować na Zwierzyniecką, a było to utrudnione ponieważ wycofujące
się Wojsko Polskie wysadziło mosty na Warcie
i Cybinie. Po ich prowizorycznej odbudowie przez
Niemców tramwaje nie wróciły już na Śródkę – końcowy przystanek miały na Ostrowie Tumskim (ul.
Dziekańska). W celu ponownego połączenia linii
trolejbusowej z tramwajową wybudowano na tymczasowym moście Cybińskim pojedynczy tor trolejbusowy. Od grudnia 1941 r. służył on wyłącznie jako techniczny dla pojazdów zjeżdżających i dojeżdżających na trasę, które do Ostrowa Tumskiego
holowane były tramwajem. Dopiero w 1944 r. dobudowano drugą nitkę sieci i przedłużono linie kończące dotychczas bieg na Rynku Śródeckim przez
ul. Ostrówek i most Cybiński do ul. Dziekańskiej.
Dla nowych linii potrzebny był nowy tabor. P. St.
dysponowała nadal tylko wozami produkcji przedwojennej, z których najstarszy angielski był już wycofany, a trzyosiowce dożywały kresu swoich dni.
Poprawnie spisywały się pojazdy produkcji poznańskiej. Jedyną modernizacją pojazdów przeprowadzoną przez okupantów była wymiana na początku
1940 r. rolek odbieraków prądu na nasadki ślizgowe. Ratunkiem okazało się sześć wozów Dynamo
zrabowanych przez Niemców z Kijowa w 1943 r. Do
ruchu trafiły tylko cztery z nich, pozwalając jednak
na odstawienie trzyosiowych 401 i 402.
Na znaczny rozwój komunikacji trolejbusowej zanosiło się w 1944 r. Poza już wspomnianym przedłużeniem tras na Ostrów Tumski, wiosną uruchomiono trzecią linię, zbudowaną w zupełnie innej
części miasta. Prowadziła ona od skrzyżowania ulic
Dąbrowskiego i Szpitalnej (Ogrody) przez Dąbrowskiego do Sytkowa (Wola – ul. Lotnicza) i miała służyć głównie pracownikom wojskowego lotniska na
Woli (wtedy będącej częścią Ławicy). Przy budowie
tej linii dał już o sobie znać kryzys państwa Hitlera.
Z powodu wojennych oszczędności, trasa powstała
jako jednotorowa z mijankami, a sieć zawieszono
na drewnianych słupach (a wcześniej butni hitle-
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rowcy wyśmiewali polskie słupy z szyn tramwajowych na Głównej...). Poznań otrzymał też 4 nowe
trolejbusy: na pewno dwa Henschle i dwa z aparaturą AEG (taki opis spotyka się w różnych źródłach
– nie wiadomo czy nie chodzi o te same pojazdy:
Henschel z „elektryką” AEG?). Na trasy wyjechały
one – po raz pierwszy w Poznaniu – z przyczepkami. Planowano także wybudowanie dwóch przedłużeń tras. Linia od osiedla Warszawskiego przez Antoninek do Swarzędza pozostała tylko projektem.
Na trasie od Głównej przez Gdyńską do Bałtyckiej
(zakłady spożywcze Knorra) zdążono postawić słupy – również drewniane. Na przeszkodzie budowom stanęła ofensywa radziecka i zbliżające się
wyzwolenie Poznania.
Ciekawostką pozostanie fakt zatrudnienia
w ostatnim kwartale 1944 r. kobiet jako kierowców.
Cztery Polki, będące wcześniej konduktorkami,
ukończyły kurs i prowadziły trolejbusy na liniach do
Głównej i os. Warszawskiego. Ze wspomnień jednej
z nich (Władysławy Gadzińskiej) dowiedzieć się
możemy, że najtrudniejsze w obsłudze były wozy
polskiej konstrukcji. A więc, pomimo dostaw
Henschli i „Kijowów”, pojazdy z warsztatów PKE
w czasie wojny były jeszcze eksploatowane. Ale
ogólnie praca na trolejbusach nie dostarczyła paniom miłych wrażeń. Ciągle pracowały w strachu,
że ich błąd (wypadek, w którym obrażenia odnieść
mógł Niemiec lub nawet zerwanie sieci na skutek
wykolejenia odbieraków) może być uznany za sabotaż i ukarany wysłaniem do obozu. A przecież
wieczorami jeździło się po omacku – obowiązywało
zaciemnienie miasta! Pani kierowca przypomina
sobie tylko jeden przypadek, że jedna z jej koleżanek „nie wyrobiła” zakrętu uderzając w mur, na
szczęście bez konsekwencji i wszystkie doczekały
za kierownicą końca wojny. Po niej nie zgłosiły się
już do pracy w komunikacji miejskiej.
Ostatnim dniem wojennego kursowania trolejbusów był 20.01.1945 r. Następnego dnia rozpoczęły
się walki o Poznań i komunikacja przestała funkcjonować. Wszystkie trolejbusy, pozostawione na końcowych przystankach, uległy uszkodzeniom w walkach ulicznych. Także sieć jezdna została pozrywana. Właśnie zniszczenie taboru spowodowało, że
spośród wszystkich poznańskich rodzajów miejskiego transportu, trolejbusy uruchomiono po wyzwoleniu najpóźniej. 1.03.1946 r. ruszyła linia na
Wolę obsługiwana dwoma wyremontowanymi
Henschlami, 18.11 przywrócono ruch do os. Warszawskiego (znów z Rynku Śródeckiego; zniszczony most na Cybinie nie pozwolił na jazdę na Ostrów
Tumski). W 1946 r. dokończono budowę zajezdni
przy ul. Świętojańskiej. Zaopatrzona w czterostanowiskową halę, zaplecze warsztatowe i podstację
trakcyjną, połączona była z siecią na ul. Warszawskiej. Wreszcie wozy z linii wschodnich mogły zjeżR
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Sklep modelarski „Pantera”, ul.
Gąsiorowskich 3, tel. 866-46-42,
poleca modele:
- kolejowe,
- lotnicze,
- pancerne,
- inne.
W sklepie „Pantera” otrzymacie
bezpłatnie Przystanek.
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dżać do bazy bez „udziwnień”. Nie miały tego komfortu te obsługujące trasę „wolską” – z Ogrodów
odprowadzały je na nocleg ciągniki: stary LanzBuldog i Deutz, czyniące wieczorami i rankami olbrzymi hałas w ciasnej, śródmiejskiej zabudowie.
Rok 1947 to przedłużenie trasy z Rynku Śródeckiego przez Ostrówek, most Cybiński, Ostrów Tumski, Most Chrobrego, Chwaliszewo, most Chwaliszewski do skrzyżowania Wielkiej i Mostowej
(25.07.) oraz odbudowa linii do Głównej (26.08.).
Powrót tramwajów na Garbary spowodował, że trolejbusy zjeżdżające do zajezdni z Ogrodów znów
korzystać mogły z tramwajowej sieci trakcyjnej.
W tym celu racjonalizatorzy z Miejskiej Poznańskiej
Kolei Elektrycznej opracowali tzw. nogę – stalowy
pręt podczepiany do masy trolejbusu, zakończony
kółkiem toczącym się po tramwajowej szynie. Wynalazek F. Kruka, W. Kuleszy i Z. Rosady wyeliminował hałaśliwe traktory z ulic miasta. W tym samym roku wprowadzone zostało oznakowanie linii
trolejbusowych – literowe, w kolejności odwrotnej
do alfabetycznej. Linia Mostowa – Główna otrzymała literę Z, Mostowa – Os. Warszawskie – W,
a Ogrody – Wola – U.
Nadal doskwierał brak taboru. Jednego zniszczonego Henschla przerobiono na przyczepę, a z Gorzowa Wielkopolskiego sprowadzono (w zamian za
wagony tramwajowe) cztery MANy, wymagające
remontu. Jeszcze raz do Gorzowa zwrócono się
dwa lata później, zakupując tam siedem trolejbusów
fiat, pochodzących z 1940 r., a wywiezionych przez
Niemców z włoskiego Livorno oraz ciągnik trolejbusowy Faun, który obsługiwał trasy holując autobusową przyczepę. Ich stan był tragiczny, a że po
wojnie brakowało wszystkiego, do jednego z fiatów
zastosowano koła od... lawety armatniej z pełnymi
gumami. Przez krótki okres tak wyposażony wóz
kursował na linii „wolskiej”, od 1.12.1948 r. przedłużonej do Smochowic (ul. Santocka) i przebudowanej na dwutorową. 20.05.1948 r. rozpoczęła kursowanie jeszcze jedna linia – T, z dworca kolejowego
Poznań-Garbary przez Szelągowską i Naramowicką do narożnika ul. Bolka w Naramowicach.
W 1949 r. Poznań otrzymuje nowe wozy – francuskie Vetry, pierwsze z nowoczesnym systemem zapobiegającym zerwaniom sieci przy wykolejeniu
odbieraków. Kiedy ślizg wyskakiwał z drutu, drąg
odbieraka automatycznie opuszczał się poniżej poziomu sieci.
27.03.1950 r. trolejbusy docierają na Winogrady.
Z pętli na skrzyżowaniu Pułaskiego, Nowowiejskiego i al. Wielkopolskiej wyrusza linia S przez Pułaskiego, Winogrady, Naramowicką, Lechicką do
Umultowskiej (obowiązywała też pisownia „Umółtowska”). Rok później (1.01.1951) odjeżdża ona już
z pl. C. Ratajskiego, pozbawionego wtedy komunikacji tramwajowej, i do starego odcinka dociera
przez Libelta, al. Niepodległości i Nowowiejskiego.
Także w roku 1951 (1.05.) linia W zostaje przedłużona przez ul. Warszawską do Antoninka, do pętli
przy przejeździe kolejowym linii do Warszawy (obok
dzisiejszego wiaduktu).
3 lutego 1952 zapisuje się tragicznie w dziejach
trolejbusów poznańskich. Wyjeżdżający z Ostrowa
Tumskiego wóz wpada w poślizg tuż przed mostem
Cybińskim. Kierowca nie może opanować pojazdu,
w którym dodatkowo szwankuje układ kierowniczy.
Vetra łamie drewniane barierki tymczasowego mostu i spada na zamarzniętą Cybinę. Ginie sześć
osób. Szczęście mają dzieci ślizgające się na rzece. Chwilę przed wypadkiem przeniosły się dalej od
mostu...
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Inne wydarzenia roku 1952 to wycofanie z eksploatacji przyczep trolejbusowych oraz wojennych
Henschli, przekazanych do Gdyni. Poznań otrzymał
za to sześć używanych JaTB z Warszawy. Kilka
zmian przynosi rok 1954. Wprowadza się numerowe oznaczenia linii: Z staje się 101, W – 102, U –
103, T – 104, a S – 105. Linia 105 zostaje także
skrócona: przystanek początkowy wraca na Pułaskiego, końcowy zlokalizowany jest na Wilczaku.
Na odcinku od Umultowskiej do dworca Garbary rusza nowa linia 106. Oznaczenie 107 otrzymują kursy „stodwójki” do Antoninka, numer 102 pozostaje
tylko dla tych do os. Warszawskiego. Od roku 1955
rozpoczynają się dostawy trolejbusów Škoda 8Tr,
których do 1959 r. dotarło do Poznania 18 szt. i od
1960 r. był to jedyny typ eksploatowany na poznańskich ulicach. Pomimo nowych dostaw, MPK ma
trudności z utrzymaniem gotowości wozów do jazdy. W latach 1956–58 zmuszone jest nawet zawiesić kursowanie linii 103.
Od końca lat 50. nie inwestuje się w komunikację
trolejbusową, nie powstają nowe trasy, stopniowo
likwidowane są istniejące. 31.10.1957 r. jest ostatnim dniem kursowania linii 105, następnego dnia
mieszkańcy Winograd korzystają już z tramwajów.
Od 8.09.1959 r. z powodu fatalnego stanu mostu
Chwaliszewskiego i przebudowy mostu Chrobrego
linie 101, 102 i 107 (która powraca do oznaczenia
102) znów kończą bieg na Rynku Śródeckim.
4.12.1959 r. ruszają tramwaje do os. Warszawskiego. Ruch na linii 102 utrzymuje się tylko na odcinku
os. Warszawskie – Antoninek, a zajezdnia przy
Świętojańskiej pozostaje odcięta od reszty sieci
(znowu do zjazdów wykorzystuje się traktory).
„Dzieła zniszczenia” dopełniają lata 60. i rozwój
komunikacji autobusowej. Od 1.02.1966 r. do Antoninka można dojechać tylko autobusem 57,
1.05.1967 r. na Głównej pojawiają się autobusy pośpiesznej linii A, zastępujące trolejbus 101,
19.05.1969 r. przestaje funkcjonować sieć „garbarska” – zamiast 104 do Naramowic jeździ autobus
67bis, Umultowo za 106 łączy 51. Ostatni trolejbus
w Poznaniu zjeżdża z trasy 29.03.1970 r. z linii 103.
Następnego dnia pod wiszącymi jeszcze drutami
oglądać można „ogórki” na linii 61bis.
Tak skończyła się historia komunikacji trolejbusowej w Grodzie Przemysława. Od euforii w latach
30. (zresztą uzasadnionej – Poznań zastosował trolejbusy wcześniej niż Berlin i wszystkie miasta
Związku Radzieckiego, późniejszej trolejbusowej
potęgi z Moskwą na czele), znakomitych wyników
ekonomicznych przed wojną, konieczności (brak
paliw) w czasie jej trwania, rozbudowy po wyzwoleniu aż do zniechęcenia do tego środka transportu
spowodowanego trudnościami technicznymi i nieprodukowaniem taboru w Polsce. Poznański układ
tras był rzeczywiście nieekonomiczny – trzy niezależne sieci (wschodnia z liniami 101, 102 i 107;
garbarska z 104, 105 i 106 oraz jeżycko-wolska
103), potem nawet cztery (po oddzieleniu tras 101
i 102), z koniecznością holowania trolejbusów do
zajezdni (oddalenie bazy od torów tramwajowych
uniemożliwiało nawet stosowanie wynalezionej
w latach 40. „nogi”).
Dyskusje na temat powrotu „trajtków” rozpoczęły
się właściwie natychmiast po ich likwidacji. W latach
70. zaczęto dostrzegać wady autobusu: hałas i zanieczyszczenie powietrza oraz wysokie ceny ropy.
Powstawały kolejne koncepcje linii trolejbusowych,
np. sieci osiedlowe: ratajska i winogradzkopiątkowska, mająca w założeniach być dowozową
do PST. WPK zarezerwowało nawet dla trolejbusów
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serię numeracyjną taboru 18xx... Na tym jednak
koniec. Przeważyły względy ekonomiczne – mniejsza od autobusu zdolność przewozowa przy kosztach eksploatacji zbliżonych do tramwaju. W latach
80. teoretycy komunikacji opracowali tezę (skądinąd słuszną), że trolejbus sprawdza się tylko na
obszarach specjalnie chronionych ekologicznie,
gdzie nie występują zbyt wielkie potoki pasażerskie
oraz ze względu na swoje właściwości trakcyjne –
na trasach górskich. Wracano do koncepcji trolejbusów w Zakopanem (znów skończyło się na „papierze”), w Krakowie i w Sudetach. O Wielkopolsce
nikt do dziś nie wspomina. Chociaż pomarzyć można: może tak „odrutować” Wielkopolski Park Narodowy? Wpuścić „trajtki” do Puszczykowa, Rogalina,
Mosiny i Ludwikowa / Osowej Góry (uzdrowisko)?
Czy to jest realne? W obecnej sytuacji ekonomicznej polskich gmin nie. Ale na pewno bardziej uzasadnione niż również dyskutowane elektryfikowanie
linii autobusowych w centrum Poznania.
Piotr Dutkiewicz

5 lat minęło...
Dokładnie 5 lat temu oddano do użytku Poznański Szybki Tramwaj. Nie wyobrażam sobie codziennego życia bez tej trasy. Jednakże dziwi mnie postępowanie sprzyjające psuciu wizerunku PST.
Mniej więcej w rok po oddaniu jej do użytku, można
było zaobserwować spadek zainteresowania kogokolwiek tym miejscem. O ile w 1997 roku z dumą
pokazywałem znajomym miejsce, w którym bieg
kończą linie PeSTki, o tyle w 2002 wstydzę się
przyznawać, że mieszkam w pobliżu. Brak szyb
w wiatach, wygięty znak zakazu ruchu (od przeszło
3 miesięcy), wysypana kupa piachu na środku pasa
zieleni (również od przeszło 3 miesięcy), leżący na
chodnikach piasek, którym posypywano w Wigilie
śnieg, poniszczone i porośnięte chwastami trawniki
wzdłuż zewnętrznych chodników (w 2001 r. ani razu
nie skoszone), obrośnięte zielskiem krawężniki oraz
wreszcie sterta śmieci porozrzucana po całej pętli.
Nie mam pojęcia, czy jest ktoś odpowiedzialny za
porządek na tym terenie, a jeśli tak, to dlaczego
o niego nie dba? Proponuję decydentom miejskim
raz na pięć lat przejechać się szybkim tramwajem
i podzielić się wrażeniami z końcówki osławionej
PeSTki.
Grzegorz Narkiewicz
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PRZYS T A NEK
bezpłatny dwutygodnik
miłośników komunikacji
miejskiej
kontynuacja Nowinek z Pyrogrodu
Z kraju i ze świata
! Berlin (metro). Tamtejsze metro obchodzi
właśnie 100-lecie istnienia. Z tej okazji 15 lutego
(dokładnie 100 lat po pierwszej) zorganizowano
drugą „jazdę ministrów”. Na wyłączonych na czas
przejazdu torach stacji Warschauerstr. ustawiony
został pociąg typu AI i najnowszy niskopodłogowy
pociąg na mały profil tunelu. Po okolicznościowych
przemowach pociąg AI 294+722+262+737+7 przejechał do stacji Gleisdreieck, gdzie nastąpił transfer
pasażerów do Muzeum Techniki. Chwilę później
dotarł także drugi pociąg. Z Warschauerstr. można
się było później udać w historyczną podróż także
składem wagonów serii AII, które po wykonaniu
jednego kółka do Uhlandstr. zjechały z powodu defektu. Obchody trwać będą do końca roku i każdego
miesiąca na jeden dzień będą uruchamiane historyczne pociągi na różnych trasach. Pierwszym takim dniem był 18.02., kiedy na liniach U1 i U15 cały
dzień kursował wspomniany pociąg AI.
! Będzin (autobus). Z dniem 1 lutego zmieniona została trasa linii 616. Jednocześnie uruchomiona została nowa linia autobusowa 613, jako wyodrębniona z 616 i przeciwbieżna do niej. Linie te mają wspólny obieg wozów. Nowe trasy są następujące: 616 Będzin Kościuszki – Dworzec PKP – Stadion – osiedle Syberka BUT Będzin – Kościół –
Przychodnia – osiedle Zamkowe – Będzin Rondo –
Stadion – Cmentarz – Sosnowiec Szpital Wojewódzki – Będzin Elektrownia – Kościuszki; 613 Będzin Kościuszki – Cmentarz – Sosnowiec Szpital
Wojewódzki – Będzin Elektrownia – Stadion – osiedle Syberka BUT Będzin – Kościół – Przychodnia –
osiedle Zamkowe – Będzin Rondo – Stadion –
Dworzec PKP – Kościuszki. Tak więc jadąc teraz
jakąkolwiek z wymienionych wyżej linii z osiedla
Syberka do centrum, przy okazji „zwiedzimy” osiedle Zamkowe.
! Będzin (autobus). Z terenu dworca autobusowego w Będzinie, zlokalizowanego przy ul Kościuszki, zniknęły wszystkie wiaty przystankowe.
! Bytom (autobus). Prywatny przewoźnik obsługujący linię KZK GOP nr 147, czyli firma Delta
s.c., mniej więcej z końcem ubiegłego roku wzbogaciła się o kolejny autobus. Jest to jelcz M11 pochodzący z PKM Jastrzębie-Zdrój, gdzie miał numer 231. Zauważono też innego jelcza M11, jednak
dotąd nie udało się ustalić jego pochodzenia.
! Chorzów (tramwaj). Wreszcie ruszyły prace
nad budową następcy niezwykłego wagonu roboczego 105N-124R, który był stycznikową, dwukierunkową stopiątką z żurawiem hydraulicznym. Drugie wcielenie (124’’R) powstanie na bazie skreślo-

nego 20.11.2001 r. wagonu 105N-572 (był to ostatni wagon typu 105N, jaki dotarł do WPK Katowice),
który w połowie lutego stracił naklejki ze swoim starym numerem, a otrzymał nagryzmolony kredą numer 124R. Oczywiście, oficjalnie to tylko remont
kapitalny starego 124R, z którego pozostały już
smętne resztki.
! Katowice (tramwaj). 22 lutego w godzinach
południowych na placu Wolności w Katowicach wykoleił się chorzowski skład 105Na 659+660, obsługujący jeden z pociągów linii 13. Motorowy prowadząc go ze zdecydowanie zbyt dużą prędkością
spowodował wypadnięcie z szyn na łuku drugiego
wagonu, który po zerwaniu sprzęgów i kabli znalazł
się na trawniku. Nikt nie ucierpiał. Na feralnym łuku
prawie natychmiast zawisło ograniczenie prędkości
jazdy do 5 km/h.
! Kraków (tramwaj). 19.02. w środku nocy
(o godzinie 3:40) do MPK dotarł sygnał, ze niezidentyfikowany pojazd na wysokości zalewu (al. Solidarności) wypadł z drogi, wpadł na torowisko
i ściął słup trakcyjny. Pojazdem tym okazał się fiat
tipo, którego kierowca rozwinął prędkość niemalże
kosmiczną. Auto postanowiło skorzystać z torowiska. Przez kolejne siedem godzin trwała naprawa
zerwanej sieci oraz wymiana słupa. Linie tramwajowe 4, 16, 17, 21 i 22 kursowały trasami objazdowymi, a MPK na odcinku CA HTS – pl. Centralny
uruchomiło zastępczą komunikację autobusową.
Rzecznik MPK zapowiedziała, że firma wystąpi do
nieszczęsnego „motorniczego” fiata o zwrot kosztów związanych z wprowadzeniem zmian w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej oraz zastępczej autobusowej. Pierwszy tramwaj przejeżdża
bowiem al. Solidarności o godzinie 3:50 (linia 4).
! Moskwa (tramwaj). 17 lutego w Moskwie
odbyła się akcja przeciwko planowanemu zlikwidowaniu torów tramwajowych na Leningradzkim prospekcie rosyjskiej stolicy. Władze miasta podjęły
decyzję o zamknięciu linii w związku z budową nowej autostrady, której linia tramwajowa, ich zdaniem, przeszkadza. W celu budowy trzeba było zlikwidować tylko 2 km linii, ale ze względu na brak
pętli planuje się zniszczyć jeszcze dodatkowe 4 km
i rozszerzyć prospekt do 16 pasów. Przeciwko
ostatnim planom występują członkowie komitetu
społecznego Mieszkańcy Moskwy – Za Tramwaj.
W czasie niedzielnej akcji prowadzili oni agitację
w wagonach, rozdawali ulotki pasażerom i rozklejali
je na przystankach. Pasażerowie oraz motorniczowie potraktowali akcję ze zrozumieniem. Według
opinii większości pasażerów, zlikwidowanie linii
znacznie pogorszy komunikację w tym rejonie Moskwy.
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! Lublin (trolejbus). Wszystkie lubelskie trolejbusy, które MPK zakupiło od MZA Warszawa zostały wpisane na stan przedsiębiorstwa. Rozpoczęto remont kolejnych dwóch ex warszawskich trajtków o numerach T038 i T015 (w Lublinie odpowiednio: 824 i 835), zaś trolejbusy, których remont
rozpoczął się wcześniej, dostały numery: 821 (ex
T017) i 832 (ex T028).
! Płock (autobus). Na wiosnę KM Płock zapowiada zmianę trasy linii 22. 22 razem z popularną
dziewiętnastką stanowi główną oś przepływu pasażerów przez miasto. Po zmianie 22 będzie omijać
dwa wielkie osiedla i jechać przez osiedle Łukasiewicza, które – jak powiedział prezes KM Płock Marek Sawicki – było do tej pory poszkodowane, jeżeli
chodzi o liczbę połączeń. Teraz również z tej części
miasta będzie można bez przesiadki dojechać albo
do szpitala, albo na Podolszyce. Dziwne, że dopiero teraz KM Płock wpadła na taki pomysł.
! Radom (autobus). W pierwszej połowie lutego rozstrzygnięty został przetarg na obsługę linii hipermarketowej 50. Oferty złożyły MPK Radom
i PKS Radom. Lepsze warunki przedstawił PKS,
w związku z czym jego jelcz M121M nr 301 nadal
będzie kursował na trasie z Hypernovej do placu
Kazimierza i z powrotem. Umowa obowiązuje do 31
grudnia 2002 roku.
! Radom (autobus). Od 11.02.2002 r. w związku ze zmianą trasy linii 14 i postulatami mieszkańców ulicy Starokrakowskiej, swoją lokalizację zmienił przystanek Toruńska dla linii 14, 16, 25 w kierunku ulicy Wierzbickiej. Został on cofnięty do
pierwszej zatoki za skrzyżowaniem z ulicą Limanowskiego.
! Radom (autobus). 18 i 19 lutego w Skaryszewie odbyły się „Wstępy” – tradycyjne targi końskie, znane w całej Polsce. W związku z tym wydarzeniem MZDiK uruchomił po cztery dodatkowe,
przedpołudniowe kursy linii podmiejskiej B z każdego krańca, czyli z Dworca Linii Podmiejskich w Radomiu jak i ze Skaryszewa. Ponieważ konie pojawiały się prawie wszędzie, korekcie poddano też
trasę linii B. Przystanki Skaryszew / Poradnia (na
ulicy Skłodowskiej-Curie) oraz Skaryszew (pętla
końcowa na ulicy Mickiewicza) zostały czasowo
zamknięte, a zamiast nich uruchomiony był tymczasowy przystanek krańcowy Skaryszew, zlokalizowany na rynku.
! Radom (autobus). Od dnia 23.02.2002 r.
w związku z koniecznością poprawy obsługi komunikacyjnej cmentarza na Firleju oraz Gołębiowa
i Potkanowa, zmieniły się rozkłady jazdy linii 4 i 17
w dni wolne od pracy. Na linii 4 uruchomiono dodatkowe kursy w soboty około godziny 9:00 oraz
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w niedziele i święta około godziny 9:00 i 10:00, zaś
na linii 17 – około godziny 5:00 i 6:00. Ponadto
część kursów uległo kilkuminutowym przesunięciom.
! Radom (autobus). Jak się okazało, PKS Radom zrobił wszystkim niespodziankę i zamiast kapeny thesi do obsługi linii nocnej 101, wystawił „mikroba” w postaci pierwszego na świecie autosana
A613MN. Busik o numerze taborowym 302 w nocy
jeździ na 101, a za dnia obskakuje okoliczne wsie
wożąc ludzi trudniących się handlem dobrami szybkozbywalnymi (osoby sprzedające ponoć bardzo go
sobie chwalą, bo jest gdzie jajka czy mleko postawić). PKS kupił go w cenie promocyjnej 200.000 zł
(cena katalogowa to około 280.000 zł). Była ona
promocyjna prawdopodobnie dlatego, że wcześniej
był to egzemplarz testowy firmy Autosan. Wskazuje
na to między innymi kolor pojazdu – według różnych źródeł jest on brązowo-złotawy, miodowobrązowy, albo nawet „bigosowy”. W każdym razie
zdecydowanie odbiega od firmowych barw PKS
Radom (patrz: zdjęcie jelcza M121M-301 – tylko
w wersji internetowej Przystanku). Jedyną oznaką
przynależności do PKS jest naklejone z przodu logo
firmy.
! Ruda Śląska (autobus). Obsługująca komunikację na zlecenie KZK GOP prywatna firma RudPol-OPA wprowadziła numerację swojego taboru.
Traktować to należy jako pozytywny trend – coraz
więcej firm przewozowych w GOP-ie numeruje swój
tabor.
! Szczecin (autobus). Zarząd Komunikacji

Miejskiej pod koniec swego istnienia nie był skłonny
do chwalenia się pozytywnymi zmianami w komunikacji. Z tego też powodu szczecińscy miłośnicy
o wydłużeniu linii 54 dowiedzieli się dopiero z uruchomionego pod koniec grudnia 2001 r. na stronie
ZKM (www.zkm.szczecin.pl) internetowego rozkładu jazdy, pomimo że zmiana rozkładu weszła w życie 3.10.2001 r. Kursy autobusów 54 w godzinach
5–7, 14–16 oraz wybrane o 21 i 22 wydłużone zostały do Zakładów Mięsnych "Agryf". Komunikacja
miejska powróciła tam po ponad 5 latach nieobecności.
! Szczecin (tramwaj). Na początku stycznia do
zajezdni Niemierzyn po remoncie przekazano wagony 105N 590+591 (ex Pogodno 728+727).
Wbrew wcześniejszym zapowiedziom wykonany
zakres modernizacji był niewielki, a najłatwiej zauważalne nowości to przetwornice statyczne i żółte
poręcze. Wagony 590+591 były ostatnimi przerzuconymi między zajezdniami w związku z dostawą
nowych bulw. Zapowiada to także bliskie wycofanie
doczep l / B4 z ruchu liniowego. Będzie ono mogło
nastąpić jednak dopiero wtedy, gdy Niemierzyn
upora się z uruchamianiem czterech z pięciu składów stopiątek. A na to jakoś nie chce się zanosić,
czego najlepszym dowodem było pojawienie się
pod koniec stycznia solówek 596 i 598 na liniach 3,
4, 11 i 12.
! Szczecin (tramwaj „rzymski”). Z dniem
31.12.2001 r. przenumerowano ostatnie wagony
robocze ze starymi, rzymskimi numerami taborowymi – wszystkie z zajezdni Golęcin. Oto lista

zmian: 033 – lorka (ex 037), 034 – pług lemieszowy
N (ex LXIV), 035 – pług wirnikowy Bremen (ex XII’’),
036 – pług lemieszowy N (ex LIV), 037’’ – solarka
Bremen (ex III’’).
! Tychy (trolejbus). Po 17 latach przerwy
wznowiona została rozbudowa sieci trolejbusowej.
Rozpoczęto prace przy wieszaniu sieci trakcyjnej
nad ulicą Jana Pawła II (dawniej Krasickiego) na
odcinku od Armii Krajowej do skrzyżowania Dmowskiego / Roweckiego. Pierwszymi działaniami było
zawieszenie zwrotnicy trakcyjnej zjazdowej za
skrzyżowaniem ulic Armii Krajowej i Jana Pawła II
(wg kierownictwa TLT dlatego, „żeby kierowcy się
nauczyli, że tam jest zwrotnica”), a także rozpisanie
przetargu na instalację brakujących kilkunastu słupów trakcyjnych (około 90% słupów stoi od 1985
roku i wg TLT są w bardzo dobrym stanie). W marcu rozpoczną się prace przy wieszaniu sieci, a najpóźniej w maju nastąpi uroczyste otwarcie. Miejski
Zarząd Komunikacji jeszcze się nie określił co do
zlecenia odpowiedniej ilości przewozów po nowej
trasie. Prawdopodobnie więc będzie to zaledwie
1 lub 2 trolejbusy na linii E relacji Tychy Dworzec
PKP – Roweckiego – Jana Pawła II – Paprocany.
Ale lepsze to niż nic. Pamiętajmy, że władze miasta
nadal się ze spółką TLT nie kochają i ciągle kombinują jak ich tu oskubać...
Remigiusz Grochowiak, Jakub Jackiewicz,
Bartosz Mazur, Jakub Putyra, Olaf
Skrzymowski, Andrzej Soczówka, Tomasz
Szydłowski, Valeri Tikhonov, Krzysztof Utracki,
www.trolejbusy.prv.pl

Sporo kraks

ka na podmianę pudła; stoszesnastka natomiast
niszczała coraz bardziej na torze odstawczym
i również, mimo oficjalnego zakazu, zaczynało brakować w niej coraz większej ilości elementów. Wagon ten nie był na razie remontowany z powodu
poważnego uszkodzenia przegubu – nikt za bardzo
nie wiedział, jak się do tego zabrać, a gwarancja
udzielona przez Alstom już dawno się skończyła.
Jednak kilka dni temu w końcu zapadła decyzja –
po ponad 10 miesiącach oczekiwania, wagon załadowano na lawetę samochodową i wywieziono na
naprawę do chorzowskiej fabryki.
Poniedziałek 4 lutego br. był jednym z sądnych
dni warszawskiej komunikacji. Mimo bardzo ładnej
pogody, zdarzeń tramwajowych tego właśnie dnia
było wyjątkowo dużo. Jednak, oprócz „zwykłych”
kolizji, doszło do dwóch groźnych wypadków typu
wóz-wóz. Obydwa zdarzyły się w ścisłym centrum
miasta, na ul. Marszałkowskiej i na ponad godzinę
kompletnie sparaliżowały ruch zarówno tramwajowy, jak i samochodowy. Straty były znaczne
i w sumie wyniosły ponad 33 tysiące złotych. Do
pierwszej kraksy doszło o godzinie 12:48 na skrzyżowaniu Marszałkowskiej z ul. Królewską. Jadący
w stronę Służewca mokotowski skład 105Na
1378+1377 linii 18 uderzył w tył nagle hamującego,
z powodu wtargnięcia pieszego na torowisko, składu 105Na 1178+1179 linii 36. Na miejscu szybko
pojawiły się służby ratownicze. Pogotowie Sieciowe
złożyło uszkodzony pantograf wozu 1378, Pogotowie Torowe upaliło powgniatane części wagonów,
a Pogotowie Ratunkowe odwiozło do szpitala 72letniego mężczyznę, który doznał obrażeń twarzy.
Ponadto, na miejscu pojawił się samochód ciężarowy marki Tatra, który miał w razie potrzeby odholować do zajezdni uszkodzone wagony. Jednak
mimo sporych strat (połamane sprzęgi, uszkodzone
ramy podzderzakowe, powyginane blachy i odgar-

niacze oraz powybijane szyby), które oszacowano
na sumę ponad 18 tysięcy złotych, tramwaje zjechały do zakładu samodzielnie: 1178 solo, 1179
i 1378 połączone w skład oraz 1377 również solo.
Największych uszkodzeń doznały wagony 1378,
który ma poważnie rozbity przód oraz 1179, który
ma z kolei roztrzaskany tył. W trwającym prawie
godzinę zatrzymaniu utknęło wiele składów. Bardzo
dużo innych skierowano objazdami.
Podczas gdy zatrzymanie przy Królewskiej trwało
już prawie 40 minut, przystanek dalej (na skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej) doszło do
kolejnego wypadku. O godzinie 13:26 znów zderzyły się tramwaje, tym razem jadące w stronę placu
Bankowego. Żoliborski skład 105Na 1112+1113 linii
35 uderzył w tył zatrzymującego się na przystanku
składu 105Nf 1448+1447 linii 4. Tym razem na
szczęście obeszło się bez rannych, jednak straty
były podobne (ponad 15 tysięcy złotych). Rozbiciu
uległ przód wagonu 1112 oraz tył 1447, połamały
się także sprzęgi międzywagonowe. Tutaj zatrzymanie trwało „tylko” 16 minut (służby ratownicze były blisko) i utknęło w nim 10 składów. Po wypadku
wagony (w składach) zjechały na pętlę Marymont,
gdzie załatwiono stosowne formalności. Stamtąd
udały się do zakładów.
Winę za wypadki ponoszą motorniczowie składów uderzających. Choć nie bez znaczenia było
oślepiające słońce, które tego dnia intensywnie
świeciło w stolicy oraz głupota pieszych, którzy
wtargnęli na torowisko na czerwonym świetle.
Obecnie wszystkie cztery składy są remontowane
w swoich macierzystych zajezdniach. Stopiątki
1448+1447 wyjechały już nawet ponownie na linię.
Dodam też, że ostatnio doszło jeszcze do trzech
podobnych wypadków. W czwartek (31.01.2002 r.)
o godzinie 14:31 doszło do zderzenia składów
105Na 2004+2003 linii 13 oraz 105N2k 2066+2067

Od dłuższego czasu w mokotowskiej zajezdni
trwa remont rozbitego na rondzie Babka (obecnie
Radosława) 14 stycznia br. w wypadku z bulwą nr
2122+2123 składu 105Nf 1434+1433. W chwili
obecnej wóz 1434 ma odspawaną część przodu,
która po wypadku była bardzo poważnie rozbita.
Dospawano już za to fragment uszkodzonej ramy.
Jednak wagon ten na pewno szybko na linię nie wyjedzie. Także wspomniana wyżej bulwa wciąż stoi
nietknięta na Żoliborzu. Przód czekającego na lepsze czasy wagonu 2122 pokrywa plandeka.
Warto też zauważyć, że w obecnym czasie to nie
R-4 bryluje w ilości rozbitych pojazdów. Bowiem to
mokotowska zajezdnia ma najwięcej niesprawnych
wagonów. Dopiero co tamtejszą „remontówkę” opuścił skład 105Na 1188+1189, poważnie uszkodzony
po zderzeniu z betoniarką na ul. Marymonckiej.
Wyklepano także wagon 105Ne-1404, który miał
rozbity cały przód po zderzeniu wóz-wóz ze składem 105Na 1202+1203 na skrzyżowaniu Wołoskiej
z Woronicza (czyli pod samą zajezdnią). Wspomniany już wagon 1203, który miał rozprute pół lewego boku, także opuścił już bramę zajezdni (jednak jego remont trwał długo, bo konstrukcję spawano oraz prostowano, a przez dłuższy okres brakowało również poszycia). Poza tym, zajezdnia praktycznie przestała się interesować odstawionymi poza halę wagonami: 105Nb-1382, który uległ poważnemu rozbiciu (wraz ze zniszczeniem aparatury
elektrycznej) po uderzeniu w słup trakcyjny na terenie zakładu oraz 116Na/1-3013, który został rozbity
na ul. Andersa zarówno z przodu, jak i z tyłu po
zderzeniu wóz-wóz składów 13N 424+404,
116Na/1-3013 oraz 105Nf 1432+1431. Stopiątka
jest już w znacznym stopniu rozszabrowana (brak
poręczy, okien oraz wielu innych elementów) i cze2
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linii 26 w al. Solidarności na przystanku przy Dworcu Wileńskim. W tej kraksie straty nie były duże –
tylko wagon 2066 nabawił się kilku wgnieceń. Po 8minutowym zatrzymaniu składy zjechały na awaryjną pętlę przy Dworcu Wschodnim, skąd udały się
do swoich zajezdni. Drugie zderzenie tramwajów
miało miejsce 16 stycznia na pętli Wiatraczna.
O godzinie 18:25 zderzyły się ruszające z pętli
w tym samym czasie składy linii 22 (13N 712+713)
oraz linii 21 (105Na 1318+1317). Tutaj straty były
większe. Wagon 1318 wykoleił się pierwszą osią
pierwszego wózka, a jego przód został dosyć poważnie rozbity. Ponadto poza sieć wyszedł pantograf wozu 712, który oprócz tego miał solidnie
wgnieciony bok. Zatrzymanie trwało 65 minut,
a w czasie usuwania skutków zdarzenia dwukrotnie
wyłączono napięcie w sieci. Obecnie wszystkie
składy z tej kolizji wróciły już do ruchu. Najpóźniej
wyjechał zestaw „parów”, które cały czas przechodziły rekonwalescencję na Żoliborzu. Trzeci podobny wypadek miał miejsce 22.02.2002 r. na łuku
z ulicy Budowlanej w Rembielińską. W tył stojącego
na przystanku składu 13N 672+641 linii 1 najechał
z dużą prędkością próbujący przejechać na zielonym świetle skład 105Na 1340+1339 linii 25. Na
skutek zderzenia najbardziej ucierpiał pierwszy wagon ze składu stopiątek, który ma poważnie rozbity
przód. Także tył wagonu 641 nie wygląda najlepiej.
Ponadto połamały się sprzęgi oraz powyginały blachy. Ucierpiał jeden pasażer, którego przewieziono
do szpitala. Kraksa ta sparaliżowała ruch tramwajów na Bródnie, ponieważ większość składów zawrócono na awaryjnej pętli Odrowąża, zlokalizowanej przystanek wcześniej. W tej chwili oba składy
przechodzą naprawy na swoich macierzystych zakładach. Trzynastki powinny już niedługo wrócić do
ruchu, jednak R-2 pewnie będzie klepać 1340 przez
kilka ładnych tygodni.
W związku z wypadkami zajezdnie znów mają
pełne ręce roboty. A rozbitków przybywa i przybywa. W tej chwili jest ich już tak wielu, że poza halę
mokotowskiej wozowni (tam jest ich najwięcej) wystawiono cztery wagony historyczne, które raczej
źle znoszą garażowanie pod chmurką. Oby wkrótce
się to zmieniło!
Krzysztof Lipnik, KMKM w Warszawie

Pocztówka z wakacji
– Split
Letni wypoczynek w 2001 roku spędziłem na malowniczej chorwackiej wyspie Korčuli. Oczywiście,
nie byłbym sobą, gdybym nie rzucił choć okiem na
jakąś miejscową komunikację miejską – wybór padł
na „pobliski” Split. Mimo drakońskiej godziny, o której trzeba było wstać (4:30), by zdążyć na statek,
moja Ania i ja dzielnie znieśliśmy ten trud. Miasto
jest jednym z większych ośrodków miejskich w
Chorwacji, drugim po Rijece portem, a jedyną trakcją w komunikacji miejskiej Splitu jest trakcja autobusowa. Całość komunikacji leży w gestii firmy
Promet-Split, która jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Autobusy tej spółki można też spotkać na liniach regionalnych i dalekobieżnych. Niestety, w mieście na najbardziej obciążonych liniach
występuje konkurencja ze strony nieuczciwych
przewoźników niezależnych, którzy podbierają pasażerów komunikacji regularnej poprzez jazdę tuż
przed rozkładowym odjazdem przewoźnika miejskiego.
Wielkim zaskoczeniem dla mnie był tabor, który

dane mi było podziwiać w Splicie. Już w chwili przyjazdu do tego miasta (na Korčulę płynęliśmy właśnie ze Splitu) uwagę moją przykuły używane pojazdy z Europy Zachodniej. Miałem nadzieję, że
bliższe oględziny pozwolą wypatrzyć jakiegoś ikarusa lub choćby sanosa – niestety, rozczarowałem
się. Zdecydowanie najliczniejszą grupę wśród autobusów stanowią pojazdy Mercedes-Benz O305G.
Oprócz tego dało się zauważyć inne modele tej
marki i nieco mniej liczne autobusy MAN najprzeróżniejszych wersji (wśród nich m.in. SG192,
SG240H, SL262, S218 i inne). Uzupełnieniem były
autobusy takich producentów, jak Gräf Stift, DAF,
Setra i Neoplan. Teoretycznie firmowe barwy Prometu to żółto-granatowe, jednak gros autobusów
jeździ w najrozmaitszych reklamach (nierzadko
jeszcze w języku niemieckim), podkładach pod reklamy i pozostałościach po reklamach lub w barwach poprzedniego właściciela. Ciekawostką może
być fakt, że sporo ponad połowa taboru to autobusy
dwuczłonowe. Eksploatowane autobusy charakteryzują się bardzo słabą przewiewnością wnętrza,
m.in. dlatego, że były konstruowane z myślą o użytkowaniu w zgoła odmiennych warunkach, dlatego
też wielu kierowców jeździ z otwartymi przednimi
drzwiami. W gąszczu zachodnioeuropejskiego autobusowego złomu wyróżniają się nowe autobusy
Mercedes-Benz O345G, których jednak widziałem
bardzo niewiele.
Trasy oznaczane są na małych żółtych tabliczkach, które są zawsze za przednią szybą, nawet jeśli akurat działa wyświetlacz. Numeracja taborowa
nie pozwoliła dostrzec żadnych zasad w nadawaniu
numerów autobusom. Bilety jednorazowe komunikacji miejskiej są bardzo drogie. Występują zarówno bilety jedno-, jak i dwustronnego kasowania.
Promet-Split stosuje bardzo skomplikowaną taryfę
będącą połączeniem dwóch różnych taryf strefowych i dodatkowo czynnika czasu podróży.
Niestety, komunikację miejską w tym słonecznym
mieście miałem okazję podziwiać bardzo krótko,
stąd brak jakichś dokładnych danych, zaś wielki
ruch, samochodowy i pieszy bardzo utrudniają robienie dobrych zdjęć. Pozytywnie na materiał (i na
mnie!) wpłynęła duża częstotliwość kursowania taboru – autobusy podjeżdżały pod obiektyw dosłownie jeden za drugim.
Bartosz Mazur, KMTM Chorzów Batory

Zmiany w warszawskiej
komunikacji
Znów nastąpiły zmiany w kursowaniu warszawskiej komunikacji miejskiej. Z dniem 11.02.2002 r.
linia 312 formalnie uległa likwidacji. W rzeczywistości została zawieszona już 23.06.2001 r. W tym
miejscu warto przypomnieć niezbyt długą historię
kursowania tej linii.
Linia zwykła okresowa 312 została uruchomiona
05.03.2001 r. Jej trasa prowadziła z pętli Zajezdnia
Stalowa ulicami Stalową, Szwedzką, al. Solidarności, mostem Śląsko-Dąbrowskim, al. Solidarności,
pl. Bankowym, Marszałkowską do pętli Centrum.
Autobusy tej linii miały zastąpić bardzo popularną
linię tramwajową 4, która kursowała na trasie:
Czynszowa – Stalowa – al. Solidarności – Marszałkowska – Puławska – Wyścigi i została zawieszona
z powodu kręcenia zdjęć do filmu „Pianista” R. Polańskiego na ul. Stalowej oraz przebudowy fragmentu al. Solidarności przy pl. Bankowym, gdzie
powstawała nowa stacja metra Ratusz. Wprawdzie
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dwa tygodnie wcześniej – kiedy zawieszono czwórkę – uruchomiono autobusową linię zastępczą 204,
jednak jej trasa tylko częściowo pokrywała się z trasą tramwaju linii 4 i prowadziła (w uproszczeniu)
z Zajezdni Stalowa ulicami Targową, al. Solidarności do przystanku Okopowa. To spowodowało, że
pasażerowie udający się do centrum, wybierali autobusy przyśpieszonej linii 512, która bezpośrednio
łączyła centrum Pragi Północ ze Śródmieściem.
Właśnie z powodu przeciążenia linii 512 postanowiono uruchomić linię 312 kursującą w dni powszednie w godzinach szczytu. Po zakończeniu prac
drogowo-budowlanych w pobliżu stacji metra Ratusz, 23.04.2001 r. przywrócono ruch tramwajów
w ciągu al. Solidarności (pozostałe linie kursowały
trasami objazdowymi od 17.03.2001 r.). W tym samym dniu wznowiono kursowanie linii 4, która została skierowana z Wyścigów ulicami: ..., Marszałkowską, Andersa, Mickiewicza, Słowackiego do pętli Potocka na Żoliborzu. Jako powód tej mocno
kontrowersyjnej decyzji podano blokowanie przez
tramwaje skręcające z al. Solidarności na pl. Bankowy przejazdu samochodom. W tej sytuacji ZTM
postanowił utrzymać kursowanie linii 312 z jednoczesnym wydłużeniem trasy z pętli Centrum dalej
ulicami Marszałkowską, pl. Konstytucji, Waryńskiego, Boya-Żeleńskiego do pętli pl. Unii Lubelskiej
(powrót: ul. Boya-Żeleńskiego – pl. Unii Lubelskiej –
ul. Marszałkowska – pl. Zbawiciela – ul. Marszałkowska – pl. Konstytucji). Po uruchomieniu kolejnych stacji metra: Świętokrzyska i Ratusz pasażerowie jadący z Pragi do Centrum wybrali mniej wygodny, ale szybszy sposób transportu w postaci
tramwaju i metra z przesiadką na pl. Bankowym.
W tej sytuacji linia 312 straciła znacznie na popularności, co w efekcie przyczyniło się do jej zawieszenia na okres wakacji (od 23.06.2001 r.). We
wrześniu nadal utrzymano jej zawieszenie i w końcu zlikwidowano.
Od dnia 16.02.2002 r. zmieniła się trasa linii 164.
W celu poprawy dojazdu do budowanej oczyszczalni ścieków Południe i nowych osiedli na Zawadach, autobusy kursują z pętli Sadyba ulicami Powsińską, Augustówka, Zawodzie, Spiralną, Kobylańską, Tuzinową, Sytą, Metryczną, Bruzdową, dalej zawrotka na przystanku Kępa Zawadowska, nastepnie Bruzdową, Metryczną, Sytą, Vogla, Przyczółkową do pętli Wilanów. Jednocześnie utrzymano dwa podjazdy (po jednym w każdym kierunku)
z ul. Vogla boczną jezdnią ul. Przyczółkowej do
przystanku Powsinek wykonywane przed godziną
8.00 w dni nauki szkolnej. Autobusy tej linii kursują
w dni powszednie co 20 minut w godzinach szczytu
i co 40 poza szczytem oraz co 40 minut w soboty,
niedziele i święta (obsługę linii zapewniają odpowiednio: 2 brygady całodzienne + 2 szczytowe i 2
brygady całodzienne).
W związku z wybudowaniem przez Zarząd Dróg
Miejskich przystanku autobusowego w al. Jerozolimskich za skrzyżowaniem z ul. Łopuszańską
w kierunku Pruszkowa, od dnia 19.02.2002 r. skorygowano trasy objazdowe linii E-5, 177 i 717
w stronę pętli Ursus Niedźwiadek, Ursus (Prażmowska) i Piastów (Ogińskiego). Autobusy w/w linii
zostały skierowane od skrzyżowania ul. Łopuszańska / Al. Jerozolimskie w lewo Al. Jerozolimskimi
(z jednoczesnym wycofaniem z ulic: Kleszczowej
i Ryżowej) i dalej odpowiednio:
- linia E-5 ulicami Sosnkowskiego, Pużaka, Sławka, Bohaterów Warszawy, Kościuszki, Cierlicką,
Lalki, Władysława Jagiełły, Warszawską, Keniga
do pętli Ursus Niedźwiadek;
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- linia 177 ulicami Sosnkowskiego, Pużaka, Sławka, Bohaterów Warszawy, Kościuszki, Spisaka,
Regulską do pętli Ursus (Prażmowska);
- linia 717 w Pruszkowie: Al. Jerozolimskimi, Królewską, al. Dwudziestolecia, w Piastowie: al. Ty-

Między przystankami
" Nowości w ikarusach. Wóz 1514, który

przeszedł NG w Biskupicach w 2000 r., a wyświetlacze otrzymał rok później, jako pierwszy z ikarusów 280.26 otrzymał kilka dni temu głośniki, choć
system informacji akustycznej jeszcze nie działa.
Nasze typy do następnych takich innowacji to 1513
i 1518. Oba autobusy zostały niedawno wyposażone w wyświetlacze, teraz kolej na zapowiadanie
przystanków.
" Gratis. 15.02. pasażerowie wagonu 1G-856
reklamującego Radio 88,4 FM nie musieli płacić za
przejazd. Podróż dziewiątą brygadą linii 9 sponsorowała rozgłośnia reklamująca się na tym tramwaju
oraz firma reklamowa Anonse.
" Tajemnice Gajowej. W Głosie Wielkopolskim
z 15.02. ukazała się informacja o organizowaniu
wycieczki (za drobną opłatą) do zajezdni przy ul.
Gajowej. Jej organizatorem był pan Paweł Domachowski. Zbiórka była o godzinie 9:45. Przybyło ponad 20 osób. Przewodnikiem po zajezdni był jej
mistrz, pan Konrad Dudkowiak który opowiadał
o historii obiektu, opierając się na własnych wspomnieniach. Zainteresowani zwiedzili prawie wszystkie obiekty (z wyjątkiem nieczynnych w sobotę
ZNT), łącznie z budynkiem administracyjnym. Pogoda była rewelacyjna, co ułatwiało wykonywanie
zdjęć.
" Nowa jakość na przystankach. W związku
z wdrażaniem nowego programu komputerowego,
dotychczasowe oznaczenia przystanków, umieszczane m.in. na wiszących na przystankach rozkładach jazdy w formacie xxxxx (gdzie „x” oznacza cyfrę), stosowane dość krótko po kilkuletnim używaniu
formatu xxx-xx, zostały zmienione na format czterech liter i dwóch cyfr; np. przystanek Białczańska
nosi teraz oznaczenie BIAL22.
" Pohulał holender. 19 lutego na linii 6 prawdopodobnie całodniową, choć rezerwową służbę
pełnił tramwaj 1G-858. 3 dni później ten sam wagon
przez pół dnia jeździł jako rezerwa za Dodatek.
" Zauważyliśmy także... 18 lutego solarisa
U18 na linii 81 i zemuna 1581 na linijce nr 71. Tego
samego dnia w roli rezerwy za 5/2 wystąpił helmut
GT6-603, który tę linię zaszczycił jeszcze dzień
później. Co ciekawe, kolejnego dnia widziano go
także na PST.
" Następny nekrolog. Z głębokim smutkiem
zawiadamiamy, że dnia 20.02. o godzinie 18:55, po
krótkich cierpieniach, zakończył swój trwający od
1961 roku pracowity żywot na torowiskach Düsseldorfu i Poznania wagon GT8-660 (ex 2857). W
wyniku zdarzenia, o którym szerzej piszemy w
Magazynie 995, wóz ten oczekuje kasacji pod
płotem zajezdni przy ul. Madalińskiego.
4

siąclecia, al. Wojska Polskiego, ul. Sowińskiego
do pętli Piastów (Ogińskiego).
Trasy w przeciwnym kierunku nie uległy zmianie.
Na zmienionym odcinku trasy obowiązuje nowy
przystanek Łopuszańska 04 (dla linii 177 i 717 jako

stały, dla linii E-5 – na żądanie). Przystanek Łopuszańska 04 zostaje jednocześnie uruchomiony na
trasie objazdowej linii 373 (jako stały), której przebieg nie uległ zmianie.
Tomasz Kaczmarek, KMKM w Warszawie

" Już niedługo. W końcowym stadium NG jest

go przez tylną szybę ikarusa można było podziwiać
jadącego niedaleko za nim Neoplana z napisem
„A – os. Kopernika” na wyświetlaczu...
" Na PST jak w GOP-ie... Między 12 a 15 lutego w związku z wymianą szyn na łukach przy
wjeździe na trasę PST, tramwaj nocny linii N21 kursował albo po jednym, albo po drugim torze w obu
kierunkach. Na tor lewy (niewłaściwy) wjeżdżał
przez przetokę za stacją Słowiańska. Tu pasażerowie zwykli wrzeszczeć wniebogłosy: „Rany! On pod
prąd jedzie!”, lub „A jak coś pojedzie z przeciwka, to
co?!”. Podobną panikę nocka siała przejeżdżając
przez przystanek Most Teatralny: „Łał, ale on drzwi
nie ma!”. Tramwaj opróżniał się z pasażerów na
przystanku Most Teatralny w ulicy Dąbrowskiego.
Pusty jechał przed zajezdnię Gajowa, gdzie się trójkątował i dalej spełniał swe powołanie od Kaponiery. Tymczasem, szwendający się po nasypie miłośnicy mogli uwiecznić niecodziennie pojawiające się
na mieście pojazdy: drezynkę spalinową CSW-44
i roboczą eNkę 2048 torowców.
" Lewego toru ciąg dalszy. Prace torowe na
trasie PST, które w ostatnich dniach wymusiły kursowanie N21 po lewym torze, będą kontynuowane
w podobny sposób w dniach od 26 lutego do
1 marca.
Tomasz Albrecht, Adam Białas, Krzysztof
Dostatni, Tomasz Gieżyński, Bartosz Kaj, Adam
Konieczka, Grzegorz Narkiewicz, Maciej Rudzki

historyczna doczepka ND-456 – czekamy niecierpliwie, aż znów zacznie cieszyć nasze oczy.
" Stare jak nowe. Pyrogrodzianie mogą się już
przejechać składem 292+293, który przeszło tydzień temu wyjechał na linię po przebytej modernizacji. Niewątpliwie najciekawszą wiadomością jest
ta, że drugi człon skasowanego GT6-609 został
wstawiony do GT8-667, który teraz jako jedyny wóz
z Düsseldorfu posiada na tylnej ścianie reflektor!
" Fotografować, miłośnicy, fotografować!
Ostatnia ekspertyza stanu technicznego mostu Rocha wypadła niepokojąco niekorzystnie. W związku
z tym ta przeprawa przez Wartę już w najbliższy
poniedziałek ma zostać zamknięta. To ostatnia
szansa, aby uwiecznić stary most i kursujące po
nim autobusy linii 74, 90, A i N31. Trasy objazdów
w chwili obecnej jeszcze nie są znane.
" Nocna niespodzianka. W nocy z 16 na 17 lutego MAN NL202-1006 obsługiwał kursy na N32/3.
To odważna innowacja, ale czy nie szkoda nowoczesnego autobusu wystawiać na łup nocnych
wandali?
" Rezerwowe cuda. W niedzielę 17 lutego jako
rezerwa na linię A skierowany został ikarus 2801150. Słowa podziękowania należą się tu dyspozytorowi, który swoją decyzją chciał oszczędzić pasażerom 42-minutowego oczekiwania na następny
(najdroższy w mieście) autobus. Jednak nie ma róży bez kolców. Autobus po wykonaniu kursu z os.
Kopernika nawrócił przy Centrum Handlowym M1
i podjechał na przystanek os. Rusa II z opóźnieniem, które wynosiło 16 minut. Kierowca tego prawidłowo „owyświetlaczowanego” przegubka pochodził z zajezdni Kacza i nieswojo czuł się w najwyraźniej obcych dla siebie rejonach Poznania. Pierwszy dylemat wystąpił po zjeździe z mostu Rocha –
czy należy pojechać w prawo w Groblę, czy nieco
w lewo w Mostową? Zły wybór został skorygowany
przez pasażera, a ikarus wykonał niezwykle ciasną
nawrotkę na tym skrzyżowaniu. Następne skrzyżowanie dostarczyło podobnych rozterek, gdyż nastąpił ostatecznie efektowny skręt z prawego (!) pasa
w lewo, w Dowbora-Muśnickiego. Niewiele brakowało, a autobus zaliczyłby trasę używaną objazdowo przez linię A w czasie remontu ul. Podgórnej...
Dalej poszło już bez problemów. Na przystanku Jugosłowiańska opóźnienie wynosiło 21 minut, dlate-

Magazyn 995
09.02. O lepszy przykład totalnej bezmyślności naprawdę trudno. Wracający z meczu 6/9 (168+167)
kibice założyli się, czy jest możliwe samodzielne
otwarcie drzwi w czasie jazdy. W pobliżu skrzyżowania ulic Ułańskiej i Grunwaldzkiej jeden z nich
zerwał plombę i przekręcił pokrętło awaryjnego
otwierania przy pierwszych drzwiach w drugim wozie. Drzwi nie otwierają się samoczynnie, a tylko
zwalnia się blokada umożliwiająca ich ręczne
otwarcie. Nie wiedział o tym owy pasażer i po prostu... oparł się o te drzwi, które wówczas otworzyły
się. Młody mężczyzna wypadł z tramwaju doznając
bardzo poważnych obrażeń. Wstrzymanie trwało 45
minut – następne tramwaje kierowano objazdami.
11.02. Na Kaponierze pękła 4 oś w pierwszym wozie składu 146+147 obsługującego 14/7. Spowo-

Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzednia
reklama

kolor poprzedniego podkładu

88+87 TP S.A. nr 1033 żółty
102+101 Gazeta
szary
Wyborcza
230+229 Nivea
niebieski
292+293 Ibuprom
603 Progres
1620 Junkers

fioletowy
niebieski
żółto-niebieski

obecna
reklama
tramwaje
Klarin
autobusy
-

kolor obecnego
podkładu
barwy MPK
barwy MPK

uwagi
-

niebieskokremowo-zielony
barwy MPK
po NG
barwy MPK
barwy MPK

opracował Łukasz Nowicki
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dowało to wykolejenie całego drugiego wózka, a co
za tym idzie – 25-minutowe komplikacje w ruchu.
Skrzyżowanie było nieprzejezdne przez 10 minut
(interwencja Kruppcia, który uszkodzony wózek
ustawił na tzw. pieska. Dzięki niemu tramwaj mógł
zjechać do zajezdni).
12.02. 17-minutowe wstrzymanko miało miejsce na
ul. Podgórnej, gdy idiotycznie zaparkowany peugeot uniemożliwił przejazd tramwajom jadącym
w stronę pl. Wiosny Ludów. Pewnie trwałoby dłużej,
ale kilku wkurzonych pasażerów przepchnęło pojazd, udrażniając przejazd tramwajom.
12.02. Na torowisku tramwajowym wzdłuż ul.
Serbskiej (tuż przed wjazdem na pętlę Połabska)
pracownicy pogotowia sieciowego nr 2219 naprawiali drobną usterkę sieci. Trwało to moment, ale
gdy chcieli usunąć swój wehikuł, okazało się, że ich
star ugrzązł na podmokłej ziemi. Po krótkiej chwili
na ratunek przybył star 2150, który wyciągnął swego kolegę. Bimby nie kursowały przez 20 minut.
13.02. Kolizja typu wóz-wóz miała miejsce na pętli
Os. Sobieskiego w czasie dobranocki. Dla stojącej
na wewnętrznym torze przed przystankiem początkowym 15/5 (102+101) zapaliło się zielone światło.
Tramwaj ruszył. Jednak przez pomyłkę w tym samym czasie wystartowało D/4 (238+237), które
z zewnętrznego toru przejeżdżało na wewnętrzny.
Efektem tryknięcia się bimb były wgniecenia blach
i wykolejenie drugiej osi wozu 102. Interweniował
Krupp. Pętla była nieprzejezdna tylko przez 8 minut.
13.02. O świcie doszło do bardzo groźnego wypadku na tymczasowym przejeździe przez tory
tramwajowe na ul. Hetmańskiej między r. Żegrze
a r. Starołęka. Zmierzająca ze Stomila 5/7
(160+159) uderzyła w jadącego w tę samą stronę
citroena berlingo, którego następnie wepchnęła na
słup trakcyjny. Aby wydobyć dwie ciężko ranne
osoby, znajdujące się we wraku samochodu, strażacy musieli go pociąć. Wykolejeniu uległ cały
pierwszy wagon tramwaju (wstawił go Krupp),
a zniszczeniu – izolator sekcyjny na wspomnianym
słupie. Ruch samochodowy przywrócono dopiero
po 40 minutach. Tramwaje nie kursowały tędy przez
około 100 minut – 4 zatramwaje jeździły na trasie
os. Lecha – r. Starołęka – r. Rataje.
14.02. Na wewnętrznym torze pętli Starołęka
grzecznie stały sobie stopiątki 284+285, obsługujące 12/1. Najwyraźniej zechciał je poderwać zestaw
276+277 z 4/11 (wiadomo: w Walentynki wszystkie
chwyty dozwolone), przejeżdżający po sąsiednim
torze. Niestety, spróbował to zrobić zbyt brutalnie.
W wyniku stłuczki w 276 zbiła się jedna lewa duża
szyba, a w 284 – lusterko (czyżby wóz czekało 7 lat
nieszczęść?) i porysował lakier.
14.02. Na skrzyżowanie ulic Głogowskiej i Hetmańskiej wjechał fiat punto udający się ul. Hetmańską w kierunku Reymonta. Ponieważ jego kierowca
zorientował się, że nie będzie w stanie opuścić

krzyżówki, wycofał się kawałek, aby umożliwić przejazd w kierunku Górczyna 5/4 (248+247). Tramwaj
jednak, zamiast pojechać prosto, z niewiadomych
przyczyn
zaczął
skręcać
w
lewo
i wgniótł trochę przód „punciaka”.
16.02. Na skrzyżowaniu ulic Głogowskiej i Niegolewskich miało miejsce bum, w którym udział wzięły
škoda fabia próbująca wykonać lewoskręt oraz
helmut 610, który jako 11/5 pomykał na Zawady.
W wyniku wypadku rany odniosła jedna osoba jadąca samochodem. Lewa strona auta została dość
znacznie pogięta. W tramwaju wgniotło się tylko
prawe przednie naroże.
16.02. Podjeżdżająca na przystanek początkowy
pętli Starołęka stodwójka nr 41 (4/3) wykoleiła się
drugim wózkiem na krzyżaku zwrotnicy. Zawiniły
pęknięte poprzeczki torów, które spowodowały rozejście się szyn. Przez pierwsze 20 minut tramwaje
nawracały przez zajezdnię, potem – w trakcie 10minutowego wyłączenia napięcia w sieci spowodowanego ustawianiem wozu na tory przez Kruppa –
ruch był wstrzymany. Wznowiono go tylko po dużym kole, gdyż torowcy musieli dokonać naprawy.
By nie kusić losu, postanowiono bimby nie wycofywać do zajezdni, tylko zafundowano jej dodatkową
rundkę przez miasto. Fotoreportaż z powyższego
zdarzenia pt. Wykolejenie po poznańsku zamieszczamy tylko w wersji internetowej Przystanku.
17.02. Ten dzień upłynął pod znakiem dewastacji
wnętrz wagonów tramwajowych przez wandali. Zaczęło się już wcześnie rano. Motorniczy 15/7
(204+203) na stacji Lechicka zauważył, że chuligani
niszczą wnętrze drugiego wozu. Zatrzymał się dopiero na stacji Szymanowskiego i nie otwierając
drzwi zadzwonił z telefonu komórkowego na policję.
Gdy podszedł do drugiego wagonu, trzech wandali
otworzyło awaryjnie drzwi i uciekło. W wyniku szamotaniny jeden z nich zostawił aparat fotograficzny.
Na pętli Sobieskiego sprawą zajęła się policja.
Stwierdzono uszkodzenie 3 kasowników, 3 siedzeń,
tablicy z przebiegiem trasy i 4 ramek reklamowych.
Wieczorem motorniczy 13/5 (298+299) z pętli Junikowo zgłosił, że na odcinku Jeleniogórska – Wieruszowska troje nieletnich pomalowało pisakiem wnętrze drugiego wozu, a w trakcie wysiadania na
przystanku Wieruszowska także z zewnątrz jego
bok. Wezwana policja zatrzymała całą trójkę na w/w
przystanku, gdy... bazgrali po rozkładach jazdy.
Tramwaj zjechał do zajezdni. Pół godziny później
na r. Starołęka prowadzący 12/6 (318+319) spostrzegł, że również trójka łobuzów „upiększa” całe
wnętrze drugiego wozu. Powiadomiona o zdarzeniu
CNR wezwała policję, która po 20 minutach zatrzymała wandali i przewiozła ich na komisariat.
Następnie 318+319 zjechał na S3.
18.02. Na r. Przybyszewskiego drugim i trzecim
wózkiem wyskoczył z torów zestaw 206+205, kursujący na 1/12. Skład, po samodzielnym wjechaniu

w tory, pozostał na linii. Sprawczynią całego zdarzenia okazała się śrubą leżąca w rowku szyny.
18.02. Jadąca ul. Hetmańską w kierunku Dmowskiego toyota za skrzyżowaniem z ul. Kolejową zderzyła się z innym pojazdem tej samej marki. W wyniku tego wpadła na wydzielone torowisko, blokując
ruch tramwajów w stronę przeciwną aż na 65 minut.
Wrak usunęła pomoc drogowa. Bimby kierowano
objazdami. Dodatkowo uruchomiono 3 zatramwaje.
20.02. Czarna środa. Na przystanku Majakowskiego (w stronę r. Rataje) stał uszkodzony helmut nr
605 (11/5). W rzędzie za nim ustawiały się kolejno
inne tramwaje, wypuszczając pasażerów. Ostatnim
z nich był skład 316+317, obsługujący 1/8. O godzinie 18:55 wpadł na niego z ogromną prędkością
GT8-660 (8/4), który zjeżdżał z Miłostowa do zajezdni przy ul. Madalińskiego. Na skutek zderzenia
wykoleił się cały pierwszy wózek helmuta. Następnie tramwaj uderzył lewym bokiem w słup trakcyjny,
wyginając go znacznie (do dziś nie został wymieniony). W wyniku zderzenia motorniczy i trzech pasażerów ósemki oraz jeden jedynki zostało rannych. Do szpitala zabrały ich 3 karetki pogotowia
ratunkowego. W wagonie 316 wgniótł się cały tył
i zbiła tylna szyba; w 317 tak ucierpiał przód, a jego
tył został totalnie rozbity. Do zajezdni wozy zjechały
osobno. 660 na tory wstawił Krupp, ale dopiero po
wycięciu części nadwozia i pierwszego wózka.
Wrak ten z doszczętnie rozbitym przednim członem
został zepchnięty na Madalińskiego przez 11/6
(GT6-601). Wstrzymanie ruchu w obu kierunkach
trwało do godziny 21:25. Od r. Śródka do r. Rataje
jeździły 4 autobusy zastępcze.
20.02. Na ul. Głogowskiej (w okolicy Kanałowej)
zapalił się nastawnik w GT8-669. Interweniowała
straż pożarna i pogotowie techniczne MPK. Po 12
minutach helmuta zepchnęła na S1 5/4, celem dalszego zholowania na S2.
21.02. Złośliwość tramwajów czasami nie zna granic. O godzinie 4:30 wyjeżdżająca z zajezdni tatra
nr 403 stanęła za przystankiem Bystra i żadna siła
nie była w stanie zmusić jej do wyruszenia w dalszą
drogę. Nie pomogły też zaklęcia pracowników pogotowia tramwajowego i forteczańskich mechaników. Do godziny 5:45 opóźniła wyjazd z S3 23
składów. Wtedy to sukcesem zakończyła się próba
zepchnięcia RT6N1 (z zablokowanymi wózkami
A i B) przez 1/5 (282+283) na przystanek Rondo
Starołęka dla kierunku r. Żegrze. 3 rezerwy czynne
z A1, które od 5:00 pełniły rolę zatramwajów na odcinku Forteczna – r. Starołęka, skierowano teraz na
nieprzejezdną trasę r. Starołęka – os. Lecha. Dodajmy, że w godzinach 5:17–5:45 wydłużono linię
autobusową nr 58 do r. Starołęka. Wreszcie, o godzinie 6:30, po dokonaniu doraźnej naprawy
(stwierdzono brak oleju w wózkach), tatra samodzielnie zjechała do zajezdni.
Adam Konieczka

Ustawą po kieszeni

uprawnione do ulg zobowiązane były wymienić legitymacje te uprawnienia poświadczające. Legitymacji było około 10 mln w skali kraju, w tym 7 mln
uczniowskich i studenckich. Koszt jednej legitymacji
to około 2 zł, a więc cała operacja zamyka się kwotą około 20 mln zł. Tymczasem nie wydano przepisów wykonawczych do ustawy i nie przeprowadzono akcji wymiany wspomnianych dokumentów. Pasażerom PKP i PKS pozostaje jedynie liczyć na wyrozumiałość kontrolerów biletowych, nawet jeżeli
zakupią bilet odpowiedniej wartości. Poza tym, wynikły już problemy z dowozem niepełnosprawnych

uczniów do całotygodniowych ośrodków szkolnowychowawczych, np. w Warszawie. Mianowicie, rodziców tych dzieci nie stać na cotygodniowe dojazdy z dziećmi do i z ośrodka do oddalonych małych
miejscowości. Zmniejszona ulga jest zbyt dużym
obciążeniem
dla
domowych
budżetów
i dzieci są skazane na trwająca cały semestr rozłąkę z rodzicami, ponieważ pozostaną na stałe
w ośrodku. Wiadomo jednak, że najbardziej pokrzywdzone są grupy społeczne, które nie będą
wszczynać na ulicach widowiskowych protestów,
a ich dramat rozgrywać się będzie po cichu, nie in-

Poszukując oszczędności i źródeł pozyskania
dodatkowych wpływów do dziurawej kasy państwowej, Sejm RP znowelizował w dniu 21.12.2001
r. ustawę z dnia 20.06.1992 r. o uprawnieniach do
bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznej komunikacji zbiorowej. Prezydent RP podpisał niniejszą ustawę w dniu 9.01.2002 r. Według
samych urzędników z ministerstw Finansów i Infrastruktury (sic!) ustawa ta jest bublem prawnym, ponieważ: do dnia wejścia w życie wszystkie osoby
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teresując nikogo. Znowu więc za błędy „fachowców”
zapłacą szarzy obywatele. Jako swoiste curiosum
postrzegać należy fakt, że jedyna grupa, której
zwiększono przysługujące zniżki to żołnierze służby
zasadniczej. Oczywiście, zniżki parlamentarzystów
pozostały stuprocentowe. Od 1.02.2001 r. obowiązują zatem zmiany ujęte w tabeli obok.
Uwaga: niniejsza tabela nie może być traktowana
jako podstawa prawna w ewentualnych sporach,
ponieważ dane w niej zawarte pochodzą z ogólnodostępnych zasobów internetowych i nie są zabezpieczone przed ingerencją osób trzecich.
opracował Tomasz Albrecht

Dwie stare szkoły
i Zielone Ogródki
Zostawiliśmy plac Wiosny Ludów i Starego Marycha ze swoim rowerem i zagłębiamy się w ul. Strzelecką. Jadąc trasą z 1911 r. (od początku swego
istnienia dwutorową) oglądamy najpierw po lewej
znany nam z odc. 28 gmach domu towarowego Kupiec Poznański (zwróćmy uwagę na dobre wkomponowanie w jego bryłę stojącej tu wcześniej kamienicy), a z prawej pochodzący z 1966 r. siedmiopiętrowy biurowiec Zjednoczenia Budownictwa projektu Henryka Jarosza, zajmowany głównie przez
urzędników fiskusa. Na parterze długi czas mieściła
się jedna z najelegantszych, najbardziej znanych i
najmodniejszych kawiarni Poznania – Santos. Dziś,
po prywatyzacji, funkcjonuje jako Cafe Elité, a nazwa ta przeciętnemu poznaniakowi nie mówi kompletnie nic.
Po kilkunastu dosłownie metrach zobaczyć możemy (po przeciwnych stronach ulicy) dwie zasłużone dla miasta placówki oświatowe. Popatrzmy
wpierw w lewo. Za niewielkim parkingiem stoi prosty budynek użytkowany przez Politechnikę Poznańską. Jednak niech nas nie zmyli forma – jego
historia sięga XIX w.
Pod pruskim zaborem najwyższym stopniem wykształcenia, jakie młody poznaniak mógł zdobyć we
własnym mieście było ukończenie gimnazjum. Jednak już w tamtych czasach program nauczania niezbyt przystawał do rzeczywistości. Za dużo czasu
poświęcano językom klasycznym (łacina, greka), za
mało ekonomii i nowoczesnej technice. W 1838 r.
nadburmistrz Eugen Naumann wystąpił z projektem
utworzenia tzw. Szkoły Realnej, która miała kłaść
nacisk na nauczanie języków nowożytnych, przyrody, fizyki i techniki. Pomimo argumentacji Naumanna, że placówka służyć ma młodzieży z całej prowincji poznańskiej, Rada Miasta nie zgodziła się na
jej finansowanie. Drugą próbę podjął Edward hrabia
Raczyński zainteresowany jej ideą i gotowy wyłożyć
pieniądze na założenie. Postawił jednak warunek,
żeby język polski i niemiecki były równoprawnymi
językami wykładowymi. Poparł go niemiecki Minister Oświecenia Eichorn. Tym razem nie udało się
utworzyć szkoły z powodu samobójstwa fundatora.
Wreszcie, w oparciu o fundusze miasta 15.10.1853
r., otwarto Gimnazjum Realne w budynku przy
Wrocławskiej 12. Przeprowadzka na Strzelecką na6

dotychczasowa
obecna ulga
ulga
dzieci do lat 4
100% w PKP i PKS 100% w PKP; 100%
w PKS, jeżeli nie
zajmują osobnego
miejsca
umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w trakcie wy- 100% w PKP i PKS 100% w PKP; 78%
konywania czynności służbowych; umundurowani policjanci
w PKS
w trakcie patrolu, konwojowania; żołnierze Żandarmerii Wojskowej w trakcie wykonywania czynności służbowych; funkcjonariusze służb celnych j.w.; przewodnik towarzyszący osobie
niewidomej lub ociemniałej oraz opiekun towarzyszący inwalidzie I grupy wymagającemu opieki osób trzecich (niezdolnemu
do samodzielnej egzystencji)
dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawno- 100% w PKP i PKS 78% w pociągach
ścią wraz z opiekunem wyłącznie w trakcie dojazdów z miejsca
osobowych i pozamieszkania / pobytu do przedszkola, szkoły, placówki opiespiesznych oraz
kuńczo-wychowaw., zakładu opieki zdrowotnej i z powrotem
w PKS
inwalidzi I grupy z powodu wypadku przy pracy, choroby zawo- 100% w 2 kl. pocią- 37% W PKP i PKS
dowej, ogólnego stanu zdrowia; osoby niezdolne do samodziel- gów osobowych
nej egzystencji
emeryci / renciści i współmałżonkowie, na których pobierane są 50% dwa razy w ro- 37% dwa razy w rododatki rodzinne
ku w PKP
ku w PKP
dzieci powyżej lat 4 do rozpoczęcia nauki w szkole podstawo- 50% w PKP i PKS 37% w PKP i PKS
wej
żołnierze zasadniczej służby zawodowej
50% w PKP i PKS 78% w PKP i PKS
inwalidzi I grupy z powodu wypadku przy pracy, choroby zawo- 50% w pociągach 37% w PKP i PKS
dowej, ogólnego stanu zdrowia; osoby niewidome lub ociemnia- pospiesznych i eksłe
presowych
osoby niewidome lub ociemniałe
50% w poc. osob. 37% w PKP i PKS
nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz 50% w pociągach 37% w PKP
akademiccy
osobowych
dzieci i młodzież od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej 50% w 2 kl. pocią- 37% w PKP
do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, nie dłużej niż do
gów osobowych,
ukończenia 24 roku życia; studenci do ukończenia 26 roku ży- pospiesznych i ekscia
presowych
przejazdy w autobusach komunikacji zwykłej z miejsca za50%
49%
mieszkania do szkoły, uczelni i z powrotem na podstawie biletów miesięcznych szkolnych – dzieci i młodzież w okresie nauki
w szkole podstawowej i ponadpodstawowej do ukończenia 24
roku życia oraz studenci do ukończenia 26 roku życia
przejazdy w autobusach komunikacji zwykłej z miejsca za50%
37%
mieszkania do szkoły, uczelni i z powrotem na podstawie biletów miesięcznych – nauczyciele szkół podstawowych, ponadpodstawowych i akademiccy
grupa społeczna uprawniona do ulgi

stąpiła w 1865 r. Wtedy bogaty kupiec zbożowy,
Gotthilf Berger, ufundował okazały gmach, zbudowany na planie podkowy, z półokrągłym ryzalitem
na froncie zwróconym do ulicy i dwóch prostopadłych skrzydłach bocznych. Na stykach części
środkowej i bocznych oraz na końcach skrzydeł
stanęły wysokie wieże, a całości dopełniały ceglane
elewacje i półokrągłe zakończenia różnych rozmiarów okien. Wnętrze pomieściło 24 klasy i 12 dużych
sal, 3 laboratoria i salę gimnastyczną (pierwszą
w Poznaniu). Nauka w „realce” trwała początkowo
6, a później 9 lat. Przez pierwsze cztery lata edukacji uczniowie podzieleni byli na oddziały z językiem
polskim i niemieckim, w wyższych klasach około 1/3
przedmiotów wykładano po polsku. Chociaż język
polski miał tu większe prawa niż w pozostałych
gimnazjach, szkoła nie cieszyła się powodzeniem
wśród Polaków, którzy w różnych latach stanowili
najwyżej 15–33% ogółu; popularna zaś była u poznańskich Żydów. W ostatnim dziesięcioleciu XIX
w., po przekształceniu placówki w państwową, władze pruskie złamały warunki fundatora, usuwając
z lekcji język polski. Od tego czasu sytuacja stała
się podobna jak w innych szkołach. Zdarzało się relegowanie uczniów za prezentowanie patriotycznej
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postawy. Gimnazjalista Kazimierz Śmigielski „wyleciał” za to, że w gronie niemieckich kolegów uznał
orła z wieży ratuszowej za symbol polskości miasta.
Któryś z nich okazał się donosicielem...
Rok 1896 przyniósł podział szkoły na gimnazjum
i Wyższą Szkołę Realną. Dla dwóch placówek okazały gmach stał się jednak za mały. Wkrótce dla
gimnazjum wybudowano nową siedzibę przy ul.
Grunwaldzkiej tworząc Gimnazjum im. Augusty
Wiktorii (obecnie I LO im. K. Marcinkowskiego).
„Realka” przejęta w 1919 r. przez Polaków na powrót stała się państwowym gimnazjum o profilu matematyczno-przyrodniczym. Przy szkole działała
prężna drużyna harcerska nr 13 zwana Czarną
Trzynastką. Jeden z uczniów – Bolesław Wąsowski,
który przez kilka lat mieszkał w USA wprowadził
nową, nieznaną w Polsce grę sportową – koszykówkę i przy wsparciu nauczyciela wychowania fizycznego nauczył jej kolegów z drużyny. „Kosz”
szybko zyskał popularność w kraju, a zespół Czarnej Trzynastki w składzie: Niesiołowski, Sikorski,
Balcer, Wąsowski, Bielajew, Kokorniak i bracia Kasprzakowie zdobył w 1928 r. pierwszy tytuł Mistrzów Polski. Do II Wojny Światowej na 11 rozegranych mistrzostw (męskich) w 7 zwyciężyły dru-

żyny poznańskie – wywodzący się z „13” AZS oraz
kolejowy KPW (późniejszy „Lech”).
Dodajmy jeszcze, że przez cały okres międzywojenny placówka zachowała imię Bergera, także ulica na Wildzie, nazwana na jego cześć, pozytywnie
przeszła weryfikację Komisji Repolonizacyjnej –
właśnie za dbałość kupca o równouprawnienie Polaków i Niemców. Budynek został zniszczony
w 1945 r. Po odbudowie stracił ryzalit i wieże, okna
wymieniono na prostokątne, a elewacje otynkowano. W takim stanie oglądamy go dziś. Przed budynkiem zatrzymywały się tramwaje zmierzające w kierunku Al. Marcinkowskiego. Przystanek przeniesiono tu z narożnika pl. Wiosny Ludów podczas budowy Kupca Poznańskiego. Na początku lutego jednak powrócił on na swoje dawne miejsce.
Przenieśmy teraz wzrok na drugą stronę ulicy.
Mamy tutaj kolejny okazały gmach szkolny, stojący
blisko jezdni i torów, oddzielony od nich tylko wąskim chodnikiem i barierką. Mieści on dziś Liceum
Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego. I jego
dzieje sięgają połowy XIX w. Początkowo w Poznaniu istniało jedno gimnazjum, mieszczące się przy
ul. Gołębiej tam, gdzie obecnie szkoła baletowa.
W 1934 r. podzielone zostało na Gimnazjum Św.
Marii Magdaleny (o charakterze polsko-katolickim)
i Gimnazjum Fryderyka Wilhelma (niemieckoprotestanckie). „Gamaja Fryca”, jak nazwali szkołę
polscy uczniowie, znalazła siedzibę w przebudowanej kamienicy przy ul. Strzałowej – dawniejszym
domu drogomistrza – teraz jest to boczne, niższe
skrzydło gmachu liceum; widzimy je mijając skrzyżowanie Strzeleckiej i Strzałowej. Znalazło się
w nim 6 izb lekcyjnych na parterze i mieszkanie dyrektora na piętrze. Po kilku latach powstała niewielka przybudówka wzdłuż Strzeleckiej, gdzie umieszczono aulę i gabinet fizyczny. Bardziej reprezentacyjny gmach powstał na tym miejscu w latach
1856–57, a fundusze na jego budowę pochodziły
z grzywien nakładanych na Polaków za udział
w Powstaniu Listopadowym. Trzykondygnacyjny,
z pasami dużych, łukowych (podwójnych i potrójnych) okien i dekoracją sztukatorską elewacji parteru. Ostatnią rozbudowę przeprowadzono w latach
1869–71. Podwyższono wtedy część z aulą oraz
postawiono dodatkowe dwupiętrowe skrzydło w podwórzu, z klasami wzdłuż korytarzy na każdej kondygnacji. Osobny budynek sali gimnastycznej to już
dzieło XX-wieczne.
W gimnazjach niemieckich obowiązywał sześcioklasowy system nauki, trzy najwyższe były dwuletnie. Ciekawie wyglądała numeracja poziomów nauki. Edukację zaczynało się od klasy VI (zwanej z
łacińska „sekstą”), później była V („kwinta”:), IV
(„kwarta”), III (dwuletnia, niższa i wyższa „tercja”), II
(niższa i wyższa „sekunda”) i kończyło się w klasie I
(jak poprzednie dwuletniej – „prymie”). Przez 9 lat
nauki „męczono” uczniów językami: niemieckim,
francuskim, łacińskim, greckim i hebrajskim (dla
Żydów); matematyką i rachunkami; religią; fizyką;
propedeutyką i filozofią; historią i geografią; przyrodą; rysunkami; kaligrafią i śpiewem. Język polski
nie był przedmiotem nauki, choć jako wykładowy
funkcjonował prawie do końca XIX w. – stopniowo
wycofywany, wkrótce pozostawiony tylko w najniższych klasach.
U Fryderyka Wilhelma większość uczniów stanowili Niemcy – w roku szkolnym 1869/70 Polaków
było zaledwie 3%, Niemców 50% i Żydów 47%.
Mimo tego zatrudniano również nauczycieli polskich, w tym tak wybitne postaci jak Karol Libelt czy
historyk Józef Łukaszewicz. Po odzyskaniu niepod-

ległości, do końca roku szkolnego 1918/19, gimnazja funkcjonowały nadal według programu niemieckiego, w następnym wprowadzono język polski jako
przedmiot wykładowy. „Fryc” pozostał szkołą niemiecką także w roku 1919/20.
23 czerwca 1921 r. otwarto w Poznaniu dwa nowe gimnazja polskie – w tym im. św. Jana Kantego,
zajmujące budynek na Wildzie, przy ul. Różanej.
W 1923 r., po likwidacji wszystkich państwowych
szkół niemieckich „Kanciarze” (gwarowe, uczniowskie określenie gimnazjalistów „od Kantego”) przenieśli się na Strzelecką do gmachu po gimnazjum
fryderykowskim. Uroczystość przejęcia budynku
odbyła się 5.05.1923 r., z tej okazji Feliks Nowowiejski (autor muzyki do Roty M. Konopnickiej)
skomponował Poloneza tryumfalnego) do słów pisarki Walerii Szalay-Groele, także nauczycielki
z „Kantego”.
Uczniem „Jana Kantego” był w latach 20. Zbigniew Zakrzewski, późniejszy profesor ekonomii
i miłośnik miasta Poznania, którego wspomnienia
wielokrotnie przywoływane były w czasie naszej
wycieczki. Na podstawie profesorskich opisów odtworzyć możemy szkolne życie w dawnym gimnazjum. I dochodzimy do wniosku, że nie różniło się
ono zbytnio od dzisiejszego! Nauczyciele, jak i teraz
dzielili się na takich, przed którymi drżeli nawet nieźli uczniowie oraz tych, którym młodzież niemalże
„wchodziła na głowę”. Prof. Zakrzewski mile wspomina historyka Piotra Żukowskiego, na którego
sposobem było częste korzystanie z jego biblioteki.
Jeden z kolegów Zakrzewskiego co kilka dni wypożyczał książkę z nauczycielskich zbiorów i nie czytając jej wcale oddawał z komentarzem: „Wspaniała
lektura”... Jako bardzo wymagających wspomina
nauczycielkę francuskiego Helenę GauzaPietrowiczową i łacinnika dra Mariana Fenikowskiego. Za uszy targał uczniów przyrodnik, Józef Góral.
Zemsta jednak była słodka – na szkolnej wycieczce
„podpuszczono” belfra, aby zagrał z klasą w tzw.
salonowca. Kto nie wie, jak się w to gra, niech się
dowie, ja dodam tylko (za profesorem Zakrzewskim), że tyłek przyrodnika ostro ucierpiał... Absolwenci „Kantego” z tamtych lat potrafili jednak
znacznie więcej, niż tylko płatanie figli. Florian Marciniak, którego dziś przypomina tablica pamiątkowa
na froncie liceum, był działaczem harcerskim, dowódcą Szarych Szeregów. Zamordowany został
w obozie koncentracyjnym w Gross-Rosen, razem
z innym członkiem tej organizacji, także wywodzącym się z rzeczonego gimnazjum – Janem Skrzypczakiem. Zygmunt Heljasz to z kolei późniejszy
znany sportowiec, lekkoatleta, 15-krotny Mistrz Polski, olimpijczyk i rekordzista świata w pchnięciu kulą, Bronisław Młodziejowski i Aleksander Sibilski
zostali sławnymi pianistami.
Po II Wojnie Światowej w starym budynku ulokowało się liceum, kontynuujące tradycję dawnej „budy”, choć jako patrona otrzymało działacza socjalistycznego – Marcina Kasprzaka. Do imienia św.
Jana Kantego powróciło w 1990 r.
Jedziemy dalej i znów spoglądamy w lewo. Na
odchodzącej tu ul. Zielonej największe nasze zainteresowanie budzą tramwajowe tory w jezdni, nieczynne i odcięte od reszty sieci. Są pamiątką po
pierwszej w Poznaniu nowej linii wybudowanej po II
Wojnie, prowadzącej do rzeźni przy ul. Garbary.
Trasę tę, wiodącą przez Zieloną i pl. Bernardyński
otwarto 31.05.1947 r. Postanowiono bowiem nie
odbudowywać starej linii na Garbary biegnącej od
Starego Rynku przez Wodną w jedną, a Wielką
w drugą stronę, licząc się z szybkim wycofaniem
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tramwajów z zabytkowej części Starego Miasta. Zlikwidowano ją prawie dokładnie po 30 latach (zabrakło 2 dni!) – 29.05.1977 r. Kursowały tu linie: 1 –
od 2.06.1963 r. do 5.07.1971 r. (z Dworca Głównego, przez ostatni rok z Kaponiery); 5 – przez cały
okres istnienia trasy i zawsze z Górczyna; 8 –
31.05.1947–23.10.1959 r. z Ogrodów i 15 –
25.10.1959–01.06.1963 r. z Winograd.
Do ulicy Zielonej przylega spory skwer z fontanną. Oficjalnie zwany jest placem Zielonym (to pozostałość po niemieckiej nazwie Grünerplatz), historycznie to Zielone Ogródki. Skwer ten powstał około
roku 1840 na miejscu niewielkich parceli z drewnianymi domkami, należących do przedmieścia Piaski.
Najpierw pojawiło się tu skromne założenie parkowe z ławeczkami i alejkami spacerowymi, drzewami
obsadziło je Towarzystwo do Upiększania Poznania
i Jego Okolic, posiadające własną szkółkę na Łazarzu. W 1912 r. na zieleńcu pojawił się istniejący do
dziś basen z wodotryskiem, a od ruchliwej Strzeleckiej odgrodzono go pergolą, w którą wkomponowano kiosk. Zielone Ogródki stały się popularnym
miejscem wypoczynku, a także... biesiad okolicznych amatorów alkoholu pod gołym niebem. Prasa
z oburzeniem donosiła o gorszących wyczynach
piwoszy, m.in. kąpielach w fontannie w stroju adamowym... Pergolę i kiosk rozebrano w latach 60.,
pozbawiając skwer kameralności.
Za placem, tam, gdzie teraz oglądamy wysoki
biurowiec, do 1945 roku stał podłużny budynek
z czerwonej cegły, z wejściem w kształcie łuku tryumfalnego od strony placu. Była to sala gimnastyczna niemieckiego Towarzystwa Gimnastycznego Mężczyzn (Männer Turnverein), założonego
w 1860 r. przez Friedricha Ludwika Jahna. Jego
popiersie z napisem „Turnvater Jahn” stało obok
granitowego postumentu z pruskim orłem przy wejściu do sali. Pomnik, jak prawie wszystkie niemieckie, usunięto w 1919 r. (ocalał tylko Jaeckel, twórca
ZOO – patrz: odc. 21), a samą salę przejęło Towarzystwo Kolonii wakacyjnych i Stacji Sanitarnych
„Stella”. Po zniszczeniach wojennych sali nie odbudowano.
Pora na przerwę w wycieczce. Zielone Ogródki to
dobre miejsce na odpoczynek, ale uważajmy na
podejrzane towarzystwo, które dziś tak, jak przed
laty zbiera się tu w celu konsumpcji płynów.
Piotr Dutkiewicz
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Sklep modelarski „Pantera”, ul.
Gąsiorowskich 3, tel. 866-46-42,
poleca modele:
- kolejowe,
- lotnicze,
- pancerne,
- inne.
W sklepie „Pantera” otrzymacie
bezpłatnie Przystanek.
7

H. Śmigielski W niemieckiej szkole. Ze zbioru
O Poznaniu wspomnienia sercem pisane. Rada
Miejska Poznania 1992.
M. Januszkiewicz, A. Pleskaczyński I haj vivat poznańczanie. Dom Wyd. Kruszona 2001.
Z. Zakrzewski Wspominam Poznań. Wyd. Poznańskie 1986.
Mała encyklopedia sportu pod red. K. Hądzelka.
Wyd. Sport i Turystyka 1983.
J. Osięgłowski W dawnym Poznaniu. Codex 1995.

Okiem pasażera
W piątek 15 lutego wybrałem się do miasta, korzystając z odjeżdżającego o godzinie 16:34 z Os.
Rusa II autobusu linii A. Na jednym z kolejnych
przystanków do autobusu wsiedli trzej młodzieńcy,
może osiemnastoletni, którzy nie skasowawszy biletów rozsiedli się i zaczęli prowadzić ożywioną
dyskusję, używając najczęściej słowa, które zastępuje przecinek. Na ul. Inflanckiej rozpoczęła się, jak
zwykle, kontrola biletów. Nawiasem mówiąc, w roku
2001 na tej linii byłem kontrolowany statystycznie
1,18 razy na kurs... Czy ktoś poda lepszy wynik?
Ucieszyłem się, że Konsol zarobi na trzech karach.
Srodze się zawiodłem, gdyż para kontrolerów (płci
obojga) nie była w stanie zmusić młodzieńców do
okazania biletów, a po stwierdzeniu ich braku, także
dokumentów. Młodzieńcy powiedzieli: nie i tyle, sugerując przy tym kontrolerom, aby ci oddalili się.
Nie zacytuję użytych przy tym określeń, mając na
uwadze niepełnoletniość części naszych Czytelników... Kontroler widząc, że trzech mandatów nie
wyegzekwuje, zaproponował młodzieńcom zrzutkę
po 10 zł od twarzy. Oni jednak nie zdecydowali się
na taką możliwość. Po prostu spokojnie, nie zatrzymywani wysiedli. Zastanawiam się, dlaczego
dwoje kontrolerów nie dopełniło czynności służbowych, skoro wystarczyło poprosić kierowcę o zablokowanie drzwi a następnie wezwać policję, korzystając z telefonu komórkowego?
Od jakiegoś czasu nasuwają mi się następujące
przemyślenia dotyczące linii A jako całości. Może to
było zbyt niebezpieczne, może łatwiej ściągać kary
od pojedynczych osób z niedopłatą do sieciówki,
zwłaszcza starszych i niedoinformowanych, jeżdżących, jak wynika z moich kilkuletnich obserwacji,
głównie do szpitala przy ul. Szwajcarskiej. Osobie
sporadycznie korzystającej z autobusu linii A nie
jest łatwo się zorientować, że to linia pospieszna
(i tak tylko z nazwy). Na rozkładach jazdy informacja ta wypisana jest bowiem małą czcionką, dawniej
chociaż „blachy” w autobusach były czerwone.
Obecnie napis na wyświetlaczu edytowany jest
w negatywie, co osobie nie zorientowanej nic nie
mówi. Pojawia się, oczywiście, na wyświetlaczu
czołowym napis „linia pospieszna” ale nie na stałe,
tylko sekwencyjnie, więc można go po prostu przegapić. Nie usprawiedliwiam osób nie posiadających
biletu ani nie neguję sensu ich karania – to chyba
oczywiste. Natomiast przeraża mnie to, że wystarczy okazać kontrolerom odrobinę zdecydowania,
pogrozić i kary można nie zapłacić. W trakcie dziesięciu lat codziennych podróży linią C (obecnie A)
tylko tabor ją obsługujący zmienił się na nowszy.
Natomiast dokładając ilość przystanków, na których
autobus się zatrzymuje, zaniknął całkowicie jej pospieszny charakter. Obecnie pomijane przystanki
pogarszają tylko możliwość przesiadek (np. na
tramwaje jadące ul. Grunwaldzką na wysokości
stadionu Lecha), natomiast w niczym nie przyspieszają biegu autobusu. Chyba tylko siłą rozpędu linia
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ta nadal pozostaje pospieszną, czyli dwukrotnie
droższą. Natomiast od czasu przedłużenia jej do
CH M1 w dniu 11.11.1998 r. stała się idealnym źródłem dochodu dla kontrolerów i MPK. Dochodu płynącego z kar za nie uiszczone dopłaty do sieciówek. Od tego czasu nastąpiła eskalacja kontroli,
które są wręcz łapankami urządzanymi na końcowym odcinku trasy (ul. Piaśnicka, Kurlandzka,
Szwajcarska), niestety, z reguły z pogwałceniem
przepisów o trybie przeprowadzania kontroli biletów. Myślę tu głównie o tym, że nie są blokowane
kasowniki przed rozpoczęciem kontroli (wymóg sine
qua non), tak aby oszczędzić czasu na tę czynność.
Gapowiczów w ogóle nie posiadających biletu spotyka się w autobusie A niezwykle rzadko. Z moich
obserwacji wynika, że około 95% ukaranych to
osoby sporadycznie podróżujące tą linią, nieświadome konieczności uiszczenia podwójnej opłaty.
Wynika stąd wniosek, że pospieszny charakter linii A jest zbyt słabo wyeksponowany, działając na
szkodę pasażerów, zamiast w ich interesie. Nie
usprawiedliwiam osób nie wnoszących pełnej opłaty
za przejazd, ponieważ, jak wiadomo, ignoratio legis
nocet. Mój smutny rekord to pięć kontroli na odcinku CH M1 – Os. Lecha I, w czasie trzech podróży
jednego dnia. Pewnego dnia na całej długości trasy
A odbyły się aż trzy kontrole w ciągu 40 minut. Natomiast nigdy nie zdarzyła mi się kontrola w A po
godzinie 20:00, czyli wówczas, gdy prawie nikt do
CH M1 i szpitala przy ul. Szwajcarskiej nie jeździ
i brakuje potencjalnych łatwych ofiar, przepraszam,
gapowiczów. Właśnie w takiej porze przydałyby się
kontrole, tak, aby ukrócić działalność uaktywniających się wieczorem chuliganów, których „wyczyny”,
jak sądzę, są bardzo kosztowne. Korzystam z pozostałych linii MPK równie często, ale nigdzie, nawet w przybliżeniu, nie spotyka się kontroli tak często. W ogóle odbywają się rzadko.
Tomasz Albrecht
Listy do redakcji

Wandalizm
Wszyscy, którzy jeżdżą po Poznaniu tramwajami
(i autobusami – choć tu skala problemu jest mniejsza), zetknęli się z mniejszymi lub większymi efektami wandalizmu. Wszelkiego rodzaju „upiększenia”
i „modernizacje” dokonane przez „fachowców” spotkać możemy zwłaszcza w tylnej części drugich
wagonów składów stopiątek. Dodatki te są wątpliwej urody i z całą pewnością nie świadczą dobrze
o MPK, mieście Poznaniu i – przede wszystkim –
o jego mieszkańcach.
Plaga wandalizmu dotyczy zarówno tramwajów,
jak i autobusów. Jednak dewastacje dokonywane
są częściej w pojazdach nowszych (stopiątki po
NG, MANy i neoplany), niż starszych. Kilka dni temu jechałem wagonem o numerze, bodajże, 121,
który jeszcze pachniał świeżą farbą, a już zdążył się
nabawić pokaźnych „upiększeń” w tylnej części.
Wręcz nie można było patrzeć na jego tył... Z kolei,
jak podaje Przystanek (nr 1), „Nowych MANów
NL223 nie ominęła niestety fala dewastacji – np.
w 1043 i 1046 są już podrapane szyby.” Czyżbyśmy
byli skazani na wysprejowane wnętrza i podrapane
szyby?...
Okazuje się, że wcale tak być nie musi. Przeglądając ostatnio strony gdyńskiego ZKM
(www.zkmgdynia.pl – swoją drogą jest to jeden
z lepszych krajowych serwisów komunikacyjnych)
trafiłem na notatkę o następującej treści:
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„Drżyjcie wandale – 2002-01-24 13:19. Wspólna
akcja ZKM i Policji przeciwko wandalom przynosi
wymierne efekty. Policjanci zaskakują swoją obecnością demolujących pojazdy w najmniej oczekiwanych przez nich momentach. Mimo to, jedna z naszych firm przewozowych zdecydowała się wprowadzić do swoich autobusów ochroniarzy – detektywów, których zadaniem będzie wyłapanie wandali
i przekazanie ich w ręce Policji. (...)”
Już następnego dnia pojawiła się kolejna wiadomość: „Są już pierwsze sukcesy detektywów –
2002-01-25 08:51. Akcja skierowana przeciwko
wandalom przyniosła już pierwsze efekty. Wczoraj,
w godzinach wieczornych zatrzymani zostali i przekazani Policji dwaj bracia – szesnasto- i siedemnastolatek – złapani na gorącym uczynku podczas
demolowania jednego z najnowszych naszych autobusów niskopodłogowych. Namierzeni wandale
przyjechali na gościnne występy z innej dzielnicy.
Teraz muszą zapłacić za szkody – wycenione na
około 5000 złotych – i czeka ich sprawa przed sądem. Nieletni dewastatorzy muszą liczyć się też
poważnie z perspektywą oczekiwania na pełnoletność w poprawczaku. (...)
Wymierne efekty przynoszą też wspólne patrole
pracowników ZKM (nie tylko kontrolerów biletów!)
z policjantami. Praktycznie podczas każdego patrolu zatrzymywane są osoby zakłócające spokój
współpasażerom – demolujące pojazd lub spożywające alkohol. Czasami Policji dopisze szczęście
i uda się zatrzymać nawet osobę poszukiwaną listem gończym.”
Jak się okazuje, wandale wcale nie muszą być
bezkarni. Z pewnością podobna, wspólna akcja poznańskiej policji i pracowników MPK bardzo by się
u nas przydała. Tym bardziej, że dewastacji dokonuje nieliczne grono osób (o czym świadczą powtarzające się ksywki lub inicjały). Cóż to bowiem za
przyjemność podróżować pojazdem, w którym każdy wolny skrawek przestrzeni jest pobazgrany
sprayem i mazakami, a szyby „ozdobione” autografami „przodowników demolki”. Do takich tramwajów
i autobusów na pewno nie przesiądą się zmotoryzowani poznaniacy (co rzekomo jest jednym z celów polityki komunikacyjnej władz miasta).
Pozdrawiam i życzę wszystkim, abyśmy nie musieli się wstydzić wyglądu naszych tramwajów i autobusów.
Marek Marciniak
Przystanek
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PRZYS T A NEK
bezpłatny dwutygodnik
miłośników komunikacji
miejskiej
kontynuacja Nowinek z Pyrogrodu
Z kraju i ze świata
! Bombaj (autobus). „Gazyfikacja” komunikacji
w Bombaju nie ominęła także autobusów BEST.
Kilka miesięcy po wprowadzeniu w życie planu
przekonwertowania wszystkich taksówek w mieście
na napęd CNG, w autobusach po NG z zajezdni
Anik i Prateeksha Nagar zamontowano instalację
gazową. Ciekawe, kiedy przyjdzie pora na piętrusy?
! Bombaj (kolej). W budżecie kolejowym na
ten rok Bombaj został prawie całkowicie pominięty.
Pomimo poważnego przeciążenia systemu, Ministerstwo Kolei w Delhi zarezerwowało fundusze wyłącznie na przyspieszenie budowy 5 i 6 toru
z Andheri w kierunku północnym na sieci Western
Railway oraz fundusze na kontynuację budowy 5 i 6
toru na sieci Central Railways od Kurli w kierunku
Thane.
! Bydgoszcz (autobus, pociąg). Od 4.03. do
26.03. z powodu budowy nowego wiaduktu kolejowego nad ul. Grunwaldzką (po północnej stronie
obecnego wiaduktu), całkowicie był wstrzymany
ruch pociągów pasażerskich na odcinkach Bydgoszcz Gł. – Trzciniec i Bydgoszcz Gł. – Kcynia.
W związku ze wzmożonym ruchem pociągów na
odcinku Bydgoszcz Gł. – Bydgoszcz Bielawy (pociągi pokonują odcinek Bydgoszcz Gł. – Nowa Wieś
Wielka drogą okrężną przez Bydgoszcz Bielawy
i Bydgoszcz Emilianowo), całkowicie zawieszono
kursowanie pociągów do Fordonu. Na podstawie
ważnego biletu PKP w dni robocze w godzinach
5:30–7:30 oraz 14:30–16:30 można korzystać
z autobusów komunikacji miejskiej linii 60 (tylko na
odcinku Dworzec Gł. – Morska), 65 (tylko na odcinku Os. Leśne – Fordon), 67 i 69 (tylko na odcinku
Wyścigowa – Os. Tatrzańskie), 70, 72, 74 i 94. To
już drugi taki przypadek w ostatnim czasie. W zeszłym roku, z powodu budowy wiaduktu nad ulicą
Rejewskiego, na prawie 7 miesięcy zawieszono
kursowanie pociągów na odcinku Bydgoszcz Brdyujście – Bydgoszcz Fordon. Można było wówczas
korzystać z autobusów linii 65, 70, 72 i 74. Za zawieszone pociągi do Kcyni kursują autobusy PKS.
To pierwszy przypadek całkowitego zawieszenia
kursowania pociągów na tak długim odcinku – zwykle ograniczano się do wprowadzenia komunikacji
zastępczej tylko z Bydgoszczy do Rynarzewa. Najciekawsze atrakcje czekają jednak na podróżnych
udających się z Bydgoszczy do Trzcińca, Brzozy
i Chmielnik: muszą udać się drogą okrężną do Nowej Wsi Wielkiej, a następnie przesiąść się na kursujący wahadłowo pociąg „łącznikowy” Nowa Wieś
Wielka – Trzciniec. Tym sposobem podróż do oddalonego o 8 km od stacji Bydgoszcz Gł. Trzcińca

(od pętli autobusowej na Błoniu niecałe 4 km) trwa
około godziny.
! Bytom (autobus). PKM Bytom S.A. przeprowadziło remont jelcza M11 nr 2597. Autobus ten
wyróżnia się spośród innych charakterystycznymi
dodatkowymi światłami i kierunkowskazami,
umieszczonymi nad tylną szybą.
! Gdańsk (tramwaj). Z powodu odbudowy po
powodzi skarpy na ul. 3. Maja, linia tramwajowa 14
kursuje w odwrotnym kierunku, to jest na trasie:
Dworzec Główny PKP – Hucisko – 3. Maja – Armii
Krajowej – Brama Wyżynna – Dworzec Główny
PKP. Rozkład nie uległ zmianie. Termin powrotu na
właściwą trasę planowany jest na koniec kwietnia.
! Gdynia (autobus). W dniach 19–20 marca
awaria wodociągowa na ulicy Chwaszczyńskiej
wymusiła objazd dla autobusów linii 01, 107, 140,
141, 147, 240 i 420 ulicą Hodowlaną, po której
normalnie komunikacja miejska nie kursuje.
! Gdynia (autobus). Od 16.03. kursuje nowa
linia bezpłatna 02 na trasie: Hipermarket Hit – Morska – Wiejska – Chylońska – Owsiana – Morska –
Hipermarket Hit. Jest obsługiwana midibusami. Linia kursuje przez siedem dni w tygodniu co 20 minut.
! GOP (bilety). W obiegu pojawiły się bilety
jednorazowe Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP z nowym wzorem hologramu, który zawiera logo Związku.
! Jastrzębie-Zdrój (autobus). Miejscowy
PKM zaoferował do sprzedaży 7 sztuk autobusów
jelcz M11 o numerach taborowych: 238, 239, 240,
241, 243, 244, 245. W przypadku autobusu nr 244
konieczne jest przeprowadzenie remontu średniego
silnika.
! Jaworzno (autobus). Stanisław Zastrzeżyński, który włada linią 998 w Chorzowie, wzmocnił
park taborowy kolejnym furgonem marki Mercedes.
Pojazd ten posiada nadwozie autobusu, jest nieco
dłuższy i pojemniejszy od pozostałych mikrobusów
tego typu eksploatowanych przez przewoźnika. Zaznaczamy jednocześnie, że linia ta nie ma wbrew
nazwie nic wspólnego ze strażą pożarną.
! Jaworzno, a właściwie Bieruń (autobus).
W poprzednim numerze podaliśmy, że firma Meteor
z siedzibą w Jaworznie, a z bazą pod Bieruniem,
zakupiła jelcza M121M i nadała mu numer 825.
W rzeczywistości autobus oznaczono jako 865. Za
błąd przepraszamy.
! Kielce (autobus). Z powodu braku akceptacji
ze strony Zarządu Miasta, rozkłady jazdy i linie nie
zostały zmienione. MPK Kielce już od dawna prowadziło batalię w sprawie dublujących się linii, lecz
bezskutecznie. Przykładowo: pół roku temu plano-
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nr 5 (5)
26 marca 2002 r.
www.mpk.poznan.pl/kmps/przyst
wano likwidację linii 15, która praktycznie na całej
swej długości pokrywa się z linią 46. Zmiany, które
miały zostać wprowadzone 11.03. pozwoliłyby na
lepszą obsługę peryferyjnych osiedli, a także na
niewielkie oszczędności.
! Kielce (autobus). Kolejne cięcia w rozkładach. W związku ze zbyt dużymi (w stosunku do
roku ubiegłego) wymaganiami cenowymi, jakie
gminom podkieleckim przedstawiło MPK, te – mówiąc krótko – postawiły się i zdecydowały, że nie
zapłacą tyle, ile MPK sobie życzy. Przedsiębiorstwo
motywowało wzrost kosztów wysoką amortyzacją
i konkurencją busiarzy, którzy przejmują pasażerów
nie korzystających z ulg. Gmin to nie przekonało
i nawet po obniżce ze strony MPK postanowiły pozostawić tylko te kursy, które uważają ze najpotrzebniejsze (dowóz do szkół i do zakładów pracy).
Mieszkańcy okolic Kielc podobno nie są specjalnie
zmartwieni ograniczeniem kursowania autobusów
MPK, gdyż do wyboru mają jeszcze PKS (ceny
zbliżone, a nawet niższe niż MPK) i prywaciarzy.
MPK nie zamierza się poddać i już zapowiada dalszą walkę o podmiejskiego klienta. Do walki zamierza rzucić pięć nowych, czterdziestoosobowych
mercedesów, które mają być kupione podobno już
w kwietniu. Pożyjemy – zobaczymy, tymczasem zlikwidowano: 12 z 25 kursów linii 18 do Piekoszowa;
8 z 33 kursów linii 28 – dojeżdża do Jaworzni (niektóre kursy do Piekoszowa); 3 z 13 kursów linii 31
do Chęcin (w tym wszystkie w niedziele).
! Kraków (autobus nocny). Okazuje się, że
umowa miedzy Miastem a MPK odnośnie zapewnienia funkcjonowania nocnej komunikacji autobusowej wygasa z końcem bieżącego roku. MPK
przymierza się do likwidacji nocnych busów. Przypominamy, że nocne tramwaje zlikwidowano w listopadzie 1986 r., wprowadzając dodatkowe nocne
linie autobusowe. Niestety, ani przebieg tych linii,
ani ilość kursów nie są w stanie konkurować z prywatnym transportem osobowym. Nocne autobusy
świecą pustkami, może za wyjątkiem linii 601 i 607,
ale też nie zawsze. Średnio na liniach nocnych wykonuje się 4–6 kursów. Krzyżujące się ze sobą
„nocki”, nie są w żaden sposób skomunikowane.
Wydaje się więc, że przed dokonaniem ich likwidacji, należałoby w sposób przemyślany dokonać korekty przebiegu tras, umożliwić przesiadki oraz zapewnić przyzwoitą częstotliwość – przynajmniej 30–
60-minutową. Władze miejskie zapewniają, że Kraków będzie miał w przyszłym roku nocną komunikację.
! Kraków (torowiska). Wiosna zaczyna się
pchać drzwiami i oknami, tak więc magistraccy
urzędnicy szykują Krakusów na „małe co nieco”
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związane z remontami torowisk. W połowie kwietnia
najprawdopodobniej (decyzje co do terminu jeszcze
nie zapadły) rozpocznie się remont generalny torowiska w ulicach Mikołajczyka – Srebrnych Orłów.
Faktycznie, na łączniku Piasta Kołodzieja – Srebrnych Orłów już coś kopią. Zakres prac przewiduje
naprawę około 3 kmtp (przebudowa podtorza, wymiana szyn, częściowo sieci trakcyjnej, peronów
przystankowych itp.). Prace potrwają około 2 miesięcy. Po ich zakończeniu, „majstry” przeniosą się
na ul. Piłsudskiego, gdzie rozpocznie się mający
potrwać około 3 miesięcy remont na odcinku od ul.
Straszewskiego do Alei. W zależności od funduszy,
być może na remont załapie się jeszcze odcinek do
Cichego Kącika. Na ten rok to wszystko. W tragicznym stanie jest jeszcze torowisko do Pleszowa (ul.
Igołomska) i w ul. Kapelnika. Bardzo chętnie miasto
wyremontowałoby jeszcze ul. Kalwaryjską, Lubicz,
Mrozową i Zakopiańską. Torowisko na r. Mogilskim
będzie poddawane jedynie NB z uwagi na planowaną całkowitą przebudowę tego „węzełka”. Jest to
jedno z najbardziej newralgicznych miejsc związanych z komunikacją miejską. Zgodnie z planem, linie tramwajowe mają się krzyżować około 6 m pod
poziomem obecnego ronda. Na środku ronda maja
powstać perony przesiadkowe dla pasażerów
tramwajów – tego tradycyjnego na linii Lubicz –
Mogilska oraz szybkiego – al. Powstania Warszawskiego – Lubomirskiego. Póki co, tunel jest praktycznie gotowy od Dworca do ronda, brakuje jeszcze kilkadziesiąt metrów. W związku z tymi pracami
na jakiś czas zostanie wyłączony ruch tramwajowy
w ciągu al. Powstania Warszawskiego. Co do terminów, nie można jeszcze nic powiedzieć, ale
pierwsze prace budowlane rozpoczną się w połowie
roku, a całość inwestycji ma być sfinalizowana na
przełomie 2004 i 2005 r.
! Kraków (tramwaj). 14.03. skład 820+819
przeprowadził się z Podgórza do Nowej Huty
i otrzymał nowe numery 353+354.
! Kraków (tramwaj). 16.03. zaczął obowiązywać nowy rozkład jazdy dla niektórych linii. Zgodnie
z nim linię 4 po kilku latach przerwy obsługują w dni
robocze mniej więcej do godziny 17–18 same składy 3×105Na. Później na kilku brygadach dochodzi
do podmiany na 2×105Na. 10 brygad czwórki obsługiwać będzie zajezdnia Nowa Huta, 4 pozostałe
wyjadą z Podgórza. W zamian za to na linii 22 aż
12 brygad stanowić będą składy GT6+B4, tylko
jedna brygada pozostanie w Podgórzu i będzie obstawiana składem 2×105Na. Podgórze będzie
nadal wystawiać potrójniaki oprócz 4 na 13 – pojawi
się 6 składów (na ogólną liczbę 13 brygad). Tak
więc, w dzień powszedni każda z zajezdni będzie
wystawiać po 10 składów 3×105Na. W dni wolne od
pracy linia 4 to same 2×105Na a na 22 bez zmian.
Częstotliwości się nie zmieniły – 4 co 10 minut
przez cały dzień; 22 – co 10 minut w szczycie i co
20 poza nim.
! Kraków (tramwaj). 17.03. około godziny 15
skład rezerwowy 627+626 skręcający pod Pocztą
Główną ze Starowiślnej w św. Gertrudy wykoleił się
na łuku. Zdarzenie było poważne, tramwaj niemal
wjechał w ulicę Sienną. Zatrzymanie ruchu trwało
około półtorej godziny. Przyczyny wypadku ma
zbadać specjalna komisja.
! Radom (autobus). MZDiK ogłosił, że w okresie Świąt Wielkanocnych autobusy linii miejskich
i podmiejskich jeździć będą według rozkładu niedzielnego. Jako jedyna nie będzie kursować linia
50.
! Radom (autobus). Od 30.03. trasę zmienia
2

linia 18. Od tego dnia będzie to linia z jednym przystankiem końcowym na ulicy Prażmowskiego
(w okolicach Dworca PKP). Nowa trasa wygląda
następująco: Prażmowskiego – 25. Czerwca –
Struga – 11. Listopada – Zbrowskiego – Energetyków – Stara Wola Gołębiowska – Potkańskiego –
Nowa Wola Gołębiowska – Energetyków (wybrane
kursy z dojazdem do Elektrociepłowni) – Energetyków, a następnie dotychczasową trasą do ul. Prażmowskiego. Na Starej i Nowej Woli Gołębiowskiej
zlokalizowane zostaną dodatkowe przystanki.
W związku ze zmianą trasy zmienione zostaną godziny odjazdów większości kursów.
! Radom (autobus). W marcu działania MZDiK
związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w autobusach nabrały tempa. Na miasto, jak i poza nie,
wyruszyły wspólne patrole złożone z dwóch–trzech
kontrolerów Renomy, policjanta i strażnika miejskiego. Patroli jest około ośmiu. Mają za zadanie
dbać o bezpieczeństwo pasażerów. Większość
czasu spędzają jeżdżąc autobusami, kontrolując bilety (podobno nawet „ubranym inaczej”), działając
swoim widokiem prewencyjnie na kieszonkowców
i wandali). Po kilku przystankach zmieniają autobus
i jeżdżą tak przez kilka godzin. Według kierowców
MPK już widać efekty: ponoć więcej ludzi kasuje bilety, kieszonkowcy widząc mundurowych uciekają z
autobusów. Z kolei właściciel ITS, który wynajął do
ochrony swoich autobusów agencję ochrony, zastanawia się, czy jednak z tego nie zrezygnować.
Jak się okazało (przy okazji niedawnego incydentu
na linii A, w trakcie którego po bójce w autobusie jej
uczestnicy, wyproszeni przez kierowcę, obrzucili
bus kamieniami i wybili w nim szybę), patrole
ochroniarskie mają zbyt małe kompetencje
i praktycznie do wszystkiego muszą wzywać policję.
! Szczecin (tramwaj). W mieście nad Odrą na
prośbę pięciu towarzystw osób niedowidzących postanowiono wprowadzić zmianę w systemie oznaczania na wagonach tramwajowych numerów linii.
Zmiana polega na zawieszeniu dodatkowej tablicy
z pokaźnym numerem linii na ścianie bocznej wagonu. Nowe tablice są wykonane z tworzywa
sztucznego i mają spore rozmiary – dokładnie
43×43 cm. W wagonach generacji 105N nowe tablice wiszą między ścianą czołową a pierwszymi
drzwiami. Szczecińscy miłośnicy zaobserwowali
premierę nowego systemu oznaczania numerów linii w dniu 8.03. na linii 3. Wagonem, który doznał
tego zaszczytu była niemierzyńska stopiątka nr
592. W przeciągu paru dni tablice rozpleniły się też
na pozostałych stopiątkach z Niemierzyna. W najbliższym czasie nowe tablice mają pojawić się na
wszystkich pierwszych wagonach składów dwuwagonowych oraz na pojazdach jeżdżących solo. Gdy
będziecie czytać ten numer, pewnie znany już będzie „patent” na umieszczanie tych wielkich tablic
na wagonach typu 102Na, a także na bulwach
i helmutach, w których nie jest możliwe wykorzystanie rozwiązania „stopiątkowego” ze względu na zupełnie inny kształt skosu ściany bocznej pudła.
! Szczecin (tramwaj). W dniach 12–22.03.,
w związku z przebudową ronda u zbiegu ulic Nowej
i Nabrzeża Wieleckiego oraz związanym z tym remontem torów tramwajowych na ul. Nowej, tramwaje linii 3 w godzinach 7–14 kursowały objazdem
przez ulice Wyszyńskiego i Nabrzeże Wieleckie.
W tym czasie nieczynny był przystanek Plac Tobrucki, natomiast pociągi obsługujące linię 3 zatrzymywały się na przystankach Wyszyńskiego oraz
Dworcowa. Objazd ten był niewątpliwą gratką dla
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miłośników, chociażby ze względu na możliwość
przejazdu przez ulicę Wyszyńskiego ostatnimi w ruchu liniowym frankfurckimi doczepami typu l nr 551
i 553.
! Szczecin (tramwaj). Od dnia 7.03., ze
względu na przerwę w pracy Stoczni Szczecińskiej
spowodowaną problemami finansowymi i tym samym radykalnie zmniejszonymi przewozami w relacji Dworzec Główny – Stocznia, do odwołania zawieszone zostało kursowanie linii tramwajowej
6bis.
! Świerklaniec (autobus). PKM Świerklaniec
kupił niedawno, pierwszy od 5 lat, nowy autobus
(mocne naciągnięte określenie), a raczej midibus
kapena thesi city. Otrzymał on numer 1498 i jeździ
wieczorem (w dzień jest za mały) na linii 1. Niestety, w miejscu gdzie powinien być wyświetlacz
przedni, jest naklejka z logo PKM, a tablica z numerem linii i kierunkiem jazdy stoi grzecznie między
szybą a deską rozdzielczą.
! Templin (bilety). Legalna jazda autobusem
na gapę? Brzmi to paradoksalnie, ale w miasteczku
Templin położonym we Wschodnich Niemczech
rozdaje się mieszkańcom darmowe bilety autobusowe, oszczędzając przy tym miejski budżet. Nie
tylko zbyteczni są kontrolerzy, ale i mniejsze jest
zanieczyszczenie powietrza w tej kuracyjnej miejscowości. Dzięki temu liczba pasażerów wzrosła
dziesięciokrotnie.
! Warszawa (autobus). Od 13.03. ZTM zmienił
rozkład jazdy linii autobusowej 172. Na skutek wydłużenia czasu przejazdu o około 6–7 minut, kursuje ona w dni powszednie odpowiednio: co 7 minut w
szczycie porannym (do tej pory co 6–7), co 14–15
minut w międzyszczycie (dotychczas co 12) oraz co
9–10 minut w szczycie popołudniowym. Jednocześnie w nowym rozkładzie tej linii nie ma już tzw.
BWL-ki, czyli brygady wieloliniowej (nr brygady 64),
która w soboty, niedziele i święta wykonywała jeden
pełny kurs właśnie na linii 172, a później przez cały
dzień kursowała na linii 512. W zamian, na linii 172
została dołożona dodatkowa niskopodłogowa brygada całodzienna, dzięki której kursuje ona w soboty, niedziele i święta co 15 minut (do tej pory co 16).
Z kolei w rozkładzie linii 512 dotychczasowa BWLka kursuje jako brygada całodzienna oznaczona
numerem 2. Jej obsługę, tak jak do tej pory BWL-ki,
zapewnia zajezdnia Woronicza. Dzięki tej zmianie
także linia 512 kursuje nieznacznie częściej w dni
świąteczne. Kolejna BWL-ka (nr brygady 66) nie
pojawia się już w dzień świąteczny na liniach 191
(na której kursowała przez większość dnia)
i 127 (gdzie wykonywała pełny kurs w godzinach
wieczornych) od 12.01., czyli od chwili zamknięcia
wiaduktów w Al. Jerozolimskich. Po ponownym
otwarciu wiaduktu i przywróceniu rozkładów dla tej
linii, takiej brygady już nie znajdziemy.
! Warszawa (metro). Pociągi metra nie powodują już drgań w budynkach zlokalizowanych w pobliżu linii. Jak wykazały badania przeprowadzone
w ubiegłym miesiącu przez specjalistów z Politechniki Krakowskiej, bezpośrednią przyczyną ich powstawania były nowoczesne wagony typu Metropolis produkowane przez Alstom, w których uległy
zwichrowaniu koła [nieoficjalnie wiadomo, że po
prostu „zjajowaciały” – przyp. red.]. Należy w tym
miejscu zaznaczyć, że wagony Metropolis kursują
dopiero od 2000 r.! Po wykryciu usterek feralne pociągi metra zostały od razu wycofane z ruchu,
a serwis Alstomu niezwłocznie przystąpił do ich naprawy. Polegało to na ponownym przetoczeniu zestawów kołowych. Usuwanie usterek w jednym

sześciowagonowym składzie trwało 72 godziny.
Tak więc naprawa wszystkich 8 składów zajęła 24
dni i zakończyła się około 18.03. Niestety, na razie
nie wiadomo, co było przyczyną tak szybkiego zużycia zestawów kołowych. W jej ustaleniu mają
pomóc kolejne, bardziej szczegółowe badania, które mają być przeprowadzone w niedalekiej przyszłości. Prezentowane hipotezy mówią o niewłaściwym surowcu użytym do wyprodukowania wadliwych zestawów lub złym stanie technicznym torów
warszawskiego metra. Za pierwszą z hipotez przemawia fakt, że w rosyjskich pojazdach takich usterek nie odnotowano. Należy mieć nadzieję, że firma
Alstom wyjaśni przyczynę powstawania wad
i w kolejnych dostarczanych wagonach wyeliminuje
możliwość ich wystąpienia, bowiem w tym roku ma
być dostarczona kolejna partia 30 wagonów.
! Warszawa (przetarg). ZTM ogłosił przetarg
na wyłonienie prywatnej firmy kontrolerskiej, która
będzie sprawdzać ważność biletów pasażerów podróżujących środkami komunikacji miejskiej, a przy
okazji poprawi ściągalność kar (suma niezapłaconych mandatów wynosi 27 mln złotych!). Ponadto,
Zarząd Miasta liczy, że w środkach masowej komunikacji będzie bezpieczniej oraz wywiąże się swoista „konkurencja” miedzy kontrolerami „prywatnymi” a „miejskimi”, dzięki czemu „kanarzy” lepiej będą wykonywać swoją pracę.
! Warszawa (szyny). 18.03. odbyła się uroczy-

stość wręczenia nagród Szyna 2001, przyznawanych corocznie przez Stowarzyszenie Sympatyków
Komunikacji Szynowej osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju, popularyzacji i promocji transportu szynowego. Nagrody otrzymali: prezydent
Warszawy – Wojciech Kozak, prezes PKP IC – Andrzej Żurkowski, główny specjalista ds. kolejowych
przewozów regionalnych w Departamencie Gospodarki, Infrastruktury i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – Andrzej Massel, specjalista ds. teleinformatyki i łączności
Tramwajów Warszawskich – Mariusz Kanafa oraz
dyrektor Metra Warszawskiego – Bohdan Zuń. Gratulujemy!
! Warszawa (tramwaj). Nasz szpieg, który
w miesiąc po Walentynkach odwiedził warsztaty T3, zobaczył podejrzany „konkubinat” trzymający się
razem za pomocą drutu – do kasacyjnego wagonu
105Na-1008 wstawiono przód od rozbitej bulwy nr
2074. Oprócz chęci wyzbycia się na Obozową skasowanego wagonu i jego „nowego” przodu, TW
chodzi zapewne o sprawdzenie wyglądu stopiątek
po „face-liftingu”. Niewykluczone bowiem, że przechodzący obecnie modernizację (m.in. na pudło
trzydrzwiowe) skład 1392+1391 dostanie właśnie
przody od bulw.
! Warszawa (tramwaj). 17.03.: Gazeta Stołeczna (lokalny dodatek do Gazety Wyborczej)
przygotowała specjalny dodatek dotyczący klima-

tycznej ulicy Ząbkowskiej. W związku z tym zorganizowano m.in. zwiedzanie zajezdni tramwajowej
zlokalizowanej przy ul. Kawęczyńskiej 16. Do „zdobycia” było 50 podwójnych zaproszeń, które po prostu odbierało się przed bramą zakładu. Po zakładzie oprowadzał jego kierownik, Wojciech Jarosz.
Można było obejrzeć rozwaloną stoszesnastkę nr
3011, kilka historycznych zdjęć w gablocie oraz
dowiedzieć się trochę na temat historii zajezdni.
Ponadto, dumnie przed halą prezentował się dźwig,
który nota bene około godziny 12:30 został użyty do
wstawienia na „pieska” ostatniej osi drugiego wagonu składu 105Na 1074+1075 linii 7, która to zablokowała się na pobliskiej pętli KawęczyńskaBazylika. Ponadto z R-3 przyjechały w składach
wagony: K+Lw 403+541 oraz N+A 674+43, które
można było dokładnie „zlustrować”. Prezes KMKM,
Dariusz Walczak, przybliżył także historię wagonów
(i tramwajów w ogóle).
! Warszawa (tramwaj). Na Bemowie 19.03.
doszło do megawykolejenia, ale o tym dopiero
w następnym numerze.
Jarosław Girstun, Remigiusz Grochowiak,
Tomasz Kaczmarek, Michał Kamiński, Adam Kołacz, Krzysztof Lipnik, Wojciech Lemański, Bartosz Mazur, Maciej Musiał, Radosław Schmidt,
Olaf Skrzymowski, Jacek Sobota,
Tomasz Szydłowski, Karol Tyszka,
Krzysztof Utracki, pmt

Wiadukt w Al. Jerozolimskich znowu przejezdny

nymi dalszymi „odpryskami” betonu. Zmiana technologii, jak i sprzyjająca pogoda przyśpieszyły termin zakończenia prac. Już 8 marca wiadukt przeszedł pomyślnie próby obciążeniowe (wytrzymał
nacisk 50 ton), a 12 marca, a więc trzy dni przed
planowanym terminem, tuż po godzinie 8:00 został
oddany do ruchu. Na prowizorycznie wyremontowanym wiadukcie oddano do dyspozycji kierowców
po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, przy czym
pasy zewnętrzne mają szerokość po 3, a wewnętrzne po 2,5 metra. Z przejazdu mogą korzystać
jedynie samochody o masie nie przekraczającej 3,5
tony (z prędkością do 40 km/h) i autobusy komunikacji miejskiej (z prędkością nie większą niż 20
km/h). Pozostałe pojazdy są kierowane na dotychczasowe objazdy. Wprowadzone ograniczenia mają
na celu oszczędzanie konstrukcji przeprawy do
czasu oddania do ruchu sąsiedniego wiaduktu, co
ma nastąpić w końcu listopada bieżącego roku.
Wówczas cały ruch zostanie przeniesiony na wyremontowaną nitkę północną, a obecnie użytkowana przejdzie remont. W międzyczasie w skromnym
budżecie stolicy wygospodarowano środki na przeprowadzenie prac remontowych na obydwu częściach wiaduktu. Ze względu na zły stan techniczny, obie części wiaduktu zostaną najpierw zburzone, a następnie zbudowane od nowa. Ale to dopiero
w przyszłości.
Wróćmy do wydarzeń, które już miały miejsce.
Z chwilą oddania południowej części wiaduktu, to
jest od 12 marca od około godziny 8:30, Zarząd
Transportu Miejskiego przywrócił stałe trasy autobusów linii 127, 517, 717 i E-5, które wyglądają następująco:
- linia 127 Nowe Włochy – Chrościckiego –
Świerszcza – Potrzebna – Sympatyczna – (powrót: Sympatyczna – Wałowicka – Globusowa –
Świerszcza) – Cegielniana – Techników – Popularna – Al. Jerozolimskie – rondo Zesłańców Syberyjskich – Al. Jerozolimskie – Niemcewicza –
Grójecka – pl. Zawiszy – (powrót: pl. Zawiszy –

Al. Jerozolimskie) – Al. Jerozolimskie – r. Dmowskiego – Marszałkowska – pl. Bankowy – Andersa – Muranowska – Bonifraterska – Słomińskiego
– most Gdański – Starzyńskiego – r. Starzyńskiego – Starzyńskiego – r. Żaba – Św. Wincentego –
Kondratowicza – Łabiszyńska – Łojewska – Chodecka – Krasnobrodzka – Bródno – Podgrodzie;
- linia 517 Ursus Niedźwiadek – Keniga – Warszawska – Władysława Jagiełły – Lalki – Cierlicka
– Kościuszki – Spisaka – Kompanii „Kordian” –
Pużaka – Sławka – (powrót: Sławka – Bohaterów
Warszawy – Kościuszki – Cierlicka) – Dzieci
Warszawy – Ryżowa – Kleszczowa – Łopuszańska – Al. Jerozolimskie – r. Zesłańców Syberyjskich – Al. Jerozolimskie – Grzymały – Sokołowskiego – Kopińska – Grójecka – pl. Narutowicza –
Grójecka – pl. Zawiszy – Al. Jerozolimskie –
r. Dmowskiego – Al. Jerozolimskie – r. De Gaulle’a – Al. Jerozolimskie – wiadukt mostu Poniatowskiego – most Poniatowskiego – al. Poniatowskiego – r. Waszyngtona – al. Zieleniecka – Targowa – al. Solidarności – Radzymińska – Gorzykowska – Myszkowska – Barkocińska – Ossowskiego – Handlowa – Pratulińska – Trocka – Targówek;
- linia 717 Piastów: Piastów (Ogińskiego) – Sowińskiego – al. Wojska Polskiego – al. Tysiąclecia –
Pruszków: al. Dwudziestolecia – Królewska – Al.
Jerozolimskie – Warszawa: Al. Jerozolimskie –
r. Zesłańców Syberyjskich – Al. Jerozolimskie –
Dw. Zachodni;
- linia E-5 Ursus – Niedźwiadek – Keniga – Warszawska – Władysława Jagiełły – Lalki – Cierlicka
– Kościuszki – Spisaka – Al. Jerozolimskie –
(powrót: Al. Jerozolimskie – Sosnkowskiego –
Pużaka – Sławka – Bohaterów Warszawy – Kościuszki – Cierlicka) – r. Zesłańców Syberyjskich
– Al. Jerozolimskie – Niemcewicza – Grójecka –
pl. Zawiszy – (powrót: pl. Zawiszy – Al. Jerozolimskie) – Al. Jerozolimskie – rondo Dmowskiego
– Al. Jerozolimskie – r. De Gaulle’a – Al. Jerozo-

Po upływie dwóch miesięcy od chwili zamknięcia,
dnia 12 marca Zarząd Dróg Miejskich częściowo
przywrócił ruch na jednym z wiaduktów w Al. Jerozolimskich nad torami kolejowymi linii radomskiej
i WKD. Warto w tym miejscu przypomnieć, że bezpośrednią przyczyną zamknięcia „feralnego” obiektu było oderwanie sporego fragmentu betonu, który
spowodował powstanie pokaźnych rozmiarów dziury w jego konstrukcji. Wstępne prognozy nie były
optymistyczne. Drogowcy zakładali, że ta ważna
trasa wylotowa w kierunku Pruszkowa i Piastowa
będzie zamknięta przez kilka miesięcy (do momentu wybudowania tymczasowego wiaduktu).
W bieżącym roku nawet nie zakładano możliwości
przeprowadzenia kapitalnego remontu „starych”
wiaduktów. Wynika to z głębokiego kryzysu finansów Warszawy. W budżecie miasta nie zaplanowano środków pieniężnych na ten cel. Dlatego też
prognozowano, że prace remontowe mogłyby się
rozpocząć najwcześniej w przyszłym roku. Tak więc
kierowców czekało wielomiesięczne korzystanie
z uciążliwych objazdów, na których tworzyły się
ogromne korki. Jednak po wykonaniu szczegółowej
ekspertyzy stanu technicznego wiaduktów przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów stwierdzono, że
konstrukcja południowej „nitki” może jeszcze przez
kilka miesięcy „służyć” kierowcom, oczywiście po
wcześniejszym jej podparciu i wzmocnieniu konstrukcji płyty nośnej. Początkowo planowano ułożenie na płycie wiaduktu stalowych płyt i przykrycie
ich asfaltem. Jednak wykonawca prac, firma Mosty
Warszawa, zdecydowała o zmianie koncepcji remontu. Po zerwaniu starej nawierzchni asfaltowej
została położona nowa płyta betonowa, która jednocześnie stała się warstwą jezdną. Zrezygnowano
z położenia wierzchniej warstwy asfaltowej. Od
spodu zabezpieczono konstrukcję przed ewentual-
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limskie – wiadukt mostu Poniatowskiego – most
Poniatowskiego – al. Poniatowskiego – r. Waszyngtona – Francuska – pl. Przymierza – Paryska – Brukselska – Ateńska – Egipska – BoraKomorowskiego – Gocław.
Jednocześnie autobusy linii uzupełniającej 203
kursowały na wydłużonej trasie Al. Jerozolimskimi
przez wiadukt do ronda na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich z ul. Popularną, na którym zawracały
(przystanek Popularna 01 obowiązywał jako krańcowy).
Następnego dnia, to jest 13 marca, na swoje stałe trasy powróciły autobusy linii 187 i 191:
- linia 187 Stegny – Św. Bonifacego – Powsińska –
Czerniakowska – al. Armii Ludowej – r. Jazdy
Polskiej – al. Armii Ludowej – Wawelska – Kopińska – Grzymały – Sokołowskiego – Al. Jerozolimskie – r. Zesłańców Syberyjskich – Al. Jerozolimskie – Łopuszańska – Kleszczowa – Ryżowa –
Dzieci Warszawy – Sławka – Bohaterów Warszawy – Kościuszki – Cierlicka – (powrót: Cierlicka – Kościuszki – Spisaka – Kompanii „Kordian” –
Pużaka – Sławka) – Lalki – Władysława Jagiełły –
Wojciechowskiego – Ursus – Niedźwiadek (powrót: Wojciechowskiego – Keniga – Warszawska
– Władysława Jagiełły);
- linia 191 Ursus Niedźwiadek – Keniga – Warszawska – Władysława Jagiełły – Lalki – Cierlicka
– Kościuszki – Spisaka – Regulska – (powrót:
Regulska – Sosnkowskiego – Kościuszki) –
Kompanii „Kordian” – Pużaka – Sławka – Dzieci
Warszawy – Ryżowa – Bolesława Chrobrego –
Popularna – Al. Jerozolimskie – r. Zesłańców Syberyjskich – Bitwy Warszawskiej 1920 r. – Grójecka – pl. Narutowicza.
W tym samym dniu linia uzupełniająca 203 została zlikwidowana. Jednocześnie zostały przywrócone
rozkłady jazdy sprzed remontu dla linii 127, 191,
717 i E-5. Natomiast dla linii 187 i 517 ZTM wprowadził nowe rozkłady jazdy, z których wycofano po
2 brygady. Spowodowało to nieznaczne zmniejszenie częstotliwości ich kursowania.
Na dotychczasowych trasach objazdowych (bez
zmiany rozkładów jazdy) pozostały linie 130, 177
oraz 373 i tak:
- linia 130 kursuje na trasie: Wilanów – Przyczółkowa – al. Wilanowska – Sobieskiego – Dolna –
Puławska – Rakowiecka – al. Niepodległości –
Chałubińskiego – Al. Jerozolimskie – pl. Zawiszy
– Al. Jerozolimskie – (powrót: Al. Jerozolimskie –
Niemcewicza – Grójecka – pl. Zawiszy) – r. Zesłańców Syberyjskich – Al. Jerozolimskie – Opaczewska – Centrum Handlowe Reduta (powrót:
Mszczonowska – Al. Jerozolimskie);
- linia 177 kursuje na trasie: Okęcie – al. Krakowska – Łopuszańska – Al. Jerozolimskie – Sosnkowskiego – Pużaka – Sławka – Bohaterów Warszawy – Kościuszki – Spisaka – Regulska – Ursus (Prażmowska), (powrót: Regulska – Kompanii „Kordian” – Spisaka – Al. Jerozolimskie);
- linia 373 kursuje na trasie: Nowe Włochy – Chrościckiego – Świerszcza – Globusowa – Wałowicka – Sympatyczna – (powrót: Sympatyczna – Potrzebna – Odolany – Potrzebna – Wałowicka) –
Cegielniana – Techników – Popularna – Bolesława Chrobrego – Kleszczowa – Łopuszańska – Al.
Jerozolimskie – Krańcowa – Zajezdnia Kleszczowa (powrót: Krańcowa – Kleszczowa).
Jednocześnie zostało utrzymane zawieszenie
funkcjonowania przystanków WKD Al. Jerozolimskie (01 i 02) zlokalizowanych na wiaduktach.
Niestety, pasażerowie linii autobusowych prze4

jeżdżających przez wiadukt (127, 187, 191, 517,
717 i E-5) podróżują obecnie w mniej komfortowych
warunkach. Z obsługi tych linii ZTM wycofał wszystkie niskopodłogowe autobusy wielkopojemne: 15metrowe (neoplany N4020, solarisy urbino 15) oraz
18-metrowe (jelcze M181M i MANy NG313). Po
prostu okazały się zbyt ciężkie. Każdy z nich waży
ponad 14 ton. W zamian do obsługi skierowano
przegubowe ikarusy 280. Aby nie pozbawiać niepełnosprawnych pasażerów możliwości podróżowania, wybrane brygady obsługują pojedyncze jelcze M121M i jest ich odpowiednio: 4 na linii 127, po
2 na liniach 187 i 191 oraz 3 na linii 517.
Przewidując duży tłok w „krótkich” jelczach niskopodłogowych, przede wszystkim na linii 517, ZTM
skierował na tę linię trzy dodatkowe brygady całodzienne, nie umieszczone w rozkładzie – tak zwane
wtyczki, obsługiwane krótkim taborem wysokopodłogowym. Kursują one właśnie tuż przed brygadami
niskopodłogowymi. Poza tym na tej linii pojawiają
się także dwie brygady „wtyczki”, ale szczytowe.
Wprowadzenie powyższych „wtyczek” było możliwe
dzięki odzyskaniu pewnej ilości taboru w wyniku
cięć w rozkładach dokonanych w poprzednich tygodniach. Jako ciekawostkę należy uznać szczytową
brygadę-„wtyczkę” obsługiwaną przez autobus krótki, która pojawia się na linii E-5. Dotychczas
wszystkie brygady na tej linii były obsługiwane taborem wielkopojemnym. Ponadto z obsługi linii 717
wycofano wszystkie brygady niskopodłogowe.
Jednocześnie jeszcze do końca marca bieżącego
roku istnieje możliwość podróżowania pociągami
podmiejskimi pomiędzy stacjami Warszawa Śródmieście – Warszawa Ursus na podstawie okresowych biletów miejskich ZTM oraz Warszawa Śródmieście – Piastów na podstawie okresowych biletów sieciowych ZTM.
Tomasz Kaczmarek, KMKM w Warszawie
Z półki bibliofila

Elektrifikované
systémy městské
hromadné dopravy
Na pierwszy rzut oka szata graficzna niniejszej
publikacji (praca zbiorowa, wyd. Wolf 2001) łudząco
wręcz przypomina atlasy komunikacyjne znanego
niemieckiego wydawnictwa Blickpunkt Strassenbahn. Zresztą, nie należy tego poczytywać za zarzut. Atlasy Blickpunkta zawsze cechowała najwyższa staranność i dbałość w podawaniu informacji
przydatnych każdemu miłośnikowi komunikacji
miejskiej. Nie inaczej jest i w tym przypadku. Trzeba przy tym nadmienić, że Blickpunkt miał w swoich
planach wydanie atlasu naszych południowych sąsiadów, jednak z wielu przyczyn do tego nie doszło.
Dlatego autorom omawianej publikacji należy oddać
hołd za to, że „wzięli sprawę w swoje ręce”. Przykład godny naśladowania.
Jak wskazuje tytuł, atlas obejmuje miasta posiadające komunikacje tramwajową i trolejbusową
w Republice Czeskiej i na Słowacji. Przy każdym
mieście otrzymujemy niezbędne dane o sieci, czyli
spis linii (co w stosunku do atlasów Blickpunkta jest
krokiem naprzód), tabelaryczne zestawienie ilości
i typu taboru, schemat sieci (w przypadku Pragi
zamieszczony został również schemat torowy metra), a także adres przedsiębiorstwa i adres internetowy. Dodatkowo dostajemy dość obszerny wykaz
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taboru historycznego, jakim dysponują muzea komunikacji w Pradze i w Brnie. Jeśli czegoś może
brakować, to np. danych o długości poszczególnych
tras. Ponadto, podobnie jak w atlasach niemieckich,
autorzy umieścili wykaz miast, w których tramwaje
i trolejbusy zostały zlikwidowane. Jednak nie wiadomo, dlaczego nie ma informacji o popularnej kolejce łączącej Poprad z górskimi kurortami w Wysokich Tatrach, która przez wielu hobbystów jest traktowana jako tramwaj podmiejski.
Podsumowując, propozycja wydawnictwa Wolf
jest bardzo udana. Może być ona w pełni przydatna
przy poznawaniu sieci tramwajowych i trolejbusowych w Czechach i na Słowacji. I, przede wszystkim, jest tańsza niż wydawnictwa rodem z Niemiec.
Oprócz opisywanego atlasu, wydawnictwo Wolf ma
do zaoferowania dużo innych ciekawych publikacji
na temat komunikacji miejskiej. Jego nakładem
ukazały się m.in.:
- 50 let méstské hromadné dopravy v Děcicé;
- 100 let elektricke poulični drahy v Brne;
- Trolejbusy v Brne;
- 100 let městské hromadné dopravy v Usti nad
Labem.
Pełna oferta wydawnicza dostępna jest w internecie pod adresem:
www.mestskadoprava.cz
Ponadto, oprócz publikacji książkowych, Wolf regularnie wydaje czasopismo w całości poświęcone
transportowi publicznemu zatytułowane Mĕstská
doprava. Naprawdę tylko pozazdrościć i... naśladować.
Sebastian Staschiok

Paradoksy
górnośląskiej komunikacji
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach, wychodząc naprzeciw (czy też przeciw)
oczekiwaniom pasażerów, wprowadził zmiany
w trasach linii autobusowych. 11 marca zakończyła
żywot (została zawieszona na czas nieokreślony)
linia ekspresowa P (Katowice Dworzec PKP – Os.
Odrodzenia – Katowice Dworzec PKP). Niewtajemniczonym przypomnę, że na tej linii obowiązywała
dopłata do biletów okresowych poprzez dokasowanie biletu za 1,30 zł. Inna ciekawostka, to fakt, że
była to jedyna linia autobusowa KZK GOP, która
dojeżdżając do Dworca PKP przejeżdżała w pobliżu
Rynku w Katowicach ulicami św. Jana i Młyńską.
Podobnie w ramach likwidacji paradoksów, po
niecałych dwóch miesiącach kursowania, od 20
marca zawieszona została linia autobusowa 613
w Będzinie i przywrócony został poprzedni przebieg
linii 616 (Będzin Szpital Wojewódzki – Elektrownia
– Kościuszki – Dworzec PKP Miasto – Stadion –
Osiedle Syberka Kościół – Osiedle Zamkowe – Będzin Targowisko – Osiedle Syberka Kościół – Będzin Stadion – Dworzec PKP Miasto – Kościuszki –
Cmentarz – Będzin Szpital Wojewódzki). Poprzednie dwie wersje rozkładów jazdy (z 1 lutego i 1 marca bieżącego roku) nie spotkały się z uznaniem pasażerów, w większości pracujących we wspomnianym szpitalu.
Brak porozumienia odnośnie finansów pomiędzy
KZK GOP a Dyrekcją Centrum Handlowego M1
w Zabrzu zaowocował kolejnymi zmianami. Od
1 kwietnia (i nie jest to żart primaaprilisowy, jak by
się mogło wydawać) zmieniona zostanie trasa linii
850 – nie wszystkie kursy będą obsługiwać przystanek Maciejów M1. Linia bezpłatna S-1, dojeż-

dżająca do wspomnianego Centrum Handlowego,
zostanie zawieszona, podobnie jak przejeżdżająca
tamtędy linia autobusowa 250. Tak więc, chcąc od

Między przystankami
" Doczepa wyjechała. 8.03. nastąpił długo
oczekiwany odbiór z NG historycznej doczepki ND2456, za co ogromnie w imieniu KMPS-u dziękujemy. Niestety, z tyłu wagonu brakuje gniazd, a w ponad 50-letniej historii eNów w MPK Poznań nie było
nigdy doczepy bez gniazd na tylnej ścianie. Oprócz
tego, tylne światła są identyczne jak w wozie silnikowym, czyli takie jak w stopiątkach.
" eNka zdobywa wiosnę. 21.03., z okazji
pierwszego dnia wiosny, KMPS wspólnie z MPK
powitał wiosnę rozdając z krążącej po centrum eNki
2602+2456 tulipany, ulotki informacyjne o linii turystycznej, a także baloniki Ery, która była sponsorem
2000 rzeczonych kwiatków.
" Znowu turystyczna! W niedzielę 24.03. MPK
w Poznaniu oraz KMPS wznowiły kursowanie linii
turystycznej 0. Obsługuje ją ponownie skład N+ND
2602+2456. Trasa prezentuje się następująco: pl.
Mickiewicza – Św. Marcin – Zwierzyniecka – Kraszewskiego – Dąbrowskiego – Most Teatralny –
Fredry – Gwarna – Św. Marcin – al. Marcinkowskiego – Podgórna – Strzelecka – Królowej Jadwigi
– Most Dworcowy – Głogowska – Hetmańska – 28.
Czerwca – Pamiątkowa – Zaj. Madalińskiego –
Hetmańska – 28. Czerwca – Górna Wilda – Królowej Jadwigi – Jana Pawła II – Wyszyńskiego – Estkowskiego – Małe Garbary – pl. Wielkopolski – 23.
Lutego – Mielżyńskiego – Gwarna – Św. Marcin –
Roosevelta – Most Dworcowy – Towarowa – pl.
Mickiewicza. Kursy będą się odbywać wyłącznie
w niedziele o godzinach 10:00 i 12:00. Specjalne bilety w cenie 3 zł (normalny) i 2 zł (ulgowy – przysługuje dzieciom i członkom KMPS) sprzedają konduktorzy. Reportaż z tego wydarzenia zamieścimy w
następnym numerze.
" Na stałe. Od 1 kwietnia 2002 r. na brygadzie
8/7 stałe zatrudnienie znajdzie wagon 1G-859.
Zmiana ta zostanie dokonana na prośbę firmy reklamującej się na tym wozie.
" Wieczór na trójce. 23.03. w godzinach
18:00–21:00 dodatkowymi wozami zasilona została
linia 3 (kursowała z częstotliwością co 5 minut),
w związku z odbywającym się Misterium Męki Pańskiej na Wilczaku. Oprócz normalnie jeżdżących tego dnia wagonów 851, 858 i 873, wyjechały także
871, 876, 610 i 672. Również na liniach 51, 74 i 90
w tych godzinach kursowały dodatkowe autobusy.
" Zasilenia z Niemiec. Na początku kwietnia
poznańskie MPK otrzyma dostawę zakupionych we
Frankfurcie 4 wagonów typu N o numerach 801,
803, 804 i 807 oraz 5 doczep typu m o numerach
1811, 1815, 1816, 1822 i 1826. Doczepy posłużą
jedynie za dawców części zamiennych. Informacja
z ostatniej chwili: już w poniedziałek 25.03. dotarła
pierwsza z nich o numerze 1822.
" Braki w obsadzie. W ostatnich tygodniach

1 kwietnia dojechać do Centrum Handlowego M1
w Zabrzu, możemy liczyć na własne dwa lub cztery
kółka, prywatnych przewoźników („nysiarzy”), bądź

też na komunikację, jaką zorganizuje we własnym
zakresie M1.
Andrzej Soczówka

często spotkać możemy wagony z S2 na liniach
planowo obsługiwanych przez S1. Np. 22.03. na linii 14 kursował 871. Wagon 611 przez kilka dni jeździł na linii 6, a oprócz tego holender 851 pojawił
się na 15.
" Rezerwy. 12.03. na linii 92 jeździł ikarus 160P1581. 13.03. na linii 1 zaobserwowano helmuta
GT6-614, o czym informowała wyłącznie blaszana
tablica wetknięta za przednią szybę. 18 marca na
linii 15 uwijał się wagon 611.
" Do Sierosławia. Od 1.04. zostanie wznowione
kursowanie linii sezonowej P. Ponadto uruchomione będą sezonowe kursy w dni robocze, soboty
i święta na linii 53. Od tego samego dnia linia 92
zostanie uruchomiona także w święta po godzinie
14:00.
" Inteligentnie inaczej. Nadal nie funkcjonuje
poprawnie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu
ulic Roosevelta i Grunwaldzkiej. Tramwaje jadące
ul. Roosevelta na wprost w kierunku Kaponiery dostają zielone światło jedynie wtedy, gdy z przeciwka
nadjeżdża tramwaj. W przypadku braku zjeżdżającej z Kaponiery 5, 8, 10, 11, 12 lub 14, tramwaje
chcące dostać się rondo muszą bezsensownie stać,
nawet kiedy równoległy ruch samochodowy ma zielone światło.
" Nowe trasy dla tatr. W nocy z 20 na 21.03.
odbył się przejazd techniczny wagonem RT6N1403 mający na celu stwierdzenie, na którą linię
można skierować tatrę w przypadku robót na trasie
12. Stwierdzono, że tramwaj nie może jechać od
Śródki w kierunku Miłostowa ze względu na zapadnięcie torowiska i przytarcia pudła o wysepki przystankowe. Bezkolizyjnie tatra przejechała trasę linii
D oraz linii 14, choć w tym drugim przypadku istnieją obawy, że obciążony tramwaj może haczyć
o muldy na ul. Głogowskiej pomiędzy Parkiem Wilsona a Hetmańską.
" Wesołych Świąt (Bożego Narodzenia)! Co
prawda, nie przypadają one w marcu, ale świąteczną atmosferę stwarza nalepka z życzeniami
składanymi przez MPK Poznań, wisząca nadal
w neoplanie 1301 naprzeciw środkowych drzwi.
" Mała, ale jaka dzielna pszczółka. Neoplan
N4009-1253 udający się do pracy na linii N38 obsługiwał 16 marca ostatnie kółko na linii 74. Gratulujemy ambitnemu maleństwu wykonania zadań
przewozowych, bądź co bądź, przeznaczonych dla
przegubowca.
" Już po naprawie. Jelcz M11-1450 wyremontowany w ZNA w Biskupicach wrócił do służby po
zderzeniu z jelczem 1402, które miało miejsce
21.12. ubiegłego roku. Oprócz nowego przodu,
1450 otrzymał także pomalowane na żółto felgi.
" Kolejna ukończona NG... Po naprawie
głównej halę ZNT opuścił skład 90+89. W wagonie
zachowano wystające poniżej płaszczyzny sufitu
oprawy świetlówek oraz stary model siedzeń.
" ... a następne w trakcie. Wagon 256 jest już
także gotowy do służby, 260 jest aktualnie remontowany, rozmontowano do szkieletów wagony 114
i 113. Nie rozpoczęto jeszcze prac przy 108 i 109.
" Nowe wiaty. Na pl. Bernardyńskim pojawiła
się wiata oraz wiatokiosk na przystanku w stronę
r. Rataje. Równocześnie przystanek uległ przesunięciu o około 20 metrów w stronę szpitala przy ul.
Długiej.

" Wiosenne porządki. Pracownicy MPK czyszczą ostatnimi dniami zwrotnice, które nie są używane w ruchu liniowym. W razie (odpukać!) wstrzymań
łatwiejsze będzie uruchomienie objazdów.
" Aktualności tablicowe. W neoplanach przeprogramowano systemy zapowiadania przystanków. Obecnie wyświetlają poprawne nazwy przystanków. Ciekawe zjawisko można natomiast zaobserwować na linii 77. Po zmianie nazwy pętli Os.
Plewiska na Os. Kwiatowe wymieniono przednie
blaszane tablice z tymi nazwami. Jednak pętlą Plewiska „odżywa” nadal na pikselowych wyświetlaczach zamontowanych w ikarusach.
" Reklamowa demagogia. Pewien ośrodek
szkolenia kierowców reklamuje się na plakatach
rozwieszanych głównie na przystankach wierszykiem, którego fragment brzmi następująco: „Koniec
tramwajowej męki / prawo jazdy weź do ręki”. Cóż,
wszystkim, którzy dzięki temu zrezygnują z „męki”
poruszania się po centrum tramwajami na rzecz
samochodów, życzymy przyjemnego tkwienia
w korkach.
" Włościańska → Obornicka → Jumbo?
Jeden z naszych kolegów podróżujący spóźnionym,
jak zwykle, pomimo sobotniego wieczoru, autobusem linii 78, ze zdziwieniem zauważył na wyświetlaczu zmianę nazwy przystanku Włościańska na
Obornicka. Co jak co, ale nazwa przystanku „Włościańska”, z którego korzystają głównie klienci hipermarketu Jumbo, mało kojarzyła się z tym miejscem – a ostatnia zmiana na „Obornicka” kojarzy
się jeszcze mniej. Proponujemy nazwać go „Jumbo”
albo „Rondo Obornicka”.
" Bezgraniczny wandalizm. W nocy z 21 na
22.03. spłonął bezmyślnie podpalony, stojący na
żeberku pętli Maltanka, towarowy wagonik. Zniszczeniu uległo 98% wagonu.
" Usuwanie śladów zderzenia. Na ulicy Jana
Pawła II w nocy z 19 na 20.03. wymieniono słup
trakcyjny, który stracił swą wrodzoną pionową
orientację w wyniku uderzenia, którego doznał z ręki (a właściwie z pudła) wagonu GT8-660. Przy
okazji zlikwidowano w tym miejscu ograniczenie
prędkości do 5 km/h.
" Fontanna w tramwaju? W tylnej części wagonu 303 przecieka dach. Efekt jest łatwy do przewidzenia – w czasie deszczu na głowy pasażerów
kapie lub nawet leci ciurkiem nieco zardzewiała
deszczówka.
" Koniec serii. Na razie zakończyła się seria
napraw głównych ikarusów 280.70A. Ostatnim
z wyremontowanych w ZNA w Biskupicach wozów
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Sklep modelarski „Pantera”, ul.
Gąsiorowskich 3, tel. 866-46-42,
poleca modele:
- kolejowe,
- lotnicze,
- pancerne,
- inne.
W sklepie „Pantera” otrzymacie
bezpłatnie Przystanek.
5

jest 1635. Od poprzedników różni się dodatkowym,
czwartym głośnikiem instalacji do zapowiadania
przystanków.
" Dylatacja. Na torowisku pomiędzy przystankami Żegrze II i Żegrze III wymieniono zużyty styk
dylatacyjny po tym, jak znaleziono leżący tuż obok
kawałek żółtego fartucha zgubionego przez wagon
generacji 105N.
" Sekcja zwłok. W poniedziałek 25.03. w płomieniach palników dokonał się na Madalinie żywot
skasowanego wagonu GT6-609.
" Nowe, czy używane? Ponieważ sprawa ta
jest doprawdy delikatnej natury, postanowiliśmy jedynie skonfrontować dwa stanowiska MPK Poznań
Sp. z o.o. podane do publicznej wiadomości w odstępie kilku dni. 19.03. Głos Wielkopolski opublikował artykuł Bartosza Trzebiatowskiego, którego
częścią był wywiad z panem K. Książykiem: „W tym
roku planujemy zakup 10 pojazdów, mówi Krzysztof
Książyk, wiceprezes MPK odpowiedzialny za komunikację autobusową. Początkowo zamierzaliśmy
nabyć cztery przegubowce i sześć autobusów standardowych, ale prawdopodobnie zdecydujemy się
na proporcje 2:8. Obecnie bardziej potrzebujemy
pojazdów 12-metrowych.” Z artykułu wynikało jednoznacznie, że chodzi tu o zakup nowych autobusów. Tymczasem na internetowej grupie dyskusyjnej pl.misc.transport pojawiła się uzyskana z Biuletynu Zamówień Publicznych wiadomość o rozpisaniu przez MPK Poznań Sp. z o.o. przetargu nieograniczonego „na zakup używanych autobusów
niskopodłogowych dla komunikacji miejskiej”.
Czyżby w Poznaniu miały pojawić się, na przykład,
starsze MANy NG272?
Tomasz Albrecht, Adam Białas, Krzysztof
Dostatni, Jakub Gielniak, Tomasz Gieżyński,
Adam Konieczka, Justyna Młodzikowska,
Grzegorz Narkiewicz, Maciej Rudzki, pmt

Magazyn 995
12.03. O godzinie 8:50 przy Hotelu 222 na ul.
Grunwaldzkiej 13/12 (336+337) potrąciła przebiegającego przez tory pieszego, którego następnie pogotowie zabrało do szpitala. Do godziny 9:15 ruch
był wstrzymany – kursowały 2 zatramwaje.
13.03. Rano na skręcie z Kórnickiej w prawo w ul.
Jana Pawła II wyleciał z szyn czwartym wózkiem
helmut 669 (11/7) jadący na Zawady. Wykolejeń-

Bezbiletowa przeszłość
Ostatnie afery z podrabianymi biletami okresowymi w poznańskim MPK skłoniły mnie do napisania kilku zdań na temat jazd „bezbiletowych” w
przeszłości. Może to zainteresuje młodszych Czytelników Przystanku – zwłaszcza, iż to zagadnienie
nigdy nie doczekało się opisu. Jednocześnie
chciałbym zachęcić innych Kolegów do podzielenia
się wspomnieniami z przeszłości pozornie nie tak
odległej, jak lata siedemdziesiąte. W ten sposób
możemy ocalić od zapomnienia pewien klimat tamtych lat.
Różnego typu „eksperymenty” wynikały raczej nie
z przyczyn ekonomicznych – były wtedy traktowane
jako pewnego rodzaju „sport”. Dzisiaj można je
oceniać nagannie, lecz tak wtedy było. A przemilczanie istniejących zjawisk prowadzi do fałszowania
historii. W Poznaniu na początku lat 70. funkcjonowały trzy systemy opłacania przejazdu:
- opłata jednorazowa w bilonie realizowana za po6

Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzednia
reklama

66
138+139
150+151
162+161

Nivea
Nokia
Vitrum Calcium

198+197
208+207
252+251
332+333
602

Nivea
Aisec
Office Depot
-

kolor poprzedniego podkładu

obecna
reklama
tramwaje
barwy MPK
Trust
niebieski
niebiesko-zielony Nokia
czerwonoAuchan
niebiesko-biały
barwy MPK
Kera Koll
niebieski
niebieski
biały
Kera Koll
barwy MPK
KFC

603 -

barwy MPK

674 -

oryginalne barwy Trust
frankfurckie
autobusy
barwy MPK
-

1508 Wilmarkt

KFC

kolor obecnego
podkładu

uwagi

srebrno-czerwony
barwy MPK
niebiesko-zielony
zielony

odnowa reklamy
-

biało-czerwony
barwy MPK
barwy MPK
biało-czerwony
żółto-niebieskoczerwony
żółto-niebieskoczerwony
srebrno-czerwony

po NG
-

barwy MPK

-

-

opracował Łukasz Nowicki
cowi pomógł wskoczyć na tory Krupp. Następnie
bimba zjechała do zajezdni. Na czas usuwania
skutków wykolejenia (35 minut) tramwaje kierowano
objazdem, a na wyłączonym odcinku, to jest od
r. Rataje do r. Śródka pomykały 2 zatramwaje.
14.03. Przez 50 minut tramwaje linii 6, 10 i 12, zamiast przez Most Dworcowy, kierowano objazdami.
Stało się tak, ponieważ tamże na torowisku wylądował mercedes, któremu inny pojazd uprzednio
zajechał drogę. Kierująca „mesiem” kobieta nie
zgodziła się na usunięcie wozu przez służby MPK,
więc czekano na pomoc drogową.
16.03. O godzinie 14:25 na r. Przybyszewskiego
kierujący fiatem marea, jadąc w stronę ul. Wojskowej, nie ustąpił pierwszeństwa zjeżdżającej z ronda
2/4 (232+231), która udawała się na S1 z powodu
usterki drugiego wozu. Spowodowało to małe
„bum”. Najbardziej, oczywiście, oberwał samochodzik, gdyż pogiął sobie pokrywę silnika, szybę czołową, cały lewy bok i uszkodził prawe przednie koło.
Przerwa we wszystkich kierunkach trwała 35 minut.
16.03. W nocy na trasie PST (na wysokości ul.
Norwida) przeprowadzano prace przy użyciu drezyny CSW-44, która raczyła zdefektować. Na Gajową

zepchnął ją helmut 657, który nie wykonał przez to
jednego kursu z Kaponiery.
17.03. Późnym wieczorem przez 3 kwadranse idiotycznie zaparkowany opel omega blokował ruch
tramwajowy na ul. Podgórnej.
18.03. Opuszczający r. Śródka helmut 612 (11/6)
potrącił rowerzystę, który slalomem omijał samochody i na czas nie zauważył bimby. Ciężko ranny
trafił do szpitala. Wstrzymanie trwało 17 minut.
18.03. Wieczorem motorniczy 8/3, która właśnie
przyjechała na Miłostowo, zwrócił uwagę czterem
mężczyznom zachowującym się agresywnie. Wtedy
jeden z nich kopnął go w rękę, a następnie wszyscy
zbiegli z miejsca zdarzenia. „Kierowcę” tramwaju
zabrało pogotowie, a bimbę do zajezdni sprowadzili
pracownicy pogotowia technicznego.
21.03. Pierwszego dnia wiosny na ul. Roosevelta
(w okolicach Mostu Dworcowego) miała miejsce reakcja łańcuchowa. Ford explorer wpadł na fiata
temprę, a ten jeszcze na dwa inne samochody. Ponieważ fiat zatrzymał się na torowisku tramwajowym, więc przez 20 minut ruch bimb w stronę Kaponiery był wstrzymany.
Natalia Rychlewicz, Adam Konieczka

średnictwem automatów typu Krab,
- karnety wieloprzejazdowe kupowane w kioskach
Ruchu i punktach sprzedaży MPK,
- bilety miesięczne, które dzieliły się na „pracownicze” (i ulgowe dla uczniów) oraz droższe, dostępne dla wszystkich.
Kontrole biletowe realizowali umundurowani pracownicy MPK, były one niezbyt częste i mało mobilizujące do zakupu biletów. Przez pewien czas po
likwidacji obsługi konduktorskiej, w każdym pociągu
znajdował się konduktor rewizyjny. Dawał on sygnał
odjazdu oraz miał obowiązek przeprowadzać kontrole biletowe. Mógł znajdować się w dowolnym
wagonie (składy trójwagonowe były w Poznaniu
standardem), a tylko na obecnej ul. Podgórnej musiał zająć stanowisko przy hamulcu ręcznym w
ostatnim wagonie.
Do typowych „zabaw” należało:

porne na oszustwa. Pieniądz wrzucany do szczeliny
wlotowej uruchamiał zapadkę, a po naciśnięciu
przycisku w górnej części obudowy ze szczeliny
wysuwał się bilet (odwijany ze wstęgi papierowej),
który się odrywało. Były dwa wloty monet: na złotówkę (za bilet normalny) i na 50 groszy (za bilet
ulgowy). Każdy rodzaj biletu był odwijany z odrębnej rolki i wysuwany z odpowiedniej szczeliny. W
górnej części automatu znajdowało się okienko,
przez które kontroler mógł sprawdzić numer serii biletowej i w ten sposób weryfikował fakt, czy okazywany mu bilet był zakupiony w tym wagonie. Bilety
były jednorazowe i nie upoważniały do przesiadek.
Na końcowym przystanku motorniczy miał obowiązek spisać numery biletów widoczne w okienkach
automatów i wpisać je do „ceduły konduktorskiej”.
Wydaje mi się, iż przez pewien czas to zajęcie należało do obowiązków konduktora rewizyjnego, a
dla każdego wagonu była odrębna ceduła.
Uczniowie szkół technicznych na zajęciach w
warsztatach mechanicznych i pracownicy mający

przy biletach jednorazowych:
Automaty Krab były bardzo niedoskonałe i nieod-
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dostęp do tokarek po prostu wytaczali z blachy
krążki, które imitowały monety. Nie było to trudne,
gdyż automaty były wyjątkowo nieodporne na „fałszywki”, a bilety wydawały nieraz na podstawie...
guzika odpowiedniej wielkości. Innym sposobem
było użycie szprychy rowerowej – wsunięta do
szczeliny wlotowej i właściwie skierowana powodowała iż zapadka zaskakiwała i po naciśnięciu przycisku automat wydawał bilet. Najbardziej bezczelnym sposobem było otwarcie automatu. Do zdjęcia
górnej pokrywy (zamykanej na zamek typu „kwadrat”) można było dorobić klucz, posłużyć się oryginalnym, „zdobytym” kluczem, a nawet wykorzystać
zwykły klucz od mieszkania. Ten ostatni, odpowiednio wsunięty, pozwalał odsunąć zatrzask i
zdjąć obudowę. Wtedy wystarczyło tylko ponaciskać dowolną ilość razy dźwignię wewnątrz automatu by otrzymać wymaganą ilość biletów.
Pierwszy sposób był praktycznie nie do wykrycia
przez współpasażerów, szprycha mogła stać się
źródłem kłopotów (zwłaszcza, iż pozostawała przy
delikwencie), natomiast otwieranie automatu było
praktykowane bardzo rzadko na pętli, gdy wagon
był pusty lub w godzinach wieczornych. Zdarzało
się, iż „skończyła się” taśma z biletami (co było widać w okienku) i wtedy spostrzegawczy podróżni
nie wrzucali pieniędzy gdyż i tak automat nie wydałby biletu. Często też automat „połykał” monetę
nie dając nic w zamian...
przy karnetach wieloprzejazdowych:
Na początku istniały trzy „nominały” – karnety
pięcio-, dziesięcio- i dwudziestoprzejazdowe,
wszystkie tej samej wielkości. Karnet pięcioprzejazdowy miał tylko pięć miejsc na froncie, karnet dziesięcioprzejazdowy miał na froncie numery od 1 do
10, a karnet dwudziestoprzejazdowy miejsca 11 do
20 miał na odwrocie. Bilety ulgowe miały nadruk
czerwony (dopuszczalne było dwukrotne skasowanie jako równoważność biletu normalnego), a normalne – czarny. Na każdym znajdował się numer
serii oraz numer jednostkowy, dodatkowo karnet
musiał posiadać pieczątkę z punktu sprzedaży. Były
drukowane na sztywnym papierze wyższej jakości
(identycznym, jak karty perforowane do ówczesnych komputerów typu Odra). Z karnetów pięcioprzejazdowych MPK wycofało się dosyć szybko
(prawdopodobnie były zbyt drogie), natomiast karnety dwudziestoprzejazdowe nie cieszyły się dużym
zainteresowaniem pasażerów – zapewne ze względu na konieczność „zainwestowania” większej gotówki przy zakupie i w rezultacie też nie były później
dostępne. Na karnetach dziesięcioprzejazdowych w
1980 r. umieszczano z tyłu nadruk ozdobny, przypominający o jubileuszu 100-lecia komunikacji
miejskiej. Te karnety nie były fałszowane (nawet
przy obecnych możliwościach komputerów i domowych drukarek, trudnym byłoby uzyskanie specyficznych „niedodruków” i lokalnych wyblaknięć, typowych dla ówczesnej techniki poligraficznej), co
najwyżej zdarzały się „wycieki” z drukarni.
Karnet wsuwało się do szczeliny kasownika, potem należało pociągnąć za rączkę i poprzez mechanizm sprężynowy następowało odbicie na blankiecie zestawu cyfr oraz wycięcie z lewej strony
otworu. Ten otwór przy współpracy z zapadką znajdującą się wewnątrz kasownika powodował iż kolejne nadruki znajdowały się w regularnych odstępach jeden pod drugim. Cyfry odbijane na bilecie
miały następujące znaczenie: pierwsze cztery –
unikatowy numer kasownika (wymalowany też farbą
na samym urządzeniu), następne cztery – bieżący

dzień i miesiąc, dwie końcowe – numer kursu.
Zmiana tych cyfr była możliwa z zewnątrz przez
motorniczego lub kierowcę. W Poznaniu nie stosowano tej możliwości i w okresie późniejszym środkowe cztery cyfry były przeznaczone na numer taborowy pojazdu, w którym dany kasownik był zainstalowany, a ostatnie dwie oznaczały bieżący dzień.
Ponieważ również te kasowniki miały skończoną
doskonałość, zdarzało się, iż najświeższe kasowanie wcale nie było ostatnim na liście. Nieraz jeden
nadruk nachodził na drugi i dyskusje z kontrolerami,
czy jest to jedenasty skasowany przejazd (na karnecie dziesięcioprzejazdowym), czy dziewiąty nie
należały do rzadkości. Osoby spostrzegawcze korzystały też z faktu, iż w danym dniu nie zmieniano
zestawu cyfr i jadąc tym samym pojazdem można
było nie kasować biletu. Wykorzystując to zjawisko
niektórzy podróżni mieli przy sobie kilka karnetów i
kolejne przejazdy kasowali na odrębnych karnetach
licząc na to iż tego dnia wsiądą jeszcze raz do pojazdu którym już jechali. Było to dosyć prawdopodobne, zwłaszcza na liniach autobusowych. Później
młodzież wymyśliła sposób na utrudnianie życia
kontrolerom. Wyjmowało się spory plik karnetów,
dawało się komplet „kanarowi” i mówiło: gdzieś tu
jest ten właściwy...
przy biletach miesięcznych:
Obowiązywały one tylko w określonej relacji dom
– miejsce pracy (lub nauki). Były to tak zwane bilety
pracownicze, sprzedawane ze znacznym rabatem.
Do ich nabycia była potrzebna legitymacja, na której na odwrocie zakład pracy lub szkoła wbijały
swoją pieczęć adresową, potwierdzając jednocześnie wpisany przez posiadacza adres. Bilety dostępne dla wszystkich były zdecydowanie droższe i
mało kto z nich korzystał. Zresztą „zdobycie” pieczątki jakiejś instytucji na odwrocie legitymacji było
realne. Ważność biletu na kolejne miesiące wznawiało się przez naklejenie samoprzylepnego znaczka, na którym należało wpisać numer legitymacji.
Znaczków tych nie fałszowano, mogły się zdarzyć
„wycieki” z drukarni. Nie było wtedy biletów sieciowych – tylko na ściśle określone relacje. Było to
utrudnienie dla podróżnego, zwłaszcza, gdy pojawiły się trasy alternatywne. Przykładowo, z Rataj na
Ogrody można było w porównywalnym czasie dojechać następującymi trasami:
- czternastką i siódemką przez Most Dworcowy;
- trzynastką i ósemką przez plac Wolności;
- jedynką i dziewiętnastką przez Trasę Hetmańską.
Wtedy wystarczyło kupić dziesięć pustych blankietów legitymacji, wybrać z nich trzy o numerach
łatwych do przerobienia i każdą „ostemplować” na
inną trasę. Najwygodniejsze były blankiety kończące się cyframi 3 (jako podstawowa) oraz „zapasowe” 8 i 9. Na ogół jeździło się trasą wskazaną na bilecie podstawowym (i tam był naklejony aktualny
znaczek), a gdy koledzy namówili do wspólnego
powrotu inną trasą (ach ci piwosze z „dwudziestki”...), to w razie kontroli delikwent grzecznie tłumaczył kontrolerowi iż zapomniał karty, pozwalał spisać swoje dane, w domu zrywał całą warstwę
znaczków (dzięki czemu górne z miesiąca poprzedniego i aktualnego były nieuszkodzone), po
czym całość przeklejał na blankiet „zapasowy” z
właściwą trasą. Teraz wystarczyło tylko przerobić
numer wpisany na znaczku (z 3 na 8 lub 9) i tak
przygotowany bilet miesięczny okazać na Głogowskiej. Jeżeli nie przegapiło się terminu, to taka operacja kosztowała pięć złotych opłaty manipulacyjnej
(przy cenie biletu miesięcznego 40 zł) i trochę cza-
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su. Była to metoda rzadko spotykana, gdyż i kontrolerzy byli spotykani bardzo rzadko. Można było
przejeździć kilka miesięcy nie będąc kontrolowanym, zwłaszcza w tak zwanych godzinach szczytu,
gdy nawet pasażerom trudno było wejść do wnętrza
wagonu. W godzinach pozaszczytowych gapowicze
wsiadali do wagonu w którym nie było konduktora
rewizyjnego. Stojąc blisko drzwi obserwowali tego
ostatniego i gdy zamierzał przejść do wagonu, w
którym taki delikwent się znajdował – on przesiadał
się do kolejnego wagonu i tam kasował bilet. Gdy
było widać kontrolerów na przystanku, gapowicze
na ogół zdążyli wysiąść lub skasować bilet zanim
tamci pojawili się w wagonie.
Na zakończenie, uprzedzając ataki ewentualnych
moralistów dodam, iż opisałem stan istniejący w latach 1971–1976 w Poznaniu. Nie oznacza to, iż
sposoby takie stosowałem osobiście lub, że je popieram. Po prostu: tak wtedy było i, moim zdaniem,
warto te fakty ocalić od zapomnienia.
Marek Malczewski

Cichy miłośnik
Miło nam donieść, iż pracownikom MPK Poznań
Sp. z o.o. nie jest obca idea ratowania zabytków i
kultywowania historii oraz tradycji komunikacji miejskiej. Takich ukrytych miłośników można spotkać,
jak się okazuje, w różnych wydziałach poznańskiego przewoźnika. Ostatnio ujawnili się na A1 i w sobotę 2 marca zorganizowali nawet (bez wiedzy
KMPS-u!) przejazd historyczny na linii 63 autobusem ikarus 280, choć niezbyt historycznym, bo
1516 po modernizacji, ale za to z jak najbardziej historyczną tablicą liniową. Można było się z niej dowiedzieć, m.in., iż przy ul. Bułgarskiej możemy
przesiąść się na tramwaj linii nr 3, przy moście Teatralnym na autobusy pośpiesznych linii A i B, zaś
przy Bałtyku na C! Na Górczynie, według wspomnianej tablicy, do dyspozycji mamy nie tylko
tramwaje linii nr 11 i 12, ale również autobus linii
79! Mniej zorientowanym przypominamy, że od
czasu otwarcia niedawno świętującej 5-lecie istnienia, trasy PST, na Górczyn nie jeżdżą już tramwaje
linii 11 i 12, zaś na Junikowo linii 3. Linia C została
przekształcona w A, a dawna B została zlikwidowana, natomiast autobusy linii 79 przez Górczyn
przestały jeździć jeszcze w pierwszej połowie lat
90. (ubiegłego wieku).
A tak na poważnie – szkoda, że tablice, mające
ułatwić podróżowanie pasażerom MPK, informując
ich o możliwości przesiadek, poprzez wieloletnie
zaniedbanie, dezinformują. Chyba przydałyby się
przeglądy posiadanych tablic i ich uaktualnienie
choć raz do roku, aby później pasażerom nie przypominały się niespodziewanie czasy, gdy w Poznaniu nie było PeSTki (brrr, zgroza!) i obowiązywał inny układ komunikacyjny.
Arkadiusz Lubka

PST – czy warto
przedłużać?
W drugim numerze Przystanku redaktor naczelny
przedstawił swoje przemyślenia na temat PST i jak
poprawić jakże ewidentne błędy w funkcjonowaniu
tej linii. Mając je na uwadze, chciałbym przedstawić
swoją własną propozycję uzdrowienia sytuacji,
opartą na swojej pracy maturalnej (Extended Essay
programu International Baccalaureate). Celem mojej pracy była odpowiedź na pytanie, czy warto
7

przedłużać PST?
Aby odpowiedzieć na nie należy najpierw popatrzeć na to, jak ważny jest Poznański Szybki Tramwaj. Centrum usługowo-handlowe miasta, za którego obszar można w zasadzie przyjąć obszar Strefy
Parkowania (SP), to miejsce pracy, zakupów i rozrywki całego miasta, w tym mieszkańców Piątkowa i
Winograd, których jest około 68000. Za najbardziej
„centralny” element centrum zaś trzeba przyjąć
kwadrat ulic al. Marcinkowskiego – 27. Grudnia –
Gwarna – Św. Marcin, ponieważ tam jest największe zagęszczenie biur, sklepów i punktów usługowych. Przed wybudowaniem PST mieszkańcy Winograd mogli się dostać w ten rejon tylko 3, 4 i 10,
które co prawda docierają do środka osiedli, ale z
osiedli do centrum jadą jakże powolną i okrężną
drogą wzdłuż ul. Winogrady, która wcale nie dociera do osiedla mieszkaniowego o tej samej nazwie.
Jeżeli zaś chodzi o mieszkańców Piątkowa, to w
zasadzie do zachodniej części centrum mogli oni
dojechać tylko autobusami, ponieważ nie istniała linia tramwajowa dojeżdżająca na północ od ul. Lechickiej.
Uruchomienie PST znacznie poprawiło dojazd
tych ludzi do zachodnich i środkowych części centrum, ponieważ jego trasa omija główne wąskie
gardło, czyli ul. Pułaskiego. Niestety, wprowadzenie
4 nowych linii tramwajowych znacznie pogorszyło
prędkość przewozową tramwajów w ciągu czterech
najbardziej obciążonych węzłów tramwajowych –
Most Teatralny – Rondo Kaponiera – Bałtyk – Most
Dworcowy. Szczególnie Most Teatralny ze 123
tramwajami na godzinę jest bardzo obciążony pomimo sygnalizacji świetlnej dającej priorytet komunikacji szynowej. Kolejnym problemem jest popularność PST, z którą nie dają sobie rady 4 linie
tramwajowe. Wielokrotnie zdarzyło mi się zaobserwować, że niektórzy pasażerowie nie mogli wejść
do pierwszego tramwaju, który podjechał na przystanek (szczególnie rano na stacji Słowiańska i na
Moście Teatralnym po południu).
Wiele osób zaczęło planować przedłużenie linii
PST pod Mostem Teatralnym i wzdłuż linii kolejowej
w kierunku Dworca Głównego. Ja także zacząłem
się nad tym zastanawiać. To rozwiązanie zdjęłoby
pokaźną liczbę tramwajów z ul. Roosevelta, przyspieszyłoby komunikację w tamtym rejonie miasta i,
co niebagatelne, stanowiłoby zalążek nowej sieci
szybkiej kolei miejskiej. Najtańszym chyba wyjściem (co prawda mogę się mylić) byłoby przebudowanie układu torów odstawczych pociągów podmiejskich i usunięcie jednego lub dwóch torów od
strony ul. Roosevelta. Pomiędzy Mostem Teatralnym a rondem Kaponiera ulokowany zostałby łączony przystanek dla obu węzłów, a następnie trasa biegłaby odcinkiem jednotorowym od Mostu
Uniwersyteckiego (w miejscu toru łączącego peron
7 z torami odstawczymi) do peronu 7 na Dworcu
Głównym.
Jeżeli chodzi o układ linii, pozostawiłbym dotychczasowe połączenie torowe z Mostem Teatralnym i
linię D na obecnej trasie. Linia 12 wróciłaby na starą trasę sprzed 1997 roku (do Górczyna przez Most
Dworcowy) w ramach „rekompensaty” za 14. 15
przestałaby istnieć.
Powstaje tu jednak pytanie: czy usprawniłoby to
komunikację? W końcu pasażerowie PST musieliby
tracić czas na przesiadki chcąc dojechać do Górczyna, Starołęki czy Junikowa, co dzisiaj mogą zrobić bez konieczności zmiany tramwaju. I czy odcinek jednotorowy nie wymusi zbyt małej częstotliwości? Wszak to 675 metrów. Takie właśnie pytania
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zadałem w swojej pracy maturalnej.
Aby udzielić odpowiedzi, w czerwcu 2001 roku,
wraz z kolegą Leszkiem Dobrowolskim, dokonałem
prostych badań na trasie PST. Polegały one na
mierzeniu natężenia ruchu za pomocą prostego
licznika ręcznego na odcinku PST Słowiańska –
Most Teatralny (w kierunku centrum w godzinach
6–8 i w kierunku os. Sobieskiego w godzinach od
14–16). Z 60 kursów wykonywanych w tych godzinach udało nam się w różne dni robocze dokonać
pomiarów na 48 z nich.
Wykazały one, że rano do wozów linii D wsiada
około 20 pasażerów mniej niż do wozów innych linii.
Należy jednak pamiętać, że D jeździ przez centrum
miasta, dowożąc pracowników i klientów do biur i
sklepów, w związku z czym szczyt na niej zaczyna
się później. Po południu jednak stosunkowo więcej
pasażerów wraca na Piątkowo linią D. Łączna
średnia dla linii 12, 14 i 15 dla popołudnia wynosi
150,8 pasażerów / kurs, a D – 174,8. Tak więc likwidacja linii D dość drastycznie pogorszyłaby dojazd wielu osób do i z pracy, tym bardziej, że z Mostu Teatralnego w kierunku Al. Marcinkowskiego
można dojechać tylko linią 9, która jest i tak już
dość mocno obciążona.
Dzięki temu badaniu udało mi się obliczyć maksymalne obciążenie linii – 3489,6 pasażerów na
godzinę. Tyle więc musi przewozić nowy PST według mojego projektu. Częstotliwość poruszania się
po jednotorze od Kaponiery do Dworca obliczyłem
używając poniższych założeń:
- długość odcinka: 675 m;
- prędkość przejazdu przez zwrotnicę na początku:
10 km/h;
- prędkość maksymalna: 60 km/h;
- przyspieszenie: 1,2m/s2 (takie samo jak w tatrze
RT6N1);
- maksymalna długość postoju na Dworcu PKP: 45
sekund;
- „zakładka” 30 sekund.
Wynik, który otrzymałem to niecałe 3 minuty. Tak
więc przy obciążeniu 3489,6 pasażerów na godzinę, wagony musiałyby mieć pojemność minimum
174,5 pasażerów. Oczywiście, obsługa tej trasy
wiąże się z kupnem wagonów dwukierunkowych.
Pozostaje tylko pytanie, czy takie połączenie cieszyłoby się dużą popularnością wśród użytkowników PST? Wraz z kolegą Adamem Białasem przeprowadziliśmy ankietę wśród 600 losowo wybranych użytkowników PST, co do celów ich podróży.
Niestety – przeprowadzona ona została w lipcu, co
praktycznie przekreśla jej sensowność – nie wlicza
bowiem uczniów i studentów. Wykazała ona jednak,
że 36,6% pasażerów PST wysiada z tramwaju w
ciągu ul. Roosevelta, a 37,3% jeździ 12, 14 albo 15
poza zasięg mojego przedłużenia. Do centrum linią
D jeździ 16,6% pasażerów.
Trzeba jednak zastanowić się nad teoretycznymi
czasami przejazdu i potokami pasażerskimi w ciągu
roku szkolnego. Większość szkół wyższych (UAM,
Akademia Ekonomiczna, Akademia Muzyczna,
Akademia Medyczna) znajduje się w pobliżu trasy
linii D. Linia D także okrąża ten „kwadrat” ulic, o którym pisałem powyżej. Tak więc jest ona bardzo
ważna dla pasażerów PST – sens jej istnienia jest
jak najbardziej uzasadniony.
Co jednak ze Starołęką, Górczynem i Junikowem,
które pozbawione byłyby bezpośredniego połączenia z PST? Myślę, że jest tu kilka wariantów. Jak
już nadmieniłem, najlepszym, moim zdaniem, byłby
powrót 12 na trasę sprzed 1997 roku i zastąpienie
w ten sposób 14. Co do Junikowa zaś – myślę że
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jedyną opcją byłoby uruchomienie jakiejś linii „bisowej” na trasie Junikowo – Gwarna lub Junikowo –
al. Marcinkowskiego. Usprawniłoby to dojazd
mieszkańców Piątkowa na Górczyn i Junikowa do
Centrum. Zakładam, że przez obecnie bardzo obciążone rondo Kaponiera i Bałtyk jeździłoby mniej
tramwajów – nie byłoby już tam przecież 12, 14, 15.
Moje badania można faktycznie nazwać, jak to
ujął pewien profesor urbanistyki, którego usiłowałem przepytać na stacji PST Serbska, „dziecinadą”,
ze względu na banalne techniki badawcze oraz
przeprowadzenie ankiety poza rokiem szkolnym, to
jednak dają do myślenia. Owszem – zakładanie, że
przesiadki dla „eks-pasażerów” 12 i 14 będą szybsze, jest dość optymistyczne. Jednakże należy pamiętać, że tylko miłośnicy tramwajów lubią spędzać
w nich jak najwięcej czasu. I że najwyższy czas zacząć się zastanawiać, czy chcemy jeszcze przez
kolejne pięciolecia używać łokci przy dojeździe do
szkoły i grzęznąć w korkach tramwajowych na drastycznie przepełnionym Moście Teatralnym. Niestety, pętla zamiast wybiegu dla połowy piesków jeżyckich pod Mostem Teatralnym nie zmieni wiele
na dobre.
Karol Tyszka

Kultura
Do niedawna powszechnym zjawiskiem było zamykanie przez motorniczych i kierowców autobusów drzwi przed nosami biegnących pasażerów.
Stopniowo zauważam, że jest to coraz rzadsze,
choć niestety zdarza się. Szczególnie poprawa,
według mnie, nastąpiła wśród kierowców autobusów. Na linii 74 zdarzyło się nawet niedawno, że
kierowca już po ruszeniu z pętli zatrzymał się i gestem zawołał pasażera. Ten, niestety, nawet nie
podziękował. Chamstwo jest spotykane, jak widać,
z jednej i z drugiej strony. Choć, co cieszy, ze strony pracowników MPK jest go coraz mniej. Kierowcy
i motorniczowie są bardziej sympatyczni i uprzejmi,
niż było to kiedyś. Jak widać, oprócz zmian taborowych, są także zmiany w relacjach między pasażerami i obsługą, co chyba obu stronom wychodzi na
dobre. Nam, pasażerom przyjemniej się z Wami
podróżuje, a i Wasz zawód odzyskuje znowu należną mu rangę.
Grzegorz Narkiewicz
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PRZYS T A NEK
bezpłatny dwutygodnik
miłośników komunikacji
miejskiej
kontynuacja Nowinek z Pyrogrodu
Z kraju i ze świata
! Bydgoszcz (autobus). „Automaty” IK2803842 i 3847 nareszcie jeżdżą bez reklam, niebiesko-białe. Ponadto naklejki reklamowe zniknęły też
z wozów 3600, 3604 i 3831, które jednak nadal
można zobaczyć w podkładach starych reklam.
! Bydgoszcz (impreza odwołana). Z przykrością jesteśmy zmuszeni poinformować, że w związku z kłopotami organizacyjnymi i finansowymi,
a także ze względu na mającą się odbyć w tym samym terminie imprezę w Krakowie, zapowiadana
na 20/21.04. impreza nie odbędzie się. Bydgoscy
miłośnicy nie tracą jednak zapału i obiecują zorganizowanie imprezy z podobnym programem w przyszłym roku. W najbliższych miesiącach (maj, czerwiec) jest w planie przejazd tramwajem w ramach
obchodów Dni Bydgoszczy.
! Bydgoszcz (tramwaj). W Bydgoszczy pojawiły się nowe składy: 245 kursuje w parze z 262,
a 229 ma za sobą 252.
! Bytom (autobus). W 4 numerze Przystanku
informowaliśmy o zakupie przez PKM Bytom 4 ikarusów ze Szczecina. Szczegółowe informacje na
ich temat prezentuje tabela obok.
! Czeladź (autobus). Prywatna firma Przedsiębiorstwo Usług Pasażerskich z Czeladzi w połowie
marca testowała MANa SL263 nr 209, który przybył
z PKM Jastrzębie.
! Częstochowa (autobus). W czasie Wielkiego
Tygodnia Częstochowę odwiedził autobus volvo
7000 (granatowo-zielony egzemplarz tradycyjnie
objeżdżający kraj w tym celu), który wizytował już
podjasnogórski gród niemal dokładnie dwa lata
wcześniej.
! Częstochowa (autobus). Zmienia się oblicze
częstochowskich ikarusów 280.70. Już pięć z nich
(164, 165, 166, 169 i 170) kursuje z reklamami.
Oczywiście dziwić może fakt, że malowane są autobusy nowe. Nowsze ikarusy nie przechodzą napraw głównych. Tymczasem nic nie zapowiada, by
do zakładu napraw miały pojechać znacznie starsze
hungary 435.05C z 1993 roku i doskonale się trzymające ikarusy 280.58 z roku 1991 (jeszcze czerwone).
! Częstochowa (autobus). Na linii 3 TESCO
coraz rzadziej pojawiają się autobusy z reklamą
zleceniodawcy, a coraz częściej ikarusy o numerach 322 i 335. Czyżby dyspozytorzy nie wiedzieli,
że te dwa autobusy, swego czasu w barwach Tesco, już tych reklam nie mają? Autobus numer 322
jest jednym z ostatnich, jakie opuściły zakład napraw autobusów, toteż jest całkowicie biały. Jest to
obecnie typowe stadium przejściowe dla wozów wy-
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remontowanych, oczekujących na reklamę. Białe są
także zderzaki, co może ucieszyć wielu miłośników
z innych miast, którym nie przypadały do gustu dotychczasowe czarne. Istotnie, jednolita biel (jeśli
dodać do tego białe tablice rejestracyjne – wozy nr
343 i 344) na przedzie i tyle prezentuje się nieźle.
! Częstochowa (informacja pasażerska).
Źle się dzieje ostatnio w Częstochowie z informacją
wizualną dla pasażerów. Można odnieść wrażenie,
że w MPK opiekuje się tym osoba, której się wydaje, że im więcej na tablicy informacji, tym lepiej.
Przez to oczywiście tablice są nieczytelne. Ponadto, nazwy krańców na wyświetlaczach są dość
dziwne. Najpierw pojawił się zastanawiający napis
na wyświetlaczach wozów linii 33: „DWORZEC
GŁÓWNY PKP / LEŚNA KOMOBEX 382”. Potem
powstały takie „kwiatki”, jak np.: „RAKÓW / DW.
PKP RAKÓW” dla linii 32. Natomiast nazwanie
krańca przy ulicy Orzechowskiego „Dworcem Gł.
PKP” na tablicach i rozkładach jazdy można by
przeboleć, gdyby nie napis na jednym z wyświetlatyp
IK280.26
IK280.26
IK280.26
IK280.26

nr rejestracyjny
SY13747
SY13749
SY13744
SY13746

nr w PKM
Bytom
7233
7234
7235
7236

nr w zaj.
Klonowica
1194
1082
1197
1081

czy ikarusa 412: „PKP Gówny”. Co gorsza, po interwencji (choć zgodnie z nomenklaturą PKP jest to
Częstochowa Osobowa, a nie Częstochowa Główna), napis ten zmieniono na „PKP OSOBOWA”. Jeśli dla przeciętnego pasażera jest to nazwa dająca
maksimum wyobrażenia o lokalizacji krańca, to
czekajmy na następne innowacje... Ponieważ ktoś
się upiera, by na wyświetlaczach ikarusów 412
i 415 były wypisane oba krańce (co za różnica,
w którym kierunku autobus jedzie?), kursy zjazdowe tych wozów są oznaczane miejscem rozpoczęcia i informacją o zjeździe, np. „25 Fieldorfa / Kurs
zjazdowy”, co niewiele daje pasażerom.
! Gdańsk (autobus). Od 3.04. do końca maja
wprowadzone zostały objazdy dla linii autobusowych obsługujących rejon dzielnicy Suchanino.
Spowodowane jest to rozpoczęciem prac przy budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Trzy Lipy, Schuberta i Beethovena. Zmiany tras obejmą linie: 115
i 199, które będą kursowały ul. Schumana w kierunku Suchanina, a ul. Wagnera w kierunku
Wrzeszcza. 130, 184, 384, N6, zamiast przez Trzy
Lipy i Piecewską, będą kursowały objazdem ulicami
Schuberta i Rakoczego w obie strony. 183 będzie
kursowała ul. Rakoczego z pominięciem Piecew-

PRZYSTANEK 6 (6)

skiej, Trzech Lip i Schumana.
! Gdańsk (autobus). Na 15.04. jest planowana
zmiana rozkładów jazdy dla linii 106, 111, 138
i 158. Ponadto trasa linii 158 ulegnie skróceniu –
odtąd będzie kursowała w relacji Port Północny –
Elmont. Ponadto z linii 106 zostaną wydzielone kursy sezonowe (oznaczone jako „L”) i utworzą odrębną linię sezonową 606, której trasa będzie biegła
przez nowo wybudowany most wantowy. Tylko tym
szczegółem będzie się różnić od 106. Natomiast
z linii 138 znikną niskopodłogowce.
! Gdańsk (autobus). Pod koniec marca z NG
w Kapenie wróciły IK280 nr 2104, 2106 i 2299.
! Gdańsk (tramwaj). Malowanie firmowe
otrzymały
składy
1400+1401+1402
i
1327+1328+1326. W naprawie znajdują się wagony
1381+1382+1383 i 1307+1308. Świeżo z remontu
wyjechał skład 1329+1330.
! Gdańsk (tramwaj). W miniony i następny
weekend będą trwały prace torowe na Przeróbce.
W związku z tym zostały skrócone linie 8, 13 do pęrok
prod.
1991
1989
1990
1990

nr podwozia
2360
2745
2291
1740

malowanie
reklama Atlasa
reklama Funduszu Mikro
zakładowe, kremowo-czerwone
zakładowe, kremowo-czerwone

tli Przeróbka, a na pozostałej trasie w kierunku Stogów kursują, odpowiednio do zastępowanej linii, zatramwaje T8 i T13.
! GOP (autobus). Uzupełniając artykuł Paradoksy górnośląskiej komunikacji z poprzedniego
numeru, informujemy, że KZK GOP wycofał się
z zawieszania od 1.04. linii nr 250 i pozostawił dla
850 podjazd pod Centrum Handlowe M1. Zawieszeniu uległa jedynie linia bezpłatna S-1.
! GOP (autobus). 23.03. odbyła się mała impreza autobusowa zorganizowana przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gliwicach. W roli
głównej atrakcji wystąpił najstarszy autobus WPK
Katowice, pozostający w eksploatacji liniowej, czyli
ikarus 280.26-463 z 1981 roku. Uczestnicy wybrali
się wiekowym autobusem na objazd m.in. zlikwidowanych linii tramwajowych 1 i 2 w Gliwicach oraz
31, 32 i 33 w okolicach Rokitnicy i Miechowic; wjechali także m.in. na ulicę Piekarską, gdzie autobus
przebrał się za (najprawdopodobniej pierwszy w historii) zatramwaj linii T-38.
! GOP (tramwaj). Z dniem 1.04.2001 r. Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach
wprowadził kolejne zmiany w komunikacji tramwajowej. Jednakże ostatnia groźba wojewody o wpro1

wadzeniu osobnych biletów w tramwajach, w przypadku dalszego zmniejszenia pracy przewozowej
dla PKT Katowice, była na tyle silna, że KZK GOP
w odniesieniu do całej sieci nieznacznie zwiększył
pracę przewozową. Zrekompensował to sobie jednak cięciami w Zagłębiu. Po ograniczeniach wprowadzonych od 1.02. br. powróciły: na linię 9 cztery
z ośmiu zabranych składów, na linię 15 jeden skład,
a na linię 16 aż dwa składy. Jeszcze bardziej interesująco przedstawia się sytuacja po drugiej stronie
Brynicy. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami,
w dni robocze linie 21 i 27, zamiast co 16 minut,
kursują co 20, linia 24 przedłużona została z centrum Sosnowca do pętli Będzińskiej i, zamiast co 14
minut, kursuje co 20. Linie nr 22 i 28 w soboty
z powrotem (po zmianach od 12.12.2001 r.) kursują
co 20 minut (zamiast co 16). Ponadto w niedziele
linia 27 do południa kursuje z bardzo przyjazną pasażerowi częstotliwością 40 minut (podobnie 26
w godzinach porannych w dni wolne). Cięcia dotknęły również w niewielkim stopniu niedawno uruchomioną linię nr 35. Tym razem przebojem sezonu
są pojedyncze wagony na linii nr 27 w soboty
(w Będzinie jest to dzień targowy) i rewelacyjnie
efektywny rozkład linii 24, gdzie na 53 minuty jazdy
w obydwie strony standardowo przypada 27 minut
postoju, a w wieczorem znacznie więcej. W zamian,
żeby nikt nie mógł powiedzieć, że KZK GOP ogranicza komunikację tramwajową, przywrócono kursowanie taboru 2×105N (zamiast 1×105N) na 4 z 8
pociągów linii 9 (pociągi 93, 94, 97 i 98) oraz na linii
15 (pociąg 1502), a także zamieniono 1×102N na
2×105N na linii 16 (pociągi 161 i 165). Stodwójki te
jednak już nie wróciły na linię 12, skąd je zabrano –
dalej kursują tam pojedyncze wagony 105N.
! Jaworzno (autobus). Na ulicach pojawił się
kolejny piętrus – MAN SD-202. Choć autobus
otrzymał numer taborowy 195, to do dziś jeździ
w berlińskiej reklamie książek telefonicznych.
! Katowice (autobus). Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Katowicach ogłosiło kolejny
przetarg na zakup krótkich autobusów niskopodłogowych – tym razem ma ich być aż 15 sztuk. Poprzedni (na 9 sztuk, wygrany przez solarisa urbino
12) został unieważniony na skutek protestów firmy
MAN twierdzącej, że Solaris nie posiada wszystkich
wymaganych homologacji. Termin realizacji nowego zamówienia to koniec sierpnia br.
! Kielce (autobus). Do MZK dotarł pierwszy
z czterech zamówionych jelczy M081MB. Piąty ma
być autobusem w wersji podmiejskiej (jedna para
drzwi). Pomimo wygrania przetargu z Iveco, autobus z Jelcza przybył z miesięcznym poślizgiem
spowodowanym problemami finansowymi fabryki
w Laskowicach. Jak wynika z wypowiedzi udzielonej Gazecie w Kielcach przez dyrektora MPK, Stanisława Nowaka, jelcz został oceniony jako pojazd,
który znacznie lepiej będzie spisywał się na kieleckich drogach. Iveco przedstawiło gorsze warunki
gwarancji na silnik. Zgodnie z zamysłem MPK, jelczątka zostaną wystawione do walki z busiarską
konkurencją. Mają pojawiać się głównie na trasach
podmiejskich do Piekoszowa i Chęcin. Jeśli nie będzie już dalszych problemów z ich dostawą, to
wszystkie pięć maluchów (w cenie 250 tys. złotych
za sztukę) pojawi się w Kielcach do końca kwietnia.
! Kraków (tramwaj). Donoszą z Krakowa:
rozstrzygnięty został przetarg na wykonawcę remontu torowiska tramwajowego w ulicach Mikołajczyka, Srebrnych Orłów, Piasta Kołodzieja (około 6
kmtp). Mimo to jego uczestnicy, łącznie ze zwycięzcą, odwołali się od wyniku. Po przeanalizowaniu
2

dokumentacji, komisja przetargowa doszła do wniosku, ze jeden z dokumentów przetargowych zwycięzcy budzi wątpliwości. W związku z tym komisja
wskazała kolejną firmę na liście jako zwycięzcę.
W każdym razie zanosi się na to, że rozpoczęcie
remontu wyżej wymienionych torowisk przeciągnie
się w czasie. Przypominamy, że naprawa miała się
rozpocząć w okolicach 20.04. br. Przedstawiciel
ZDiK twierdzi, ze termin ten jest mało realny. Skrócono i przesunięto również czas remontu torowiska
w ul. Piłsudskiego. Związane jest to z wizytą papieża Jana Pawła II w Krakowie, planowaną na połowę
sierpnia.
! Kraków (tramwaj). W związku z uroczystościami w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, w dniu 7.04. linia tramwajowa
nr 10 kursowała na wydłużonej trasie do Borku Fałęckiego według specjalnego rozkładu jazdy (częstotliwość bez zmian dla dni świątecznych – co 20
minut).
! Kraków (tramwaj). Zapowiada się mały remoncik, a konkretnie wstawki szyn. Jak podało
MPK Kraków, od 5.04. (po ostatnim zjeździe do zajezdni) do 10.04. wyłączony będzie z ruchu odcinek
linii tramwajowej r. Mogilskie – r. Kotlarskie. W
związku z tym, linie tramwajowe 9, 11 i 14 pojadą
zmienionymi trasami: 9 – od Czyżyn przez al. Pokoju z pominięciem Jana Pawła II, Mogilskiej i Powstania Warszawskiego; 11 – przez Dworzec Gł.,
Westerplatte, Pocztę Gł., Starowiślną i dalej po
swojej trasie; 14 – od r. Kotlarskiego przez Dietla,
Starowiślną, Westerplatte do Dworca Gł. i dalej po
swojej trasie.
! Łódź (tramwaj). 28.03. w godzinach 14:15–
17:20 pierwszy łódzki Cityrunner o numerze 1201
zadebiutował w roli wozu liniowego jako dodatkowa,
czternasta brygada na linii 10. Tramwaj cieszył się
olbrzymim zainteresowaniem. W wagonie i na przystankach panował niesamowity tłok. Wśród pasażerów znaleźli się m.in. prezydent Łodzi i dyrektor generalny MPK. Decyzją prezydenta miasta przejazdy
były bezpłatne. Następnego dnia wóz obsługiwał
już całodzienną 10/7.
! Nancy (tramwaj, a właściwie trolejbus).
W środę 13.03. nastąpiło ponowne uruchomienie
nietypowego systemu trolejbusowego, nie wiedzieć
dlaczego zwanego TRAM-em. Cechą charakterystyczną tego rozwiązania jest zastosowanie w centrum miasta szyny pozycjonującej. Dzięki niej pojazdy (wyglądające bardzo futurystycznie 24metrowe dwuprzegubowce) poruszają się ściśle
wyznaczonym torem. Poza centrum jeżdżą one jak
klasyczne trolejbusy. Pierwsze otwarcie trasy miało
miejsce 12.01.2001 r. Jednak z powodu nieustających problemów technicznych i aż dwóch poważnych wypadków, już po miesiącu eksploatacji
wstrzymano wszelki ruch tych pojazdów. W czasie
ponad rocznej przerwy dokonano wielu niezbędnych modernizacji zarówno w pojazdach, jak i w infrastrukturze. Miejmy nadzieję, że drugie podejście
okaże się bardziej udane i TRAM stanie się elementem charakterystycznym dla systemu komunikacyjnego w Nancy.
! Olkusz (autobus). Z żalem żegnamy kolejnego przegubowego ikarusa 280 należącego do PKM
Olkusz. Autobus nr 4279 podzielił los 4379 i został
sprowadzony do standardu ikarusa 260. Podczas
„upgrade’u” przeprowadzonego warsztatach PKM
otrzymał, m.in. tylne światła od fiata ducato.
! Piła (autobus). W lutym dojechał do piły piąty
jelcz supero i dostał numer 371. Jak twierdzi dyrektor MZK, jest to ostatni wysokopodłogowy autobus
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kupiony dla Piły. Dodajmy, że w tym roku nie będzie
już więcej zakupów, co być może tłumaczy tę wypowiedź.
! Piła (autobus). Od 31.03. zostały zmienione
trasy linii 2 i 16. Autobusy jadą teraz (zamiast przez
ul. Wiosny Ludów) Libelta, Dembowskiego, Trzcianecką i dalej po trasie al. Poznańską. Na nowych
ulicach ustawione są trzy przystanki: Trzcianecka /
Osiedlowa, Trzcianecka / Gnieźnieńska n.ż. i Libelta / Szkoła. Przy okazji zmiany trasy zmienił się trochę rozkład jazdy linii nr 2.
! Police (autobus). „Policyjne” SPPK oficjalnie
podało, iż zamierza w tym roku nabyć kilka nowych,
trzyosiowych neoplanów. Ponadto SPPK na linię
101 skierowało ikarusy, wycofując z niej MANy.
Powód jest prozaiczny: zmniejszono częstotliwość,
a wraz z nią nie zmniejszyły się jednak przewozy.
Nadmiar krótkich MANów kierowany jest obecnie
na polickie linie 109 i 111.
! Radom (autobus). Według informacji z bardzo wiarygodnego źródła, ofertę na obsługę linii 6
w trzecim już przetargu ogłoszonym przez MZDiK
złożyło tylko radomskie MPK. Dalszy bieg wypadków jest więc łatwy do przewidzenia: „Z powodu
złożenia mniej niż dwóch ofert nie podlegających
odrzuceniu, przetarg zostaje unieważniony i do
momentu ogłoszenia nowego przetargu i wyłonienia
jego zwycięzcy powierza się obsługę linii 6 dotychczasowemu przewoźnikowi”, czyli MPK Sp. z o.o.
Chyba, że w MZDiK zdecyduje się (po trzech próbach wyłonienia zwycięzcy...) na zamówienie
z wolnej ręki i od razu podpisze umowę z MPK na
deklarowany w ofercie przetargowej okres do
31.03.2007 r.
! Rędziny (autobus). Autobusy Gminnego Zakładu w Rędzinach wciąż odwiedzają Kapenę celem NG. W minionym roku z nowym przodem i tyłem (podobnie jak wcześniej wozy nr 4 i 5) powrócił
autobus nr 3. Oryginalny, berlietowski wygląd zachowują obecnie autobusy o numerach 2, 6 i 7,
choć, oczywiście, wszystkie są już zielone. Wysoka
liczebność taboru (12 autobusów przy 7 kursujących) nie zapowiada zakupu nowych pojazdów, co
mogłoby być wydarzeniem bardzo ciekawym.
! Sosnowiec (autobus). Od 1.03. obsługę linii
autobusowej nr 926 (Sosnowiec Szpital Górniczy
alias Będzin Szpital Wojewódzki – Bór Pętla) przejęła firma Meteor Jaworzno, która wysyła tam dwa
jelcze: jednego 120M i jednego M121M. Wcześniej
linię obsługiwał PKS Będzin.
! Szczecin (autobus). Od pewnego czasu na linii 101 (Pl. Rodła – Jasienica) zmienił się typ obsługującego ją taboru. W miejsce krótkich MANów
NL222 i NL223 SPPK skierowało przegubowe ikarusy 280, co złości pasażerów, którzy nie potrafią
docenić szczodrobliwości przewoźnika obdarowującego ich pojazdami wielkopojemnymi. Rzadko zdarzają się MANy NG312, które szaleją raczej na linii
107.
! Szczecin (tramwaj). Wchodzą w życie zapowiadane cięcia w rozkładach tramwajowych. Dotknęły one wszystkie linie poza 5 i ograniczyły się
do 2–4 kursów. Dodatkowo, w dni wolne oraz rano
i wieczorem w dni świąteczne na linii 9 kursować
będą pojedyncze stopiątki. Podobnie ma być na linii
6. O ile na Golęcinie z pojedynczymi wagonami nie
powinno być problemu, o tyle na Pogodnie trzeba
będzie rozpiąć część składów.
! Swarzędz (autobus). 3.04. Rada Miasta
Swarzędza uchwaliła zmianę ustawy budżetowej,
aby możliwe stało się zakupienie dwóch sztuk autobusów trzyosiowych.

! Świętochłowice (tramwaj). W nocy z 25 na
26.03., ze względu na prace torowe w Lipinach przy
ulicy Barlickiego, pociąg nocny PN-224 nie wykonał
kursów na odcinku Łagiewniki Targowisko – Chebzie Pętla – Zaborze Lompy Pętla i pojechał w zamian na pl. Sikorskiego w Bytomiu. Kursy za pociąg
nocny wykonał... kontroler ruchu samochodem
służbowym (było to cinqucento 700 albo daewoo
matiz).
! Tczew (autobus). ZKM Tczew uruchomił
pierwszą linię specjalną. Zamawiającym jest PKP,
a rzeczona linia dowozi kolejarzy na trasie: Tczew
PKP – Zajączkowo Tczewskie ZTC. Niestety, linia
ta nie posiada numeru, a na tablicach kierunkowych
widnieje jedynie napis: „PKP ZTC”. Spotkać można
na niej autosana H7.
! Warszawa (autobus), Szczecin (statek).
Drodzy Czytelnicy, aby tradycji primaaprilisowej stało się zadość, w wersji internetowej Przystanku
1.04. pojawiła się specjalna rubryka Z ostatniej
chwili. Oczywiście informacja ze Szczecina została
całkowicie zmyślona, ale... notatka z Warszawy jest
całkowicie prawdziwa!
! Warszawa (autobus). W związku z likwidacją
przez Zarząd Dróg Miejskich przystanku WKD Al.
Jerozolimskie, od dnia 25.03. od około godziny
14:00 autobusy linii 130 zostały wycofane z odcinka
Al. Jerozolimskich między ul. Śmigłowca a wiaduktami nad linią kolejową i skierowane od krańca Centrum Handlowe Reduta ul. Mszczonowską i Al. Jerozolimskimi z zawrotką w lewo na skrzyżowaniu Al.
Jerozolimskich z ul. Śmigłowca.
! Warszawa (autobus). Od soboty 6.04. ZTM
przywrócił sezonowo kursowanie autobusów linii
podmiejskiej 804 (Warszawa Okęcie – Złotokłos)
w soboty, niedziele i święta. Linię obsługują autobusy z zajezdni R-7 Woronicza: 1 brygada całodzienna w dni powszednie i 2 brygady całodzienne
w dni świąteczne, co daje częstotliwość odpowiednio co 85–110 i 42–99 minut.
! Warszawa (autobus). Na wniosek Urzędu
Gminy Warszawa Ursus, w celu rozszerzenia obsługi komunikacyjnej północno-wschodniej części
Ursusa oraz poprawy obsługi komunikacyjnej nowej
siedziby Urzędu Gminy przy pl. Czerwca 1976 r.
i skomunikowania jej z południową częścią Ursusa,
od dnia 2.04. Zarząd Transportu Miejskiego wprowadził stałą zmianę trasy linii 177. Autobusy tej linii
zostały wycofane z ulic: Pużaka, Sławka oraz Bohaterów Warszawy. Nowy przebieg trasy wygląda następująco: Okęcie – al. Krakowska – Łopuszańska
– Al. Jerozolimskie – Sosnkowskiego – Kompanii
„Kordian” – (powrót: Kompanii „Kordian” – Spisaka
– Al. Jerozolimskie) – Regulska – Sosnkowskiego –
Kościuszki – (powrót: Kościuszki – Spisaka – Regulska) – Cierlicka – Gierdziejewskiego – Posąg 7
Panien – Szamoty – Traktorzystów – pl. Czerwca
1976 r. Na zmienionym odcinku trasy linii 177 zostają uruchomione nowe przystanki. Jednocześnie,
przy nieznacznym wydłużeniu czasu przejazdu, nastąpił znaczący spadek częstotliwości kursowania:
w dzień powszedni z 22–25 do 30–35 minut, a w
dzień świąteczny – z 30 do 40 minut. Ponadto, w
związku z dezaktualizacją nazwy zespołu przystankowego ZM Ursus, zlokalizowanego właśnie przy
pl. Czerwca 1976 r., zmieniono ją na Pl. Czerwca
1976 r. Obsługę linii zapewnia zajezdnia MZA
Kleszczowa.
! Warszawa (rozkłady). Po upływie miesiąca
– od 2.04. ZTM wprowadził kolejne ograniczenia w
funkcjonowaniu komunikacji. Przedstawiają się one
następująco:

- z linii 106 wycofano jedną brygadę szczytową
w dni powszednie;
- z linii 111 wycofano w dni powszednie jedną brygadę całodzienną oraz jedną szczytową, a w zamian uruchomiono 1 tzw. maraton;
- z linii 123 wycofano 1 brygadę całodzienną w dni
powszednie;
- z linii 175 wycofano 1 brygadę szczytową w dni
powszednie tylko w szczycie popołudniowym,
a pozostałe brygady szczytowe połączono z brygadami-„maratonami”;
- z linii 188 wycofano 1 brygadę szczytową w dni
powszednie oraz zlikwidowano oddzielny rozkład
sobotni. Obecnie w soboty, niedziele i święta
obowiązuje dotychczasowy rozkład niedzielnoświąteczny;
- z linii 301 wycofano 1 brygadę szczytową w dni
powszednie;
- z linii 407 wycofano 2 brygady całodzienne w dni
powszednie, a w zamian uruchomiono 2 brygady
szczytowe. Ponadto, w soboty wycofano 1 brygadę-„maraton”;
- z linii 460 wycofano 1 brygadę szczytową w dni
powszednie;
- z linii 506 wycofano 2 brygady całodzienne w dni
powszednie, ale w zamian uruchomiono 3 brygady szczytowe (w tym 1 tylko poranną);
- z linii 523 wycofano 1 brygadę szczytową w dni
powszednie oraz zlikwidowano oddzielny rozkład
sobotni. Obecnie w soboty, niedziele i święta
obowiązuje dotychczasowy rozkład niedzielnoświąteczny;
- z wielu linii (m.in.: 125, 184, 519, 525 i 705) mają
także zniknąć brygady nie ujęte w rozkładach
jazdy, czyli tzw. wtyczki.
- ponadto dokonano korekty wybranych kursów
w rozkładach linii: 116, 160, 179, 195 i 303.
Generalnie cięcia w rozkładach jazdy dotyczą różnych pór dnia i dni tygodnia, choć, według wcześniejszych zapowiedzi, miały dotyczyć głównie tzw.
godzin międzyszczytowych. Oprócz tego, w rozkładzie linii 107 od 2.04. została wprowadzona druga
brygada obsługiwana przez niskopodłogowca.
! Warszawa (tramwaj). W dniach 23–24.03.
harcerze i wolontariusze z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w ramach wielkanocnej akcji
„Kurczaczek” przeprowadzili kwestę w tramwajach
kursujących na linii 18 (Żerań FSO – Służewiec).
Celem akcji była zbiórka funduszy na sfinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin najuboższych. Każdy darczyńca otrzymywał na pamiątkę puchatego kurczaka na wielkanocny stół.
! Warszawa (tramwaj). 19.03. około godziny
16 na ul. Marszałkowskiej za pl. Konstytucji jadący
w stronę Żoliborza tramwaj linii 4 (skład 105Nf
1426+1425) potrącił pieszego przekraczającego torowisko w niedozwolonym miejscu. Rannego w stanie bardzo ciężkim zabrano do najbliższego szpitala. Zatrzymanie trwało kilkadziesiąt minut.
! Warszawa (tramwaj). 22.03. znów robiła się
stoszesnastka. Na skrzyżowaniu ul. Wolskiej i Fort
Wola jadący na Os. Gorczewska tramwaj linii 26
(wagon nr 3004) zderzył się z samochodem ciężarowym marki Mercedes. Następnie oba pojazdy zakleszczyły się. Uszkodzeniu uległ przód wagonu,
jednak R-2 już doprowadziła go do porządku. Zatrzymanie trwało ponad godzinę.
! Warszawa (tramwaj). 24.03. o godzinie
16:34 na al. Jana Pawła II (przy Dw. Centralnym,
w stronę Mokotowa) skład 105Na 1368+1367 (linii
33) uderzył w skład 13N 486+487 (linii 17), który
nagle zahamował w wyniku awarii (z powodu zde-
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fektowania baterii w wagonie 487 opadły hamulce
szynowe). Połamały się sprzęgi, wagon 1368 miał
rozbity przód (już wrócił do ruchu), a 487 dość poważnie tył (nadal jest „klepany” na R-4). Zatrzymanie trwało około 20 minut.
! Warszawa (tramwaj). 30.03. miało miejsce
megazatrzymanie. Około godziny 14 w Al. Jerozolimskich (przy Dw. Centralnym, w kierunku Pragi)
w drugim wagonie składu 105Na 1242+1241 linii 7
urwał się wał kardana. Jednak motorowy dopiero za
skrzyżowaniem z ul. Emilii Plater zorientował się, co
się stało. Tam drugi wózek tego wagonu wstawiono
na pieska, po czym skład zjechał do zajezdni. Awaria spowodowała zatrzymanie aż do Placu Zawiszy,
czyli utknęło w nim mniej więcej 50 składów, a i tak
kilka zdążono skierować objazdem.
! Warszawa (tramwaj). 09.04. w godzinach
nocnych na ul. Marszałkowskiej (między Świętokrzyską a Al. Jerozolimskimi) kręcono jakiś film.
W jednej z głównych ról wystąpiła praska stoszesnastka o nieustalonym numerze taborowym.
! Warszawa (tramwaj). W związku z remontem torowiska w ul. Broniewskiego, w dniach
25.03.–5.04. (tylko w dni powszednie) mniej więcej
w godzinach 22:00–4:00 był wstrzymany ruch
tramwajów na ulicach: Broniewskiego, Wólczyńskiej
i Nocznickiego na odcinku od pl. Grunwaldzkiego
do pętli Huta. W tym czasie tramwaje linii: 16, 19,
22, 29, 33 i 35 były kierowane na trasy zastępcze.
! Warszawa (tramwaj). Tradycyjnie w drugi
dzień świąt wielkanocnych, czyli 1.04., Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej uruchomił linię okolicznościową W, która kursowała na trasie: Bielany
– Marymoncka – Słowackiego – pl. Wilsona – Mickiewicza – Andersa – pl. Bankowy – Marszałkowska – r. Dmowskiego – Marszałkowska – pl. Konstytucji – Marszałkowska – pl. Zbawiciela – Marszałkowska – pl. Unii Lubelskiej – Puławska – Dw.
Południowy. Linię obsługiwały wagony historyczne
K-403 i 4NJ-838.
! Warszawa (transport aglomeracyjny).
A jednak to możliwe, nawet w tym kraju... W dniu
29.03. przedstawiciele Miasta Stołecznego Warszawy i spółki PKP Przewozy Regionalne podpisali
umowę, dzięki której posiadacze 30- i 90-dniowych
biletów miejskich i sieciowych ZTM na ich podstawie mogą korzystać z przejazdów pociągami osobowymi PKP na siedmiu trasach kolejowych w obszarze Mazowieckiego Zakładu Przewozów Regionalnych. Dzięki temu posiadacze biletów miejskich
ZTM mogą jeździć do następujących stacji włącznie: Warszawa Choszczówka (kierunek: Legionowo), Warszawa Falenica (kierunek: Otwock), Warszawa Gołąbki (kierunek: Ożarów Mazowiecki),
Warszawa Jeziorki (kierunek: Piaseczno), Warszawa Ursus (kierunek: Piastów), Warszawa Rembertów (kierunek: Sulejówek) i Ząbki. Posiadacze biletów sieciowych ZTM mogą podróżować do następujących stacji włącznie: Legionowo Przystanek (kierunek: Legionowo), Śródborów (kierunek: Otwock),
Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Sulejówek Miłosna (kierunek: Sulejówek) i Ząbki. Umowa
nie dotyczy pociągów Warszawskiej Kolei Dojazdowej. W pociągach PKP nie obowiązują bilety 30dniowe na jedną linię. Z kolei osoby posiadające
prawo do przejazdów ulgowych 48% i 50% w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM, zachowują to prawo przy przejazdach pociągami osobowymi PKP. Natomiast osoby uprawnione do bezpłatnych przejazdów w komunikacji ZTM nie mogą
z tego prawa korzystać przy przejazdach pociągami
PKP, chyba, że takie prawo w PKP im przysługuje.
3

Umowa obowiązuje na razie na okres próbny – od
1.04. do 30.06. br.
! Włocławek (autobus). Kończy się era przegubowych autobusów w tym mieście. Jeszcze tylko
kilka dni będzie można nimi podróżować. Ostatnie
dwa ikarusy 280 kursować będą do pierwszych dni
kwietnia. Spotkać je można zazwyczaj w szczycie
na liniach 16 i 21 (tylko po południu).
! Wrocław (autobus). 29.03. Volvo Polska
przekazało MPK ostatnie 5 sztuk autobusów z zamówionych 44. Opóźnienia wynikły z powodu awaryjnego wysłania 5 pojazdów przeznaczonych dla
Wrocławia do Grecji w grudniu zeszłego roku.
! Wrocław (tramwaj). 6.04. zostało zamknięte
skrzyżowanie ulic Piłsudskiego i Świdnickiej
w związku z remontem torowiska tramwajowego,
które nie było naprawiane od 1994 r. Zamknięta zostanie również ulica Pułaskiego, ponieważ rozpoczęło się tam największe w powojennej Polsce wyburzanie kamienic. Z dawnej Twierdzy Breslau
znikną 22 budynki. W związku z tym zmianie uległy
trasy 2/3 linii tramwajowych. Inaczej jeżdżą tramwaje dzienne: „lewe” i „prawe” 0, 5, 6, 7, 11, 14, 15,
16, 20, 22, 24 i nocne: 31, 33, 34, 36, 37 oraz „lewe” i „prawe” 40. Prace remontowe zakończą się
pod koniec maja.

! Wrocław (tramwaj). W związku ze świątecznymi cięciami, które ograniczyły uruchomienie
zajezdni Dąbie o połowę, tamtejsze składy stopiątek wyręczyły 31.03. część swoich sióstr z Borka.
Pojawiły się na liniach 17 (3 brygady), 7 (4 brygady)
i na 1 (1 brygada). Dobór tych linii był chyba przypadkowy, gdyż musiały wykonać niezły maraton, by
dotrzeć do swoich tras. A wystarczyło skierować
wozy z Dąbia do obsługi linii 2, która przejeżdża
pod bramami tej zajezdni...
! Zielona Góra (autobus). Dzień 1.03. niezbyt
chlubnie zapisał się w historii zielonogórskiej komunikacji nocnej. Kursowanie jedynej linii B zostało
ograniczone tylko do weekendów (tzn. z piątku na
sobotę i z soboty na niedzielę) i świąt. Powód takiego posunięcia ze strony MZK jest – jak zwykle
w takich przypadkach – jeden: niska frekwencja.
Nie da się ukryć, że jest to już kolejny gwóźdź do
przysłowiowej trumny. Do całkowitej, nie pierwszej
już zresztą w dziejach miasta, likwidacji komunikacji
nocnej został już tylko mały krok. Trzeba przy tym
przyznać, że na przestrzeni lat Zielona Góra nigdy
nie mogła się doczekać sieci linii nocnych z prawdziwego zdarzenia. Autobusy nocne pierwszy raz
wyjechały na ulice miasta w drugiej połowie lat 80.
Była to linia okólna, obejmująca swym zasięgiem
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Las Komunalny, jak też Las Komunalny – Dworzec
Fabryczny. Kres białostockich tramwajów przyniosła pierwsza wojna światowa i wejście wojsk niemieckich w 1915 roku do miasta. W latach 30. pojawiły się co prawda plany budowy tramwajów elektrycznych, ale w mieście funkcjonowała już sprawna
komunikacja autobusowa i pomysł ostatecznie zarzucono. Wkrótce po wojnie, w stopniowo odbudowywanym Białymstoku, ponownie pojawiły się autobusy miejskie. Wraz z rozwojem miasta rozwijała
się oczywiście sieć i liczba autobusów tutejszego
MPK. Rekordowym pod względem liczby autobusów był rok 1986, gdy po ulicach miasta kursowało
377 wozów, w tym 111 ikarusów 280; resztę stanowiły jelcze PR110 i M11 na trasach zwykłych:
1 Dworzec PKP – Kolejowa – Dąbrowskiego – al.
1. Maja – Lenina – Armii Radzieckiej – Zaścianki;
2 Składowa – Hetmańska – Zwycięstwa – Kolejowa – Dąbrowskiego – Lipowa – Sienkiewicza
– Warszawska – Nowowarszawska – Dojlidy
Fabryczne;
3 Nowe Miasto – Kawaleryjska – Wiejska – Mazowiecka – Dzierżyńskiego – Sienkiewicza –
Wasilkowska – Raginisa;
4 Starosielce – Buczka – Nowosielska – Elewatorska – Zwycięstwa – Dworzec PKP – Kolejowa – Dąbrowskiego – Lipowa – Rynek Kościuszki – Mickiewicza – Wiewiórcza – Żurawia
(Dojlidy);
5 Berlinga (Dziesięciny) – Antoniuk Fabryczny –
Antoniukowska – Kolejowa – Dworzec PKP –
Dąbrowskiego – Lipowa – Rynek Kościuszki –
Marchlewskiego – Warszawska – Piastowska –
Piasta (Pieczurki) (powrót: Piastowska –
Mieszka I – Piasta – Słonimska – Marchlewskiego);
6 Octowa (Bażantarnia) – Składowa – Kopernika
– Mazowiecka – Dzierżyńskiego – Sienkiewicza – Wasilkowska – 27. Lipca;
7 Mickiewicza – Rynek Kościuszki – Lipowa –
Dąbrowskiego – Antoniukowska – (powrót:
Wierzbowa – Zwycięstwa – Gagarina) – Antoniuk Fabryczny – Produkcyjna – Szosa Pół-

Białystok
Stolicę obecnego województwa podlaskiego założył około 1320 roku książę litewski Giedymin,
a przez następne trzy stulecia osada o nazwie Biały
Stok była własnością rodów Raczkiewiczów, Wiśniowieckich i Czarnieckich, aby w 1660 roku stać
się częścią majątku Branickich, pod których pieczą
uzyskała prawa miejskie i rozpoczęła jeden z najlepszych okresów w swoich dziejach. Ostatni z rodu, Jan Klemens Branicki, zbudował unikatowy zespół pałacowo-parkowy oraz pierwsze trakty komunikacyjne – dzisiejsze ulice Sienkiewicza i Warszawską. Na osnowie tych traktów układ przestrzenny Białegostoku rozwijał się do 1939 roku.
W momencie wybuchu II wojny światowej miasto liczyło 108 tysięcy mieszkańców, z czego 45% było
narodowości żydowskiej. W ciągu wojennych lat
miasto trzykrotnie znalazło się na linii frontu, co
spowodowało zniszczenie ponad 80% zabudowy.
Tuż po wojnie Białystok zamieszkiwało 48 tysięcy
obywateli; obecnie ma on 285 tysięcy mieszkańców. Białystok to duży ośrodek akademicki –
w Akademii Medycznej, Politechnice Białostockiej,
a od 1997 roku także na Uniwersytecie Białostockim nauki pobiera ponad 30 tysięcy studentów.
Białystok pozostaje największym miastem w Polsce, w którym komunikacja miejska oparta jest wyłącznie na autobusach. W drugiej połowie XIX wieku do miasta dotarła Kolej WarszawskoPetersburska, a dworzec kolejowy zlokalizowano na
obrzeżach ówczesnego Białegostoku. Lata 90.
przyniosły projekt połączenia tegoż dworca z centrum miasta tramwajem konnym. Już 14 czerwca
1893 roku Rada Miasta uchwaliła projekt budowy,
a 4 sierpnia podpisano umowę na budowę i eksploatację tramwaju. Przedsięwzięcie ruszyło w październiku 1895 roku. Z 29 wagonów posiadanych
przez Anonimowe Towarzystwo Białostockich
Tramwajów Konnych, 23 obsługiwały codziennie liczące około 6,2 km trasy: Dworzec Główny – Dworzec Białystok Fabryczny oraz Dworzec Główny –
4
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większą część miasta. Kursowały na niej dwa autosany H9, każdy w przeciwnym kierunku, a kursy
zbiegały się z odjazdami i przyjazdami pociągów.
Linia ta przetrwała zaledwie rok. Ponowne uruchomienie komunikacji nocnej nastąpiło w roku 1989.
Była to również linia okólna, z tym, że w odróżnieniu od poprzedniej wersji, ta wykonywała jeszcze
kursy na os. Pomorskie oraz na os. Piastowskie.
Również w tym przypadku linię tę obsługiwały dwa
autobusy (tym razem jelcze, a w późniejszym okresie kapena city) jeżdżące w przeciwnych kierunkach. Ich kursy oznaczono jako A i B. Linia A została zlikwidowana w roku 1992. Taki stan przetrwał
aż do wspomnianego 1.03.2002 r. Linia nocna nie
ulegała na przestrzeni lat zmianom i nie dostosowywano jej przebiegu do rozwoju urbanistycznego
miasta, więc jej los wydaje się być przesądzony.
Marek Drewniak, Wojciech Gąsior, Jarosław
Girstun, Remigiusz Grochowiak, Tomasz
Kaczmarek, Jacek Kalicki, Rafał Lamch,
Wojciech Lemański, Krzysztof Lipnik, Bartosz
Mazur, Marcin Pejski, Andrzej Soczówka,
Mariusz Sondel, Sebastian Staschiok, Łukasz
Stefańczyk, Marcin Strzelec, Tomasz
Szydłowski, Marcin Rutkowski,
Krzysztof Utracki, Piotr Tomasik
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nocno-Obwodowa – Przędzalniana (Fasty);
Towarowa – Piastowska – Warszawska – Marchlewskiego – Dzierżyńskiego – SkłodowskiejCurie – Świerczewskiego – Zwierzyniecka –
Wiejska – Pogodna – Składowa – Hetmańska –
Gomułki – Wrocławska – Starosielce (PKP);
Wysockiego (PEUiM) – Wasilkowska – Sienkiewicza – al. 1 Maja – Dąbrowskiego – Antoniukowska – Antoniuk Fabryczny – Produkcyjna – Szosa Północno-Obwodowa;
Dworzec PKP – Kolejowa – Dąbrowskiego –
(powrót: Gagarina – Zwycięstwa) – Lipowa –
Ostrowskiego – Kalinowskiego (powrót: Próchniaka) – Skłodowskiej-Curie – Świerczewskiego – Zwierzyniecka – Wiejska – Kawaleryjska –
Wiadukt – Kleosin;
Kleosin – Wiadukt – Kawaleryjska – Wiejska –
Pogodna – Składowa – Hetmańska – Zwycięstwa – Kolejowa – Antoniukowska – Antoniuk
Fabryczny – Berlinga (Dziesięciny);
Starosielce (PKP) – Olejniczaka – Gomułki –
Hetmańska – Gagarina – Dąbrowskiego – al. 1.
Maja – Lenina – Piastowska;
Niedźwiedzia (Dojlidy) – Ciołkowskiego – Nowowarszawska – Warszawska – Marchlewskiego – Dzierżyńskiego (z powrotem: Rynek
Kościuszki) – Sienkiewicza – Wasilkowska –
27. Lipca (Szklarnie);
Białostoczek (Fabryka Dywanów) – Szosa Północno-Obwodowa – Wasilkowska – Sienkiewicza – al. 1. Maja – Lenina – Armii Radzieckiej –
Zaścianki – Grabówka;
Szosa Północno-Obwodowa (Białostoczek) –
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego – Sokólska –
Zagumienna – Radzymińska – Jurowiecka
(powrót: Jurowiecka – al. Tysiąclecia Państwa
Polskiego – Szosa Północno-Obwodowa) –
Sienkiewicza (powrót: Rynek Kościuszki) –
Dzierżyńskiego – Lenina – Armii Radzieckiej –
Plażowa – Dojlidy Górne;
Pułaskiego – Kawaleryjska – Wiejska – Mazowiecka – Dzierżyńskiego – Sienkiewicza – Wasilkowska – Szosa Północno-Obwodowa –
Dziesięciny – Berlinga – Gajowa;

17 Wysockiego (Silikaty) – Szosa PółnocnoObwodowa – al. Tysiąclecia Państwa Polskiego – Sokólska – Zagumienna – Radzymińska –
Jurowiecka (powrót: Jurowiecka – al. Tysiąclecia Państwa Polskiego – Szosa PółnocnoObwodowa) – Sienkiewicza – Dzierżyńskiego –
Skłodowskiej-Curie – Świerczewskiego – Zwierzyniecka – Wiejska – Pogodna – Składowa –
Hetmańska – Marczukowska – Witosa;
18 27. Lipca – Wasilkowska – Sienkiewicza – al.
1. Maja – Dąbrowskiego – Kolejowa – Zwycięstwa – Wierzbowa – Antoniuk Fabryczny –
Produkcyjna – Szosa Północno-Obwodowa
(BPPZ);
pospiesznych:
100 Dworzec PKP – Kolejowa – Dąbrowskiego – al.
1. Maja – Sienkiewicza – Wasilkowska – Wysockiego – Wasilków;
101 Fasty – Przędzalniana – Szosa PółnocnoObwodowa – Produkcyjna – Antoniuk Fabryczny – Antoniukowska – Dąbrowskiego – al. 1.
Maja – Lenina – Armii Radzieckiej – Sobolewo;
102 Plaża Jurowce – al. Tysiąclecia Państwa Polskiego – Jurowiecka – Sienkiewicza – Dzierżyńskiego – Mazowiecka – Wiejska – Kawaleryjska – Kleosin – Księżyno;
oraz sezonowych:
Al. 1 Maja (Kościelna) – Sienkiewicza – Wasilkowska – Wysockiego – Wasilków;
Al. 1 Maja (Kościelna) – Sienkiewicza – Jurowiecka
– al. Tysiąclecia Państwa Polskiego – Jurowce;
Dworzec PKP – Dąbrowskiego – Lipowa – Sienkiewicza – Warszawska – Nowowarszawska –
Dojlidy (Ośrodek Sportów Wodnych).
Ważną datą w dziejach białostockiej komunikacji
miejskiej jest 19 czerwca 1991 roku. W wyniku długotrwałych protestów załogi MPK, a w konsekwencji strajku, który sparaliżował miasto, zdecydowano
się podzielić przedsiębiorstwo na trzy podmioty:
- Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne;
- Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej;
- Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.
Do pełnienia funkcji koordynacyjnej powołano
Zakład Obsługi Komunikacji Miejskiej, który wraz
z przedsiębiorstwami KPK i KPKM mieści się na terenie dawnego MPK, przy ul. Składowej 11. KZK
zaadaptował do swoich potrzeb teren bazy przy
dawnym dworcu podmiejskim PKS przy ul. Jurowieckiej 46, który od czasu oddania nowego dworca
PKS przy ul. Bohaterów Monte Cassino nie był wykorzystany. Z uwagi na niedostatek miejsca
w tej bazie, KZK użytkuje wyłącznie autobusy jednoczłonowe.
Ze względu na przejściowe problemy taborowe
w lipcu 1992 roku, do ruchu dopuszczono także
prywatnego przewoźnika – firmę Biatra, która sprowadziła z byłego NRD około 30 ikarusów 280. Nocowały one w bazie przy ul. Wysockiego 166. Jako
że przewoźnik ten nie był zainteresowany modernizacją taboru, ani jego wymianą, w lipcu 1997 roku
ZOKM zdecydował się nie przedłużyć z nim umowy.
Biatra funkcjonuje do dziś obsługując prywatne
przewozy podmiejskie.
W latach 80. i 90. w Białymstoku powstały nowe
osiedla mieszkaniowe: Zielone Wzgórza i Bacieczki, rozbudowały się także dotychczas istniejące. Do
tej sytuacji dostosowano przebieg linii autobusowych. W stosunku do podanych powyżej tras
z 1986 roku, linie rozwinęły się następująco:
1 przejeżdża na drugą stronę torów kolejowych
i zatacza koło w następujący sposób: Zaścianki
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– ... – Dworzec PKP – Zwycięstwa – Hetmańska – Marczukowska – Witosa – Sikorskiego –
al. Jana Pawła II – Zwycięstwa – Dworzec PKP
– ... – Zaścianki i jest linią okrężną. Częstotliwość: szczyt – około 10 min., poza szczytem –
12–15, soboty i niedziele – 15–20;
Nowe Miasto – Paderewskiego – Rzymowskiego – Dubois – Pułaskiego – Żeromskiego –
Składowa i dalej po starej trasie, z tym, że niektóre kursy wydłużono do Plaży Dojlidy. Częstotliwość: szczyt – 6–11 min., poza szczytem
– 12–15, soboty – 15–20, niedziele – około 40;
przedłużona: ... – Raginisa – Wyżyny (część
kursów – Niemeńska – Wyżyny Wiślana lub
Ogrodniczki). Częstotliwość: szczyt – 7–9 min.,
poza szczytem – 12–15, soboty – 10–15, niedziele – 15–30;
część kursów rozpoczyna: Klepacze – Niewodnicka – Meksykańska – Starosielce – ...
Częstotliwość: szczyt – 6–8 min., poza szczytem – 13–16, soboty i niedziele – 10–16;
bez zmian. Częstotliwość: szczyt – 5–6 min.,
poza szczytem – 9–12, soboty – 9–10, niedziele – 10–12;
wydłużona: ... – 27 Lipca – Dolistowska – Pieczurki. Częstotliwość: szczyt – 12–15 min., poza szczytem – 25–35, soboty – 25–30, niedziele – 25–40;
rozpoczyna z przystanku Stadion „Hetmana”
(część kursów z Olmontów) – Ciołkowskiego –
Mickiewicza – ... Linia szczytowa: 6:15–9:30
i 11:00–17:00 – co 8–20 min., soboty 6:00–
17:00 – co 10–12, niedziele 6:00–16:30 – co
18–30. Codziennie jeden kurs około 19:30;
bez zmian. Częstotliwość: szczyt – 9–11 min.,
poza szczytem – 18–20, soboty – 15–30, niedziele – 20–30;
wydłużona do Auchan. Częstotliwość: szczyt –
7–10 min., poza szczytem – 15–20, soboty –
12–16, niedziele – 15–20;
bez zmian, ale większość kursów skrócona do
przystanku Wiadukt, a część wydłużona do
Księżyna. Częstotliwość: 8–12 min., soboty –
10–12, niedziele – 12–15;
bez zmian poza tym, że w szczycie część kursów wydłużona: ... – Dziesięciny – Maczka –
Andersa – Fabryka Dywanów. Częstotliwość:
szczyt – 9–12 min., poza szczytem – 14–16,
soboty i niedziele – 12–18;
wydłużona: ... – Piastowska – Piasta – Włościańska – Ściegiennego. Częstotliwość: szczyt
– 8–12 min., poza szczytem – 15–18, soboty –
15–18, niedziele – 15–20;
bez zmian. Niektóre kursy do Sowlan. Częstotliwość: szczyt – 15–20 min., poza szczytem,
soboty i niedziele – 35–45;
bez zmian. Częstotliwość: szczyt – 10–12 min.,
poza szczytem, soboty i niedziele – około 35;
bez zmian. Częstotliwość: szczyt – 12–15 min.,
poza szczytem – około 35, soboty i niedziele –
35–55;
Nowe Miasto – Paderewskiego – Rzymowskiego – Dubois – Pułaskiego – ... i dalej starą trasą. Częstotliwość: szczyt – 7–12 min., poza
szczytem – 13–15, soboty – 15–18, niedziele –
18–30;
tylko w pewnej części pokrywa się ze starą trasą, obecny przebieg to: Sikorskiego – Witosa –
Marczukowska – Hetmańska – Składowa –
Pogodna – Mazowiecka – Legionowa – Sienkiewicza – Piłsudskiego (powrót: Lipowa –
Sienkiewicza – Legionowa – Skłodowskiej-
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Curie – 11. Listopada – Zwierzyniecka) – Branickiego – Baranowicka – Sowlańska – Dojnowska – Plaża Dojlidy. Częstotliwość: szczyt
– 15–18 min., poza szczytem – 20–25, soboty
– 18–25, niedziele – 24–30;
18 też nieco się pozmieniała: Chełmońskiego –
Brzechwy – 27. Lipca – Kapralska – Traugutta
– Wasilkowska do Antoniuka Fabrycznego stara trasą, część kursów wydłuża do Fastów, albo do Pileckiego (os. TBS) Częstotliwość:
szczyt – 14–18 min., poza szczytem – 25–30,
soboty – 30–40, niedziele – 30–60.
Pojawiły się też kolejne linie:
19 Gajowa – Berlinga – Antoniuk Fabryczny – Antoniukowska – Knyszyńska – Dabrowskiego
(powrót: Poleska – Botaniczna) – Bohaterów
Monte Cassino – Dworzec PKS – Łomżyńska –
Kopernika – Mazowiecka – Legionowa (powrót:
Rynek Kościuszki – Sienkiewicza) – Mickiewicza – Dojlidy (niektóre kursy do Dojlid Górnych)
Częstotliwość: szczyt – 6–9 min., poza szczytem – 10–13, soboty i niedziele – 10–18;
20 Os. Leśna Dolina – Armii Krajowej – Popiełuszki – Kopernika – Łomżyńska – Bohaterów
Monte Cassino – Dąbrowskiego (powrót: Botaniczna – Poleska) – al. Piłsudskiego – Sienkiewicza – Jurowiecka – al. Tysiąclecia Państwa
Polskiego – Radzymińska – Zagumienna – Sokólska – al. Tysiąclecia Państwa Polskiego –
Andersa – Fabryka Dywanów. Częstotliwość:
szczyt – 10–12 min., poza szczytem – 13–15,
soboty i niedziele – 15–20;
21 Zielonogórska (Os. Zielone Wzgórza) – Wrocławska – Popiełuszki – Hetmańska – Zwycięstwa – Dworzec PKP – Kolejowa – Dąbrowskiego – Lipowa – Rynek Kościuszki – Sienkiewicza – Warszawska – Piastowska – Branickiego – Pałacowa – Lipowa – Rynek Kościuszki – ... i z powrotem (trasa okrężna).
Częstotliwość: szczyt – 5–7 min., poza szczytem – 10–12, soboty – 12–15 min., niedziele –
15–25;
22 Dworzec PKS – Bohaterów Monte Cassino –
Poleska – Towarowa – Piastowska – Branickiego – Ciołkowskiego – Stadion „Hetman”.
Częstotliwość: 20–30 min., soboty – 18–20,
niedziele – 30;
23 Wiadukt – Kawaleryjska – Wiejska (powrót:
Pogodna – Żeromskiego – Pułaskiego – Dubois – Rzymowskiego – Sławińskiego – Kawaleryjska) – Wiejska – Kopernika – Bohaterów
Monte Cassino – Dworzec PKS – Poleska –
Botaniczna – Dąbrowskiego – al. Solidarności
– al. Jana Pawła II – Sikorskiego – Wrocławska
– Zielonogórska (Os. Zielone Wzgórza), niektóre kursy do Klepacz. Częstotliwość: 25–80
min., soboty – 40–80, niedziele – około 60;
24 Sobolewo – Grabówka – Ciołkowskiego – Baranowicka – Branickiego – pl. A. Lussy – Pileckiego (os. TBS). Częstotliwość: szczyt – 12–15
min., poza szczytem – 15–20, soboty – 15–35,
niedziele – 18–30;
25 Zielonogórska (Os. Zielone Wzgórza) – al. Niepodległości – Wrocławska – Sikorskiego –
Konstytucji 3. Maja – Berlinga – Dziesięciny –
Szosa Północno-Obwodowa – 1 Armii Wojska
Polskiego – Radzymińska – Zagumienna – Sokólska – al. Tysiąclecia Państwa Polskiego –
Andersa – Dziesięciny i z powrotem (trasa
okrężna). Częstotliwość: szczyt – 10–12 min.,
poza szczytem – 25–35, soboty – 14–16 / 30–
35, niedziele – 30–40;
5

26 Paderewskiego – Rzymowskiego – Dubois –
Pułaskiego – Wiejska – Zwierzyniecka – 11. Listopada – Skłodowskiej-Curie – Legionowa –
Sienkiewicza – Jurowiecka – al. Tysiąclecia
Państwa Polskiego – Sokólska – Zagumienna
– Radzymińska – al. Tysiąclecia Państwa Polskiego i z powrotem (trasa okrężna). Częstotliwość: szczyt – 9–13 min., poza szczytem – 16–
17, soboty – 15–30, niedziele – 25–35;
27 Paderewskiego – Rzymowskiego (powrót: Pułaskiego – Dubois) – Żeromskiego – Pogodna –
Wiejska – Kopernika – Łomżyńska – Bohaterów Monte Cassino – Dworzec PKS – Poleska
– al. Tysiąclecia Państwa Polskiego (powrót:
Sokólska – Zagumienna – Radzymińska) – 1.
Armii Wojska Polskiego – Andersa – Wasilkowska – Wysockiego – Kolberga – Raginisa –
Niemeńska – Wiślana Os. Wyżyny. Częstotliwość: szczyt – 15–20 min., poza szczytem –
30–35, soboty i niedziele – 40–45;
21S Branickiego – Rynek Kościuszki – Lipowa –
Dąbrowskiego – Zwycięstwa – Hetmańska –
Marczukowska – Witosa. Częstotliwość: 18–30
minut, tylko w dni robocze;
100 bez zmian. Częstotliwość: szczyt – 10–15 min.,
poza szczytem – 20, soboty i niedziele – 20–
30;
101 kończy obecnie kursy na przystanku Plaża Dojlidy, wybrane kusy do miejscowości Kuriany.
Częstotliwość: 40–90 min., niedziele – około
120;
102 skrócona do Wiaduktu, część kursów odbywa
się do Juchnowca Dolnego, a część rozpoczyna w Sochoniach. Częstotliwość: 30–120 min.,
soboty – 5 kursów, niedziele – 3 kursy w ciągu
doby;
103 Choroszcz Rynek – al. Jana Pawła II – Zwycięstwa – Dworzec PKP – Kolejowa – Dąbrowskiego – al. Piłsudskiego – pl. A. Lussy – al.
Piłsudskiego – ... i z powrotem (trasa okrężna).
Częstotliwość: 30–90 min. we wszystkie dni.
Dodać należy, że większość linii po zjechaniu
brygad szczytu popołudniowego – od godziny 19–
20 jeździ z częstotliwością 30–40 minut.
Obsługa linii przez przewoźników wygląda następująco:
KZK: 1, 7, 9, 13, 15, 18, 101, 103;
KPK: 4, 10, 11, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 100, 21S;
KPKM: 2, 3, 5, 6, 8, 12, 14, 17, 23, 24, 26, 27, 102.
Z racji tego, że w Białymstoku 100% przewozów
miejskich opartych jest na autobusach, tabor jest liczebniejszy niż w znacznie większych od niego
miastach, np. Poznaniu czy Wrocławiu.
ZOKM podzielił między przewoźników pulę numerów taborowych – każdy z nich numeruje więc autobusy w swoim przedziale.
W 1991 roku podzielono tabor po byłym MPK
Białystok, w następnym roku sprowadzono z Nantes i Dijon we Francji 10 przegubowych i 5 pojedynczych mercedesów O305 zbudowanych przez zakłady Heuliez oraz 10 autobusów setra, a następnie
odkupiono od Portu Lotniczego Okęcie 4 następne
O305G.
Przez dwa następne lata białostoccy przewoźnicy
nie nabyli ani jednego autobusu, aby od 1995 roku
sukcesywnie zalać ulice produktami Jelcza
(M121M, 120M, a nawet M122). Ostatnim zakupem
MPK było 5 ikarusów 280; w połowie lat 90. odkupiono jeszcze 4 takie konstrukcje w Solcu.
W 1998 roku na ulicach miasta pojawiły się
pierwsze MANy NG312 (a także inne modele tej
firmy), których od tej pory zaczęło sukcesywnie
6

przybywać.
Obecnie sytuacja taborowa kształtuje się następująco:
- KZK: 42 jelcze PR110 z numerami 001–067, turystyczne jelcze T120, którymi obsługiwana jest
linia Białystok – Supraśl o numerach 068 i 069,
mercedes O305-078, jelcze 120M o numerach
080–085, jelcze M121M o numerach 089–092,
jelcze 120MM/1 o numerach 093–098, jelcze
120MM/2 o numerach 099–108 i MANy NG312 o
numerach 109–113;
- KPK: oznacza dłuższe jelcze w przedziale powyżej 501. Mieści się w nim 10 M121M i 17 120M,
ale o numeracji decydowała kolejność zakupu.
Od 601 numeruje się autobusy przegubowe – kolejno: 30 ikarusów 280 (do 650), 7 mercedesów
O305G – 665–678, MANy NG312 – 679–696;
powyżej 701 – jelcze M11 (27 sztuk) i 2 MANy
NL222;
- KPKM: przegubowce noszą oznaczenia powyżej
801. Mieści się tu 40 ikarusów 280 (801–860),
mercedes O305-876, 16 MANów NG312 (880–
895). Krótkie autobusy to jelcze M11 – 904–941,
PR110-959, następnie są przemieszane 120M (7
sztuk), 120MM (16 sztuk), M121M (7 sztuk),
M122 i O405/2 (3 sztuki – 991, 992 i 994) oraz 2
MANy NL 222 (numery 998 i 999). O numeracji
zadecydowała kolejność dostaw.
Firma Biatra numerowała swoje ikarusy od 301
w górę.
Marcin Łańko
Przystanek przedstawia (2)

Monachium
Monachium, stolica Bawarii, znane jest przede
wszystkim z doskonałej jakości piwa oraz z Oktoberfest, podczas którego owo piwo, sprzedawane
po drakońsko wysokich cenach, jest konsumowane.
Monachium to wyjątkowo piękne miasto, w którym –
zdaniem niektórych – ilość zabytków dorównuje ilości mieszkańców, co zdaje się potwierdzać duża
liczba turystów odwiedzających to miasto w ciągu
roku.
Jak na duże niemieckie miasto przystało, system
komunikacji miejskiej w Monachium jest dobrze
rozbudowany i wzajemnie się uzupełnia. Ponieważ
przedstawieniem historii komunikacji miejskiej
w tym mieście zajęło się już kilkunastu autorów,
opisując ją w swoich książkach, które można kupić
w licznych punktach miasta, ja ograniczę się jedynie do przedstawienia dnia dzisiejszego komunikacji miejskiej oraz do zachęcenia do odwiedzenia tego miasta.
Szybka Kolej Miejska (S-Bahn)
Jeżeli chodzi o S-Bahn w Monachium, to –
w przeciwieństwie do wielu innych miast niemieckich – w stolicy Bawarii spełnia on od 18.05.1972
roku typowo funkcję kolejki typowo podmiejskiej
dowożącej mieszkańców okolicznych miejscowości
do centrum. W mieście po jesiennej reorganizacji
istnieje dziesięć linii S-Bahn, ponumerowanych od
S1 do S8 (bez S3) oraz jako S20, S27 i A, kursujących w 20-minutowych odstępach przez cały dzień
(wyjątkiem są linie S20, S27 i A, kursujące co około
godzinę). Linie są długie (najdłuższa, S5, z czasem
przejazdu 95 minut ma 78,5 km). Ich łączna długość to 525 km. Linie zbiegają się przy stacji
Hauptbahnhof, aby tunelem przejść pod miastem
do Ostbahnhof i ponownie się rozdzielić. Na trasach
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spotkać można głównie zakupione w latach 70. wagony serii BR420 (sterownicze) i 421 (silnikowe),
połączone jak nasze EN57. Tabor jest sukcesywnie
wymieniany na jednostki serii BR423 i 433. Do polecenia jest przede wszystkim linia A oraz linie S7
i S2 na odcinkach wschodnich.
Metro (U-Bahn)
Sieć metra w Monachium jest stosunkowo młoda.
pierwsza linia została bowiem uruchomiona dopiero
19 października 1971 roku – parę lat po tym, gdy
zdano sobie sprawę, iż tramwaje są u kresu swoich
zdolności przewozowych. Linie metra w zasadzie
zdublowały dawne najbardziej obciążone linie
tramwajowe i przejęły po nich częściowo numerację
(np. linie U3 czy U6). Obecnie w mieście istnieje 8
linii o łącznej długości 510 km, z czego dwie (U7
i U8) są liniami szczytowymi. Praktycznie cała sieć
przebiega pod ziemią. Jedyne odcinki na powierzchni to stacja końcowa linii U5 Neuperlach
Süd oraz północny odcinek linii U6 do podmonachijskiej
miejscowości
Garching-Hochbrück.
W związku z tym, iż na trasie linie się ze sobą łączą, bardzo ciekawy jest przejazd przez dworce
węzłowe.
Tramwaj
To, że w Monachium jeszcze istnieją tramwaje,
można zaliczyć do jednego z większych cudów.
Jeszcze na początku lat 90. wszystkie działania
i wypowiedzi wskazywały na to, iż rok 1995 będzie
ostatnim w historii kursowaniu tramwajów. Po
zmniejszeniu o ponad 70% długości linii, które nastąpiło po otwarciu linii metra i braku inwestycji
w tabor, nic nie wskazywało na zmianę polityki
transportowej miasta. Jednak brak funduszy na
planowany rozwój sieci metra sprawił, iż zdecydowano się zakupić nowe wagony serii GT6 i R3 do
obsługi ocalałych tras. A tych w chwili obecnej jest
9 o długości 94,2 km (numery linii 15–21, 25, 27) .
Dodatkowo funkcjonują trzy linie nocne N17, N20
i N27. Oprócz nowych wagonów spotkać na nich
można stare silnikowe wagony serii P z przyczepami. Kursują one głównie w dni robocze na trasach linii 19, 21 i 25. Częstotliwość kursowania linii
jest przyzwoita i wynosi 10 minut w ciągu dnia i 20
minut rano oraz wieczorem. Tramwaje nocne kursują co 30/60 minut. Ocalałe trasy są niezwykle malownicze. Każdy przybywający do Monachium musi
koniecznie przejechać bardzo atrakcyjny śródmiejski odcinek linii 19 z dworca głównego do wschodniego. Ponadto polecam wyprawę tramwajem linii
25 do miasteczka Grünwald.
Autobus
Sieć linii autobusowych w Monachium rozczarowuje. Zarówno jeżeli chodzi o ilość linii, jak i o częstotliwości ich kursowania oraz trasy. Główne zadanie autobusów to oczywiście zapełnienie luk
w systemie kolejek miejskich i metra, a także dowiezienie ludzi do stacji. Niestety, linii jest mało i nie
do końca zapewniają one dojazd we wszystkie
miejsca miasta. Częstotliwości kursowania wahają
się od 10 do 120 minut. Wyraźny jest podział na linie podstawowe z 10-minutową częstotliwością,
pomocnicze (częstotliwość 20-minutowa) i uzupełniające (częstotliwość dowolna). Na trasach jeżdżą
autobusy niskopodłogowe wszystkich znaczących
firm (Neoplan, Mercedes i MAN). Numeracja linii
jest niespójna, rozpoczyna się od 30 a kończy na
ponad 200. Do polecenia głównie linia 53 w śródmiejskim odcinku oraz linia 62 po trasie dawnej linii

tramwajowej nr 26.
Uwagi ogólne
Przybywający do Monachium nie będą mieli problemów ze zdobyciem mapek sieci komunikacyjnych i biletów, gdyż centra biletowe znajdują się na
większości głównych stacji w mieście, a główne jest
w pasażu stacji Marienplatz. Monachium podzielone jest na stery taryfowe: 1–4 to strefy w mieście
(Innenraum), pozostałe 12 to strefy podmiejskie.
W regionie za komunikację odpowiada związek
komunikacyjny MVV, dzięki czemu jeden bilet jest
ważny we wszystkich pojazdach w danej strefie.
Jeżeli ktoś przybędzie na dłużej niż jeden dzień, polecam od razu zakup biletu tygodniowego. Choć
brzmi to paradoksalnie, jest on tańszy od dwóch
dobowych. W dawnej hali zajezdni III przy stacji
Westend znajduje się Muzeum Tramwajowe w trakcie organizacji. Po wcześniejszym e-mailowym
zgłoszeniu, istnieje możliwość zwiedzenia. Nie wiadomo natomiast, czy będzie jeszcze możliwość
przejażdżki historycznym wagonem po mieście,
gdyż po podniesieniu napięcia w sieci do 700 V
w listopadzie, wszystkie starsze wagony zostały
unieruchomione.
Podsumowanie
Muszę przyznać, iż Monachium jest jednym
z najładniejszych miast niemieckich, w którym wyważenie harmonizuje przeszłość z przyszłością,
tworząc bardzo ciekawy obraz teraźniejszości. Dotyczy to również komunikacji miejskiej. Dlatego gorąco polecam odwiedzenie latem tego miasta
i przejażdżkę tramwajem, ponieważ być może za
parę lat pozostanie po nim tylko wspomnienie.
Remigiusz Grochowiak

Przedświąteczne zasilenia
i świąteczne ograniczenia
W celu ułatwienia dojazdu do obiektów handlowych i cmentarzy, wzorem lat ubiegłych, Zarząd
Transportu Miejskiego wprowadził w okresie przedświątecznym szereg zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Warszawie.
W dniach 23 i 24.03. br. (sobota i niedziela) obowiązywał sobotni rozkład jazdy. Spowodowało to,
że linie autobusowe 111, 160, 188 i 523 w niedzielę
24.03. kursowały z nieznacznie większą częstotliwością niż w zwykłą niedzielę, a kilka innych linii (tj.
373, 406, 407) wyjechało wyjątkowo na ulice w tym
dniu. Jedyną „anomalią” była linia 131, która, z racji
obowiązywania w niedzielę sobotniego rozkładu
jazdy, kursowała rzadziej niż zwykle.
Ponadto na liniach tramwajowych (3, 9, 12, 18,
24, 25) i autobusowych (112, 123, 127, 140, 155,
169, 170, 181, 190, 195, 508, 509, 512, 517, 520,
706, 709) uruchomione zostały dodatkowe brygady
(nie umieszczone w rozkładach), które kursowały
w przybliżeniu w godzinach 8:00–16:00. Pojawiały
się one na przystankach na przemian z brygadami
rozkładowymi. Dzięki nim powyższe linie kursowały
z dwukrotnie większą częstotliwością niż zwykle.
W sumie w tych dniach wyjechało dodatkowo 41
brygad tramwajowych i 116 autobusowych.
Wszystkie dodatkowe brygady nosiły oznaczenie
03x lub 04x, gdzie x to cyfra oznaczająca numer
kolejny brygady zasilającej. Przykładowo, na linii
517 kursowało 14 takich brygad, które oznaczono
następująco: 031–039, 040–044.
Jak zwykle przy tej okazji, na wybranych bryga-

dach zasilających można było spotkać tabor z zajezdni, które na co dzień nie obsługują danej linii.
Była to duża gratka dla miłośników i możliwość zrobienia ciekawych zdjęć. Tym razem taka sytuacja
miała miejsce m.in. na liniach: 9 i 25 (na których pojawiły się tramwaje z zajezdni R-3 Mokotów), 12
(tramwaje z zajezdni R-4 Żoliborz), oraz 140 (autobusy z zajezdni R-13 Stalowa), 169 i 170 (autobusy
z zajezdni R-10 Ostrobramska), 195 (autobusy
z zajezdni R-9 Chełmska), 508 (autobusy z zajezdni
R-5 Inflancka, które normalnie kursują na tej linii
tylko w dni powszednie), 509 i 512 (autobusy z zajezdni R-7 Woronicza), 517 (autobusy z zajezdni R6 Redutowa, które można spotkać na tej linii w dni
powszednie jako „wtyczki”).
Z kolei w dniach 25–29.03. (poniedziałek–piątek)
obowiązywał rozkład jazdy dnia powszedniego.
W tych dniach oficjalnie nie było żadnych zasileń.
Jednak na linii 181 (kursującej na trasie Pl. Wilsona
– Cm. Północny-Brama Główna, a w godzinach
szczytu: Pl. Wilsona – Palisadowa) można było zaobserwować mniej więcej w godzinach 8:00–16:00
trzy brygady zasilające oznaczone jako M31, M32
i M33. Dzięki nim autobusy tej linii kursowały z częstotliwością co około 10–11 minut. Przy okazji, jako
kolejną ciekawostkę należy potraktować fakt, że na
zasileniach kursowały wozy z zajezdni, których na
co dzień nie można spotkać na tej linii (dwa wozy
z zajezdni R-6 i jeden z R-7).
W dniu 30.03. (sobota) obowiązywała podobna
organizacja jak w dniach 23–24.03. Jedyna różnica
polegała na zmniejszeniu ogólnej liczby zasilonych
linii autobusowych – z listy wypadło 7, a doszły 2 linie. Pełna lista „wzmocnionych” linii autobusowych
w tym dniu przedstawiała się następująco: 112,
123, 127, 155, 169, 170, 181, 190, 195, 409, 500
i 508. Linie 409 i 500 kursowały z częstotliwością
odpowiednio co 7–9 i 6–8 minut. Z ciekawostek należy wspomnieć o autobusach z zajezdni R-5 Inflancka i R-7 Woronicza kursujących na linii 409. W
sumie w tym dniu pojawiło się na ulicach Warszawy
dodatkowo 41 brygad tramwajowych i 78 autobusowych.
Z kolei w święta wielkanocne (w dniach 31.03.–
1.04.) obowiązywały rozkłady dnia świątecznego.
Ponadto zostało zawieszone kursowanie linii
tramwajowych: 1, 8, 9, 16, 19, 21, 36 i autobusowych: 100, 101, 106, 107, 128, 129, 139,
140, 149, 177, 178, 179, 187, 190, 305, 507, 510,
717. Dodatkowo na wybranych liniach w niedzielę
wielkanocną zostały odwołane kursy oznaczone
w rozkładach jazdy symbolem „d”. Aby ułatwić pasażerom podróżowanie, w oba świąteczne dni został wprowadzony obowiązek zatrzymywania autobusów linii przyspieszonych i podmiejskich na żądanie pasażerów na wszystkich przystankach napotkanych na trasie (stałe przystanki tych linii pozostały bez zmian).
Tomasz Karczmarek, KMKM w Warszawie

Megawykolejenie
Wykolejenia zdarzają się wszędzie. Przyczynami
są najczęściej niesprawne zwrotnice lub ciała obce
w rowkach szyn. Czasami w grę wchodzi też źle
wyprofilowana obręcz koła lub błąd człowieka.
W Warszawie do takich zdarzeń dochodzi dosyć
regularnie. Jednak nieczęsto zdarzają się wytramwajenia takich rozmiarów, jak to, do którego doszło
19 marca na pętli Nowe Bemowo. Dlatego można je
uznać za „megawykolejenie”.
Zdarzenie miało miejsce o godzinie 13:43 na łuku
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wspomnianej już pętli podczas przejeżdżania tramwaju przez zwrotnicę. Mianowicie wykoleił się cały
drugi wagon wjeżdżającego na swój tor postojowy
składu 105N2k 2032+2033 (5 brygada linii 12) i to
w taki sposób, że stanął pod kątem mniej więcej 90
stopni do osi torowiska. Przy okazji wagon ten zdążył jeszcze „skasować” tyłem 10 przęseł płotków
wygrodzeniowych, łącznie z wyrwaniem ich zabetonowanych podstaw. Przód tego tyrystora wyrżnął
w słup trakcyjny, który bardzo niebezpiecznie się
przechylił. Konieczna będzie jego wymiana, jednak
do tej pory tego nie zrobiono. Z wiadomych względów uszkodzeniu, oprócz torowiska (jest ono tam
„wysokie” i wydzielone – pogięły się trawersy oraz
popękały drewniane podkłady), uległa także sieć
trakcyjna, która została przesunięta kilkadziesiąt cm
w bok oraz naprężona do granic wytrzymałości.
Powodem wykolejenia była z całą pewnością wada zwrotnicy (a dokładniej niedoleganie iglicy) oraz
także zbyt duża prędkość wjeżdżających wagonów.
Inaczej skład nie wykoleiłby się aż w tak spektakularny sposób. Warto dodać, że trzy godziny wcześniej zwrotnica ta była naprawiana przez pogotowie
torowe z T-2, co sam widziałem). Straty były znaczne. I to zarówno w wagonach tramwajowych, jak
i w infrastrukturze pętli, która przypominała bardziej
pobojowisko po bombardowaniu. W tyrystorku 2033
połamały się sprzęgi, pogięły blachy, zderzaki oraz
fartuchy, zbiły szyby, sporemu rozbiciu uległ także
przód. Ponadto zniszczony został nastawnik oraz
urwana przetwornica.
Na miejscu kraksy szybko pojawiły się służby ratownicze: dwa dźwigi (z zajezdni R-3 i R-4), dwa
pogotowia sieciowe iveco, star pogotowia torowego,
dwa polonezy Nadzoru Ruchu Tramwajów Warszawskich oraz radiowóz Zarządu Transportu Miejskiego. Wszystkie te służby miały jednak sporo
problemów z posprzątaniem całego bałaganu.
Przyznam, że wagon rzeczywiście był fatalnie wykolejony. Ponadto akcję utrudniało wydzielone torowisko, ale mniemam, że gdyby nie ono, to wagon
mógłby się przewrócić na bok, gdyż i tak stał niebezpiecznie pochylony.
Ponadto, oba wózki wozu 2033 były zaklinowane
mniej więcej pod kątem 80 stopni w stosunku do osi
wagonu, wychodząc poza ograniczniki tak, że nawet żoliborski dźwig nie mógł ich odblokować.
Większość prób owocowała tylko niebezpiecznym
naprężeniem, sugerującym niechybne zerwanie
stalowej liny. Dopiero kolejna próba po przesunięciu
odczepionego już wagonu o kilkadziesiąt centymetrów w bok się powiodła. Potem wstawiono na tory
tylny wózek. Przy okazji spod wagonu wypadło sporo aparatury elektrycznej. Jednak podniesienie tyłu
wozu spowodowało dodatkowe pogięcie dolnych
blach przodu wozu. Oprócz tego, wygięciu uległ
odgarniacz oraz jakieś deski zabezpieczające...
Wszystkie wystające poza skrajnię elementy zostały oderwane lub upalone palnikiem przez pogotowie
torowe. Po kolejnych trzech kwadransach ustawiono na torach przedni wózek wykolejeńca. Na koniec
cofnięto jeszcze odłączony wcześniej wagon 2032 i
ponownie połączono je w skład, który już w asyście
dźwigu i Nadzoru Ruchu TW powolutku zjechał do
R-1 Wola.
Oczywiście, w tym samym czasie gdy Nadzór
wespół z „dźwigowcami” głowił się jak wkoleić wagon, to sieciowcy prowizorycznie naprawili uszkodzone przewody, gdyż pantografy przejeżdżających
wagonów wychodziły praktycznie poza nią, powodując zarazem spory łuk elektryczny. Kilkukrotnie
wyłączano w tym celu napięcie w sieci (łącznie na
7

38 minut). Samochody pogotowia sieciowego oraz
dźwigu poruszały się po torowisku na specjalnych
wózeczkach.
W trwającym 102 minuty zatrzymaniu utknęło 5
składów tramwajowych linii 1, 12, 13 oraz 23. Prze-

puszczono je w trakcie trwania akcji po udrożnieniu
jednego z torów (o godzinie 15:05). Resztę tramwajów zawracano na pętli Koło. Na wyłączonym
z ruchu odcinku ZTM uruchomił trzy zatramwaje:
dwa z Miejskich Zakładów Autobusowych (solaris

U15-8621 i IK280-2290) oraz jednego Connexowego jelcza 120M-A211. Warto dodać, że autobusy
z MZA zostały ściągnięte z linii, natomiast jelcz
przyjechał jako zajezdniowa rezerwa.
Krzysztof Lipnik, KMKM w Warszawie

Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

Między przystankami
" Biuletyn Zamówień Publicznych. Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp.
z o.o. informuje, że planuje w roku 2002 przeprowadzić, m.in. następujące przetargi nieograniczone:
na remont torowiska tramwajowego w ul. Głogowskiej od ul. Berwińskiego (park Wilsona) do ul. Załęże / ul. Chociszewskiego (rozpoczęcie w kwietniu); na modernizację dwutorowej linii tramwajowej
w ul. Starołęckiej od ronda Starołęka do pętli Starołęka włącznie (rozpoczęcie w kwietniu); na wymianę
linii kablowych NN (1 kV) pomiędzy stacją prostownikową Słowiańska a punktami zasilającymi Pz 3, 4,
6 i punktami powrotnymi Pp 1, 2, 3 sieci trakcyjnej
(rozpoczęcie w maju); na modernizację zajezdni
tramwajowej
Forteczna
(rozpoczęcie
w październiku); na dostawę autobusów niskopodłogowych (rozpoczęcie w kwietniu) i na naprawy
główne autobusów połączone z modernizacją (rozpoczęcie w marcu).
" Przychodzą i odchodzą. W ostatnich tygodniach Poznań pożegnał się z czterema stodwójkami i dwoma helmutami. 1.03. ze stanu skreślono
wagony 102Na-11, 22 i 46, natomiast 15.03. powypadkowe 102Na-58, GT6-609 i GT8-660. Oba
wagony niemieckie wywieziono na złom odpowiednio 25.03. i 03–04.04., zaś na ich miejsce na Madalińskiego zawitały wagony z Frankfurtu nad Menem:
B4-1822 dnia 25.03. (w Poznaniu nie otrzyma numeru bocznego i zostanie przeznaczony na części
zamienne), B4-1826 dnia 29.03. (jak wyżej) oraz
GT8-807 dnia 5.04. (w Poznaniu otrzyma numer
679).
" Podpisali. Władze Miasta i MPK Poznań 4.04.
podpisały umowę z firmą Siemens na dostawę 14
niskopodłogowych tramwajów. Pierwsze dotrą do
Poznania jesienią 2003 r.
" Tatry, nasze tatry... Obecnie odstawione są
wozy RT6N1-404, 407 i 409. Oczekują one na
przegląd VP (mają „wyjechane” limity kilometrów).
Ponadto w wagonach 404 i 409 popękały belki
główne. Wyjazd wozu 404 jest zapowiadany już na
koniec maja. Dzięki temu, że obecnie na S3 urzędują stale pracownicy HCP, znacząco wzrosło uruchomienie tatr.
" Zerówkowe przypadki... Niedziela 7.04.
upłynęła na linii nr 0 dość niezwykle. eNka
2602+2456 planowo o godzinie 9:40 pojawiła się na
pl. Mickiewicza. Chętnych na pierwszy kurs było
niewielu, jednak największym problemem było zablokowanie torowiska przez samochód marki
Peugot. Zanim przyjechała Policja, Nadzór Ruchu
i wreszcie pomoc drogowa, która odholowała pojazd, minęła godzina. Pierwszy kurs został więc
skrócony. Kurs o godzinie 12:00 odbył się planowo.
Tym razem frekwencja była nadspodziewanie do8

poprzednia
reklama

kolor poprzedniego podkładu

obecna
reklama
tramwaje
41 Truck
szaro-żółty
Budchem
90+89 Nivea
niebieski
92+91 Pain Delice
żółto-niebieski
Servisco
152+153 Nokia
niebiesko-zielony Nokia
184+183 Halset
biały
256+255 LG – TV Flatron biało-niebieski
298+299 barwy MPK
Kera Koll
autobusy
1404 Big Star
żółto-czarny
1410 Big Star
żółto-czarny
1635 Centr. Handl. M1 niebieski
-

kolor obecnego
podkładu

uwagi

żółto-niebieski
barwy MPK
niebieski
niebiesko-zielony
barwy MPK
barwy MPK
biało-czerwony

po NG
odnowa reklamy
po NG
-

barwy MPK
barwy MPK
barwy MPK

po NG
opracował Łukasz Nowicki

bra. W końcu nadszedł czas zjazdu do zajezdni
przy ul. Gajowej. No i się zaczęło. Przełożenie
zwrotnicy w ul. Zwierzynieckiej trwało aż 10 minut,
gdyż była zasypana piaskiem. Następnie, w trakcie
cofania na tor 0 doczepka wjechała poprawnie, zaś
wóz silnikowy niestety nie – zwrotnica przełożyła
się pomiędzy osiami. Na szczęście tramwaj nie wyskoczył z szyn, ale mimo to pourywały się kable
międzywagonowe. „Blachówa” i sprzęgi również nie
ucierpiały. Ponadto, w wersji internetowej Przystanku zamieszczamy fotoreportaż z pierwszego dnia
kursowania „zerówki”.
" Przesadzanie kasztanowców. Siedem okazałych kasztanowców rosnących tuż przy krawężniku ul. Strzeleckiej, na odcinku od skrzyżowania
z Garbarami i Kazimierza Wielkiego do Królowej
Jadwigi, zostało przesadzonych na odległy o kilkanaście metrów skwer. Cała operacja odbyła się
w sobotę 6.04., natomiast prace przygotowawcze
rozpoczęły się dzień wcześniej i trwały jeszcze do
poniedziałku. W piątek zamknięto dla ruchu samochodowego rzeczony odcinek ul. Strzeleckiej w kierunku Królowej Jadwigi. Autobusy i tramwaje kursowały bez zakłóceń, jednakże busy skierowano na
tory tramwajowe. W tym czasie zrywano nawierzchnię chodnika i jezdni w bezpośredniej bliskości każdego drzewa. W sobotę od rana wstrzymano ruch tramwajowy na ul. Strzeleckiej w obu
kierunkach. Tramwaje linii 2, 5, 9 i 13 jeździły objazdami przez ul. Towarową i Królowej Jadwigi do
godziny 16:25. Autobusy linii 74, A i N31 skierowano na torowisko tramwajowe. W rejonie prac dyżur
pełnili pracownicy Nadzoru Ruchu, a na skrzyżowaniu Garbar, Strzeleckiej i Kazimierza Wielkiego
ruchem kierowali policjanci, zastępując wyłączoną
sygnalizację świetlną. W celu obsługi centrum miasta, trasę linii 3 wydłużono (analogicznie do linii D)
do Al. Marcinkowskiego. Linia 3 została zasilona
dodatkowym taborem i w sumie obsługiwało ją
sześć wagonów: GT6-603, 606 i 613, 1G-851 i 856
oraz 2G-881. Prace związane z porządkowaniem
miejsca robót ogrodniczych i łataniem ubytków
w nawierzchni uniemożliwiały ruch samochodów
także w niedzielę i poniedziałek. W wyniku przesadzenia drzew uzyskano dość miejsca do poszerzenia zachodniej jezdni ul. Strzeleckiej o dwa pasy ru-
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chu w kierunku skrzyżowania z Królowej Jadwigi.
Pozwoli to na rozwiązanie problemu samochodów
regularnie blokujących w tym wąskim miejscu torowisko tramwajowe. Problem stał się szczególnie palący w związku ze zbliżającym się nieuchronnie
terminem zamknięcia dla ruchu samochodów mostu
św. Rocha. Wówczas ulice Strzelecka i Królowej
Jadwigi w kierunku Rataj zostaną obciążone dodatkowym strumieniem pojazdów.
" Rezerwy. Zaobserwowaliśmy następujące
anomalie: we wtorek 26.03. neoplan 1333 jeździł na
linii 65 z prawidłowym „owyświetlaczowaniem”, natomiast solaris urbino 18 obsługiwał jedną z brygad
na linii 70. W czwartek 28.03. malutki neoplan 1260
obsługiwał linię 83. We wtorek 2.04. holender 868
jeździł na 15/2, zbierając niezasłużone gromy za
swoje wąskie drzwi, a ponadto Łowca Masek (pracujący na S3) jeździł głogowskim składem 168+167
na 15/4.
" „Puchar za suchar”. O mało krew nie zalała
piszącego te słowa, gdy w trakcie podróży 5.04. jedenastką (GT6-615), usłyszał dobywający się z nastawionego na poznańską stację 88,4FM Złote
Przeboje radioodbiornika motorniczego następujący
dialog (przytaczamy sens, nie jest to dosłowny cytat) dwojga prezenterów, Agnieszki i Andrzeja:
— Ty wiesz, że wczoraj przedszkolaki szukały
w mieście hejnału jeżdżąc zabytkowym tramwajem?
— To na pewno go nie znalazły, bo w tych starych
tramwajach jest taki okropny hałas, że własnych
myśli nie słychać.
Jasne, we własnym samochodzie jest ciszej...
" Zmiany na Podolanach. Przystanek Kartuska II
został przemianowany na Rzepeckiej.
Tomasz Albrecht, Adam Białas, Krzysztof
Dostatni, Piotr Dutkiewicz, Tomasz Gieżyński,
Maciej Rudzki, Natalia Rychlewicz

Magazyn 995
24.03. Na ul. 28. Czerwca (na wysokości os. Dębina) kursująca na 71/5 pszczółka 1268 wpadła tylnymi prawymi kołami do otwartego i niezabezpieczonego włazu studzienki kanalizacyjnej. Po ponad
dwóch godzinach autobus podjął dalsze kursy.

25.03. Ulicą Zamenhofa w kierunku Starołęki pomykali sobie: dwóch Włochów volkswagenem passatem i Łowca Masek stodwójką nr 34 (4/10). Na
skrzyżowaniu z ul. Obrzyca samochód wykonał niespodziewany lewoskręt, skutkiem czego został skasowany. Dwóch rannych pasażerów volkswagena
pogotowie ratunkowe zabrało do szpitala. Tramwaj
nie doznał żadnych uszkodzeń. Wstrzymanie trwało
aż 45 minut (pozostałe bimby kierowano przez
GTR), gdyż ruszające hurtem tramwaje spowodowały zablokowanie się zasilacza podstacji Starołęka, wymuszając przyjazd pogotowia technicznego.
25.03. Wyjeżdżająca z S3 na brygadę 12/9
RT6N1-402 nie wykonała jednego kursu i to bynajmniej nie z powodu awarii! Audi 80, zaparkowane zbyt blisko toru wyjazdowego, umożliwiało bowiem wyjazd tylko polskim wagonom. Tatra po prostu okazała się zbyt szeroka.
26.03. Dzień później w tym samym miejscu wycofano zestaw 286+287 wyjeżdżający na 4/9 z powodu dziwnych odgłosów dobywających się spod wozu. Ponieważ kolejne tramwaje wydawały takie same dźwięki, przyglądnięto się torowisku dokładniej
i okazało się, że deski ochronne wagonów haczą
o lekko podniesione płyty betonowe przy torach.
27.03. 17-minutowe wstrzymanie na stacji Szymanowskiego spowodowała tatra nr 401 uszkodzonym

wózkiem C. Po doraźnej naprawie udała się na S3.
28.03. O godzinie 13:50 na ręcznej zwrotnicy przed
skrzyżowaniem ulic Królowej Jadwigi i Górna Wilda
obydwoma wózkami wykoleił się drugi wóz składu
292+293, który jako 12/3 jechał na Starołękę. Zawiniła obręcz lewego koła na pierwszej osi w 293, która to się przesunęła. Po wstawieniu na „pieska”
przez Kruppa, o godzinie 14:30 skład zjechał do zajezdni. Do tego czasu bimby kierowano objazdem
(Łowca Masek widział nawet tatry nr 401 i 408 skierowane na linię 15) i uruchomiono 2 zatramwaje.
28.03. Niecałą godzinę później jadący na Dębiec
GT8-674 (10/8) wykoleił się trzecim i czwartym
wózkiem skręcając na Most Dworcowy. Nim się zatrzymał, zdążył przejechać w tym stanie 68 m – lewe koła ostatniego wózka jechały po prawej szynie.
Akcja Kruppa (zamknięto dla niego południową nitkę mostu) trwała ponad pół godziny. W związku
z wyłączeniem napięcia w sieci, ruch tramwajów
również był wstrzymany na ul. Roosevelta. Z Górczyna do Kaponiery jeździły autobusy zastępcze.
29.03. W południe na wewnętrzny peron pętli Sobieskiego z 15/7 (210+209) wysiadł mężczyzna,
który następnie zatoczył się i wszedł pomiędzy
pierwszy i drugi wagon składu 314+315 (12/8) ruszającego na zewnętrznym torze. W związku
z tym tramwaj zmiażdżył mu lewą nogę poniżej ko-

lana. Motorniczy tyrystora nie zauważył zdarzenia
i podjechał na przystanek początkowy, gdzie
o wszystkim powiadomił go prowadzący 15/7. Po
przewiezieniu do szpitala, poszkodowanemu amputowano kończynę. Pętla była cały czas czynna.
01.04. W południe na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego i Roosevelta grupa młodzieży uszkodziła
tramwaj linii 1 (132+133) jadący na Junikowo.
Sprawcy zerwali 4 zabezpieczenia hamulców awaryjnych i uruchomili hamowanie. Ponadto uszkodzili
blokadę czwartych drzwi w drugim wagonie,
a wnętrze zalali wodą z wiader. W czasie, gdy motorniczy dokonywał przełączeń koniecznych do dalszej jazdy, został uderzony twardym przedmiotem,
który rzucił jeden z chuliganów. W związku z tym
motorowy udał się bimbą do zajezdni, a stamtąd do
szpitala zabrało go pogotowie. Tramwaj nie wykonał jednego kursu, a po naprawie wrócił na trasę.
03.04. Na tył stojącego na przystanku Camping
(w Strzeszynku) ikarusa nr 1153 (95/2) najechał
Daihatsu Charade. W wyniku zderzenia kierująca
samochodem została ranna, więc pogotowie ratunkowe zabrało ją do szpitala. Auto miało całkowicie
rozbity przód. Autobus z wyrwanymi dolnymi blachami i urwaną kratownicą zjechał o własnych siłach do zajezdni.
Natalia Rychlewicz, Adam Konieczka

Z historii MPK Poznań

nie tras przez poznańskie „mosty” – Teatralny
i Dworcowy. To wszystko jednak nic, w porównaniu
z tym, co widzimy w litym tekście poniżej.
Zacząć trzeba od faktu, że roi się on od literówek,
błędów technicznych i – o zgrozo! – ortograficznych
(!). Nie jest to jednak dobre miejsce, by je wymieniać – po szlifie merytorycznym nad empekowskimi
stronami www powinien jednak zdecydowanie zasiąść korektor... Dla nas ważniejsze – i bardziej
wstydliwe – powinny być zwykłe przekręcenia faktów i błędy w datach. Jest ich tak oszałamiająca
ilość, że z pewnością nie są dziełem przypadku –
raczej niewiedzą piszącego zarys historii firmy. Nie
ma też sensu pisać o tym, o czym nie wspomniano
(a naszym zdaniem powinno się), gdyż to, co można przeczytać, w przeważającej większości jest
niezgodne z prawdą. Otóż spieszymy donieść, że
tramwaje konne ruszyły w Poznaniu w 1880 roku,
a nie, jak napisano, w 1898 (wtedy ruszyły tramwaje zasilane z sieci trakcyjnej!) i nie funkcjonowały 3
lat, lecz aż 18! W okresie międzywojennym nie zlikwidowano wszystkich tras w najwęższych uliczkach Starego Miasta, a jedynie we Wrocławskiej
i Wronieckiej – wciąż pozostały trasy na Wielkiej,
Wodnej, Garbarach i Chwaliszewie, a tramwaje
jeździły w najlepsze po Starym Rynku do 1955 roku. Według specjalisty tworzącego nową historię,
trolejbusy poznańskie zlikwidowano w 1979 roku –
gdyby tak długo przetrwały, to na fali ówczesnych
trendów być może jeszcze dziś byśmy mogli nimi
podróżować. A prawda była bardziej brutalna –
ostatnie kursy trolejbusów z Ogrodów do Smochowic odbyły się 29 marca 1970 roku, a więc dziewięć
lat wcześniej niż można by sądzić po lekturze stron
MPK. Zaś podana informacja o dostawie 120 (a
dlaczego nie 122, bo zapewne to Autor miał na myśli?) autobusów niskopodłogowych w roku 1976,
zamiast 1996, zakrawa już na zwykłą kpinę! Chwilkę potem dowiadujemy się, że w 1985 roku zbudowano trasę tramwajową biegnącą górnym tarasem
Rataj. Otóż zbudowano ją dwa lata wcześniej i uruchomiono na odcinku Rondo Starołęka – Żegrze III
(linia wahadłowa W). Z powodu kłopotów z podsta-

cją trakcyjną ruch na całej trasie otwarto dopiero
w rzeczonym 1985 roku... Gwoli ścisłości pozostałych wiadomości – PST liczy sobie 6,1 zamiast 7
km, a MPK Poznań obsługuje obecnie m.in. w dzień
16 linii tramwajowych i 45 autobusowych zwykłych,
a w nocy 13 autobusowych, a nie odpowiednio 15,
42 i 12...
Internet to takie medium, gdzie nawet raz wpisane dane należy aktualizować (wyjątkiem są internetowe strony czasopism, które muszą pozostać
w zgodności z papierowym wydaniem – tu jednak
z takim przypadkiem do czynienia nie mamy).
Żal tylko, że swoją już ponadstudwudziestoletnią
historię ktoś traktuje po łebkach. Z pewnością tak
nowoczesnej i słynnej firmie jak MPK w Poznaniu
Sp. z o.o. to po prostu nie wypada.
Tomasz Gieżyński

Surfując po internecie napotykamy raz po raz
rozmaite ciekawostki. Za jedną z takich uchodzi
strona poznańskiego MPK Sp. z o.o., uważana
przez wielu za dość dobrą, jak na grono firmowych
witryn przedsiębiorstw komunikacji miejskiej. Przeciętny miłośnik, a także zwykły „zjadacz chleba”
odwiedzający tę stronę, z pewnością zaglądnie na
podstronę „Historia”. I wówczas, albo niczego nieświadomy skonsumuje zawarte na niej informacje,
albo... włos mu się zjeży na głowie.
Na wejściu wita nas główne kalendarium, czyli
najważniejsze daty z działalności komunikacji miejskiej w Poznaniu. Widać wyraźnie, że autor oparł
się tu na rozdziale Krótki zarys dziejów z książki p.
Jana Wojcieszaka pt. 120 lat komunikacji miejskiej
w Poznaniu. Przedstawione daty nie odbiegają tu
od prawdy, ale fakty potraktowane są wybiórczo.
Brak choćby wzmianek o pierwszym niskopodłogowym polskim tramwaju, i to zarówno przed- (P1D),
jak i powojennym (105N/2); brak informacji o zakupie dziesięciu niskopodłogowych tatr RT6N1 (czy
komuś wstyd?), a także o powstaniu i rozwoju kolejki dziecięcej „Maltanka”. Najbardziej enigmatycznym jest wydarzenie z roku 1911 – „komunikacja
tramwajowa przez wiadukty”. Do takiego sformułowania bowiem tajemniczy autor streścił uruchomieR
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Sklep modelarski „Pantera”, ul.
Gąsiorowskich 3, tel. 866-46-42,
poleca modele:
- kolejowe,
- lotnicze,
- pancerne,
- inne.
W sklepie „Pantera” otrzymacie
bezpłatnie Przystanek.
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ZNA Biskupice
Czytelnicy Przystanku często spotykają ze
stwierdzeniem, że któryś z autobusów został wyremontowany w ZNA w Biskupicach. Natomiast zapewne nie każdy miał okazję być w tej podpoznańskiej miejscowości, a szczególnie w tym zakładzie.
Biskupice, a właściwie Biskupice Wielkopolskie,
to miejscowość w gminie Pobiedziska, leżąca
w ciągu drogi krajowej nr 5. Swoistą osobliwością
administracyjną jest to, że jadąc drogą nr 5 z dowolnego kierunku, w pewnym momencie mijamy
dwie tablice z nazwami miejscowości – po jednej
stronie drogi leżą Biskupice, po drugiej natomiast
Jerzykowo. Granicę pomiędzy nimi stanowi właśnie
oś jezdni wspomnianej drogi.
W poniedziałek 18 marca udaliśmy się z umówioną wizytą do znajdującego się w Biskupicach przy
ul. Głównej 21 Zakładu Naprawy Autobusów Sp.
z o.o. Zostaliśmy przyjęci przez prezesa firmy, pana
Andrzeja Bręczewskiego, który opowiedział nam
o historii zakładu. Otóż zlokalizowany w poznańskiej zajezdni autobusowej przy ul. Warszawskiej
Wydział Naprawy Autobusów został przeniesiony
do Biskupic w latach 1987–88, gdy decyzją ówcze9

snego prezydenta miasta Poznania, Andrzeja Wituskiego, został przekazany ówczesnemu dyrektorowi
MPK Poznań, Jerzemu Figlewskiemu (który pełnił
tę funkcję w latach 1988–91), zespół budynków po,
m.in., zlikwidowanych zakładach stolarskich (wraz
z gruntem o powierzchni 4,5 ha) zlokalizowany właśnie tutaj. Początkowo zakładano zlokalizowanie
w Biskupicach zwykłej zajezdni autobusowej, ale
nawet w socjalistycznych realiach poznańska gospodarność nie pozwoliła na marnowanie czasu
i paliwa na pokonywanie pustych wozokilometrów.
Dlatego postanowiono przenieść tu warsztaty, dla
których na A1 brakowało miejsca. Przez dziesięć
następnych lat biskupickie warsztaty funkcjonowały
w ramach MPK Poznań, natomiast w efekcie wprowadzenia w kraju zasad gospodarki rynkowej stosunkowo późno, bo dopiero 1 października 1998
roku, wyodrębniono warsztaty w osobny zakład budżetowy, przekształcony później w Spółkę z o.o. –
Zakład Naprawy Autobusów. Od samego początku,
czyli od roku 1988 szefem wydziału, a następnie
prezesem spółki jest p. Andrzej Bręczewski, który
z poznańskim przewoźnikiem związany jest zawodowo od 38 lat. Z ogólnej, wspomnianej już powierzchni zakładu wynoszącej 4,5 ha, czyli 45000
m2 około 5500 m2 zajmują hale remontowe i budynek administracyjny. Zakład jest największym pracodawcą w Biskupicach – zatrudnia około 110 pracowników, z których 30% stanowią mieszkańcy
gminy Pobiedziska, natomiast reszta to pracownicy
dojeżdżający z Poznania. Rocznie remontuje się tutaj około 60 autobusów, głównie ikarusów i jelczy.
Obecnie realizuje się zamówienia złożone przez
PKM Gliwice i PKM Sosnowiec oraz naprawy powypadkowe autobusów MPK Poznań Sp. z o.o.
Zakres napraw stanowią remonty główne i powypadkowe, obejmujące podwozia, nadwozia, konserwację profili zamkniętych, naprawę silników
i skrzyń biegów, regenerację podzespołów silników,
belek osi, zawieszeń, montaż systemów centralnego smarowania i lakierowanie. Zakład posiada autoryzację dotyczącą jakości wykonywanych napraw
i związane z tym prawo zachowania gwarancji producenta, udzielone przez czołowych producentów
spotykanych w Polsce autobusów, to jest firm Ikarus, Jelcz, Autosan, MAN i Solaris Bus & Coach
(dawniej Neoplan). Ponadto możliwe jest wykonanie napraw pojazdów nietypowych, bądź zabytkowych, jak na przykład autobusu jelcz Mex 272. Zakład Naprawy Autobusów w Biskupicach, obok zakładów w Solcu Kujawskim (KZNS) i słupskiej Kapeny, jest współliderem rynku napraw głównych autobusów miejskich w Polsce.
Po zapoznaniu się z historią i teraźniejszością
zakładu udaliśmy się przez plac postojowy w kierunku budynków hal remontowych. Na placu każdy
z miłośników znalazłby coś dla siebie. Nasze oczy
ucieszyły dawno skreślone ze stanu inwentarzowego MPK Poznań i zakupione przez ZNA na części
zamienne autobusy. Były tam, m.in.: jelcz M111415, DAF MB200-1207, IK160P-1574 i drugi człon
1580, złomowany M11 z PKS. Przed wejściem do
hali stał DAF MB200, zakupiony w MPK Poznań
(ex-1214), służący obecnie do przewozu pracowników. Wóz dorobił się mało efektownego, szarego
lakieru, pokrywającego większość jego żółtej niegdyś karoserii i kloszy tylnych lamp od ikarusa.
W hali remontowej naszym przewodnikiem został p.
inż. Marek Ciesielski, którego zasypywaliśmy pytaniami.
Pierwszym mijanym przez nas pomieszczeniem
była hala, w której docinano z profili stalowych
10

i spawano kratownice autobusów. Kratownice busów wykonane są z profili zamkniętych z nierdzewnej stali (a właściwie – mniej rdzewnej stali, gdyż
pełną nierdzewność zapewnia dopiero 12procentowy udział Cr w stopie, jednakże stal taka
jest tak droga, że nie jest opłacalnym wykorzystanie
jej jako materiału konstrukcyjnego) o przekrojach od
40×40 mm do 50×50 mm i grubości 2 do 3 mm, zależnie od typu autobusu. Najpierw przycina się
określonych wymiarów odcinki profili, a następnie
układa się je w matrycy, zwanej „przyrządem płaskim”, w którym są spawane. Następnie poszczególne płaskie fragmenty montuje się w „przyrządzie
przestrzennym”, gdzie spawane są w trójwymiarową kratownicę. Takie postępowanie gwarantuje zachowanie pożądanych wymiarów i kątów całej konstrukcji.
W następnym pomieszczeniu znajdują się warsztaty mechaników regenerujących możliwe do naprawy podzespoły. Tutaj odbywają się naprawy
główne elementów napędowych autobusu. Dokonuje się wymiany na nowy układu tłokowo-korbowego
silnika, wykonuje się szlif wału korbowego i cylindrów na tzw. „nadwymiary naprawcze”. Regeneracji
podlegają pompa wtrysku, pompa wodna, głowica i
sprzęgło oraz elementy układu kierowniczego i hamulcowego. Oczywiście, elementy uszkodzone są
wymieniane na nowe. W zakładzie nie naprawia się
mostów napędowych, które wysyłane są do regeneracji w PKM Sosnowiec.
Dalej swój warsztat mają elektrycy. Poszczególne
elementy autobusu trafiają następnie do hali, w której na bazie kratownicy zabudowuje się całe nadwozie autobusu. Technologia naprawy głównej jelcza obejmuje także, w przeciwieństwie do ikarusa,
wymianę dachu pojazdu. Na gotowej kratownicy
montuje się podłogę ze sklejki, grubości, zależnie
od typu od 15 do 18 mm, którą następnie pokrywa
się wykładziną antypoślizgową o grubości 2,5 mm.
Zamontowane blachy poszycia ścian wyrównuje się
masą szpachlową i zabezpiecza antykorozyjnie.
Nawet przegubowy ikarus mieści się w całości
w liczącej 22×5×5 m kabinie lakierniczej, w której
nanosi się lakier i utrwala go w podwyższonej temperaturze. Na zakończenie całego procesu w autobusie umieszcza się wyposażenie kabiny kierowcy
i przedziału pasażerskiego.
W trakcie naszego pobytu w zakładzie spotkaliśmy rozmaite autobusy w różnych stadiach napraw
głównych, bądź powypadkowych. W pierwszym
dniu NG znajdował się poznański ikarus 280 o numerze 1512. Właśnie demontowano poszycie, szyby i wyposażenie wnętrza pojazdu. O tydzień bardziej zaawansowane przeobrażenie przechodził
jelcz M11 z PKM Sosnowiec, który był już po wymianie kratownicy. Widzieliśmy również białoczerwonego ikarusa 280 z PKM Sosnowiec, który
znajdował się w końcowym stadium remontu kapitalnego, i który za kilka dni miał wyjechać do swego
macierzystego miasta. Akurat montowano „vyzbroj”
jego wnętrza i przygotowywano do montażu fabrycznie nowy węgierski silnik RABA, wykonany na
licencji MANa, spełniający normy czystości spalin
EURO 1. W trakcie napraw powypadkowych znajdowały się poznańskie MANy NL202, o numerach
1013 i 1024. Zasadą decydującą o tym, gdzie wykonana zostanie naprawa powypadkowa danego
wozu – w macierzystej zajezdni, czy w ZNA, jest
czasochłonność roboty. Mianowicie, jeżeli szacuje
się czas naprawy na więcej niż osiem godzin roboczych, to wóz kierowany jest do ZNA. Naprawy
mniej czasochłonne wykonywane są w Poznaniu.

PRZYSTANEK 6 (6)

Następne napotkane pojazdy były dla nas niespodzianką, by nie powiedzieć, szokiem. Otóż
w trakcie zaawansowanej naprawy głównej znajdował się zakupiony od MPK Poznań, skreślony ze
stanu ikarus 160P-1580, a właściwie jego pierwszy
człon, z którego usunięto drugie drzwi, natomiast
wewnątrz wydzielono przedział warsztatowy. Autobus wyposażono w zaczep, bowiem w swoim „życiu
po życiu” wcieli się w rolę biskupickiego zakładowego holownika. Kolorystyka nadwozia nawiązuje
do czerwono-żółtych barw swarzędzkiego WirażBusu. Drugą absolutną niespodziewanką były znajduje się w trakcie remontu kapitalnego pudła poznańskich wagonów tramwajowych 105Na-244
i 243. Władze ZNA Biskupice traktują to zamówienie jako sposób na rozszerzenie swojej oferty remontowej, ponieważ stopniowo maleje liczba starych autobusów poddawanych NG, a tabor nowoczesny jeszcze nie kwalifikuje się do remontów kapitalnych. Powstaje więc luka, którą próbuje się wypełnić wejściem na rynek remontów pudeł wagonów
tramwajowych. Gdy byliśmy w ZNA, nie toczyły się
przy wagonach żadne prace, ponieważ oczekiwano
na dostawę blachy ze stali H10, z której wykonuje
się potrzebne elementy pudeł. Wracając jednakże
do autobusów, warto wspomnieć, że po naprawie
głównej żywotność autobusu obliczana jest na około osiem lat.
Na zakończenie wycieczki zwiedziliśmy halę
ogólnodostępnej stacji kontroli pojazdów, w której
każdy kierowca może zlecić wykonanie obowiązkowych badań technicznych swoich dwóch lub czterech kółek. Przez halę tę przejeżdżają także
wszystkie autobusy po świeżo wykonanej NG. Tutaj
badane pojazdy otrzymują kompletny zestaw wyników diagnostyki układu hamulcowego, kierowniczego, składu spalin, ustawienia reflektorów i stanu
układu amortyzującego. Ciekawym rozwiązaniem
jest „odkurzacz” montowany do rury wydechowej,
zapewniający odciąg gazów spalinowych poza halę.
Następnie opuściliśmy halę i tym samym zakończyliśmy naszą wycieczkę na placu, na którym składuje
się złomowane elementy kratownic.
Dziękujemy panu prezesowi Andrzejowi Bręczewskiemu za umożliwienie nam zwiedzenia ciekawego obiektu i panu inż. Markowi Ciesielskiemu
za odkrycie przed nami tajników napraw głównych
autobusów.
Tomasz Albrecht, Maciej Rudzki
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PRZYS T A NEK
bezpłatny dwutygodnik
miłośników komunikacji
miejskiej
kontynuacja Nowinek z Pyrogrodu
Z kraju i ze świata
! Bombaj (autobus). Ze względu na poważne
straty, które corocznie przynoszą autobusy miejskie, firma BEST (państwowa firma zajmująca się
autobusami miejskimi i dostawami prądu) zacznie
niedługo wynajmować autobusy od prywatnych
przewoźników. Co (nie)ciekawe, z dwóch zajezdni
położonych w centrum miasta (Colaba, Backbay),
zniknęły wszystkie piętrusy. W zwykłych autobusach na liniach 1, 3, 7, 122 i 138 pasażerowie tłoczą się jak sardynki i tylko na 1 pojawiają się czasami sporadyczne brygady piętrowe z zajezdni Wadala.
! Bombaj (S-Bahn). Central Railway niedawno
zakończyła gruntowną modernizację układu torowego na swojej głównej stacji, Chhatrapati Shivaji
Terminus (CST). Usunięto zbędne bocznice i połączenia torowe. Dzięki remontowi i modernizacji innych odcinków czasy przejazdów zmniejszyły się
nawet o 8 minut (do Panvel). Oznacza to dodanie
22 nowych kursów z CST.
! Bombaj (S-Bahn). Ruch lokalny na Central
Railway doznał zakłóceń dnia 16 kwietnia z powodu
obchodów 150-lecia kolei. Historyczny skład z premierem Indii, ciągnięty przez 2 parowozy przejechał
kilkakrotnie na trasie pierwszej linii kolejowej w Indiach – z CST do Thane.
! Bombaj (S-Bahn). Western Railway wymienia zasilanie elektryczne na odcinku Churchgate –
Virar z 1,5 kV prądu stałego na 25 kV prądu zmiennego. Z tej okazji kupiono nowe pociągi z silnikami
na prąd zmienny. Nowe pociągi ponadto różnią się
od starych (zaprojektowanych jeszcze w latach 60.
tylko kolorystyką (są niebieskie) i pantografami połówkowymi. Stare składy na prąd stały przekazano
„sąsiadom” z Central Railway, która ochoczo utworzyła z nich „dostawki”, wydłużając kilka 9wagonowych składów o 3 wagony. Wymiana zasilania oznacza także rychły koniec kilku kursów CST
– Borivli, wykonywanych przez składy WR.
! Bydgoszcz (autobus). Do grona autobusów
jeżdżących w kolorach niezakładowych (exreklamy) dołączyły ikarusy 280: 2402 i 2603. Co
ciekawe, w tych kolorach przyszły one z NG w Solcu Kujawskim jeszcze przed reklamami. Po naprawach powypadkowych jeżdżą już 3843 i 3463.
! Bydgoszcz (tramwaj). W środę 17.04. na
stadionie Zawiszy odbył się mecz Rumunia – Polska. Od około 18:00 normalnie kursujące do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku linie tramwajowe 1 i 2 pojechały na Bielawy, a za to pojawiły się
dodatkowe autobusy na liniach 52, 65 i 68. Rozwożenie kibiców po meczu było dobrze zorganizowa-

ne: na pętli na osiedlu Leśnym czekała duża ilość
dodatkowych autobusów (linii 52, 65, 68), którymi
wszyscy zainteresowani odjechali.
! Bytom (autobus). Miejscowy PKM kupił kolejnego przegubowego ikarusa ze Szczecina. Autobus nr 7237 w zajezdni na Klonowica nosił numer
1181. Oprócz tego zakupiono dwa jelcze M11
z PKM Jastrzębie Zdrój (o wystawieniu tych autobusów na sprzedaż informowaliśmy w nr 5 Przystanku). Kolejna M11-tka z Jastrzębia również trafiła do Bytomia, jednak do firmy konkurencyjnej –
PUH Delta.
! Bytom (tramwaj). 9.04. tuż przed godziną
15:00 na trójkącie torowym Bytom Urząd Miejski
doszło do zderzenia składu 105N 471’’+478’’ (pociąg nr 195) z wagonem 116Nd-806 (pociąg nr
4104). Motorowy prowadzący Citadisa (vel Karlika),
jadący do Szkoły Górniczej od Bytomia, prawdopodobnie próbował wymusić pierwszeństwo przejazdu
na składzie jadącym ze Stroszka. Skutkiem tego
skład wjechał w wagon 116Nd w okolicach połowy
pierwszego członu. Wagon 471’’ rozbił sobie doszczętnie cały przód, zaklinował się w drzwiach Citadisa (!) oraz wykoleił się pierwszym wózkiem.
W ciągu półtorej godziny (zatrzymanie trwało do
16:36) walczono ze skutkami wypadku przy pomocy
pogotowia dźwigowego i przejeżdżających w okolicy pozostałych pociągów linii 19 (które od Stroszka
kierowane były nieużywanym liniowo skrętem w kierunku Szkoły Górniczej). Akcję utrudniały rosnące
gęsto drzewa oraz korek uliczny, który natychmiast
utworzył się na ulicy Chrzanowskiego. Wagony
471’’ i 478’’ po rozpięciu zostały odholowane do zajezdni Stroszek, a 806 został ściągnięty do zajezdni
Zawodzie. Ofiar ani rannych nie było, a przyczyny
zdarzenia ustala specjalna komisja wypadkowa
PKT.
! Gdańsk (tramwaj). 20.04. rozpoczyna się
pierwszy etap remontu torowiska tramwajowego na
odcinku Zaspa – Pomorska. Odcinek ten zostanie
wyłączony z ruchu na trzy tygodnie, w związku
z czym nastąpią zmiany: za linię 2 będzie kursowała linia tymczasowa 32 na trasie: Centrum – Dworzec Gł. PKP – al. Zwycięstwa – Opera – al. Hallera
– Mickiewicza – al. Legionów – al. Rzeczypospolitej
– Zaspa; za linię 8 zostanie uruchomiona linia tymczasowa 38 na trasie: Stogi Plaża – Przeróbka –
Podwale Przedmiejskie – Dworzec Główny PKP –
Jana z Kolna – Kliniczna – al. Hallera – Mickiewicza
– al. Legionów – al. Rzeczypospolitej – Zaspa; linia
12 będzie kursować na zmienionej trasie do Jelitkowa zamiast na Zaspę oraz bonusowo zostanie
uruchomiona zastępcza linia autobusowa T12 na
trasie Zaspa – Pomorska.
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! Gdańsk (tramwaj). Już po raz drugi wrocławski Protram zwyciężył w przetargu na modernizację gdańskich wagonów. Tym razem metamorfozę podobną do tej, jaką przebył pociąg
1300+1299+1309,
przejdą
składy
105N
1226+1227, 105N 1273+1274 i 105Na
1323+1324+1325. W chwili obecnej we Wrocławiu
znajdują się już następujące wagony: 1226, 1227
i 1324 (od 20.04.) oraz 1273 i 1274.
! GOP (tramwaj). Prawie w pierwszą rocznicę
pierwszego wyjazdu liniowego (która przypada
3 maja) wszystkie 15 wagonów 116Nd będących
w eksploatacji (801 i 806 są odstawione po wypadkach) zostało wyposażonych w naklejki o treści:
„Tramwaj zakupiony przy pomocy Funduszu
Ochrony Środowiska” – po sześć (!) sztuk na każdym...
! Katowice (autobus). W ostatnim czasie PKM
Katowice wyremontował we własnych warsztatach
dwa kolejne ikarusy 280 – 227 i 230 (z 1987 roku).
Z uwagi na brak funduszy na zakup ekologicznych
zespołów napędowych, autobusy wyjechały ze starym układem napędowym i z manualną skrzynią
biegów.
! Kielce (autobus). W dniu 4.04. MPK zmieniło
rozkłady oraz trasy linii nr 39 i 49. W pierwszym
przypadku autobusy dojeżdżają do Białogonu,
a nie, jak wcześniej planowano, tylko do ul. Żytniej.
Trasa linii 39 przebiega w następujący sposób: Białogon – Fabryczna – Krakowska – Jagiellońska –
Grunwaldzka – Żytnia – Paderewskiego – al. IX
Wieków Kielc – Warszawska – Krasińskiego – Manifestu Lipcowego – os. Świętokrzyskie. Linia nr 49
została wydłużona do Podkarczówki tak, jak to było
wcześniej ustalone z Zarządem Miasta, czyli: os.
Na Stoku Przychodnia – Sawickiej – Krasińskiego –
Warszawska – al. IX Wieków Kielc – Paderewskiego – Żytnia – Grunwaldzka – Jagiellońska – Krakowska – Podklasztorna (z powrotem: Podklasztorna – Kołłątaja – Jagiellońska – Grunwaldzka – Żytnia – Paderewskiego – al. IX Wieków Kielc – Warszawska – Sikorskiego – droga osiedlowa – os. Na
Stoku Przychodnia). 10.04. zmieniono także przebieg linii 15, 33 i 34bis. Pierwsza z nich dojeżdża
do Dąbrowy trasą: os. Dąbrowa – Wincentego
z Kielc – Witosa – Warszawska – al. IX Wieków
Kielc – Paderewskiego – Żytnia – Grunwaldzka –
Piekoszowska – Szajnowicza – Massalskiego – os.
Ślichowice. W przypadku linii 33 zlikwidowano kilka
kursów, w trakcie których autobus ten dojeżdżał do
ul. Orkana. Obecnie kończy on tylko na osiedlu Dąbrowa. Linia 34bis została również wydłużona do
ul. Wapiennikowej.
! Kielce (autobus). 9.04. na linii 27 zadebiuto1

wał pierwszy z pięciu jelczy M081MB Vero. Bus ma
numer taborowy 801 i stacjonuje w zajezdni na Pakoszu. Zakup karzełka okazał się trafny, ponieważ
pojemność busika odpowiada średniej frekwencji
kursu linii 27. Możliwe, że do końca tego roku,
oprócz pięciu zamówionych, pojawi się dziesięć kolejnych małych jelczy.
! Kraków (tramwaj). Chciałoby się powiedzieć: święta, święta i po świętach, odnośnie krakowskiej imprezy zorganizowanej przez MPK
z okazji 75-lecia uruchomienia miejskiej komunikacji
autobusowej. Główne uroczystości miały miejsce
20.04. w zajezdni przy ul. św. Wawrzyńca. Niewątpliwie największą atrakcją tego dnia był przejazd
odrestaurowanym jelczem RTO (nr 341) z doczepką P01 (nr 608) na linii specjalnej nr 300. MPK
zgromadziło również przy ww. ulicy wszystkie typy
autobusów eksploatowanych w dniu dzisiejszym.
W sobotę uruchomiono również specjalną linię
tramwajową nr 0, na której kursowały wagony:
102N-203, SN1-37, SN2+PN2 87+530.
! Krasnojarsk (tramwaj). W ciągu ostatnich
dwóch tygodni w tym syberyjskim mieście zarejestrowano już trzecie kolejne rozjechanie przechodnia przez tramwaj. Ofiarą tramwaju została kobieta
w wieku 62 lat, którą ze złamaniem kości udowej
dostarczono do szpitala. Dwóch innych kobiet, niestety, nie udało się uratować.
! Lublin (trolejbus). 22.03. rozpoczęto kasację ex-dębickiego trolejbusu nr 796. Należy zaznaczyć, że wszystkie 3 pozostałe pojazdy sprowadzone z Dębicy (795, 797 i 798) zostały wyremontowane.
! Lublin (trolejbus). Remont pierwszego
sprowadzonego z Piaseczna trolejbusu dobiegł
wreszcie końca. Po kilkunastu jazdach próbnych
i kilku poprawkach wóz 821 (ex T017) wyjechał na
linię 150.
! Opole (autobus). W ubiegłym tygodniu po
opolskich drogach szalał wrocławski jelcz M101I4003. MZK Opole testowanie potraktowało nad wyraz poważnie i wypuszczało tego 10-metrowego,
dwu- (a właściwie półtora-) drzwiowego busa na
jedne z najbardziej obciążonych linii w mieście –
m.in. na 9 i 20. Skutkowało to potwornym ściskiem
i problemami z opuszczeniem pojazdu. Sam autobus sprawia – jak na jelcza – całkiem korzystne
wrażenie. Oczywiście, nadaje się wyłącznie na linie,
na których zwyczajowe zapełnienie nie przekracza
około 60 pasażerów. Dlaczego MZK nie zdecydowało się na sprawdzenie midibusa na odpowiednich
dla niego liniach (np. 4, 5, 7 czy 21), pozostaje nierozwiązaną zagadką.
! Piła (autobus). MZK Piła zdecydował się na
posłanie 10 autobusów do naprawy głównej oraz
rozpisał przetarg w celu wyłonienia wykonawcy.
! Płock (autobus). Ale plama! W piątek 5.04.
na ul. Wyszogrodzkiej (która jest drogą wylotową na
Warszawę) z jednego z „czerwoniaków” wyciekł olej
z układu wspomagania. Kierowca tego nie zauważył i przejechał tak prawie trzysta metrów. Na miejsce przyjechali strażacy, którzy na zamkniętym pasie ruchu musieli najpierw zneutralizować plamę
specjalnym preparatem Sintan, a później zmyć ją
wodą i posypać piaskiem (dostarczonym przez KM
Płock). Oczywiście, w chwilę po tym zdarzeniu wąska Wyszogrodzka była niemal cała zablokowana.
! Płock (autobus). Od 15.04. autobusy linii 21
nie będą dojeżdżały do pętli na Przemysłowej (przy
PCH), tylko do pętli na Kostrogaju. W najbliższym
czasie KM Płock zapowiada likwidację pętli przy
PCH. W związku z tym, również 17 nie będzie tam
2

kończyła kursowania. Niedługo wydłuży swój bieg
aż na Podolszyce, do ul. Czwartaków (Auchan). Od
01.05. przez ulicę Czwartaków będzie biegła też linia nr 3 (zamiast Wyszogrodzką).
! Radom (autobus). Od 13.04. Zarząd zrobił
dobrze działkowcom i na linii 21 uruchomił dodatkowe kursy do pętli Wincentów. W dni powszednie
do istniejących już czterech kursów na Wincentów
(dwa kursy około godziny 6 i dwa około 14) zostały
dodane dwa: około godziny 11 i 18. 21 nie jeździło
na Wincentów w dni wolne od pracy. Po zmianach
w soboty i niedziele są cztery kursy około godziny
11, 13, 16 i 19. Należy dodać, że powrót z Wincentowa jest realizowany trasą podstawową, czyli
przez osiedle Wólka Klwatecka. Nowy rozkład będzie obowiązywał do 31.10.
! Radom (autobus). Także od 13.04. na linii 23
zmieniły się czasy przejazdów między niektórymi
przystankami. W niedziele i święta kurs o godzinie
7:29 z pętli Józefów / Szpital został wydłużony do
pętli Sołtyków, a kurs w przeciwnym kierunku przesunięty z godziny 7:51 na 8:27. W dni powszednie
likwidacji uległ kurs zjazdowy o godzinie 21:15
z pętli Malczew.
! Radom (autobus). Od 20.04. drobnym korektom uległ rozkład jazdy linii A w dni powszednie.
Ponadto MZDiK, wraz z ITS (obsługującym tę linię),
podjęli zobowiązanie produkcyjne o całkowitym
„uniskopodłogowieniu” linii A. Jest to pierwsza
w Radomiu linia podmiejska obsługiwana całkowicie autobusami niskopodłogowymi.
! Radom (autobus). Również od 20.04. zmienił
się rozkład jazdy i trasa linii F. Autobusy w podstawowym wariancie trasy kursują z Radomia (Dworzec Linii Podmiejskich) do nowej pętli Wierzbica /
Osiedle (postój na przystanku w kierunku Radomia,
po uprzednim zawróceniu osiedlowymi uliczkami).
Wybrane kursy linii F jadą dłuższą trasą do nowej
pętli Rzeczków Kolonia. W związku z tym, likwidacji
uległ dotychczasowy przystanek krańcowy Wierzbica / Cement. Przystanek Wierzbica / KRBCWiG
zmienił nazwę na Wierzbica / Cementownia I. Utworzone zostały nowe przystanki: Wierzbica / Cementownia II (dawniej Wierzbica / Cement.), Wierzbica /
Cementownia III (dawniej Wierzbica / Droga do
Agromy) oraz Rzeczków Kolonia (dawniej Wierzbica / ZWAC – pętla końcowa). W dni powszednie do
Rzeczkowa F zajeżdża cztery razy (dwa kursy rano,
dwa po południu), w soboty trzy razy (dwa kursy rano i jeden po południu), a w niedziele i święta dwa
razy (oba kursy w godzinach rannych).
! St. Petersburg (tramwaj zabytkowy). Impreza z okazji 60-lecia wznowienia ruchu tramwajowego w czasie blokady Leningradu odbyła się
15.04. w St. Petersburgu. O godzinie 10:30 z zajezdni nr 2 na Sriednim prospekcie wyspy Wasiljewskiej wyjechał zabytkowy tramwaj, zwany przez
mieszkańców miasta „amerykanką”. Takie tramwaje
kursowały na ulicach Leningradu od lat trzydziestych do siedemdziesiątych ubiegłego wieku i właśnie ten typ wozu otwierał ruch tramwajów leningradzkich w kwietniu 1942 roku.
! Szczecin (tramwaj, autobus – cięcia).
Kwietniowa działalność szczecińskiego Zarządu
Dróg i Transportu Miejskiego wyraźnie opiera się na
haśle: „tydzień bez cięć to tydzień stracony”. A oto
chronologiczny wykaz zmian i niektórych ich skutków:
- 02.04. Odwieszona zostaje linia 6bis. Z 15 kursów porannych pozostało 6, z 15 popołudniowych
– 10. Rano tylko jedna brygada w ogóle wjeżdża
na pętlę Ludowa, pozostałe cztery wyjeżdżają

PRZYSTANEK 7 (7)

z zajezdni Golęcin na Pomorzany i wracają stamtąd do zajezdni;
- w weekend 6–7.04 na liniach 1 i 9 pojawiają się
nietypowe solówki z tymczasowo rozczepionych
składów, w tym, m.in., szybkowiec 720;
- 06.04. Na linii 9 w dni świąteczne kursują wyłącznie pojedyncze wagony 105N i pochodne.
- 10.04. Na linii 2 zostaje zmniejszona częstotliwość
w szczycie z 6 do 12 minut (dokładniej: 12, 12,
12, 6). Podobnie dzieje się z liniami 7, 8 i 12
w godzinach od 5 do 6–6:30; zlikwidowano także
pojedyncze kursy w szczycie popołudniowym. Na
linii 9 solówki kursują do 9 rano oraz od 17:30.
Podmiany odbywają się przy zajezdni Pogodno
w kierunku Głębokiego. W zajezdni Pogodno na
stałe rozczepiono składy 105N 671+658, 105Na
732+739 i 105N2k/2000 789+790. Dzięki tej operacji wagonom 658 i 739 wstawiono nowe „ślepia”
na miejsce wstawek z blachy. Nowością w rozkładzie linii 12 są dwa kursy wyjazdowe z zajezdni Niemierzyn w kierunku Dworca Niebuszewo,
wykonywane po nowym skręcie na rondzie Giedroycia;
- 15.04. Zredukowane zostają wczesnoporanne
kursy na liniach 1, 3, 4 i 11. Dla trzech pierwszych oznacza to zmniejszenie częstotliwości
w godzinach 5–6 z 12 do 24 minut. Co ciekawe,
w dni świąteczne 3 kursuje rano co 18 minut,
a więc częściej niż w powszednie. Na linii 11 częstotliwość w godzinach 5–6:30 zmniejszyła się
z 6 do 12 minut, ubyło także kilka kursów ze
szczytu popołudniowego;
- 17.04. Zmniejszona zostaje częstotliwość na linii
51 w dni powszednie z 12 do 18 minut, zlikwidowane 3 kursy linii 57 w dni powszednie, zawieszone kursowanie linii 66 w dni świąteczne i powszednie w godzinach pozaszczytowych, zmniejszona częstotliwość na linii 75 w godzinach
wczesnoporannych, zmniejszona częstotliwość
na linii 80 w dni powszednie i świąteczne z 25 do
50 minut, zlikwidowane po 4 kursy linii szczytowych D i E;
- 20.04. Zmniejszenie częstotliwości w dni świąteczne na linii 52 w godzinach 11–16 z 20 do 40
minut, zmniejszenie częstotliwości w dni świąteczne na linii 79 z 40 do 80 minut, likwidacja kilku kursów linii 81 w dni świąteczne;
- 22.04. Zmniejszenie częstotliwości w godzinach
szczytu na liniach 62 i 73 z 20 do 30 minut,
zmniejszenie częstotliwości na linii 63 w międzyszczycie i wieczorem z 20 do 25 minut, skrócenie trasy linii 64 z Klucza do Podjuch, zmniejszenie częstotliwości na linii 69 w międzyszczycie
z 12 do 24 minut, zmniejszenie częstotliwości na
linii 82 do 60 minut;
- 27.04 Zmniejszenie częstotliwości w dni świąteczne: na linii 69 z 12 do 24 minut oraz na 82 do
60 minut.
Zdesperowani szczecińscy miłośnicy rozważają
sprzedaż koszulek z hasłem: „Zaorać Destruktorów
i Tajnych Mataczy”.
! Warszawa (autobus). Po wielomiesięcznych
staraniach pasażerów (głównie studentów) oraz
władz biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, od
10.04. ZTM dokonał korekty trasy linii przyśpieszonej 506, polegającej na skierowaniu jej następującymi ulicami: … –Tamka – Dobra – Nowy Zjazd –
Wybrzeże Kościuszkowskie i dalej bez zmian do
pętli Bródno-Podgrodzie z jednoczesnym wycofaniem z ulic: Tamka (na odcinku Dobra – Wybrzeże
Kościuszkowskie) i Wybrzeże Kościuszkowskie (na
odcinku Tamka – Nowy Zjazd), – … – Wybrzeże

Kościuszkowskie – Karowa – Dobra – Tamka i dalej
bez zmian do pętli Os. Górczewska z jednoczesnym wycofaniem z ulic: Wybrzeże Kościuszkowskie (na odcinku Karowa – Zajęcza) i Zajęczej (na
odcinku Wybrzeże Kościuszkowskie – Dobra). Na
zmienionym odcinku trasy zostały uruchomione
nowe przystanki na żądanie Lipowa 01 i 02, zlokalizowane właśnie w pobliżu Biblioteki Uniwersyteckiej.
! Warszawa (autobus). Od dnia 15.04. nastąpiła zmiana rozdysponowania wozów niskopodłogowych na liniach 136 i 191.
! Warszawa (autobus). W związku z zakończeniem kolejnego etapu realizacji budowy Trasy
Siekierkowskiej, od 6.04. została oddana do ruchu
przebudowana jezdnia zachodnia ul. Czerniakowskiej. Jednocześnie zamknięto połowę jezdni
wschodniej tej ulicy na odcinku od ul. Chełmskiej do
pl. Bernardyńskiego oraz wprowadzono zakaz skrętu w lewo z ul. Czerniakowskiej w ul. Chełmską. W
wyniku wprowadzonej zmiany organizacji ruchu, linia 522 została skierowana od skrzyżowania ulic
Spacerowej / Belwederskiej / Gagarina prosto ul.
Gagarina, Czerniakowską, Powsińską i dalej dotychczasową trasą (zmiana obowiązuje w obu kierunkach). Ponadto trasa linii 406 została znacznie
skrócona. Obecnie autobusy tej linii kursują na trasie: Stare Bemowo – Metro Politechnika (zostały
wycofane z odcinka trasy od przystanku Metro Politechnika do krańca Chełmska). Jednocześnie dla linii: 141, 159, 162 i 185 (od 6.04.), a dla linii 362 (od
8.04.) została wprowadzona korekta trasy kursów
zjazdowych do zajezdni Chełmska.
! Warszawa (autobus). W związku z robotami
drogowymi na skrzyżowaniu ulic Płaskowickiej i Pileckiego, od dnia 5.04. do odwołania (przez około
4 tygodnie) autobusy linii 306 w półkursach na trasie: Natolin Płn. – Ursynów Płn. kursują od skrzyżowania ulic Dereniowej i Płaskowickiej Dereniową,
Indiry Gandhi i dalej stałą trasą. W kierunku przeciwnym trasa nie uległa zmianie.
! Warszawa (tramwaj). W związku z ostatnim
etapem prac remontowych na wiadukcie w ciągu al.
Jana Pawła II nad linią kolejową, w dwa kolejne
weekendy, to jest w dniach: od 6.04. godzina 0:00
do 8.04. godzina 4:00 i od 13.04. godzina 0:00 do
15.04. godzina 4:00 był wyłączany ruch tramwajowy
na ciągu: al. Jana Pawła II – rondo Zgrupowania AK
„Radosław” – al. Jana Pawła II – Broniewskiego –
Wólczyńska – Nocznickiego (na odcinku od ul.
Stawki do pętli Huta) oraz na ul. Popiełuszki. W tym
czasie tramwaje linii: 16, 17, 19, 22, 27, 29 i 33 były
kierowane na trasy zastępcze, m.in., linia 22 kursowała ciekawą trasą przez dwa mosty na Wiśle –
Poniatowskiego i Gdański. Z kolei linia 35 była zawieszona. W czasie wyłączenia ruchu tramwajowego została uruchomiona zastępcza linia autobusowa 201, kursująca na trasie: Huta – Kasprowicza –
Nocznickiego – Wólczyńska – al. Reymonta – Broniewskiego – Krasińskiego – Popiełuszki – pl.
Grunwaldzki – al. Jana Pawła II – rondo Zgrupowania AK „Radosław” – al. Jana Pawła II – Nowolipki
(powrót: Nowolipki – Smocza – Anielewicza – al.
Jana Pawła II) z częstotliwością co 10 minut.
W czasie czterech dni prac na omawianym wiadukcie został przebudowany układ torowiska tramwajowego. Prace polegały na likwidacji tymczasowych
torów po zachodniej stronie wiaduktu i podłączeniu
wcześniej przygotowanego, już stałego, torowiska
zbudowanego z płyt węgierskich, które znajduje się
w osi wiaduktu. Prace obejmowały również, oczywiście, przeniesienie sieci trakcyjnej ponad nowe tory.

! Warszawa (tramwaj). W związku z pracami
torowymi na ul. Grochowskiej w cztery kolejne
weekendy – od 6.04. godzina 0:00 do 8.04. godzina
4:00, od 13.04. godzina 0:00 do 15.04. godzina
4:00, od 20.04. godzina 0:00 do 22.04 godzina 4:00
oraz od 27.04. godzina 0:00 do 29.04. godzina 4:00
– jest wyłączany ruch tramwajów na ul. Grochowskiej (na odcinku od pętli Wiatraczna do pętli Gocławek). W tym czasie tramwaje linii: 3, 6, 9, 24
kursują na podstawie specjalnych rozkładów jazdy
na trasie skróconej do pętli Wiatraczna.
! Warszawa (tramwaj). 11.04. z Konstalu po
naprawie przywieziono wagon 116Na/1-3013. To
ten, który został trafiony na ul. Andersa prawie rok
temu przez hamujący skład 13N 424+404 linii 35
(motorniczemu 35 amputowano wówczas nogi)
i dodatkowo wepchnięty na stojący przed nim skład
105Nf 1432+1431. Dlatego stoszesnastka miała
rozbity przód i tył oraz zniszczony przegub. Wagon
ma teraz nowy przód i tył (co do przegubu, to nie
wiadomo do końca). W ruchu jeszcze go nie stwierdzono. W tym samym dniu do alstomowskich poprawek wysłano wolski wagon 116N-3002.
! Warszawa (tramwaj). 11.04. około godziny
7:30 na przystanku Metro Ratusz w stronę centrum
doszło do pożaru w skrzynce kablowej w tramwaju
linii 18 (drugi wagon składu 13N 794+650). Interweniowała straż pożarna. Zatrzymanie trwało około
pół godziny i utknęło w nim kilka składów. Straty
jednak nie były poważne i wagon już wrócił do ruchu. W tym samym dniu doszło do jeszcze jednego
pożaru – około godziny 13 na ul. Rakowieckiej (po
wyjeździe z pętli) także doszło do zwarcia
w skrzynce kablowej w pierwszym wagonie składu
105Nf 1422+1421 na linii 16. Tym razem pożar
ugaszono przy pomocy pokładowej gaśnicy. Tramwaj sterowany z drugiego wagonu zjechał na pl.
Narutowicza, a stamtąd – po przepięciu wagonów –
do zajezdni. W trwającym kilka minut zatrzymaniu
utknęło niecałe 10 składów.
! Warszawa (tramwaj). Tramwaje Warszawskie ogłosiły właśnie przetarg na dostawę sporej
ilości szyn kolejowych. Tego typu szyny dominują
na wydzielonych warszawskich torowiskach.
! Warszawa (tramwaj). 12.04. zaobserwowano ponownie w ruchu bulwy 2074+2075. Przypomnijmy, że wagon 2074 stał odstawiony kilka miesięcy, po tym, jak w al. Zielenieckiej skasował (dosłownie, bo uderzony wagon nie przeżył zderzenia)
pierwszy wagon z wjeżdżającego na pętlę składu
105Na 1073+1063 linii 12. Bulwa miała rozwalony
cały przód (który potem wykorzystano w testach
w warsztatach T-3 ze skasowanym wozem 105Na1008). Wagon stal tak długo, ponieważ zaistniały
problemy z ubezpieczeniem. I dopiero po długim
czasie za naprawę wziął się serwis Alstomu.
! Warszawa (tramwaj). 13.04. około godziny
10 na skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. Okopowej
jadący w stronę Woli tramwaj linii 26 (skład 105N2k
2054+2055) uderzył w samochód ciężarowy. Winę
za spowodowanie zdarzenia ponosi kierowca ciężarówki, który wjechał na skrzyżowanie przy czerwonym świetle. W zatrzymaniu utknęło wiele składów,
pozostałe trafiły na objazdy. Straty tyrystora to wybite szyby oraz powgniatane oblachowanie i mocno
porysowany lakier. Jednak wagon jest już z powrotem przygotowywany do ruchu na terenie zajezdni
R-1 Wola.
! Warszawa (tramwaj). 15.04. pojawił się powypadkowy skład 105Nb/e 1387+1383, który ponad
miesiąc wcześniej uderzył na ul. Marszałkowskiej
(przy Królewskiej) w tył stojącego na światłach
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składu 13N 318+328 linii 18. Co ciekawe, na pierwszy wagon zajezdnia R-3 Mokotów nakleiła czarne
numerki z czerwonymi cieniami... Dosyć śmiesznie
to wygląda, zwłaszcza, że drugi wagon ma normalne cyferki. Warto dodać, ze 318+328 do ruchu wrócił już po kilku dniach od kraksy. Jednak na R-3 nie
maja powodów do zadowolenia, bo...
! Warszawa (tramwaj). 02.04. doszło do zderzenia wóz-wóz na ul. Górczewskiej przy HIT-cie.
Praski skład 105Na 1216+1215 linii 26 wjechał
z dużą siłą w tył mokotowskiego składu 105Na
1246+1245 linii 10. W 1216 straty oceniono na jakieś 1500 zł, natomiast 1245 stracił cały tył (straty
ponad 10 tys. zł). Obecnie stoi na R-3 z wyciętą
pupą. Wagon jest cały pogięty (już raz miał solidne
wóz-wóz) i zobaczymy, jaki los go spotka...
! Warszawa (tramwaj). 16.04. o godzinie
13:32 na pętli Huta tramwaj linii 6 (skład 13N
726+753) wykoleił się na zwrotnicy drugim wagonem. Prawdopodobnie przyczyną zdarzenia była
awaria zwrotnicy. O 14:15 wznowiono ruch po jednym torze, o 14:50 pętla była ponownie całkowicie
przejezdna.
! Warszawa (tramwaj). 17.04. w około godziny 23:50 doszło znów do potrącenia pieszego. Tym
razem zdarzenie miało miejsce na ul. Marymonckiej
(przy PKS Marymont). Jadący do zajezdni R-4
skład 105Na 1104+1105 uderzył w pijanego nastolatka, który potknął się o krawężnik. Nieodpowiedzialnego dzieciaka – który o tej porze powinien
grzecznie spać, zamiast się pętać po ulicy – z rozbitą głową (oberwał prawdopodobnie skosem wozu) i
ogólnymi potłuczeniami przewieziono w szoku do
szpitala bielańskiego. Jego życiu nic nie zagraża.
Ruch został wznowiony po około 15 minutach.
W zatrzymaniu utknęło 6 składów, w tym dwie
techniczne berlinki!
! Warszawa (tramwaj). 21.04. przypadł Dzień
Warszawy. Z okazji tego święta KMKM uruchomił
linię turystyczną W na trasie: pl. Starynkiewicza –
Al. Jerozolimskie – al. Zieleniecka – Targowa –
most Ślasko-Dąbrowski – al. Solidarności – Okopowa – Towarowa – Al. Jerozolimskie – pl. Starynkiewicza. Kursował skład 4NJ+4ND1 838+1811 oraz
wagony N3-674 i Lw-541 (ten ostatni wyjechał tylko
na dwa kółka jako specjalna atrakcja). Frekwencja
w wagonach przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów – rozdano wszystkie 1500 okolicznościowych biletów (ważne były one z biletami ZTM).
A chętnych było dużo więcej...
! Wrocław (autobus). Przybyły nowe volvo
7000. Oznaczono je numerami 8086, 8087, 8088,
8089 i 8090. Ponadto do testowania przyjechał poznański solaris nr 1382. We Wrocławiu zabawi dwa
tygodnie.
! Wrocław (tramwaj). od 27.04. (czyli zgodnie
z terminem) zostanie otwarte dla ruchu skrzyżowanie ulicy Piłsudskiego ze Świdnicką oraz ul. Pułaskiego. Zamknięte zostaną łuki na skrzyżowaniu
Chrobrego i Łokietka. W związku z tym, linia 7 i 21
przez tydzień będzie kursować objazdem. Ponadto
wymieniane będą zwrotnice na skrzyżowaniu ul.
Powstańców Śląskich i Świdnickiej. Dlatego przez
2 tygodnie objazdem pojadą linie: 2, 6, 7, 14, 17, 20
i 24.
! Wrocław (tramwaj). Nowa moda opanowuje
kolejne składy. Wyświetlacze firmy Pixel oraz nowe
kasowniki dostają po NG w Protramie kolejne składy. Są już w sumie cztery: 2423+2402, 2506+2507,
2532+2531 i dawna nauka jazdy 2562+2561.
! Wrocław (tramwaj). Podczas rozbiórki
przed remontem wagon 2078 okazał się tak znisz3

czony, że prawdopodobnie trafi do kasacji.
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Kaczmarek, Jacek Kalicki, Krzysztof Lipnik,

26 lat temu
w Warszawie...
Poważne wypadki typu wóz-wóz zdarzają się od
wielu lat. Jeden z nich miał miejsce w dniu
12.10.1976 roku o godzinie 9:45 w tzw. Dołku Marymonckim. Żoliborski wagon techniczny typu K nr
2401 (obecny historyczny nr 445) ciągnął do remontu wóz 13N-713. Skład zjechał bez problemów
w dół Niecki Słodowieckiej (obecnie w tym miejscu
znajduje się wybudowany w latach 80. wiadukt nad
trasą Armii Krajowej), ale z powodu śliskich szyn
nie mógł podjechać pod górkę. Dodam, że była to
jesień i na torowisku leżało sporo rozjeżdżonych liści, które dodatkowo zmniejszały przyczepność kół.
W pewnym momencie w piasecznicach berlinki
skończył się piasek i oba wagony zaczęły dosyć
gwałtownie zsuwać się. Wtedy z dużą prędkością
nadjechał z tyłu skład 13N 830+831 linii 27, zmierzający w kierunku cmentarza wolskiego, i z wielką
siłą uderzył w staczające się wagony. Poważnemu
zniszczeniu uległ tył wagonu 713 oraz przód i tył
830. Uszkodzone zostały też wagony 831 i 2401.
Rannych zostało sześciu pasażerów i, najciężej,
prowadząca tramwaj. Jednak ich obrażenia mogłyby być poważniejsze, gdyby nie przytomność właśnie motorniczej 27, która widząc, że już nie wyhamuje, krzyknęła do ludzi, żeby położyli się na podłodze. A sama chwilę później wyskoczyła z pędzącego tramwaju, doznając skomplikowanych złamań
obu nóg.
Po wypadku roztrzaskane składy ściągnięto na
pobliską pętlę Potocka, gdzie dokonano wstępnych
oględzin. Zatrzymanie trwało 2 godziny i 25 minut.
Wszystkie wagony uczestniczące w wypadku wyremontowano, jednak pudło wozu 713 do dzisiaj
jest nieco pogięte z tyłu. Warto też zauważyć, że
wagonom 830 i 713 zamontowano wtedy duże filmy, czego normalnie przy remontach kapitalnych
w tamtym okresie jeszcze nie robiono.
Krzysztof Lipnik, KMKM w Warszawie
PS. Za pomoc w napisaniu artykułu dziękuję serdecznie Waldemarowi Duczmalowi, Tomaszowi
Igielskiemu oraz Jackowi Karstowi.

Reforma w Częstochowie
Nadchodzące wakacje najprawdopodobniej zamkną i jednocześnie otworzą wiele rozdziałów w historii przebiegu częstochowskich linii autobusowych. Sprawa wiąże się z zamiarem wprowadzenia
przez miasto drugiego – autobusowego – etapu reformy układu komunikacji miejskiej. Pierwszy etap –
tramwajowy – został, jak pamiętamy, wprowadzony
w lutym ubiegłego roku poprzez likwidację linii 2 w
kierunku północnym. Temu doskonałemu rozwiązaniu towarzyszył, niestety, skandaliczny rozkład
(z najmniejszą częstotliwością w tzw. superszczycie, czyli przed godziną 8:00, zawierający także
pomyłki).
Teraz – wykorzystując nadchodzące wakacje –
miasto zamierza zmienić trasy autobusowe. Projekt
reformy został przygotowany przez specjalizujące
się w tym poznańskie Biuro Inżynierii Transportu,
które wprowadziło wcześniej pamiętną rewolucję
w Krakowie (3.01.1999 r.), a przyznaje się też do
4

Wojciech Lemański, Bartosz Mazur, Michał
Musiał, Jakub Putyra, Olaf Skrzymowski,
Mariusz Sondel, Marcin Strzelec, Tomasz

Szydłowski, Valeri Tikhonov, Piotr Tomasik,
Karol Tyszka, Krzysztof Utracki, Maciej Zyśko

reorganizacji tramwajów poznańskich. Opracowanie
zmian trwało dość długo, a cały proces można podzielić na etapy. Od początku z BIT silnie współpracowali redaktorzy lokalnego dodatku Gazety Wyborczej, która w drugiej połowie marca 2000 roku
opublikowała pierwszą informację o planowanej reorganizacji i rozpoczęła akcję Autobusy po nowemu. Składały się na nią przedstawienie obecnego
układu komunikacyjnego oraz zbieranie opinii
i wniosków czytelników. Równolegle ankieterzy BIT
wyruszyli na podbój przystanków oraz prywatnych
mieszkań badając potrzeby pasażerów. Wśród
wniosków dostarczanych przez mieszkańców za
pośrednictwem Gazety znalazło się wiele interesujących propozycji, przy czym niektóre z nich (jak
choćby prośby o bezpośrednie połączenia Północy
z Grabówką, czy Zawodzia z Rakowem) powtarzały
się szczególnie często. Ponieważ początek akcji
przypadł na okres poprzedzony bardzo ostrymi cięciami rozkładów jazdy (o czym pisały Nowinki z Pyrogrodu w tekście pt. Częstochowa – historia upadku), pojawiła się też masa skarg na stan obecny,
dotyczących przeważnie ubogiej częstotliwości
i kompletnego braku koordynacji. O komunikację
wnioskowali też mieszkańcy terenów przez nią dotychczas pomijanych, jak choćby rejonów Lisińca
i Kolonii Grabówki. Natomiast jednym z wniosków
zebranych przez ankieterów było stwierdzenie, że
częstochowianie nie oczekują wysokiej częstotliwości, lecz wysoko sobie cenią połączenia bezpośrednie.
19 sierpnia pojawił się pierwszy projekt BIT. Zrezygnowano z totalnej przebudowy układu, opierając
się jedynie na przemeblowaniu istniejących tras.
Zaniechano też radykalne innowacje, jak na przykład utworzenie węzłów przesiadkowych na liniach
peryferyjnych. Głównym założeniem projektu było
oparcie komunikacyjnego organizmu na kręgosłupie
utworzonym przez linię tramwajową. Można oczywiście skomentować, że nie jest to żadna zmiana.
Projektodawcy jednak, opierając się na sukcesie tej
samej koncepcji w przeprowadzonej przez nich reformie krakowskiej, postanowili odebrać tramwajom
wszelką konkurencję w postaci przebiegających tą
samą trasą linii autobusowych oraz przywrócić
świetlane czasy 3-minutowej częstotliwości tramwajów (choć nie bardzo wiadomo, skąd wziąć tabor).
Założono więc stworzenie tzw. korytarza, przebiegającego ciągami ulic Dąbrowskiego i Nowowiejskiego, a w kierunku przeciwnym Śląską i Kilińskiego, do którego miałyby się przenieść wszystkie autobusy kursujące dotychczas aleją Wolności, ulicą
Kościuszki i aleją Armii Krajowej. Przemeblowano
też połączenia w obrębie Kawodrzy, Sabinowa i
Gnaszyna. Są to jednak takie rejony, gdzie komunikacja jest wprawdzie kulawa, ale wszelkie próby
zmian muszą spełznąć na niczym, gdyż nic innego
wymyślić po prostu się nie da. Na przykład zasugerowano połączenie linii 14 i 25. Zapewne projektanci korzystali ze starych map – nie zauważyli bowiem, że ta pierwsza jest już od ponad pół roku wydłużona do Korkowej, co storpedowało ich zamysł.
Zaproponowano też spore przekształcenia układu w
obrębie Wrzosowiaka i Błeszna, gdzie ma się nieco
zmienić układ drogowy. Istniejąca na terenie Blachowni zakładowa bocznica kolejowa zainspirowała
BIT do próby wprowadzenia kolejki podmiejskiej na

trasie Częstochowa Aniołów – Blachownia plac
Wolności.
Nieco później do koncepcji dodawano kolejne
propozycje, m.in. próby połączenia autobusów
miejskich i podmiejskich. Przy okazji wyszło na jaw,
że nie można rozpatrywać zagadnień trasowych,
zapominając o rozkładach jazdy. Sugerowane bowiem połączenie linii 25 (kursuje obecnie co 23 minuty w szczycie i co 46 poza nim) z linią 50, wykonującą 8 kursów w ciągu dnia, byłoby pomysłem
karkołomnym. Podobnie nie można projektować
zmian, nie znając historii rozwoju układu komunikacyjnego. Oto bowiem zaproponowano wycofanie linii 23 z ulicy Pułaskiego (identyczna zmiana, wprowadzona w 1984 roku, szybko została anulowana),
czy też linii 28 z al. Armii Krajowej (o ten przebieg
trasy swego czasu szczególnie walczono).
Następnym etapem tworzenia reformy było publiczne forum komunikacyjne, jakie odbyło się 15 listopada w sali sesyjnej Urzędu Miasta. Tego samego dnia zaprezentowano w prasie kolejną wersję
projektu sieci autobusowej. Poprawiony schemat
zawierał, m.in., zgłoszone w międzyczasie uwagi
mieszkańców, jak choćby skierowanie linii 25 do
ulicy Rolniczej (zamiast przez Wały Dwernickiego
do Fieldorfa). Opisany wyżej problem ulicy Korkowej rozwiązano rozbijając linię 14 na dwie, o numerach 14 i 29. Dzielenie linii stało się zresztą jedną
z myśli przewodnich nowej propozycji – dotychczasową 18 podzielono na 18 i 22, 19 na 19 i 35, 20 na
20 i 34, a wspomnianą 14 na 14 i 29. Po raz kolejny
pojawiło się więc pytanie o rozkłady jazdy – większość rozbijanych linii miała wszak dotychczas częstotliwość poza szczytem na poziomie 40–50 minut.
Czy zatem po rozbiciu miałyby się pojawiać okazyjnie? Duże numery linii (33, 34, 35) wynikały z faktu,
że BIT z zasady nie chciał używać numerów linii
w ramach tegoż samego projektu likwidowanych,
jak 31 i 32. To ciekawe, bo właśnie w Krakowie ta
sama firma dążyła do zapełnienia luk, przemianowując tramwaj numer 24 na 23, mimo że wiadomo
było o planowanym uruchomieniu linii na Kurdwanów, właśnie dwudziestej czwartej.
Główna idea projektu – wyrzucenie konkurencyjnych dla tramwajów autobusów z ciągu al. AK –
Kościuszki – al. Wolności pozostała niezmieniona.
W czasie forum przedstawiciele firmy BIT zaprezentowali wyniki prognoz ruchowych, z których wynika,
że jedynym sposobem ratowania komunikacji autobusowej przed korkami w nadchodzących latach
jest stworzenie dla niej wspomnianego korytarza, w
którym będą one szczególnie uprzywilejowane (pasy, sygnalizacja, zatoki). Wiąże się to, oczywiście,
ze sporymi inwestycjami (obecnie ulice te są – delikatnie mówiąc – ciasne, a znajduje się przy nich
wiele kluczowych instytucji miejskich). Trasę wzdłuż
al. Armii Krajowej zarezerwowano dla tramwajów, a
ruch samochodowy postanowiono przenieść na budowaną właśnie miastostradę, czyli ciąg ulic Pułaskiego – Popiełuszki – Szajnowicza – Iwanowa i
Obrońców Westerplatte.
Ogólnie jednak można było odnieść wrażenie, że
przygotowywana reforma wprowadzi dla częstochowskiej komunikacji czasy świetlane – więcej linii,
lepsza częstotliwość. A przecież miasto zorganizowało całą tę zabawę dla znalezienia oszczędności.
Istotnym (a można rzec: sensacyjnym) elementem
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nowego układu stało się połączenie linii miejskich
z podmiejskimi (32 z 53 i 61 oraz 31 z 58). Szczególnie krytycznie natomiast odnieśli się projektodawcy do linii podmiejskiej numer 63. Uznano ją za
deficytową i nadającą się jedynie do likwidacji.
W zamian miała powstać peryferyjna linia numer
33, dowożąca mieszkańców Dźbowa, Liszki Dolnej
i Kawodrzy Górnej do pętli przy tapetowni w Gnaszynie, która miałaby się stać lokalnym węzłem
komunikacyjnym (krańcówki linii 12, 18, 33 i 35).
Warto tu przypomnieć, że przez wiele lat linię tę obsługiwał poza szczytem tylko jeden autobus, zapewniający jedynie ponad dwugodzinną częstotliwość, a i dwa szczytowe nie były zbyt przeładowane, skoro przystosowano do tej roli turystyczne jelcze L11. Później jednak, w ramach niekoniecznie
czystej konkurencji z firmą Biesy, linię wydłużono
do dworca PKP w Blachowni i zwiększono częstotliwość do 24 minut przez cały dzień. Nic dziwnego,
że zaczęła przynosić straty... I właśnie ta sprawa
zajęła czołowe miejsce w czasie forum. Stawiła się
bowiem na nim spora grupa mieszkańców ulicy Kolorowej, dojeżdżająca autobusem 63 do centrum
miasta. Osoby te były oburzone faktem, że proponuje się im jedynie linię „peryferyjną”, zmuszając do
kosztownej przesiadki w Gnaszynie. Zaprezentowali listę z podpisami i zdominowali dyskusję. Nic
dziwnego, że w kolejnym projekcie firma BIT wycofała się z tego pomysłu...
Kolejny projekt zaprezentowano już na początku
roku 2001. W zasadzie można stwierdzić, że mimo
śmiałych propozycji w poprzednich wersjach, ostatecznie zaproponowany układ niewiele odbiega od
już istniejącego. Pozostawiono wprawdzie główną
ideę stworzenia korytarza oraz wiele wcześniejszych założeń, jednak solidnie je zweryfikowano.
Wobec protestów, z jakimi spotkał się na forum
pomysł wycofania linii 28 z al. Armii Krajowej (połączenie szpitala na Parkitce z Tysiącleciem i linią
tramwajową ma wszak znaczenie szczególne),
zdecydowano linię 18 skierować nie do Gnaszyna,
lecz przez ulicę Kościuszki i al. Armii Krajowej do
szpitala na Parkitce. Warto przyjrzeć się temu rozwiązaniu z uwagi na jego karkołomność. Jeśli bowiem projektodawcom łatwiej było wprowadzić na
Parkitkę dodatkową linię, zamiast zachować dotychczasowy przebieg już istniejącej – zwłaszcza,
że jest to odstępstwo minimalne, to nie sposób nie
mówić tu o marnotrawstwie. A przecież linię 18
można było wykorzystać gdzie indziej, jak choćby
poprawiając połączenie dworca PKP Stradom
z dworcem Częstochowa Osobowa. W każdym razie ma to być jedyna linia, która nie pojedzie korytarzem lecz aleją Armii Krajowej. Tymczasowo, do
dostosowania korytarza do ruchu przegubowców,
pozostanie tu także linia 24. Zrezygnowano też
z nieco abstrakcyjnych linii, jak na przykład 29 czy
35. Jedynie linia 20 pozostanie podzielona na 20
i 34. Natomiast w odpowiedzi na protesty mieszkańców ulicy Kolorowej i wobec wycofania z Gnaszyna linii 18, dla linii 33 zaproponowano trasę
z Mirowa – Pegaza do Dźbowa. Mirów obsłużą więc
aż dwie linie (18 i 33), a pustkę na ulicy Św. Jadwigi
ma wypełnić skierowana tam linia 19. I to chyba kolejne z najgorszych rozwiązań projektu. To prawda,
że nie bardzo jest co tam skierować i dotychczas
kursująca 18, choć szczytem szczęścia nie była,
utrzymywała się na zasadzie „nic lepszego wymyślić się nie da”. Proponowany zaś przebieg linii 19,
nie dość że wydłuży czas przejazdu i tak już najdłuższej linii miejskiej, to jeszcze usunie ją
z centrum miasta (zakłada się przejazd ulicami Św.

Jadwigi, Św. Barbary i Sobieskiego), odbierając jej
wiele pasażerów, a mieszkańcom Wrzosowiaka kasując połączenie z centrum szybsze niż liniami 26
i 27. Czy to ma być zwiększanie opłacalności komunikacji przez podniesienie jej atrakcyjności?
Warto podkreślić, że zgodnie z jedną z sugestii
zgłoszonych w czasie forum, wycofano linię 15
z ulicy Sosabowskiego. Jej kursowanie tamtędy
dawno już straciło zasadność i z pewnością przynosiło straty. Od tamtego czasu minął już ponad
rok, w czasie którego zalegała cisza. Ostatecznie
miasto zdecydowało, że pieniądze wydane na przygotowanie projektu wreszcie powinny przynieść jakiś efekt. Toteż reforma jednak wprowadzona zostanie, a zamiast pierwotnie planowanego wariantu
wprowadzania etapami (który fizycznie nie bardzo
byłby możliwy z uwagi na wzajemne powiązania
poszczególnych zmian), zostanie zastosowana terapia wstrząsowa, z wykorzystaniem wakacji jako
okresu o zmniejszonym zapotrzebowaniu na dojazdy do miejsc pracy i szkół. Od tamtego czasu projekt doczekał się małych przeróbek – dyskusyjny
przebieg trasy nie wytrzymał próby czasu i zdecydowano skierować linię jednak przez centrum, ale
po pozostawieniu jej na ulicach Św. Jadwigi i 7 Kamienic, dzięki czemu będzie to linia „zwiedź moje
miasto, lecz nie wracaj ze mną z pracy, jeśli cenisz
swój czas”. Podobnie linia 18 nie będzie mogła
skręcić z ulicy Kościuszki w aleję Najświętszej Marii
Panny, jako że pojawił się tu zakaz skrętu w lewo.
Szkoda, bo byłoby to połączenie nieco egzotyczne.
Jednak historia się powtarza – w latach 80., z uwagi
na kłopotliwość skrętu, usunięto z niego linię 21
(dawniej 50).
Suche podsumowanie efektów, jakie przyniesie
reforma wygląda więc następująco: znikną linie autobusowe o numerach 31, 32, 61, 70 i zapewne „bisówki” (o czym niżej), a pojawi się nowa – 34, wciąż
nie będzie natomiast linii 29. Przestaną istnieć pętle: Kręciwilk, Cmentarz Św. Rocha, Sabinów –
ZGH, Kawodrza Górna, Batalionów Chłopskich, Mirów. Linia 32 zostanie połączona z podmiejskimi 53
i 61, a 31 z podmiejską 58. Zlikwidowana więc zostanie zasada dojazdu linii podmiejskich do dworców zlokalizowanych w centrum. Na ciągu al. AK –
Kościuszki – al. Wolności nie ujrzymy autobusów (z
wyjątkiem linii 18 i – być może – 50), które tłumnie
przeniosą się w korytarz. Linie 30 i 33, stanowiące
obecnie formę przejściową między miejskimi i podmiejskimi, będą wydłużone odpowiednio do Jaskrowa i Mirowa – Pegaza. Nie zmieni się trasa linii
11, 12, 13, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 50, 51, 52, 62,
67, 68, 69 i obsługiwanych przez innych przewoźników. Pozostałe pojadą następująco:
14 – przeniesiona do korytarza;
15 – skierowana do Łojek zamiast 22; trasa
znacznie wygładzona poprzez wycofanie objazdów przez ulice Warszawską i Sosabowskiego;
16 – wycofana z ulicy Bór (gdzie nie jest potrzebna linia tak częsta z przegubowcami) i skierowana do dworca PKP Stradom;
17 – skrócona do ulicy Kontkiewicza (osiedle na
Wyczerpach Dolnych) i przeniesiona do korytarza;
18 – trasa z Parkitki przez al. Armii Krajowej do
Bursztynowej (zapewne wszystkie kursy);
19 – wydłużona na odcinku Św. Jadwigi – Św.
Barbary – 7 Kamienic;
22 – skierowana do Wypalanek zamiast linii 16,
podobnie jak 15 wycofana z objazdu przez ul.
Warszawską na korzyść korytarza;
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25 – odcięta od tramwaju (przejazd korytarzem
i dalej jak 24 do pętli przy ul. Kukuczki);
28 – wycofana z al. Armii Krajowej; zwiększona
częstotliwość – ma być podstawą zgrania jej
z linią 13 (która z kolei na tym straci, ale po pojawieniu się na korytarzu innych linii nie musi
już kursować tak często);
30 – wydłużona do Jaskrowa (zamiast linii 17),
przez korytarz i aleję Jana Pawła II;
33 – wydłużona do Mirowa – Pegaza (czyżby
wszystkie kursy?);
34 – kopia dwudziestki skierowana do pętli przy
ulicy Jesiennej;
53 – po przybyciu z Poczesnej ma pojechać ulicami Limanowskiego, Łukasińskiego i al. Pokoju, aby zastąpić linię 32 i dalej jej trasą do ulicy
Wielkoborskiej, a nawet do Gorzelni Starej zamiast 61;
58 – analogicznie, jadąc z Olsztyna ma tak, jak
dzisiejsze 31, dotrzeć do Grabówki;
65 – ma przejąć rolę dzisiejszych linii 65 i 70.
Projektodawcy wykazali tu bowiem nieznajomość
lokalnych reguł funkcjonowania komunikacji podmiejskiej. Linie te są niemal identyczne, ale ich połączenie raczej mało realne – zazwyczaj jadą razem, gdyż tak pasuje gminie i jej mieszkańcom
(wspólnie jeżdżą przecież także linie 58bis i 67
oraz inne podmiejskie). Nietrudno doszukać się
w powyższym opisie braków. Tak naprawdę nikt nie
określił, co stanie się z „bisówkami” – linie 14bis
i 17bis nigdzie nie zostały wspomniane, a przecież
w chwili obecnej ich krótsza trasa przynosi
oszczędności, a kursowanie wszystkich autobusów
trasą podstawową nie miałoby większego sensu.
Wielką ciekawość może też budzić połączenie linii
podmiejskich z miejskimi. O ile bowiem na mapie
wygląda to interesująco, w praktyce może być różnie. W godzinach popołudniowych linia 53 wyrusza
obecnie z centrum dość przepełniona, jak więc ma
wypełnić jeszcze rolę 32, która – co warto podkreślić – jest pozostałością po rozpadzie najczęstszej
w mieście linii 12/12bis i wcale nie wozi powietrza.
Jeśli połączenie ma oznaczać większą liczbę autobusów (np. co 10 minut), to po cóż mają one
wszystkie jechać aż do Poczesnej? W przypadku linii 58 jest jeszcze gorzej – nikt właściwie nie określił, jak zostanie rozwiązana kwestia obecnego rozbicia 58 i 58bis, tzn. która z nich dotrze na Grabówkę. Są to linie diametralnie się różniące (zasługują na osobne numery). Ich kursowanie jest sporadyczne – 58 kursuje jedynie w godzinach szczytu
(co 70 minut), a 58bis ze zmienną częstotliwością
(50–150 minut). 31 to obecnie już tylko wspomnienie dawnej świetności – obsługuje ją jeden autobus,
jadący zazwyczaj razem z 26. Nie pełni już zakładanej funkcji dowozu pasażerów do Kręciwilka, zamiast niegdyś zlikwidowanych autobusów podmiejskich. Linia ta nadaje się tylko do kasacji. Oczywiście, jej godziny kursowania bynajmniej nie pokrywają się z kursami 58bis.
Trudna sytuacja finansowa zmusiła MPK sp.
z o.o. do podjęcia kroków, które wiele projektowych
rozwiązań postawiły pod znakiem zapytania,
a ewentualne ich wprowadzenie w zasadzie cofnie
poczynione oszczędności. Wymienić tu należy
choćby linie 30, 33 i wspomnianą 31, które, po
ograniczeniach w marcu ubiegłego roku, kursują
bardzo rzadko, a przedstawione w projekcie trasy
pozwalają zakładać konieczność przywrócenia bardziej przyzwoitej częstotliwości. Projekt nie wytrzymał też ostrzejszej próby czasu. Choć w trakcie listopadowego forum zapewniano, że jest to koncep5

cja na najbliższe 10 lat, w ogóle nie uwzględniono
w niej wielkich inwestycji drogowych, które od lat
już były przekładane, ale obecnie – o ironio – już
trwają i do czasu wprowadzenia reformy mają zostać ukończone. Chodzi tu przede wszystkim o połączenie ulic Bohaterów Katynia i al. 11. Listopada,
co do którego poszczególne projekty zawierały
pewne założenia, lecz wersja ostateczna na ten
temat milczy. Przedstawiciel BIT niejasno stwierdził,
że ma tutaj pewne pomysły, lecz nikt ich do dziś nie
poznał, a miasto nieśmiało przebąkuje o skierowaniu tamtędy linii 21. Analogicznie wygląda sprawa
ulicy Szajnowicza-Iwanowa i Obrońców Westerplatte, które po ukończeniu zrewolucjonizują połączenia
dzielnicy Północ z centrum miasta i Grabówką.
Tymczasem... nie planuje się tu komunikacji miejskiej. A przecież aż się prosi skierować tu linię 25,
przenosząc do korytarza szesnastkę! Rekomendowany przez BIT projekt stworzenia miastostrady w
osi ulic Pułaskiego i Popiełuszki, wiążący się, m.in.
z zamknięciem ruchu kołowego w III alei NMP, też
nie znajduje odbicia w proponowanym układzie linii
autobusowych, które – rzecz jasna – muszą stamtąd
zniknąć.
Zignorowano
też
wnioski
o upragnione przez wielu mieszkańców połączenia
Północy z Grabówką (tu trzeba przyznać rację projektodawcom – na tej trasie rentowność może zapewnić tylko linia mikrobusowa) oraz Zawodzia
z Błesznem (w zasadzie nic nie było przeszkodą).
Nie wymyślono nic, by rozprawić się z wielką bolączką komunikacji miejskiej – wieczornymi pustkami w autobusach. A przecież jest już tyle sprawdzonych metod, jak choćby model gdański. W ogóle
coraz pilniej przebrzmiewa potrzeba zakupu autobusów małych, 9-metrowych, które wyjechałyby na
trasy o niskiej frekwencji, zwłaszcza do dzielnic willowych (prośby ich mieszkańców, jak choćby
o przeniesienie pętli dla linii 28 w rejon ulicy Siwickiego także nie spotkały się z odzewem), czy właśnie trasa Północ – Parkitka – Grabówka / Gnaszyn
(przy okazji rozwiązująca problem autobusu na ul.

Między przystankami
" Tory odstawcze. Na Budziszyńskiej, obok
wciąż stojącego składu 108+109, postawiono niezbyt często używane wagony: doczepkę torowców
CSW-44 oraz N-2048. Obecnie szlifierkę po nocach
ciągnie pług 2034.
" O prawidłowym otablicowaniu. Ukazał się
komunikat specjalny dyrektora naczelnego MPK
w Poznaniu skierowany do kierowców i motorniczych, dotyczący odpowiedzialności za prawidłowe
otablicowanie pojazdów. W celu wyegzekwowania
od ww. prawidłowego oznaczania wozów (stosowne
zapisy znajdują się w instrukcjach służbowych),
Nadzór Ruchu ma wzmóc kontrole w tym zakresie,
a kierownicy wydziałów ruchowych mają „wyciągać
konsekwencje dyscyplinarne i służbowe w stosunku
do pracowników nie wykonujących lub realizujących
niewłaściwie swoje obowiązki w powyższym zakresie, do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia włącznie”.
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Św. Jadwigi). Pod jednym względem projekt wychodzi jednak w przyszłość, ale tak daleko, że
drżyjmy z obawy, czy dożyjemy – chodzi o wspomnianą linię kolejki podmiejskiej do Blachowni. Jej
powstanie to odpowiedź reformatorów na pozostawienie kulawego połączenia między dworcami...
Ponad rok przed planowanym wejściem w życie reformy, zlikwidowano natomiast linię 63, na co
w projekcie naciskano. Zastępująca ją linia 33 nie
jest ani peryferyjną (reakcję mieszkańców na taką
ewentualność już poznano), ani nie dojeżdża,
oczywiście, do Mirowa. Po prostu tymczasowo jest
jedynie skróconą do granic miasta wersją 63. Sens
takich oszczędności staje jednak pod znakiem zapytania: w ramach rekompensaty braku linii 63 na
terenie miasta Blachownia, wydłużono do dzielnicy
Ostrowy linię 63, dodając do niej dodatkowy autobus całodzienny, a po pewnym czasie kierując do
jej obsługi przegubowca. Łączna liczba wozokilometrów linii 33 i 62 jest niższa niż uprzednio linii 62
i 63 (zmalała z 12681 do 10561 na tydzień, przy
czym należy pamiętać o wspomnianym przegubowcu), lecz tak znikomą oszczędność można było
uzyskać wprowadzając ograniczenia w rozkładzie
jazdy, a jazda z Częstochowy do pętli w Ostrowach
przez Łojki i centrum Blachowni nieco mija się z logiką. Generalnie zaś można stwierdzić, że linia 63
przetrwała wszystkie burze dziejowe i przemiany,
bo choć w styczniu 1991 zlikwidowano ją jako
pierwszą, to jednak zaledwie na pół miesiąca i od
tego czasu była nietykalna. Ale przed Biurem Inżynierii Transportu się nie obroniła...
Ogólne spojrzenie na projekt nie pozwala się
oprzeć wrażeniu, że... nie jest to żadna rewolucja.
Poza ogólną ideą utworzenia autobusowego korytarza, pozostałe zmiany można traktować jako kosmetyczne, które zapewne sam przewoźnik mógłby
wprowadzić bez tak wielkiej pompy i zatrudniania
specjalistów (choć tu można się spierać: bez pomocy Biura Inżynierii Transportu przez 17 lat nikt nie
zauważył, że tramwajowe dwójki psują krew miesz-

Ustalono ostateczny termin wejścia w życie reformy na 1 lipca 2002 r. Okazuje się, że w treści
projektu zaszły kolejne zmiany. Wycofano się,
m.in., z najciekawszych koncepcji połączenia podmiejskich linii 53 i 58 z miejskimi 31 i 32. Pozostanie więc kursująca co 90–120 minut linia 31, choć
nie bardzo wiadomo, po co. Ponieważ MPK chce
się wycofać z pętli na ulicy Rolniczej, linię 22 postanowiono przenieść na pętlę przy ul. Fieldorfa.
W konsekwencji zamieniono numery planowanych
linii 15 i 22, w związku z czym 22 nie zniknie z Łojek, lecz z Rolniczej. Ostateczny kształt reformy
wydaje się więc faktycznie kosmetyczną zmianą.
Ponieważ jest zapowiadana oszczędność kilku autobusów, można snuć obawy, że cała reforma będzie po prostu kolejnym wielkim cięciem rozkładów
jazdy. Jedynie tramwaje mają powrócić do częstotliwości 3,5 minuty, co wydaje się zbyt piękne, aby
było prawdziwe, gdyż pozostaje pytanie: skąd wziąć
tyle taboru?
Rafał Lamch

" Dziękujemy. Serdeczne podziękowania kierujemy pod adresem Nadzoru Ruchu za wzorowe
przypilnowanie pętli na placu Wielkopolskim w czasie wynajmu weselnego w sobotę 20.04. – wagony
2602+2456 przewiozły gości weselnych członka
KMPS Tomasza Simona i jego żony Karoliny, z d.
Szymańskiej.
" Rezerwa. 08.04. na A/7 jeździł popołudniową
porą neoplan N4009-1251. Maleństwo uwijało się
więc w planie jednego z „kaczych” MANów. Natomiast w poniedziałek 22.04. na linii A bzykały liniowo dwie pszczółki – jako A/3 kursował wóz 1271,
a 1254 jeździł jako A/6.
" Remont i objazdy. W nocy z 21 na 22.04.
rozpoczęły się prace na przejeździe przez torowisko na rondzie Rataje od strony mostu Królowej
Jadwigi. Potrwają one do poniedziałku 29.04.
W związku z tym, zmianie uległy trasy tramwajów
linii nr 5, 6, 12 i 13, które jeżdżą następującymi trasami objazdowymi:
linia 5: Górczyn – Głogowska – Roosevelta – rondo
Kaponiera – Św. Marcin – Gwarna – Mielżyńskiego
– pl. C. Ratajskiego – 23. Lutego – pl. Wielkopolski
– Solna – Małe Garbary – Estkowskiego – Wyszyńskiego – rondo Śródka – Jana Pawła II – Trasa
Kórnicka – os. Lecha – Chartowo – Żegrze – rondo
Żegrze – Hetmańska – rondo Starołęka – Starołęcka – Stomil;
linia 6: Budziszyńska – Grunwaldzka – Roosevelta

– most Dworcowy – Królowej Jadwigi – AWF –
Strzelecka – Podgórna – Marcinkowskiego – pl.
Wolności – Fredry – most Teatralny – Roosevelta –
Grunwaldzka – Budziszyńska;
linia 12: os. J. III Sobieskiego – Trasa PST – Roosevelta – most Dworcowy – Królowej Jadwigi –
AWF – Strzelecka – Podgórna – Marcinkowskiego
– pl. Wolności – Gwarna – Św. Marcin – Marcinkowskiego – Podgórna – Strzelecka – AWF – Królowej Jadwigi – most Dworcowy – Roosevelta –
Trasa PST – os. J. III Sobieskiego;
linia 13: Junikowo – Grunwaldzka – Roosevelta –
rondo Kaponiera – Św. Marcin – Marcinkowskiego
– Podgórna – Strzelecka – AWF – Królowej Jadwigi
– most Dworcowy – Roosevelta – Grunwaldzka –
Junikowo. Na linii 13 pojawiły się składy z Głogowskiej.
Jednocześnie z Miłostowa do Starołęki uruchomiona została dodatkowa linia tramwajowa nr 16, kursująca następująco: Miłostowo – Warszawska –
rondo Śródka – Jana Pawła II – rondo Rataje –
Zamenhofa – rondo Starołęka – Starołęcka – Starołęka. Obsługiwana jest składami z Fortecznej. Na
wyłączonym z ruchu tramwajowego odcinku od
ronda Rataje do AWF uruchomiona została zastępcza komunikacja autobusowa Za tramwaj, w sile
pięciu autobusów z Pustej, po następującej trasie:
rondo Rataje – Krzywoustego – most Królowej Jadwigi – Królowej Jadwigi – AWF – Karmelicka –
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kańcom Północy i nie mają racji bytu, podczas gdy
zbyt wiele kursów dociera do Kucelina). Tymczasem, po przeróbce dokonanej przez BIT, układ komunikacyjny miasta de facto się nie zmieni. Nie
znikną korytarze dotychczas istniejące, polegające
na istnieniu rodzin linii kursujących podobnie. Istnieją one na skutek zawiłych następstw doraźnych
zmian trasowych na przestrzeni lat. Oto na przykład
z południowej części Stradomia i Sabinowa można
się dostać w zasadzie tylko na Wyczerpy (linie 14
i 17, a po reformie dołączy jeszcze do nich 30!), na
osi Ostatni Grosz – Św. Rocha kursuje większość
najczęstszych linii autobusowych, tymczasem będąc w okolicach Jasnej Góry próżno szukać połączenia z Aniołowem. I tak pozostanie. Teraz trzeba
tylko mieć nadzieję, że reforma zostanie wprowadzona tak profesjonalnie, jak w Krakowie: ogłoszenia w domach, ulotki, foldery...
Z ostatniej chwili:

Krakowska – Strzelecka – Królowej Jadwigi – most
Królowej Jadwigi – Krzywoustego – rondo Rataje.
Na trasie autobusu Za tramwaj dla linii 74 zlokalizowano tymczasowy przystanek Serafitek na ulicy
Krzywoustego, za skrzyżowaniem z ulicą Serafitek
w kierunku AWF. Prace wiążą się też z utrudnieniami w ruchu dla pojazdów przecinających remontowane torowisko. Dla nich wewnątrz ronda ułożono
tymczasowy przejazd z płyt betonowych, pomiędzy
którymi szczeliny wypełniono masą asfaltową.
" Tatry na 15. W związku z remontem torowiska na rondzie Rataje, tatry RT6N1 tymczasowo
obsługują linię 15. Pierwszego dnia zmian zaobserwowaliśmy wozy: 401, 402, 403, 405, 408 i 410.
" 87 inaczej? W czwartek 4.04. jeden z autobusów linii 87 jeździł z otablicowaniem sugerującym,
że jego trasa przebiega następująco: Różany Potok
– Umultowska – Opieńskiego – os. Sobieskiego.
Przyznajemy, że to dość odległa mutacja w odniesieniu do obecnej pętli, którą jest Piątkowska.
" Nosił Konsol razy kilka, ponieśli i Konsol. Od 1.06. kontrolę biletów w pojazdach MPK
Poznań Sp. z o.o. sprawować będą pracownicy
MPK. Aktualnie zakłada się, że część kontrolerów
będzie umundurowana, a część, wzorem dotychczasowych kontrolerów, pracować będzie ubrana
po cywilnemu. Zmiana ta spowodowana jest rozwiązaniem przez miasto umowy z firmą Konsol, która od 10 lat kontroluje bilety w Poznaniu. Pracownicy Konsolu w tym czasie zredukowali około piętnastoprocentowy odsetek gapowiczów do jednego
procenta (i chwała im za to), ale padli ofiarą własnej
skuteczności i systemu wynagrodzeń, w którym liczy się procent od nałożonych mandatów. Coraz
częstsze skargi na upadek kultury ich pracy i kontrole, które stały się łapankami, zmusiły władze
miejskie do zmiany systemu kontroli biletów. W nowym systemie wynagrodzeń kontrolerów nie będzie
występował odsetek od nałożonych kar. Pieniądze
na wynagrodzenia kontrolerów MPK uzyska z reorganizacji systemu dystrybucji biletów. O wszelkich
ostatecznych ustaleniach poinformujemy na łamach
Przystanku.
" Nowości na Madalińskiego. Kolejny helmut
typu M pojawił się w nocy z 18 na 19.04. w zajezdni

przy ul. Madalińskiego. Nabytek ma numer 637.
Wygląda dokładnie jak nasz 608 (ex Frankfurt am
Main 636) i ma barwy zakładowe frankfurckie. Pojawiły się także wagony dwuprzegubowe o numerach 679 (ex 804) i 680 (ex 801). Doczepki 1822
i 1826 już wybebeszono i rozebrano na czynniki
pierwsze (wymontowano z nich wózki, drzwi, szyby,
fotele – zostały gołe pudła stojące na betonie), natomiast 1811 stoi na razie kompletna.
" Znikające kwadraty. Od około dwóch tygodni z bocznych ścian autobusów nie wyposażonych
w wyświetlacze znikają kwadratowe tablice z dużym
numerem linii. To rozwiązanie zostanie na pewno
„docenione” przez osoby słabo widzące.
" Sezonowe zasilenia. Od 1.05. na liniach 86
i 95 pojawi się na okres letni po jednym dodatkowym autobusie w soboty i święta.
Tomasz Albrecht, Krzysztof Dostatni, Tomasz
Gieżyński, Adam Konieczka, Maciej Rudzki,
Hubert Staniszewski

Magazyn 995
04.04. Od strony mostu Dworcowego przed r. Kaponiera znajduje się zwrotnica ręczna przeznaczona do skrętu w lewo w ul. Zwierzyniecką, z której to
użytek zrobił 1G-868 zjeżdżający z 9/7 na Gajową.
Jest też zwrotnica automatyczna przeznaczona do
skrętu w prawo w ul. Św. Marcin, którą wykorzystał
tramwaj linii 13. Następnie nadjechał GT8-673
(10/4). Jego motornicza przełożyła trackiem zwrotnicę automatyczną, by kontynuować jazdę na
wprost, jednak tramwaj nagle skręcił w lewo zderzając się czołowo z „diabelskim” helmutem 666 (8/1),
jadącym z przeciwka. W wyniku wypadku rany odniosła jedna pasażerka 673. Wstrzymanie trwało
przeszło 25 minut, więc tramwaje kierowano objazdami. W 673, który zjechał potem na Gajową, zbił
się przedni reflektor i wgniótł przód, podobnie jak w
666, którego skierowano na Madalinę.
05.04. Rano na Al. Marcinkowskiego nastąpił zanik
niskiego napięcia w 9/5 (GT6-611), jadącej z Piątkowskiej. Uszkodzony tramwaj zepchnęła 2/8 (zestaw 146+147) na Madalińskiego. Przerwa w ruchu
trwała aż 20 minut.

Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzednia
reklama

94+93 144+145 Netia 1055
204+203 Netia 1055
258+257 Andy
334+335 Hoppecke
602 KFC
603 KFC

1217
1219
1408
1411
1469

Oriflame
Oriflame
Big Star
Big Star
Big Star

kolor poprzedniego podkładu
barwy MPK
niebiesko-białoczerwony
niebiesko-białoczerwony
niebieski
pomarańczowobiały
żółto-czerwononiebieski
żółto-czerwononiebieski
niebieski
niebieski
żółto-czarny
żółto-czarny
żółto-czarny

obecna
kolor obecnego
uwagi
reklama
podkładu
tramwaje
Multimedialna
niebieski
rekl. na barwach MPK
Mapa Poznania
barwy MPK
Norauto

żółto-niebieski

-

-

barwy MPK
barwy MPK

-

-

barwy MPK

-

-

barwy MPK

-

autobusy
-

barwy MPK
barwy MPK
barwy MPK
barwy MPK
barwy MPK

opracował Łukasz Nowicki
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06.04. Do tragicznego wypadku doszło wieczorem
na ul. Jana Pawła II naprzeciwko stacji benzynowej
Shell. Jadący oplem od strony Śródki stracił panowanie nad pojazdem i, przejeżdżając przez torowisko tramwajowe, zderzył się czołowo z fordem fiesta jadącym w przeciwnym kierunku. Opel stanął
w płomieniach, a jego kierowca po przewiezieniu do
szpitala zmarł. Na czas akcji ratowniczej wyłączono
napięcie w sieci na 3 kwadranse. Tramwaje kierowano objazdem, a ruch kołowy na ww. odcinku
wznowiono o godzinie 0:30.
11.04. Po południu na ul. Winogrady przy Przełajowej uszkodzeniu uległa grupa silników holendra
851 (3/1) jadącego z Wilczaka. Na Gajową zepchnął go koleś nr 873 (występujący jako 3/2).
Ruch przywrócono po 20 minutach.
12.04. Rano GT6-602 (11/7) jadący na Zawady potrącił prawym narożem pieszego, który, przechodząc w poprzek ul. Serbskiej, gwałtownie skręcił
i wszedł pod tramwaj. Mężczyznę ze zmiażdżoną
lewą stopą i stłuczoną głową przewieziono do szpitala. Tramwaj po 27 minutach został skierowany do
zajezdni przy ul. Gajowej, skąd potem wyjechał ponownie na trasę.
12.04. Przez kwadrans nie było prądu na skrzyżowaniu ulic Głogowskiej i Hetmańskiej. Za zdarzenie
ponosi odpowiedzialność uszkodzony zespół prostowników w podstacji Głogowska.
12.04. Półgodzinne wstrzymanie miało miejsce na
skrzyżowaniu ulic Mielżyńskiego i Fredry. Spowodowane było interwencją straży pożarnej, która
usuwała elementy tynku z budynku Zespołu Szkół
Komunikacyjnych. Spadający tynk zagrażał bezpieczeństwu przechodniów i pojazdów. W związku
z tym, tramwaje kierowano najrozmaitszymi objazdami, a od r. Kaponiera do r. Śródka śmigały 4 zastępczaki IK280.
13.04. Kierowca autobusu linii N32 (ikarus nr 1159)
po przyjechaniu do Bałtyku o godzinie 3:55, udał się
do budynku PNR. Tam po chwili został poinformowany, że w kabinie wozu siedzi pijany pasażer.
Próba jego wyproszenia zakończyła się szarpaniną
i pobiciem kierowcy przez 3 kolegów intruza. Wezwano policję, a kierowcę zabrało pogotowie. Ekspedycja zaś przysłała innego, który sprowadził wóz
do zajezdni.
14.04. Po południu na skrzyżowaniu ulic Głogowskiej i Hetmańskiej, podczas ruszania z przystanku,
w 11/1 (264+263) jadącej na Piątkowską oberwała
się skrzynia akumulatorów w drugim wozie. W wyniku tego bimba solidnie uszkodziła 2 płotki na międzytorzu. Tramwaj zdezerterował do zajezdni po 9
minutach.
14.04. Wieczorem w 15/5 (dwuskładzik 88+87),
wybierającej się na Sobieskiego, podczas wjazdu
na PST, wysiadła przetwornica w pierwszym wozie.
Tramwaj na pętlę zjechał o własnych siłach, a dalej
go zholowano. Przerwa na ww. odcinku trwała 21
minut, a regulacja ruchem przez pracowników NN
na skrzyżowaniu Dąbrowskiego i Roosevelta jeszcze kolejny kwadrans.
14.04. Frunący na zerówkę motylek 2602+2456
został unieruchomiony na ul. Towarowej przez źle
zaparkowane renault megane. Samochód zabrała
pomoc drogowa na policyjny parking. Opóźniło to
wykonanie pierwszego kursu o 18 minut. Na szczęście następny odbył się bez zakłóceń.
15.04. Przed Dworcem Zachodnim ruszająca
z przystanku w kierunku Mostu Dworcowego 14/6
(184+183) potrąciła pieszą przechodzącą na przejściu dla pieszych. Kobietę odwieziono do szpitala,
a tramwaj po 20 minutach zjechał do zajezdni.
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16.04. O godzinie 12:12 na zwrotnicy wjazdowej
pętli Dębiec wykoleił się drugim i trzecim wózkiem
helmut nr 674 (10/9) i przy okazji wgiął sobie blachy
przy pierwszym przegubie. W tory wciągnęła go
2/5. Przerwa w ruchu trwała pół godziny. Wtedy to
wszystkie pozostałe tramwaje zawracano przez
Madalinę, a na Dębiec zasuwał autobus zastępczy.
Uszkodzoną zwrotnicę naprawiono dopiero w nocy,
więc do wieczora tramwaje nawracały tylko przez
małe kółko.
16.04. Pięć godzin później powtórkę z rozrywki zaprezentował holender 856 (obsługujący 10/8) na
pętli Połabska. Podjeżdżając na przystanek początkowy potknął się o własne „nogi”, czyli przejechał
się ostatnim wózkiem po własnym klocu hamulca
szynowego. Tym razem wstrzymanie trwało o 5 minut dłużej, kursował jeden zatramwaj na odcinku
Murawa – Połabska, a 4 i 10 kierowano do Wilcza-

ka. Wybawcą dla wykolejeńca był Krupp.
16.04. Na pętlę Sobieskiego zajechał sobie sztywniak 1355 (90/4). W chwili, gdy kierowca z niego
wysiadał, został uderzony w głowę przez... pokrywę
osłaniającą mechanizm pierwszych drzwi, która bez
żadnej wytłumaczalnej przyczyny w tym momencie
opadła. Pogotowie zabrało rannego do szpitala. Po
naprawie autobus kontynuował kursy, prowadzony
przez innego kierowcę.
16.04. Brak rozruchu, który wystąpił w stodwójce nr
66 (4/4) spowodował wczesnym rankiem półgodzinne wstrzymanie na r. Śródka. Tramwaj na pętlę
Zawady zepchnął GT8-663 (7/6).
19.04. O godzinie 14:12 miało miejsce zwarcie kabla średniego napięcia, co z kolei spowodowało
spalenie się 6 zasilaczy podstacji Bolkowicka. Prądu został więc pozbawiony odcinek od r. Przybyszewskiego do Junikowa. Od 14:20, kiedy to udało

się włączyć prąd na samym rondzie, tramwaje linii
6, 13 i 15 kierowano na Ogrody, a 1 zawracano
przez Głogowską / Hetmańską. Uruchomiono komunikację zastępczą realizowaną przez 8 autobusów. Po kolejnych dwóch godzinach awaryjnie włączono napięcie od ronda do Budziszyńskiej, co
umożliwiło stopniowy wyjazd zablokowanym bimbom, a następnie zjazd tym, które nocującą na Budziszynie. Tramwaje tkwiące między Budziszyńską
a Junikowem kolejno odholowywał do Budziszyńskiej Star i dopiero stąd udawały się w dalszą drogę
samodzielnie. W trakcie holowania ostatniej bimby,
niestrudzony holownik raczył zdefektować. Ponieważ o godzinie 21:00 i na tym odcinku włączono
awaryjnie zasilanie, skład ten zjechał samodzielnie.
Ostatecznie awarię usunięto dopiero nocą.
Natalia Rychlewicz, Adam Konieczka

Nieliczni jubilaci

l.p. nr rejest- następny I nr
racyjny nr rejest. bocz.
1. PZN 5733 PO 46375 1301
2. PZN 5731 PO 66844 1302
3. PZN 5726 1303
4. PZN 5736 PO 31097 1304
5. PZN 5737 PO 58987 1305
6. PZN 5728 PO 70667 1306
7. PZN 5739 1307
8. PZN 5730 1308
9. PZN 5727 PO 41445 1193
10. PZN 5738 1194
11. PZN 5735 PO 50847 1195
12. PZN 5729 PO 54232 1196
13. PZN 5734 1197
14. PZN 5740 PO 42831 1198
15. PZN 5732 1199

data III nr data
zmiany bocz. zmiany
06.1997 1656 01.1999
01.1999 1579 01.1999 1580 01.1999 1581 01.1999 1582 01.1999 1583 01.1999 1584 -

W 1992 roku na ulicach naszego miasta oprócz
czerwonych, znanych wszystkim doskonale, ikarusów serii 200 i jelczy M11 pojawiły się ikarusy 160P
w barwach PKS (żółto-kremowe). Było ich piętnaście. Osiem sztuk zawitało na Warszawską (numery
1301–1308), a 7 na Kaczą (1193–1199). Nazwa
ikarus brzmiała wprawdzie swojsko, ale to tylko pozory. Nie były to bowiem ikarusy z Budapesztu. Nie
bez powodu niektórzy mówią na nie zemuny.
Omawiane ikarusy są konstrukcją fabryki IkarusZemun (Jugosławia), a nasze 15 sztuk zostało wyprodukowanych w Polsce (stąd literka „P” po „160”).
Wyposażone są w polskie silniki (WSK Mielec –
11,1 l, 185 KM przy 2200 obr./min., 710 Nm przy
1500 obr./min.). Z macierzystej fabryki pochodzi oś
przednia i mechanizm przegubu. Autobusy wyposażono fabrycznie w pojedynczy przycisk otwierania i zamykania wszystkich drzwi równocześnie.
Mechanicy w obu zajezdniach zamontowali dodatkowe przyciski, tak, że już wkrótce możliwa stała
się obsługa każdych drzwi z osobna.
Seria 15 zemunów była pierwszą i ostatnią dostawą tych autobusów. Jak więc widać, autobusy te
nie były nigdy w Poznaniu pierwszoplanowymi maszynami, choć nie da się ukryć, że były linie, na których wyjątkowo lubiły pracować. Często obsługiwały
93 (początkowo te z Kaczej, potem także z Warszawskiej). Także stara linia 87 była przez nie lubiana. Warto przypomnieć, że autobusy te początkowo nie posiadały kabin dla kierowców. W PKS
jest to przecież normalne, a te pojazdy miały właśnie tam trafić. Jako że PKS w 1991 roku z przyczyn finansowych nie przyjął dużej serii IK160P,
zrobiły to miejskie przedsiębiorstwa komunikacyjne
(nie tylko poznańskie). Stąd także to charakterystyczne malowanie. Ale mimo to zemuny nie miały
kompleksów i z biegiem czasu stawały się coraz
bardziej miejskie (choć chyba nigdy im się to nie
udało).
Z czasem na IK160P pojawiły się pierwsze reklamy: na 1303 – Hala Górecka, na 1304, 1306 i
1308 – Esso, naklejane na barwy podstawowe (ta
druga reklama przetrwała aż do 1999 roku). Podczas gdy niektórzy z nas zdążyli się dopiero co do
nich przyzwyczaić (pokochać lub znienawidzić –
różne były odczucia, choć częściej pośrednie), to
pierwszy busik został skasowany. Stało się to w
1996 roku, a bohaterem historyjki był 1199. W tym
czasie wozy 1301–1308 zostały przenumerowane
na 1571–1578 (aby ustąpić miejsca neoplanom).
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data
zmiany
pocz. 03.1996
pocz. 03.1996
pocz. 03.1996
pocz. 03.1996
pocz. 03.1996
pocz. 03.1996
pocz. 03.1996
pocz. 03.1996
02.1996
02.1996
02.1996
02.1996
02.1996
02.1996
-

II nr
bocz.
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1650
1651
1652
1653
1654
1655
-

IV nr
data
bocz. kasacji
jesień 2000
zima 01/02
zima 01/02
1585 lato 2001
wiosna 1999
lato 2001
lato 2001
lato 2001
wiosna 2000
około 1996

opracowali: Grzegorz Narkiewicz i Tomasz Albrecht 2.01.2002 r.
Mniej więcej równocześnie pozbyła się ich Kacza
na rzecz Darzyborskiej. Tam również nastąpiła
zmiana numerów tych maszyn. I tak 1193–1198
dostały odpowiednio numery 1650–1655. Teraz
zemuny docierały na Podolany (linia 68), Różany
Potok (linia 90) no i oczywiście, w rejon zajezdni
Darzyborskiej. Wozy 1650 i 1651 krótko po przejęciu otrzymały reklamę Leasing, a 1652 stał się
pierwszym ikarusem 160P w zielono-żółtym malowaniu. Po dostawie dużej ilości nowoczesnego taboru (02.1996–04.1997) i zmianie układu komunikacyjnego w 1997 roku, dla zemunów brakuje miejsca na liniach, które do tej pory obsługiwały. Wówczas ujeżdżają np. na 54, 62, 67, 70, 72, 85. Nie
ma już ich na 51, 71, 87 i 93. Tymczasem kolejne
autobusy dostają zakładowe malowanie. W 1997
roku Darzyborska przejmuje 1577 i oznacza go
numerem 1656. Tak więc w jednej i drugiej zajezdni
stacjonuje po 7 wehikułów. W 1999 roku, gdy jedynymi wozami w innym malowaniu niż zakładowym
są 1574, 1576, 1578, dwa pierwsze z nich otrzymują reklamę Polskie Książki Telefoniczne, a trzeci
zostaje skasowany. W 2000 roku do kasacji trafiają
1573 i 1583. Rok później ścięto także 1574, 1575,
1579, 1580, 1582 i 1585. Zostaje jedynie pięć ikarusów 160P – wszystkie w barwach zakładowych i
na „białych blachach”. Ostatni zemun z czarnymi
tablicami rejestracyjnymi to 1576, który we wrześniu
2001 otrzymał nowe – białe. Tak więc na 10-lecie
zostało jedynie 5 najlepszych autobusów (1571,
1572, 1576, 1581, 1584), nie licząc szóstego – ex
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1580, przerabianego w Biskupicach na holownik.
Jak widać, mimo młodego wieku tych pojazdów,
większości z nich już nie ma, a i te co przetrwały
długo nie pojeżdżą. Wszystkiemu winien jest brak
części zamiennych. Proponuję „najeździć się” nimi
póki można. W końcu to pierwszy wymierający gatunek od czasów ogórków.
Grzegorz Narkiewicz
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PRZYS T A NEK
bezpłatny dwutygodnik
miłośników komunikacji
miejskiej
kontynuacja Nowinek z Pyrogrodu
Z kraju i ze świata
! Archangielsk (tramwaj, trolejbus). 22
kwietnia odbył się strajk pracowników przedsiębiorstwa tramwajowo-trolejbusowego, którzy w taki
sposób chcieli zmusić władze miasta do wypłacenia
należnych im pensji za ubiegłe miesiące 2002 roku.
Dotychczas miasto, łamiąc ustawy państwowe, wypłaciło pracownikom wynagrodzenie tylko za grudzień 2001 roku. Jak powiedział dyrektor przedsiębiorstwa, Jurij Chmielnicki, władze miasta zostawiły
tramwaje i trolejbusy Archangielska bez środków finansowych, „zapominając” włączyć je do budżetu
miasta na bieżący rok.
! Białystok (autobus). Tajni współpracownicy
donoszą: wszystko wskazuje na to, iż białostockie
jelcze M121MB otrzymają wyświetlacze firmy Pixel.
! Białystok (autobus). 12 kwietnia około godziny 9, niedaleko mostu nad Supraślą – w Jurowcach koło Białegostoku – doszło do tragicznego
wypadku, w którym zginęła jedna osoba, a kilkanaście zostało rannych. Na jadącego na linii 102 jelcza M120M (KPKM nr 983) najechał jadący z nadmierną prędkością litewski TIR. W momencie zderzenia silnik autobusu przestał pracować, hamulce
przestały działać i wyłączyło się wspomaganie kierownicy. Autobus zjechał na przeciwny pas i tylko
dzięki przytomności kierowcy udało się uniknąć
zderzenia czołowego z jadącą z przeciwka inną
ciężarówką. Autobus zdołał zatrzymać się dopiero
150 metrów dalej – na barierce mostu.
! Bytom (autobus). Obsługująca linię 23 Katowice – Zabrze firma PUH Delta otrzymała wreszcie
autobusy jelcz 120M. Kłopoty z dostawą przejawiały
się tym, że przez długi czas na tej linii spotkać
można było jelcza M101I, który był pojazdem za
ciasnym.
! Bytom (autobus). PKM Bytom wszedł w posiadanie jelcza M11, który został pozyskany z MPK
Rzeszów. Autobus w Rzeszowie jeździł z numerem
571, w Bytomiu otrzymał numer 7343.
! Delhi (autobus). W Delhi zapanował chaos
komunikacyjny związany z nieugiętą postawą Sądu
Najwyższego, który zabronił eksploatacji połowy autobusów miejskich – tych, które nie zostały przystosowane do spalania paliwa mniej szkodliwego dla
środowiska.
! Gdańsk (autobus). Kasacje pochłonęły jelcze
M11 nr 2408 i 2475.
! Gdańsk (tramwaj). 3 maja po godzinie 22:00
rozpoczął się wcześniej zapowiadany (i przekładany) remont torowiska na Przymorzu. Odcinek Zaspa
– Pomorska jest całkowicie zamknięty dla ruchu
tramwajowego. Linie 2 i 8 kursują w skróconej rela-

cji do Zaspy z oznaczeniami odpowiednio 32 i 38.
Linia 12, zamiast skręcać z Pomorskiej na Zaspę,
pojechała do Jelitkowa. Na odcinku Zaspa – Pomorska uruchomiono zastępczą linię autobusową
T-12 kursującą z częstotliwością w szczycie co 4
minuty, w soboty co 5, a w dni świąteczne co 10.
Wyłącznie torowiska potrwa około trzech–czterech
tygodni.
! Gdańsk (tramwaj). W weekend 27–
28.04.2002 r. przeprowadzono remont torowiska
w Nowym Porcie, w związku z czym zamknięty dla
ruchu tramwajowego został odcinek Nowy Port –
Brzeźno. Tramwaje linii 15 kursowały po skróconej
trasie Oliwa – Brzeźno. Aby umożliwić wyjazdy
i zjazdy do zajezdni Nowy Port bez stosowania objazdów, tramwajom umożliwiano przejazd w godzinach od 4:00 do 7:00 oraz od 20:30 do północy.
! Gdańsk (tramwaj). Zajezdnia Nowy Port zastosowała zasadę „mniejsza rzecz, a cieszy”
i, w związku z małymi brakami taborowymi, rozczłonkowała
cztery
trójskłady
105Na
1369+1370+1384,
1385+1386+1387,
1250+1255+1256 i 1261+1262+1249 na dwuskłady
1369+1384, 1370+1387, 1385+1386, 1255+1256,
1250+1249 i 1261+1262. Ponadto, skład 105N
1234+1233 wyprowadził się z Wrzeszcza do Nowego Portu, zaś do naprawy średniej poszedł skład
105Na 1403+1404 (w starym malowaniu), więc pozostał już tylko jeden zestaw w dawnych barwach.
! Gorzów Wlkp. (autobus). Dwa dni przed
Świętem Pracy MZK Gorzów Wlkp. uruchomiło
dwie nowe linie autobusowe: 123 i 223. Połączyły
one dwa największe osiedla Gorzowa, czyli os.
Staszica z Górczynem. Trasa linii 123: os. Staszica
– Staszica – Fredry – Słowiańska – Roosevelta –
al. Odrodzenia – Piłsudskiego – Górczyńska – Okulickiego – Kombatantów – Szarych Szeregów – Dekerta – Czartoryskiego – Piłsudskiego – al. Odrodzenia – Roosevelta – Słowiańska – Fredry – Staszica – os. Staszica. Trasa linii 223: os. Staszica –
Staszica – Fredry – Słowiańska – Roosevelta – al.
Odrodzenia – Piłsudskiego – Czartoryskiego – Dekerta – Szarych Szeregów – Kombatantów – Okulickiego – Górczyńska – Piłsudskiego – al. Odrodzenia – Roosevelta – Słowiańska – Fredry – Staszica – os. Staszica.
! Gorzów Wlkp. (autobus). MZK Gorzów Wlkp. stanęło frontem do klienta i ogłosiło konkurs na
nazwę dla orła, który jest symbolem rozpoznawczym nowej kampanii MZK – „Z MZK na basen”.
! Kraków (jubileusz). W dniach 26–27 kwietnia obchodzono w Krakowie Dni Ziemi połączone
z 75-leciem miejskiej komunikacji autobusowej.
W al. Róż (Nowa Huta) swoją ofertę zaprezentowa-
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ły firmy, które w jakikolwiek sposób mają wpływ na
stan środowiska naturalnego. Na imprezę można
było dojechać (ale tylko 26.04.) specjalną linią
tramwajową 45, kursującą po trasie: św. Wawrzyńca – Starowiślna – Dietla – al. Pokoju – al. Jana
Pawła II – pl. Centralny. Tramwaje pokonywały trasę w 30 minut. MPK zrobiło pasażerom i miłośnikom miłą niespodziankę – przejazd był bezpłatny,
a linię obsługiwały wagony typu: Graz, Sanok,
NGT6 oraz 102N. W ramach 75-lecia miejskiej komunikacji autobusowej, w dniu 26.04. kursował
jelcz 272Mex z przyczepką P01. Trasa przebiegała
I Obwodnicą. Autobus kursował w godzinach 11–16
średnio co 35 minut.
! Lublin (trolejbus). Licząc od marca, do piachu, a raczej do kasacji, trafiły: ex-dębicki trolejbus
jelcz
PR110E-796,
oraz
warszawskopiasecznieńskie T-006 i T-008. Należy jednak zaznaczyć, że pozostałe trzy pojazdy zakupione
w Dębicy (795, 797 i 798) zostały wyremontowane.
! Lublin (trolejbus). Remont pierwszego
sprowadzonego z Piaseczna trolejbusu dobiegł
wreszcie końca. Po kilkunastu jazdach próbnych
i kilku drobnych poprawkach (zmieniona została
kabina kierowcy) wóz 821 (ex-T017) wyjechał na linię 150. Niestety, został już „ozdobiony” reklamą.
Obecnie do hali NG powędrował kolejny trolejbus –
T007. Remont jednej z najstarszych peerek – nr
751 wciąż trwa.
! Olkusz (autobus). PKM Olkusz we własnym
zakresie przeprowadził remont autobusu jelcz M11
nr 2653.
! Opole (autobus). 1 maja linia 11 powróciła na
swoją stałą trasę. Dotychczasowy objazd spowodowany był robotami na ul. Wiejskiej. Z powrotu jedenastki (opóźnionego o – bagatelka – kilka miesięcy) zadowoleni są mieszkańcy dzielnicy Gosławice, którzy nie będą już zmuszani do solidnych
spacerów. Mniej zadowoleni na pewną będą ci, którzy nie zdążyli zaliczyć kilkudziesięciometrowego
odcinka ulicy Brzozowej, normalnie nie przemierzanego przez autobusy MZK. Przypomnijmy, że trasą
tą – aż do oddania we wczesnych latach 90. do
użytku pętli na Pużaka – jeździło wiele linii kończących swój bieg na ówczesnej końcówce Gosławice.
! Piła (autobus). W centrum Piły zarwała się
północna część mostu Chrobrego. Ruch odbywa
się nitką południową, którą również może dopaść
przeznaczenie w postaci chociażby wyłączeni
z ruchu. Na tę okoliczność MZK już przygotowało
trasy zastępcze. Na razie spóźnienia autobusów
miejskich sięgają 6 minut, a rekordzistką jest linia 3
– 10 minut w plecy na przystanku Al. Powstańców
Wlkp. w kierunku Koszyc.
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! Piła (autobus). Mijają już trzy miesiące, odkąd
PKS Piła utworzył komunikację podmiejską nowego
wzoru – pod nazwą Piegus. Najbardziej widocznym
elementem tej strategii są trzy autobusy marki Kapena Thesi Intercity. Autobusy kursują średnio co
godzinę na trzech liniach: do Ujścia, do Szydłowa
oraz do Śmiłowa. Pewną ciekawostką jest to, że
złamano monopol „brzydkiej” płci na prowadzenie
pojazdów komunikacji miejskiej – można spotkać
kobiety kierujące Piegusami. Zaś na autobusach
została wymalowana uśmiechnięta mordka – symbol komunikacji oraz mnóstwo piegów. Autobusy na
terenie miasta zatrzymują się na wybranych przystankach. Bilet na terenie miasta jest tańszy niż
w MZK (normalny kosztuje 1,40 zł, ulgowy – 0,70
zł). Na dzień dzisiejszy piegowata komunikacja
osiągnęła sukces widoczny we frekwencji i, jak na
razie, kursować będzie do końca roku szkolnego,
a w okresie wakacji będzie musiała przejść próbę
rentowności. Jeżeli zaliczy ją pomyślnie, piegusami
będzie można podróżować również w wakacje.
! Piła (autobus). Najnowsze pilskie dziecko –
jelcz supero nr 371 – zostało w kwietniu oszpecone
po raz drugi, gdyż na nowe malowanie, które i tak
nie upiększało go zbytnio, dostało reklamę Banku
Pocztowego.
! Piła (autobus). 28 kwietnia wprowadzono letni
rozkład jazdy na liniach 1 i 9. Oznacza to zwiększoną liczbę kursów do końcówki Działki Zalesie oraz
korekty w rozkładach jazdy tych linii.
! Piotrków Trybunalski (autobus). Dzięki
MZK, od marca piotrkowianie mogą powozić się autobusami kursującymi na nowej linii 13. Kursuje ona
w dni robocze w międzyszczytach, przy czym
w godzinach 9:00–13:00 na trasie: Rakowska –
Wyzwolenia – Sulejowska – Kopernika – pl. Kościuszki – Słowackiego – POW – Wojska Polskiego
– al. Armii Krajowej – Słowackiego (z jednym kursem do WORD), a w godzinach 17:00-20:00 natomiast na trasie: Wolborska – Wyzwolenia – Sulejowska – Kopernika – pl. Kościuszki – Słowackiego
– POW – Wojska Polskiego – al. Armii Krajowej –
Słowackiego.
! Radom (autobus). W związku z budową kanalizacji sanitarnej, od środy 24 kwietnia zamknięto
odcinek ul. Wiejskiej między ulicami Godowską
i Rolniczą. Z tego powodu została zmieniona trasa
linii 6. Od ul. Wiejskiej autobusy kursują ul. Godowską do pętli Malczew. W czasie trwania objazdu
(około 30 dni) nieczynne są przystanki Godów oraz
Wiejska / Rolnicza. Z pętli Malczew autobusy linii 6
odjeżdżają według rozkładu jazdy obowiązującego
dla pętli Godów.
! Radom (autobus). W związku z koniecznością wykorzystania całej zatoki przystankowej, od
piątku 26 kwietnia wprowadzone zostały zmiany na
przystankach Jana Pawła II / Sandomierska (w kierunku centrum). Przystanek Jana Pawła II / Sandomierska 112 (obok kwiaciarni) obowiązuje tylko
linie 3, 9, 23, natomiast przystanek Jana Pawła II /
Sandomierska 289 (dawna pętla końcowa linii 21)
jest tylko dla linii 4, 21, 25. Ogólnie można powiedzieć, że jest to sztuka dla sztuki MZDiK, który rozdzielił przystanek na dwa, zamiast w sensownym
miejscu ustawić tabliczkę „czoło autobusu”. Podział
przystanków spowodował u okolicznych emerytek
(przynajmniej na początku funkcjonowania) przestrach i oznaki niedowierzania: autobus nie zatrzymuje się na ich przystanku, lecz kilkanaście metrów
dalej.
! Radom (autobus). Solarek U12 nr 857 znowu
pojechał w świat, a dokładniej do Frankfurtu (tego
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nad Menem). Busa kolejny raz w celach promocyjnych pożyczyła fabryka z Bolechowa. SU12 na
saksach był dwa tygodnie (druga połowa kwietnia)
prezentując z dumą polską myśl techniczną i trwożąc niczego nie spodziewających się Niemców
piszczącymi przy zamykaniu drzwiami.
! Radzionków, Bytom, Zabrze (autobus).
Z dniem 1 maja KZK GOP uruchomił dwie nowe linie dowożące klientów do CH Plejada. Linia 751 łączy Plejadę z Radzionkowem, zaś linia 752 z Zabrzem. Obie linie obsługuje Meteor S.C., który ponadto przejął obsługę linii 750 z Plejady do centrum
Bytomia.
! Szczecin (autobus). Po prawie 2-letnim postoju i remoncie kapitalnym, na ulice miasta wrócił
jelcz M11-354 z SPA Dąbie. Wygląda jak fabrycznie
nowy i aż trudno uwierzyć, że ma już 17 lat. Prawdopodobnie w zamian odstawiono jelcza M11-355.
Natomiast „przegląd” zajezdni Dąbie ujawnił 2 autobusy uszkodzone w kolizjach: volvo B10M-2867
i ikarusa 280-2052. Jednak szkodzenia są na tyle
niewielkie, że zostaną naprawione własnymi siłami
przedsiębiorstwa.
! Warszawa (autobus). W celu poprawy dojazdu do Parku Kultury w Powsinie, od dnia 1.05.
w soboty, niedziele i święta (na czas trwania sezonu rekreacyjnego) trasa linii 130 została wydłużona
od pętli Wilanów ulicami Przyczółkową – Przekorną
– Opieńki do krańca Powsin. Jednocześnie została
zmieniona nazwa pętli Powsin na Powsin – Park
Kultury.
! Warszawa (autobus). W związku z postulatami pasażerów, od 1.05. na trasie linii 520 został
uruchomiony stały przystanek Sady Żoliborskie (tylko w kierunku Chomiczówki).
! Warszawa (autobus). Na wniosek Urzędu
Gminy Warszawa-Ursynów zostały wprowadzone
zmiany w układzie tras linii autobusowych obsługujących Ursynów. Od 1.05. linia 179 kursuje na trasie
okrężnej: os. Kabaty – al. KEN – Wąwozowa – Rosoła – Przy Bażantarni – al. KEN – Belgradzka –
Rosoła – Płaskowickiej – Cynamonowa – Indiry
Gandhi – Dereniowa – Ciszewskiego – al. KEN –
Jastrzębowskiego – Bartoka – Surowieckiego –
Romera – Herbsta – al. KEN – Ciszewskiego – Dereniowa – Indiry Gandhi – Cynamonowa – Płaskowickiej – Rosoła – Belgradzka – al. KEN – Przy Bażantarni – Rosoła – Wąwozowa – al. KEN – os. Kabaty. W zamian za wycofaną z ulic: Dolina Służewiecka (na odcinku al. KEN – Puławska) i Puławska
(na odcinku Puławska – pl. Unii Lubelskiej) linię
179, od 6.05. ZTM uruchomił linię 206, kursującą
w dni powszednie na trasie: Ursynów Płd. – al. KEN
– Herbsta – Romera – Surowieckiego – al. KEN –
Dolina Służewiecka – Puławska – BoyaŻeleńskiego – Waryńskiego – pl. Unii Lubelskiej
(powrót: Waryńskiego – Puławska). Jednocześnie,
w związku z przebudową ulic w rejonie placu Unii
Lubelskiej, do odwołania linia 206 została wycofana
z ulic Boya-Żeleńskiego oraz Waryńskiego i skierowana bezpośrednio ul. Puławską (z zawracaniem
na placu Unii Lubelskiej) do tymczasowego przystanku krańcowego. Warto zwrócić uwagę na przydzielony numer dla nowej linii. Do tej pory oznaczenia z przedziału 200–299 były nadawane liniom:
zastępczym (tzw. zatramwajom), uzupełniającym,
imprezowym oraz cmentarnym, a więc wszelkim liniom, które były uruchamiane tylko na pewien okres
czasu. Czyżby nadany numer linii 206 zapowiadał
jej krótki żywot?
! Warszawa (autobus). Na wniosek Urzędu
Miasta Wesoła, od 6.05. zostały wprowadzone na-
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stępujące zmiany w kursowaniu linii podmiejskich
704 i 803. W dni powszednie (które jednocześnie
są dniami nauki szkolnej) w godzinach porannego
szczytu wytypowane kursy linii 704 zostały skierowane od skrzyżowania Traktu Brzeskiego ulicą Jana Pawła II do nowego krańca Stara Miłosna. Dzięki tym zmianom, linia ta w porannym szczycie kursuje częściej – co 18 minut. Jednocześnie, w dni
powszednie wytypowane kursy autobusów linii 803
skierowano od al. Piłsudskiego w Sulejówku al. Piłsudskiego – Jana Pawła II do krańca Stara Miłosna
przy skrzyżowaniu Jana Pawła II / Gościniec w Wesołej (bez podjazdu do krańca Sulejówek Szkolna).
! Warszawa (autobus). Od dnia 6.05. linie 159
i 359 zostały połączone w jedną linię – 159 kursującą na dotychczasowej trasie: Koło – EC Siekierki.
Po tej zmianie linia ta kursuje znacznie częściej
w godzinach szczytu – co 8 minut, a nieznacznie
rzadziej poza godzinami szczytu – co 15.
! Warszawa (autobus). W najbliższym czasie
w weekendy na jednej z brygad linii turystycznej
100 będzie się pojawiać piętrus. Ministerstwo Infrastruktury wystawiło ważny do końca roku glejt,
dzięki któremu nie trzeba będzie płacić starostwu
powiatowemu za każdy kurs pojazdu z przekroczoną skrajnią pionową (piętrus ma 4 metry i zgubne 6
centymetrów wysokości). W początkowej fazie eksploatacji ZTM płacił za zgodę raz na dwa tygodnie,
a potem ktoś wymyślił, że należy płacić za każdy
kurs i od tego czasu piętrus stoi w zajezdni.
! Warszawa (drogi). Po raz kolejny stolica zadziwia, jeżeli chodzi o wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie komunikacji miejskiej.
Po wdrożeniu biletu aglomeracyjnego, teraz realne
stało się wydzielenia kolejnych pasów ruchu dla autobusów i taksówek. Obietnice składają urzędnicy
ZDM, ci sami, którzy jeszcze w ubiegłym roku dość
sceptycznie wypowiadali się o możliwości wyznaczenia kolejnych takich pasów, tłumacząc to paraliżem komunikacyjnym miasta. W chwili obecnej
funkcjonuje już taki pas na ul. Kasprzaka, między
Brylowską a rondem Daszyńskiego. Kolejne niedługo powstaną w al. Niepodległości (miedzy Batorego
a Trasą Łazienkowską), na ul. Belwederskiej i w Al.
Ujazdowskich (między Chełmską a pl. Trzech Krzyży) oraz w al. Solidarności (między Szwedzką
a Targową). Osobne pasy na ul. Kasprzaka, al.
Niepodległości i Belwederskiej (między Chełmską
a Gagarina) będą obowiązywać w dni powszednie
w godzinach 7:00–9:00 i 14:00–18:00, a na pozostałym odcinku Belwederskiej, w Al. Ujazdowskich
i w al. Solidarności – całodobowo. Należy mieć nadzieję, że to nie koniec tworzenia ułatwień dla komunikacji publicznej w Warszawie oraz że rozwiązania te będą przestrzegane przez stołecznych mistrzów kierownicy lub też egzekwowane przez odpowiednie służby.
! Warszawa (przetarg). ZTM już po raz drugi
unieważnił przetarg na wyłonienie firmy kontrolującej bilety w środkach komunikacji miejskiej w Warszawie. Tym razem wprawdzie do przetargu stanęły
już dwie firmy (co ciekawe, obie z Pabianic), jednak
oferta jednej z nich nie spełniała wymagań formalnych. Przypomnijmy, że najważniejszym kryterium
decydującym o ewentualnym zwycięstwie w przetargu miało być zaoferowanie najkorzystniejszego
procentowo dla ZTM udziału we wpływach z kar
ściąganych w poszczególnych latach. Należy
mniemać, że zgodnie z przysłowiem „do trzech razy
sztuka”, kolejny przetarg przyniesie rozstrzygnięcie
w tej sprawie.
! Warszawa (rozkłady). W związku z długim

weekendem, a co za tym idzie, spodziewanym
spadkiem frekwencji w pojazdach komunikacji miejskiej, w okresie od 1. do 5.05. ZTM wprowadził następujące rozkłady jazdy: w dniach 1., 3. i 5.05. –
jak w dni świąteczne; w dniu 4.05. – jak w soboty;
w dniu 2.05. – jak w dni powszednie, z jednoczesnym zawieszeniem kursowania linii tramwajowych:
16, 21, 44, 46, 47 oraz autobusowych: 301, 302,
303, 307, 308, 322, 326, 356, 359, 384, 394, 401,
404, 406, 413, 415, 416, 436, 445, 460, E-1, E-2, E3, E-4, E-5. W tym dniu jedynie metro kursowało
według rozkładu sobotniego.
! Warszawa (święto). 21 kwietnia przypada
Święto Warszawy. Tego dnia pojazdy komunikacji
miejskiej udekorowane były flagami w barwach
miasta. Miejsca umieszczenia flag były bardzo różne i zależały od inwencji pracowników zajezdni,
a także od samych motorniczych i kierowców. 21
kwietnia SSKS uruchomił linię T, dowożącą warszawiaków na imprezy związane z obchodami Dnia
Ziemi na Polach Mokotowskich. Na trasie okrężnej
z pętli Woronicza kursował wagon K-403.
! Warszawa (tramwaj). W weekend 20–
21.04., z powodu prac torowych, wyłączono ruch
tramwajowy na ul. Banacha. Z tego powodu linie 2
i 20 skrócono do pl. Narutowicza, zaś 29 skierowano na pl. Starynkiewicza, co spowodowało, że
w niedzielę wagony historyczne na linii W miały towarzystwo, zaś opuszczona normalnie pętla cieszyła się dużym powodzeniem.
! Warszawa (tramwaj). 23.04. około godziny
11:15 przed wiaduktem w al. Jana Pawła II jadący
z dużą prędkością (według policyjnych ustaleń:
w przybliżeniu 130 km/h) samochód osobowy daewoo tico wpadł na torowisko, przejechał po nim
prawie 100 metrów i dostał się pod jadący w stronę
Mokotowa tramwaj linii 33 (skład 105Na
1166+1167). Kierujący samochodem poniósł śmierć
na miejscu, a jego daewoo zostało całkowicie
zniszczone i zaczęło płonąć. Jednak opanowanie
i sprawność motorniczego zapobiegło większej tragedii. Doszło do megazatrzymania – utknęło w nim
ponad 50 składów, które stały w kilkusetmetrowych
korkach. Wiele innych tramwajów skierowano objazdami. Uruchomiono 4 zatramwaje. Ruch przywrócono około godziny 13. Uszkodzony skład został zepchnięty do zajezdni R-1 przez skład 105Na
1122+1123 zdjęty z linii 19. Potem z R-3 przyjechały po rozbitka parówki 13N 391+397, które tyłem
ściągnęły go na R-3. Tramwaj pozbył się częściowo
przodu i nabawił uszkodzeń aparatury elektrycznej.
Jednak już wrócił do ruchu.
! Warszawa (tramwaj). 23.04. miał miejsce

kolejny pożar stopiątki – około godziny 14:40 na ul.
Obozowej (przy skrzyżowaniu z al. Prymasa 1000lecia) doszło do pożaru w kanale kablowym drugiego wagonu jadącego w stronę Nowego Bemowa
tramwaju linii 12 (skład 105Na 1130+1131). Po nieudanej interwencji motorowej (dzielna kobieta
wkroczyła do akcji, jednakowoż gasiła nie to, co
trzeba, a mianowicie luzowniki) do akcji przystąpiła
Straż Pożarna. Zatrzymanie trwało 2 godziny, uruchomiono 5 zatramwajów. Uszkodzony wagon 1131
zholowano na piesku (oba wózki!) za pomocą ciężarówki marki Tatra na pętlę Koło, skąd ewakuowano go do zakładu R-1. O podżeganie do pożaru
podejrzewa się nietypowy układ hamulcowy składu.
! Warszawa (tramwaj). Tego samego dnia
przed godziną 20 fałszywy alarm bombowy zakłócił
ruch metra i tramwajów na ul. Andersa. Przez kilkanaście minut tramwaje jeździły objazdem m.in.
przez nieużywane skręty na pl. Bankowym i kinie
Femina.
! Warszawa (tramwaj). 25.04. znów ogień
stanął do walki z komunikacją miejską, lecz tym razem był to pożar budynku, ściślej pierwszego pietra
kamienicy przy ul. Stalowej 25. Interweniowały
wszystkie możliwe służby, które skutecznie zatarasowały ulicę. Spowodowało to przerwę w kursowaniu linii 23 w godz. 16.10–16.35. W zatrzymaniu
utknęły łącznie trzy składy.
! Warszawa (tramwaj). Parówa nie parowa,
lecz spalinowa, a właściwie z napędem elektrycznospalinowym, turlała się po mieście nocą z 25 na 26
kwietnia. Był to wagon 13N-23, który tym razem
otrzymał misję pielęgnacji sieci na skrzyżowaniu 11.
Listopada / Stalowej / Inżynierskiej.
! Warszawa (tramwaj). 26.04. Manifestacja
Solidarności spowodowała lokalne zakłócenia
(a szczerze mówiąc: kompletny paraliż) w ruchu
tramwajów w centrum Warszawy. Tramwaje jeździły stadami (po 3 do 5 składów) i stały w minizatrzymaniach. Poza tym, na polecenie Nadzoru Ruchu,
nie zatrzymywały się na niektórych przystankach.
! Warszawa (tramwaj). 27 kwietnia doszło do
kolejnego groźnego wypadku. O godzinie 14:40 na
ul. Górczewskiej (przy HIT-cie) jadący w stronę
centrum tramwaj linii 26 (wagon 116Na/2-3023)
zderzył się z samochodem dostawczym marki mercedes, wgniatając go w słup trakcyjny. Trzy z sześciu osób jadących samochodem zostały ranne,
w tym jedna bardzo ciężko. Tramwaj ma rozbity
przód i rozpruty bok, a samochód jest kompletnie
zniszczony (w czasie akcji ratowniczej został przecięty na pół – zresztą i tak nic z niego nie zostało).

Tramwaj dzielnie próbował zjechać o własnych siłach, ale po trzeciej awarii (Powstańców Śląskich /
Człuchowska) został zepchnięty do zajezdni R-2
przez skład 105Nf 1416+1415. Eskortowały go dwa
polonezy NR TW oraz dwa polonezy NR ZTM.
Dzięki temu uszkodzony wagon sprawnie sprowadzono do zakładu. Zatrzymanie trwało około półtorej godziny.
! Warszawa (tramwaj). Legia mistrzem kraju
w piłce nożnej. Tłumy świętujących kibiców Legii
Warszawa zakłóciły wieczorem 28.04. kursowanie
tramwajów w ciągu Al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej. Ponieważ w takich sytuacjach nigdy nie
obejdzie się bez bicia bezbronnych, więc tym razem
dostało się tramwajom. Od obdarzonych śladowym
intelektem miłych chłopców w dresach oberwały:
13N 350+500, 105Na 1134+1135, 105Nf
1420+1419, 105N2k 2038+2039, 2046+2047,
2070+2071 i 2072+2073, 105N2k/2000 2078+2079,
116Na-3003 i 116Na/1-3021. Również autobusy
posłużyły do skanalizowania bezmyślnej agresji.
! Warszawa (tramwaj). Po wielomiesięcznym
postoju oraz kuracji w Konstalu, 29 kwietnia powrócił na linię wagon 116Na/1-3013. Ma nowy przód
i tył oraz naprawiony przegub. Ponadto, R-1 szybko
uporała się z naprawą wagonu 2033, uszkodzonego po wykolejeniu na Nowym Bemowie – skład
2032+2033 jeździ już na linii.
! Władywostok (tramwaj). 25 kwietnia we
Władywostoku odbył się konkurs motorniczych.
Uczestnicy konkursu powinni byli wykazać się wiedzą w zakresie charakterystyk technicznych prowadzonych przez siebie wozów, przepisów ruchu drogowego i technik BHP. Praktyczna część konkursu
zawierała przejazd skomplikowanym odcinkiem trasy, w czasie którego należało zaprezentować wysoką kulturę obsługi pasażerów. Zwycięzca konkursu otrzymał wyższą kategorię kwalifikacyjną (co
oznacza dodatek do wynagrodzenia miesięcznego)
i będzie reprezentował Władywostok na wszechrosyjskim konkursie motorniczych, który odbędzie się
w czerwcu w Ufie.
! Wrocław (tramwaj). Do wrocławskiego Protramu dostarczono z Gdańska dwie ostatnie stopiątki do remontu: 1323 i 1325. Tym samym, jest
ich tam siedem.
Marek Drewniak, Adam Dubis, Krystian
Jacobson, Grzegorz W. Fedoryński, Tomasz
Kaczmarek, Jacek Kalicki, Rafał Lamch,
Wojciech Lemański, Krzysztof Lipnik, Bartosz
Mazur, Marcin Pejski, Mariusz Sondel, Marcin
Strzelec, Tomasz Szydłowski, Valeri Tikhonov,
Krzysztof Utracki, Maciej Zyśko

Przyszłość
warszawskiego metra

na do stacji Młociny o długości 4,6 km wraz z 5
stacjami do końca 2006 r.;
- II linii metra z Chrzanowa na os. Bródno (długość
około 19 km wraz z 18 stacjami) z odgałęzieniem
na os. Gocław (długość około 6,5 km wraz z 7
stacjami).
Prace nad budową II linii miały być podzielone na
dwa etapy. Pierwszy z nich zakładał wybudowanie
odcinka śródmiejskiego od stacji rondo Daszyńskiego do stacji Dw. Wileński wraz z „przejściem”
pod dnem Wisły (termin realizacji inwestycji w latach 2003–2007). W drugim etapie zamierzano wybudować brakujące odcinki peryferyjne: zachodni
od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Chrzanów
oraz dwa fragmenty na Pradze: od stacji Dw. Wileński do stacji Bródno i od stacji Praga Centrum do
stacji Gocław. Całość inwestycji miała zostać ukoń-

czona w 2010 r., a jej całkowity koszt szacowano
na 8,3 mld zł. Środki finansowe na inwestycję miało
zapewnić wybrane w przetargu prywatne konsorcjum (to samo, które miało prowadzić prace budowlane). Miasto spłacałoby całą inwestycję przez 30–
40 lat w ratach po 360–400 mln zł rocznie.
Wracając do przygotowanego raportu, ostatecznie pozbawił on złudzeń na szybkie powstanie sieci
metra w Warszawie.
Autorzy tego opracowania, po przeprowadzonych
analizach odrzucili pomysł dokończenia I linii metra
przez prywatnego inwestora. Koszt realizacji tego
fragmentu trasy pochłonąłby około 800–900 mln zł,
a nie 540 mln zł. Jednocześnie, uwzględniając szacowane obłożenie tego odcinka trasy, okazał się
mało atrakcyjny dla potencjalnego inwestora. Przy
obecnym stanie finansów miasta oraz poziomie do-

We wtorek 9.04. prezydent Warszawy, Wojciech
Kozak, przedstawił szczegóły raportu przygotowanego przez firmę konsultingową PricewaterhouseCoopers na temat przyszłości budowy metra
w stolicy.
Niestety, jego wyniki znacząco odbiegają od założeń prezentowanych w ubiegłym roku przez poprzedniego prezydenta, Pawła Piskorskiego. Przygotowane (w oparciu o rozmowy władz stolicy przeprowadzone z kilkoma potencjalnymi inwestorami)
plany zakładały wybudowanie przez prywatne konsorcjum:
- ostatniego odcinka I linii metra od stacji pl. Wilso-
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tacji ze Skarbu Państwa stało się jasne, że zakończenie budowy I linii raczej nie nastąpi w zakładanym terminie (czyli w 2006 r.). Co prawda, Zarząd
Warszawy jeszcze nie przesądza tej sprawy.
Wszystko zależy od decyzji Rady Warszawy. Ma
ona zdecydować, czy ewentualnie nie skrócić lub
nie skorygować przebiegu I linii podziemnej kolejki
albo nie starać się o fundusze z Unii Europejskiej
właśnie na ten cel.
Cięcia nie ominęły także planowanej II linii metra.
Koszt całej linii zamknąłby się w kwocie 9 mld zł
(zamiast planowanych 7,2 mld zł). Tak więc, na
opisanych wcześniej zasadach, raport zakłada wybudowanie jedynie odcinka od stacji Bema (w pobliżu skrzyżowania ul. Kasprzaka z Al. Prymasa Tysiąclecia) na osiedle Bródno. Tylko ten fragment
trasy gwarantuje stosunkowo dużą liczbę pasażerów, a co za tym idzie – jak największe zyski z biletów. Z tego powodu z planu wypadło całkowicie odgałęzienie na osiedle Gocław. Z kolei powstanie
odcinka na Woli (Bema – Chrzanów) stoi pod znakiem zapytania. Na tej trasie także podróżowałoby
relatywnie mało pasażerów, jednak za stacją
Chrzanów zaplanowano usytuowanie stacji techniczno-postojowej. W tej sytuacji należy rozważyć,
czy istnieje możliwość przeniesienia bazy technicznej na tereny kolejowe w pobliżu lokomotywowni na
Odolanach. Wówczas bez problemu można zrezygnować z tego odcinka.
Budowa II linii rozpoczęłaby się nie na początku
2004 r., jak planowano wcześniej, lecz dopiero pod
koniec 2005 r. Tyle czasu potrzeba na prace przygotowawcze: przeprowadzenie przetargu na wybór
konsorcjum i prace projektowe, wykupienie gruntów
(na dzień dzisiejszy brakuje jeszcze około 30%
z nich) oraz dostosowanie prawa (zgodnie z obecnie obowiązującym nie można zawierać umów na
zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).
Harmonogram prac zakłada, że odcinek śródmiejski od ronda Daszyńskiego do Dw. Wileńskiego
zostanie oddany do użytku w 2009 r. Odcinki peryferyjne (Rondo Daszyńskiego – Bema i Dw. Wileński – Bródno) będą gotowe w 2011 r. W tym samym
roku może powstać także odcinek Bema – Chrzanów, jeżeli miasto znajdzie na jego wybudowanie
dodatkowe środki i zgodzi się na zwiększenie rocznych rat z 360 do 400 mln zł (według obecnego
kursu euro). Może okazać się to bardzo trudne do
zrealizowania, ponieważ raport zakłada także skrócenie okresu spłaty rat do 30 lat.
Teraz założenia raportu musi zaakceptować Rada Warszawy. Kwestia budowy II linii metra – nawet
w okrojonej wersji – na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego nie powinna budzić większych
zastrzeżeń radnych. Wprawdzie w obecnej chwili finanse stolicy znajdują się w opłakanym stanie, ale
za kilka lat, gdy będzie trzeba przystąpić do spłaty
rat, sytuacja powinna się poprawić. Inaczej wygląda
sprawa dokończenia I linii. Odrzucenie możliwości
jej budowy na zasadach partnerstwa na pewno wywoła dyskusję nie tylko nad źródłami dalszego finansowania prac, ale także nad przebiegiem trasy.
Już teraz pojawiają się spekulacje o zakończeniu
budowy w pobliżu Al. Armii Krajowej lub jej skierowaniu na osiedle Chomiczówka. Na razie trzeba się
uzbroić w cierpliwość. Oficjalne decyzje Rada Warszawy podejmie nie wcześniej niż w lipcu br.
Podsumowując: wizję szybkiego powstania sieci
metra w Warszawie należy uznać za mało realną.
Przy odpowiednim zsynchronizowaniu działań,
pierwszych rezultatów w postaci fragmentu II linii
możemy spodziewać się dopiero za 7 lat. Za deka4

dę Warszawa może posiadać jedynie dwie okrojone
linie podziemnej kolejki o długości około 32 km zamiast planowanych 47 km.
Tomasz Kaczmarek, KMKM w Warszawie
Listy do redakcji

Reforma w Częstochowie
– komentarz
Wczytałem się w artykuł Rafała Lamcha opisujący planowaną reformę częstochowskiej komunikacji. Będąc mieszkańcem tego miasta, nie sposób
nie skomentować tego tekstu. A w zasadzie dopowiedzieć jeszcze parę rzeczy.
Przede wszystkim linia 19. Totalna tragedia,
w połowie trasy z Żabińca autobus potrafił mieć już
kilka minut opóźnienia, a wpuszczenie go w 7 Kamienic tylko tę sytuację pogorszy. Linia 16 – zgoda,
że kursy do Bór były nieopłacalne i mogły być wykonywane krótkimi autobusami z częstotliwością
nawet około 45 minut, ale nikt chyba nie zauważył,
że autobus już w znacznym stopniu zapełnia się na
ul. Wolności, nie mówiąc o ul. Sobieskiego i dworcu
PKS. I tak zabrano po jednym autobusie w sobotę
i niedzielę oraz zamieniono przeguby na krótkie
wozy. Szaleństwo latem, kiedy rzesze ludzi jadą na
cmentarz, Jasną Górę lub do jednego z dwóch
ogródków działkowych. Pewnym rozwiązaniem byłoby skierowanie tej linii historyczną trasą przez
Wolności i 1. Maja do dworca na Stradomiu. Co do
Parkitki, to pomysł skierowania 18 jest dobry przy
założeniu, że 28 znika z Armii Krajowej, ale słusznie autor zauważył, że linię 28 można byłoby skierować w okolice Siwickiego, gdzie od niedawna
drogi są wyasfaltowane i praktycznie te nowe osiedla domków są pozbawione komunikacji. Dziwi
mnie, że nie ma planów zagospodarowania Szajnowicza i Westerplatte, są tam zatoczki na przystanki i mogłaby tamtędy jechać linia 25. Zmniejszenie częstotliwości linii 13 to kolejny szok dla
mnie, gdyż korytarz nie rozwiąże niczego, w sytuacji gdy autobusy będą skręcać w ulicę Dekabrystów. Bardzo słaba będzie komunikacja w rejonach
poczty na Kilińskiego, osiedla Tysiąclecie Zachód
i szpitala na Tysiącleciu. Chyba, że linia 25 pojechałaby do ulicy PCK lub została skierowana na
wspomnianą ulicę Szajnowicza. Nigdy też nie zrozumiem, dlaczego na linii tej nie pojawiają się przegubowce w sytuacji, gdy częstotliwość spadła dwukrotnie. Dobrze, że absurd z połączeniem linii podmiejskich z miejskimi nie przeszedł. Co do tramwajów, uważam, że można było zostawić minimalną
liczbę kursów linii 2 w kierunku północy, np. przy
przerwach posiłkowych. Na pętli Północ nie ma
drugiego toru, a tym samym nie ma możliwości
uśpienia tramwaju tak aby drugi mógł przeskoczyć
do przodu. Skrócenie zaś do alei Pokoju dwójek
jest zrobione też „na odczep się”, gdyż w wielu
przypadkach nie ma żadnego skomunikowania
z autobusami na Kucelinie w kierunku Zawodzia,
a jak czytam, znów nie pomyślano o połączeniu
Rakowa z Zawodziem. Co do połączenia Grabówki
z Północą, to takie połączenie już było. Mianowicie
linia 33 do Tesco. Uważam, że przesadzona była
tylko częstotliwość, wystarczyłby jeden autobus i to
krótki. Ale, niestety, Tesco wolało początkowo
wprowadzić firmę Biesy, a teraz trzy linie, do których bezprawnie, moim zdaniem, nie mają dostępu
osoby z biletami miesięcznymi. Powoduje to tylko
wzrost chamstwa ze strony kierowców, bo trudno
sobie wyobrazić sytuację, że wszyscy przyjmą do
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wiadomości, że to nie autobus MPK, skoro takowym de facto jest.
Załączam pozdrowienia i czekam na dalsze artykuły dotyczące tego kontrowersyjnego tematu.
Czekam również na informacje dotyczące komunikacji miejskiej w mniejszych miasteczkach, ponieważ to dla mnie bardzo ciekawy temat.
Janusz Karlikowski
Przystanek przedstawia

Praga (cz. 1)
Powiada się, że w niektórych sprawach Polacy są
sto lat za Murzynami. Niezależnie od tego, ile w tym
prawdy, komunikacja miejska naszych południowych sąsiadów była zawsze przynajmniej tych kilkadziesiąt miesięcy do przodu. Ksawery Jasieński
wyczytujący kolejne stacje warszawskiego metra do
dzisiaj budzi podziw przyjezdnych, podobnie jak
spiker z poznańskich neoplanów. Zresztą, i metro
mieszkańcom Pragi służy 20 lat dłużej niż warszawiakom. A w praskiej komunikacji miejskiej dźwiękowe oznajmianie o zbliżającym się przystanku było
standardem już pod koniec lat 60. Pasażerowie poznańskich tatr mogą zauważyć dziwaczną tablicę
nad kabiną motorniczego. Przy (do niedawna całkowicie nieczynnych) wyświetlaczach widzimy sylwetkę autobusu i tramwaju, na który na najbliższym
przystanku możemy się przesiąść. Już niemal półtorej dekady temu urządzenie takie (tym razem
sprawne) pomagało mi zgłębiać tajemnice komunikacji w stolicy południowych sąsiadów.
Z drugiej strony, nie tracę nadziei, że może kiedyś nasi włodarze dorosną do stworzenia warszawskiej, poznańskiej, czy jakiej tam, zintegrowanej
„dopravy”, a cieszące zmysły nowinki rozwiesi ktoś
także w polskich autobusach i tramwajach. Praskie
tramwaje są bez wątpienia pasjonującym tematem,
ale też szeroko opisanym. W niniejszym artykule
chcę ustąpić miejsca pozostałym środkom transportu w czeskiej stolicy.
Prehistoria
Pierwsze praskie autobusy zadebiutowały w 1908
roku. Ostatnią dzielnicą, która pozbawiona była
komunikacji miejskiej były Hradčany. Przyczyną tego były znaczne pochyłości terenu, które utrudniały
poprowadzenie linii tramwajowej w ulicy Nerudovej.
W celu zrealizowania tego przedsięwzięcia kupiono
autobusy Laurin&Klement HOP i fiat, które nocowały w Holešovickiej centrali, znajdującej się na terenie dzisiejszej elektrowni. Wkrótce park taborowy
uzupełniono o autobus gagenau oraz aries, a 7
marca 1908 roku zainicjowano obsługę linii Malostranske Namesti – Hradčany Pohořelec. Dość powiedzieć, że pojazdy z trudem radziły sobie na
stromych podjazdach, owocowało to wieloma awariami, a nawet wypadkami, z których na szczęście
żaden nie skończył się tragicznie. Czarę goryczy
przepełniło zdarzenie z 17 listopada 1909 roku, kiedy w ariesie zjeżdżającym z Hradčan pęknięty resor
uszkodził przewód hamulca i autobus popędził
w dół ulicy nabierając coraz większej prędkości.
Pasażerów ocaliła przytomność kierowcy, który
próbował zwalniać ocierając się kołami o krawężniki, aż zakończył trasę w hałdzie piasku, którą
szczęśliwie wypatrzył tuż przy drodze. Jedyną ofiarą tego zdarzenia była... pionierska linia autobusowa, której włodarze miasta zabronili po tym wydarzeniu wyjeżdżać na ulice. Zresztą już kilkanaście
miesięcy później na Hradčany, po trasie pechowych

autobusów, przejechał pierwszy tramwaj.
Wiadoma rzecz stolica
W ciągu następnych lat na świecie działo się wiele. Przez Pragę przetoczyła się I wojna światowa,
potem powstała Czechosłowacja, a Praga stała się
miastem stołecznym. W dniu 1 stycznia 1921 roku
do miasta przyłączono okoliczne przedmieścia, tak
że powierzchnia miasta zwiększyła się
z 21 km2 do 170 km2, co wiązało się z podjęciem
przez nowo wybrany parlament, jak też władze
miasta, koncepcji Velke Prahy (Wielkiej Pragi), która miała nadać miastu charakter metropolii. Mimo,
iż część nowych dzielnic Pragi zachowała jeszcze
przez długie lata rolniczy charakter, rozpoczęła się
burza mózgów, co do połączenia tak rozległego terenu komunikacją zbiorową z centrum. 6 marca
1920 roku tymczasowy zarząd miasta uzyskał koncesję na „prowadzenie przewozów osób i bagaży
autobusami, taksówkami, samochodami osobowymi
i ciężarowymi” i powołał do tego celu spółkę Autodopravni společnost akciova, z którą podpisano
umowę w dniu 19.11.1920 roku. Przedmiotem
umowy było prowadzenie przewozów na liniach Zlichov – Vysočany, oraz Břevnov – Stare Miasto –
Vyšehrad. Jak się rychło okazało, Autodopravni SA
nie dysponowała odpowiednimi środkami, aby podjąć tę działalność, więc, za porozumieniem stron, w
1923 roku umowę rozwiązano. Jak się okazało,
wspomniana firma doskonale poradziła sobie jako
przewoźnik podmiejski, a do walki o obsługę komunikacji w Pradze stanęły Elektricke podniky hl. m.
Prahy (Rejon energetyczny), wychodzące w przeciwieństwie do Autodopravni SA z założenia, że
sens ma jedynie prowadzenie ruchu na przedłużeniu sieci linii tramwajowych, a nie konkurowanie z
nimi w centrum. I tak, druga premiera praskich autobusów nastąpiła 21 czerwca 1925 roku, gdy z pętli tramwajowej na placu Svatopluka Čecha do Zaběhlic odjechał pierwszy autobus Elektrickych podniku. W październiku tego roku autobusy połączyły
Pankrac z Libuszą, w następnym roku połączenie
uzyskują Hrdlořezy, Malešice, Bohnice i Jinonice.
W 1927 r. Kbely i Kunratice. Liniom zaczęto nadawać literowe oznaczenia. Z czasem, z niektórych
śródmiejskich rejonów Pragi trudniej było się wydostać, niż z odległych przedmieść. Pojawia się jednak
i
wewnątrzmiejska
linia
z placu Jungmannova przez Vinohrady na Žižkov,
konkurencyjna wobec tramwaju. W roku 1927 wyniknęło także pewne ograniczenie – wprowadzenie
podatku transportowego. Jako że na przestrzeni lat
1922–26 liczba zarejestrowanych pojazdów w Czechosłowacji wzrosła trzykrotnie, założono fundusz
budowy dróg, który był finansowany z części wprowadzanego właśnie podatku. Skądinąd, jednym
z założeń funduszu było dotowanie komunikacji
zbiorowej, funkcjonującej w obrębie jednej gminy.
Natychmiast więc skrócono linie B i F, które przekraczały granice Pragi. Oczywiście, po złagodzeniu
przepisów w tej kwestii w połowie lat 30., linie te
z powrotem wydłużono.
Praski tabor autobusowy liczył w tym czasie: 3
autobusy Laurin&Klement 545, 2 praga N, 24 praga
NO. Tak więc, w końcu 1927 roku Elektricke podniky przewoziły pasażerów 29 autobusami na 7 liniach. W tym samym roku zakupiono także 10
przyczepek Motor Company. Wtedy też (24.10.)
zaadaptowano na zajezdnię część zaplecza zajezdni tramwajowej Pankrac, jednak część wozów
i tak garażowała w nieprzystającej do obsługi pojazdów nowszego typu Rustonce. W następnych la-

tach praskie autobusy docierają na Spořilov, Ďablice, Hodkovičky, Modřany, Hloubětin, Sedlec, Hostivař, Motol, Jinonice, Prosek, Hřebenky, oraz Bubeneč, Baba i Rokoska. Tymczasem do Hloubětina
i na Spořilov dotarł tramwaj, co przyczyniło się do
śmierci ekonomicznej prowadzących tam linii autobusowych. Tymczasem autobusy wnikały coraz
bardziej do centrum, konkurując cenowo z tramwajami. Wielu pasażerów skusiło bezpośrednie połączenie Starego Miasta z Žižkovem, Vinohradami
i Vršovicami.
W 1931 roku w ruchu było już 98 autobusów: 48
sztuk praga NO, 25 sztuk tatra 24, 7 škód 506, 4
škody 505, 2 autobusy walter PN i po jednej sztuce
škoda 506PN, praga TN, fross büssing 506/2. 10
przyczepek Motor Company kursowało z autobusami praga NO na obciążonych liniach B, H i N.
Nieco wcześniej 3 autobusy Laurin&Klement 545 i 2
praga N sprzedano po zaledwie 2 latach eksploatacji. W następnym roku autobusy pojawiły się, co
prawda, w Suchdolu, Na Lhotku i pod ogrodem zoologicznym w Troi, a także w Hornim Liboce
i Velke Chuchle, a do centrum wjechała M, ale
znowelizowano też ustawę o podatku drogowym
i podwyższono jego stawkę do 30%, co w sytuacji
ogólnoświatowego kryzysu nie wróżyło zbyt dobrze
przyszłości praskiej komunikacji.
Skróceniu ulegają linie do Kunratic, Motola
i Suchdolu, a zlikwidowaniu do Velke Chuchle i do
Modřan (które mają połączenie z miastem autobusem ČSD). Odzyskany tabor skierowano na linie do
Ďablic i Kbel, gdzie zlokalizowano pierwsze cywilne
lotnisko. O 30% podniesiono ceny biletów. W 1935
roku obniżono stawki podatkowe i nie była już także
wymagana koncesja na prowadzenie działalności
przewozowej, więc ostatnie lata przedwojenne to
czas rozkwitu hromadni doprawy. Wcześniej, bo 19
grudnia 1932 roku, oddano do użytku nowoczesną
zajezdnię Dejvice ze sporym zapleczem technicznym i halą postojową dla 102 wozów. Autobusy wyprowadziły się z Rustonki, w której pozostał zakład
naprawczy autobusów. Tam naprawy główne przeprowadzano jeszcze do 1985 roku. W 1935 roku po
mieście jeździ 107 autobusów. W tym czasie
wszystkie przyczepki były już skreślone z inwentarza. Co do podatku transportowego, jego stawka
spadła z 30 do 20%, a w poszczególnych przypadkach istniały podstawy by obniżyć ją poniżej 10%
dla zorganizowanej komunikacji miejskiej. Wróciły
linie podmiejskie, linia do Modřan (chociaż ze zmienioną literką), autobusy dojechały do Zbraslavi,
chociaż funkcjonowała tam już sprawna prywatna
komunikacja podmiejska. Sieć autobusowa w tym
okresie stała się stabilna i reagowała na postępujący rozwój miasta. Na koniec 1937 roku praskie autobusy obsługiwały 114 km regularnych linii. Tymczasem ważną datą dla komunikacji miejskiej okazał się 29 sierpnia 1936 roku, kiedy ruszyła pierwsza linia trolejbusowa. Traktowano ją poniekąd jako
linię ćwiczebną, poprowadzona więc została tak,
aby „dać popalić” obsługującym tę linię pojazdom
na wszystkie sposoby. W odróżnieniu od linii autobusowych i tramwajowych, pod względem swojego
przebiegu nie była zorientowana na centrum, ale
połączyła nieco odległe od niego dzielnice. Biegła
od zajezdni Střešovice do Świętego Macieja, a na
odcinku 3,628 km pokonywała wzniesienia dochodzące do 8,5%. Mimo wielu późniejszych projektów
tak się złożyło, że linia ta nigdy nie uzyskała połączenia z całą powstałą później siecią trolejbusową
miasta. 1938 rok przyniósł powstanie kolejnych
dwóch nocnych linii (od 1.05.), a także oddanie do
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użytku międzynarodowego portu lotniczego Ruzyně
i prowadzącej do niego linii (w czerwcu). Nasiliła się
już jednak atmosfera wojenna i nastąpiła mobilizacja. 20 maja zawieszono linię P do Sedlca, następna mobilizacja oznaczała zakończenie przewozów
na dalszych 9 liniach dziennych i wszystkich nocnych. Działalność ograniczono tak dalece, że latem
kursowało już jedynie 10 pankrackich autobusów
(parę miesięcy wcześniej 84). Po aneksji Czech
i Moraw przez hitlerowców, od listopada na trasy
wróciły wszystkie linie poza ruzyńską. Linię barrandovską skrócono do pętli tramwajowej Hlubočepy.
W 1939 roku park autobusów liczył 130 sztuk taboru, w tym: 42 praga NO, 31 tatra 24, 13 praga TO II,
11 tatra 24/58, 7 škoda 506N, 7 motor praga VTS, 6
praga TO, 4 škoda 656D, 4 tatra 24/67, 3 škoda
656, po jednym škoda 506PN i praga TN. Trolejbusy dysponowały 13 wozami: 9 praga TOT, 2 tatra
T86, 1 škoda Tr1 i Tr2. W 1939 roku zakupiono
jeszcze 10 trolejbusów z myślą o utworzeniu linii W.
Ten park taborowy stworzył wizerunek okupowanej
Pragi, albowiem podczas wojny nie dostarczono
żadnej sztuki autobusu ani trolejbusu.
W okupowanej Pradze
Choć latem 1939 roku uruchomiono sezonową linię do Barrandova, to już jesienią, po ataku na Polskę, zaczęło się stopniowe ograniczanie ruchu autobusów. Na początek kolejne linie zaczęły znikać
z centrum. Pozbawiono połączenia Zbraslav i zlikwidowano linie nocne. Potem poległa linia T do
Horni Liboč i linie, w sąsiedztwie których kursowały
tramwaje.
Oddać należy, że w tym okresie oddano do użytku drugą linię trolejbusową, której budowę rozpoczęto przed wojną: Jinonice – Walterova tovarna.
26 marca 1939 r. wprowadzono ruch prawostronny.
Gospodarka wojenna zmusiła wkrótce praskiego
przewoźnika do poszukiwania alternatywnych paliw,
brakowało także części zamiennych oraz ogumienia. Od 17 kwietnia 1941 roku autobusy przystosowuje się do napędu gazem drzewnym. Z przyczyn
strategicznych i oszczędnościowych autobusy nocowały rozrzucone praktycznie po wszystkich zajezdniach tramwajowych i trolejbusowej. Ostatnie
brygady zjeżdżały przed godziną 21. Nic dziwnego,
że ze 130 autobusów do 1944 roku dotrwało 99,
z których tylko 45 nadawało się do użytku. Trolejbusy radziły sobie trochę lepiej: ze Střešovic wyjeżdżała linia K, a linia W ze Smichova. W tym kształcie trolejbusy doczekały końca wojny. W czerwcu
1942 roku na ulice wyjechały autobusy napędzane
propan-butanem, zaś w marcu 1944 roku gazem
świetlnym. Wiele autobusów służyło jako magazyn
części zamiennych dla tych będących w ruchu.
(ciąg dalszy nastąpi)
Marcin Łańko

Niskopodłogowce w Białymstoku – uzupełnienie
W tym tekście chciałbym Wam zaprezentować
niskopodłogowe autobusy, jakie można spotkać na
białostockich liniach. Wszystkie trzy spółki (KZK,
KPK i KPKM) posiadają razem:
- 5 jelczy M121MB;
- 16 jelczy M121M;
- 3 jelcze M122 / MB O405N;
- 6 MANów NL222;
- 39 MANów NG312.
Jeżeli chodzi o M121MB, to nie zasługują one na
5

szczególną uwagę. Jelcze M121M są wyposażane
(na razie tylko kilka) w wyświetlacze mozaikowe
firmy Pixel z Bydgoszczy. Stare informacje o linii nie
były zbyt czytelne. 3 jelcze M121M pochodzą
z 1995 roku (pierwsze modele, bardzo podobne do
M121MB).
Jelczy M122 jest niedużo, bo tylko 3 sztuki
(KPKM numery 990–992). One również na początku nie były wyposażone w wyświetlacze, zamontowano je dopiero później (Pixel Bydgoszcz).
MANy NL222 zaczęły się pojawiać w połowie
2000 roku. Ostatni NL222 pojawił się na początku
2001. Od 1998 do 2001 roku do Białostockich spółek były dostarczane MANy NG312. Pierwsze 4 trafiły do KPK. Były one białe z wąskim zielonym pa-

Między przystankami
" Ciekawostki taborowe. 24.04. wagon 2G881 jeździł na linii 7. Tego samego dnia ikarus 4351501 obsługiwał linię 55, a ikarus 280-1175 jeździł
na linii A. Natomiast w piątek 26.04. na linii A jeździła niezwykła obfitość typów autobusów: dwa
MANy NL202 – 1017 (A/7) i 1028 (A/5), dwa jelcze
M11 – 1403 (A/6) i 1469, SU12-1336, ikarus 2801145 (prawdopodobnie rezerwa za A/7), ikarus
260-1737, oraz jedna pszczółka i, tradycyjnie, neoplany N4016. Jeżeli dobrze policzyliśmy, to tego
dnia jeździło w sumie 10 wozów na ośmiu rozkładowych brygadach.
" Pocięte. Wszystkie skreślone w tym roku ze
stanu stodwójki, czyli wagony 11, 22, 46 i 58, zostały już pocięte i wywiezione na złom.
" Zaskakujące tatry. Od momentu skierowania
tatr RT6N1 do obsługi linii 15, wyposażono je
w nowe programy komputerowe i rozszerzone karty
pamięci. Dzięki temu działają w nich w mniejszym
lub większym stopniu wewnętrzne wyświetlacze –
wskazują nawet nr linii, przystanek docelowy i przystanki pośrednie.
" Wyładunek helmuta. Wieczorem w czwartek
25.04. po zjeździe ostatnich liniowych tramwajów,
czyli chwilę po godz. 23:00, na pętlę Ogrody wjechał helmut GT6-603, a równocześnie pracownicy
Nadzoru Ruchu zablokowali północny tor i pas ruchu na ul. Dąbrowskiego. Zaraz też, w towarzystwie
pilota, nadjechała od strony Smochowic trzyosiowa
niskopodwoziowa laweta ciągnięta przez ciągnik
siodłowy marki Scania. Na lawecie stał wagon
N (GT8) nr 803. Przewoźnikiem była holenderska
firma D.V. DLIST. Cały pojazd ustawił się równiutko
w osi toru północnego, następnie ciągnik siodłowy
za pomocą mechanizmu hydraulicznego opuścił lawetę tak, że oparła się o asfalt, a potem odłączył
się od niej i odjechał na bok. Dwaj holenderscy pracownicy ułożyli kilkumetrowy siedmioczęściowy
zjazd imitujący tory aż do torowiska. Była to żmudna i powolna operacja, która trwała do północy.
Sam zjazd wagonu trwał najwyżej trzy minuty i odbył się tyłem poprzez stopniowe luzowanie liny wyciągarki stanowiącej wyposażenie lawety. O godzinie 0:10 tramwaj stał już na torowisku. Miło było
popatrzeć na niezniszczoną reklamę (sieci fitness
6

skiem u dołu. Wyposażono je w wyświetlacze Pixel,
składające się z punktów w kolorze czarnym i białego tła. Wewnętrzna tablica była dwuliniowa, informowała o linii, kierunku, dacie i imieninach w danym dniu. Po dłuższej przerwie, pod koniec 1999
roku na białostockie ulice wyjechały kolejne 18metrowe MANy. Różniły się od poprzednich wyglądem zewnętrznym. Zielony pas na dole był szerszy
i dodatkowo nad linią okien był jeszcze jeden. Wyświetlacz był już bardziej czytelny, bo punkty były
w kolorze zielonożółtym. W środku natomiast poręcze malowane są na zielono (w przeciwieństwie do
żółtych, znanych z NL222 i 4 pierwszych NG312),
oraz był podwójny wyświetlacz, co dawało 4 linie
tekstu. Wygląda to tak:

2 → DOJLIDY FABRYCZNE
TRASA: LIPOWA
PRZYSTANEK:
RATUSZ
Po 14 sztuk trafiło do KPK i KPKM, a 2 do KZK
(pierwsze przegubowce KZK). Na tym się nie skończyło i w połowie 2000 przybyły kolejne (KPKM numery 894–895). Ostatnie MANy NG312 pojawiły się
na początku 2001 r. (KZK numery 111–113). No i to
wszystko. Białostockie spółki przymierzają się do
dużego zakupu: 13 przegubowych i 31 pojedynczych autobusów. Szczegółów na razie nie znam.
Zapraszam pod adres: http://republika.pl/ad__17/
po więcej informacji o białostockich autobusach.
Adam Dubis

klubów z tego lepszego Frankfurtu). Wagon miał
czyste, nie podrapane szyby, czyściutkie wnętrze.
Aż strach pomyśleć, że hołota zniszczy go w pół roku...). Wagon nie ma wydzielonej kabiny motorniczego, oświetlenie wnętrza stanowią umieszczone
pośrodku sufitu świetlówki, a także nie ma drzwi
w środkowym członie. Później w odwrotnej kolejności zdemontowano osprzęt lawety i po podłączeniu
jej do ciągnika siodłowego cały zestaw odjechał,
skręcając w lewo w Żeromskiego. Ta część operacji
trwała do 1:00. Zaraz potem, w asyście poloneza
NR, tyłem nadjechał helmut 603, do którego podłączono 803. Wagon 803 otrzyma zapewne poznański numer 681. Taki rzadko widywany skład
GT6+GT8 nawrócił na pętli Ogrody i odjechał przez
Dąbrowskiego, rondo Kaponierę, Głogowską, Hetmańską do zajezdni przy ul. Madalińskiego. Ten
powolny przejazd odbył się w asyście dźwigu Krupp
nr 2198 i pojazdu NN.
" Zakończone remonty. W niedzielę 28.04.
ekipy remontowe zakończyły wszystkie prace na
wjeździe na rondo Rataje od strony mostu Królowej
Jadwigi. Ruch samochodowy wznowiono na wyremontowanej nawierzchni już w niedzielę, natomiast
ruch tramwajowy powrócił do normy od poniedziałkowego poranka. Na swoje stałe trasy powróciły
tramwaje linii 5, 6, 12 i 13. Równocześnie zlikwidowano linię tramwajową numer 16, a na linii 15 przestały kursować tatry, które w dni robocze docierały
do Budziszyńskiej, a w ciągu weekendu do Junikowa. Oczywiście, przestały także kursować autobusy
Za tramwaj, wśród których rekord kompresji pasażerów pobił jelcz M11-1407. W poniedziałek 29.04.
zakończono także, trwający od soboty 27.04., remont nawierzchni ul. Leszczyńskiej, który spowodował zmianę fragmentu trasy linii autobusowej nr
75. Trasa objazdowa wyglądała następująco: Górczyn Dworzec – Zgoda – Ściegiennego – Głogowska – Ostatnia – Leszczyńska – Opolska – Dębiec. Na trasie objazdu autobusy zatrzymywały się
na przystankach na ul. Głogowskiej oraz, dodatkowo, na tymczasowym przystanku na ul. Ostatniej

przy ul. Kościańskiej.
" Majowy weekend. W związku z nagromadzeniem dni wolnych w formie długiego weekendu,
pojazdy poznańskiej komunikacji miejskiej funkcjonowały 1 i 3 maja według świątecznego rozkładu
jazdy, natomiast 2 maja obowiązywał rozkład sobotni.
" Coś drgnęło na www.mpk.poznan.pl.
Z przyjemnością zauważyliśmy, że na internetowej
stronie naszego Wielkiego Brata zaszły pewne korzystne zmiany w dziale O nas. Usunięto najbardziej rażące i kompromitujące błędy, pozostały natomiast jeszcze drobne nieścisłości.
" Święto Pracy. 1 maja doszło do lokalnych zakłóceń w ruchu autobusów linii 74, 90 i A. Przyczyną była lewicowa manifestacja odbywająca się
z okazji Święta Pracy na pl. Bernardyńskim, w miejscu, z którego w 1891 roku wyruszył pierwszy poznański pochód ludzi pracy. Niestety, socjaldemokratyczny pochód nie pozwolił poświętować Nadzorowi Ruchu, który musiał pokierować autobusy
wspomnianych linii objazdami.
" Rezerwowa obsada. Wieczorem 1.05. na linii
78 objawił się duży neoplan z trzema osiami i numerem 1364, wprawiając w osłupienie miłośników.
" Nowy-stary już jeździ. Od początku maja
w ruchu liniowym jeździ wagon GT8 (N) nr 680, pochodzący z najnowszej dostawy z Frankfurtu nad
Menem. Wagon posiada żółte malowanie całopojazdowe, czyli podkład pod reklamę. 1.05. wagon
ten obsługiwał 11/7.
Tomasz Albrecht, Adam Białas, Piotr Dutkiewicz, Tomasz Gieżyński, Grzegorz Narkiewicz

Magazyn 995
20.04. O godzinie 20:50 10/7 (1G-856) wyskoczyła
z szyn przedostatnią osią na pętli Połabska. Wykolejenie miało miejsce na zewnętrznym torze za
sprawą urwanego kloca hamulca szynowego.
Z wyjątkiem 8-minutowego wyłączenia napięcia
w sieci, pętla cały czas była przejezdna po we-

Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzednia
reklama

98+97 Netia 1055
314+315 Netia 1055
861 Foto Kołecki

kolor poprzedniego podkładu

obecna
reklama
tramwaje
-

niebiesko-białoczerwony
niebiesko-biało- Norauto
czerwony
żółto-czarno-biały -

kolor obecnego
podkładu

uwagi

żółtopomarańczowy
żółto-niebieski

podkład pod reklamę

barwy MPK

najstarsza reklama

-

opracował Łukasz Nowicki
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wnętrznym torze. O godzinie 22:00, po wstawieniu
wózka na szyny, holendra skierowano na Gajową.
21.04. O godzinie 19:03 na ul. Hetmańskiej przed
skrzyżowaniem z 28. Czerwca helmut 670, wracający na Madalinę od strony r. Starołęka jako jazda
próbna, najechał na kolegę 604 (rezerwa za 7), który stał na przystanku. Pogotowie zabrało 8 poszkodowanych do szpitali HCP i MSW. W wyniku zdarzenia wykoleił się trzeci wózek wagonu 604, który
następnie wstawił Krupp. Ponadto w wozie tym
kompletnemu rozbiciu uległ tył, zbiły się tylne szyby
i... oberwał grzejnik w kabinie motorniczego. 670
miał mocno rozbity przód. Na Madalińskiego zepchnęła go 1/2. Przerwa w ruchu trwała do godziny
19:52. Tramwaje kierowano objazdami, uruchamiając w zamian 3 zastępcze autobusy.
23.04. Podczas wjazdu na przystanek początkowy
pętli Górczyn, wykoleiła się drugim wózkiem 8/9
(helmucik 661). Winowajcą okazał się urwany kloc
hamulca szynowego na wykolejonym wózku. Napięcie w sieci wyłączono od 20:59 do 22:10. W tym
czasie wytramwajony wózek wstawiano przy pomocy Kruppa i podnośnika hydraulicznego. Na trasie
Górczyn – Hetmańska kursowały 2 zatramwaje.
Reszta bimb zawracała przez zajezdnię Głogowska. Tramwaj został odholowany do zajezdni
przez holownik o godzinie 22:20.
24.04. Wieczorem pomiędzy stacjami Lechicka
i Kurpińskiego uszkodził się drut podjazdowy izolatora sekcyjnego, psując pantografy w 3 tramwajach
(m.in. w zestawie 284+285, jadącym jako 12/1 na
Sobieskiego). Napięcie wyłączono w godzinach
20:33–20:58 celem usunięcia awarii. Kursowało 5
zastępczaków na trasie Most Teatralny – Sobieskiego. PeSTka była całkowicie nieczynna przez
godzinę – tramwaje kierowano objazdami.

Na majówkę!
Pora znów wyjść poza granice XIX-wiecznego
Poznania. Przez plac za skrzyżowaniem Strzeleckiej i Krakowskiej, które właśnie przekraczamy,
przebiegała wtedy wielokrotnie już wspominana linia pruskich wałów obronnych. Ul. Krakowska stanowiła część „obwodnicy” okalającej wały po ich
wewnętrznej stronie, a na osi Strzeleckiej (w tym
fragmencie jezdni, który dziś dostępny jest tylko dla
tramwajów) stała trzynawowa brama z cegły, o jednym przejeździe dla pojazdów i pieszych, zbudowana w formach angielskiego gotyku – i tym odróżniająca się od pozostałych, ponurych, monumentalnych wjazdów do miasta. Od strony miasta nad
przejazdem, we wnęce umieszczona była rzeźba
świętego zabijającego smoka, która po rozbiórce
bramy ozdobiła fasadę szkoły przy ul. Słowackiego
na Jeżycach. Przez lata sądzono, że jest to figura
Św. Jerzego (i jako taką opisaliśmy ją w odc. 20),
dopiero niedawne badania pozwoliły ustalić, że
przedstawia ona Św. Michała Archanioła, również
zasłużonego w walce z piekielnymi potworami!
Wiosną i latem każdego roku w XIX i na początku
XX w. Przez bramę wędrowały „pielgrzymki” poznaniaków udających się na niedzielny wypoczynek
do Dębiny, najpopularniejszych wtedy (obok Doliny

24.04. Na r. Kaponiera doszło do kolizji 63/8 (ikarus 1519) jadącego na Śródkę z samochodem osobowym marki Łada, prowadzonym przez obywatela
Ukrainy. Spowodowało to wgniecenie przedniego
prawego błotnika łady oraz drobne przytarcie
przedniego zderzaka autobusu. Dzięki tej kolizji,
w trakcie załatwiania formalności, kierowca ikarusa
spostrzegł brak tylnej szyby w hungarze. Zgubił ją
najprawdopodobniej w czasie jazdy z Górczyna do
Kaponiery. W związku z powyższym, autobus zjechał do zajezdni.
24.04. O godzinie 7:00 na pętli Dębiec podczas
wjazdu na wewnętrzny tor wykoleiła się drugim
wózkiem 9/9 (holender 866). Bimbę wstawił oczywiście Krupp, bo któż inny mógłby to zrobić. Ruch
wznowiono o 7:35, gdy wykolejeniec zjechał na Gajową. Na wyłączonym z ruchu tramwajów odcinku,
śmigały sobie 2 autobusiki, a bimby nawracały
przez zajezdnię Madalińskiego.
25.04. Aż 24 minuty trwało po południu wstrzymanie ruchu tramwajowego na pl. Wolności, gdy 12/2
(318+319) trzasnęła w tyłek „punciaka” stojącego
na torowisku. Mimo że w samochodzie zbiła się tylko lampa i wgniótł tył, kierująca nie chciała zjechać
z torowiska.
25.04. O godzinie 4:45 na łuku torowiska skrzyżowania ulic Małopolskiej i Wołyńskiej wykoleiła się
11/1 (GT6-602) jadąca na Piątkowską. Sprawczynią
wyskoczenia z szyn pierwszego i drugiego wózka
oraz połamania pantografu była śruba podkładu leżąca w rowku szyny. Tramwaj został wstawiony na
torowisko przez Kruppa przy wyłączonym na 17 minut napięciu w sieci. Bimbę zepchnięto na pętlę
Piątkowska po półgodzinie, udrażniając ruch. Do
tego czasu pozostałe tramwaje kierowano na Połabską, a na nieczynnym odcinku jeździły 4 zastęp-

czaki.
26.04. Podczas przejeżdżania zewnętrznym torem
przez pętlę Połabska, na krzyżaku wykoleiła się
środkowym wózkiem 102Na-34 (4/8). Na czas
wstawiania tramwaju przez Kruppa (10 minut) wyłączono napięcie w sieci. Przerwa w ruchu na całej
pętli trwała 27 minut. Na trasie Połabska – Winogrady kursowały 2 zatramwaje.
26.04. O godzinie 15:30 na r. Przybyszewskiego
spotkały się 6/7 (140+141) pędząca z Budziszyńskiej i peugeot, który wjechał z ul. Przybyszewskiego. Kierująca autem stanęła zbyt blisko torowiska,
tuż przed nadjeżdżającym tramwajem, co spowodowało przytarcie prawego boku w rejonie pierwszych drzwi w wagonie 140 oraz uszkodzenie
przedniego zderzaka i reflektora samochodu. Aby
nie blokować ronda, kierujący umówili się zjechać
na przystanek. Kobieta jednak odjechała w nieznanym kierunku, by godzinę później powiadomić
o zdarzeniu CNR.
28.04. Na ul. Reymonta, około 80 m za przystankiem Arena, doszło do potrącenia 2 pieszych przez
7/5 (GT8-656), udającą się na Ogrody. Kobiety wyszły zza żywopłotu od strony Areny. Po zbadaniu
przez lekarza zostały zwolnione do domu, a tramwaj kontynuował pracę na linii. Przerwa na ww. odcinku trwała około 30 minut.
29.04. Po południu na r. Kaponiera doszło do spalenia się przetwornicy w pierwszym wagonie składu
230+229 (5/9) udającego się na Górczyn. Spowodowało to unieruchomienie tramwaju i tym samym
zablokowanie przejazdu przez skrzyżowanie we
wszystkich kierunkach na 17 minut. Uszkodzona
bimba zjechała w końcu do zajezdni. Całkowicie
ruch przywrócono po 28 minutach.
Natalia Rychlewicz

Świętojańskiej – patrz: odc.10) zielonych terenów
rekreacyjnych. Łąki zaczynały się wtedy już za wałami, Strzelecka za bramą przechodziła w gruntową
Drogę Dębińską, Garbary (wtedy Raczynski Strasse) kończyły się na linii fortyfikacji. Po likwidacji
umocnień w tym miejscu (1908 r.) berliński architekt
Stüben zaprojektował tu czworokątny plac z zieleńcem pośrodku i ulicami dochodzącymi do jego narożników. Droga odchodząca na wschód miała
prowadzić do już wtedy projektowanego mostu
(dzisiejszy most Królowej Jadwigi), a w układzie
zieleni na skwerze widać było wyraźnie pas, którym
mogły pobiec tory tramwajowe – pomimo, że nie
istniała wtedy nawet linia w ul. Strzeleckiej! Projektu
placu nie zrealizowano jednak z powodu wybuchu
I Wojny Światowej i przejściu w jej efekcie miasta
w ręce polskie. Zdążono jednak doprowadzić tutaj
w 1911 r. linię tramwajową – dwa tory z ul. Strzeleckiej kończyły się mijanką dokładnie w miejscu,
gdzie wcześniej stała brama. Linia zaspokajała potrzeby głównie weekendowych wycieczkowiczów,
choć mieli oni wtedy już połączenie kolejowe do
Dębiny. Na linii kolei kluczborskiej wybudowano
nawet specjalnie dla nich przystanek w okolicy
obecnego wiaduktu nad Dolną Wildą.
Plac, nazywany Bramą Dębińską pozostawał niezabudowany aż do... lat 90. XX stulecia. Przed II
wojną światową powstały jedynie kamienice przy
narożniku Strzeleckiej, Krakowskiej, Garbar i Kazimierza Wielkiego. Następny był dopiero masywny
blok kamienic (z prawej strony torowiska) powstały
w latach 1988–93, a ostatnie dzieła to salon samochodowy i błękitny budynek centrum handlowego
Victoria, stojące w otoczeniu zieleni.

I oto stoimy na ruchliwym skrzyżowaniu Królowej
Jadwigi, Drogi Dębińskiej i... no, właśnie! Garbar
czy Strzeleckiej? Nawet redaktorzy lokalnych mediów przygotowujący serwisy dla kierowców nie są
tego pewni. Logika podpowiada, że Garbar – jezdnie obok torów to w linii prostej przedłużenie tej ulicy. Tymczasem formalnie jest to Strzelecka, której
przebieg wyznacza jadąca bimba. Żeby mętlik był
jeszcze większy dodajmy, że historycznie od łuku
torów (przy przystanku AWF w kierunku centrum)
powinna być to Droga Dębińska!
Ulica ta została wytyczona (patrz: odc. 14)
w 1820 r., a prawie 90 lat później powstało skrzyżowanie z nową aleją, będącą częścią „ringów
Stübena” – ul. Królowej Jadwigi (Burggraffenring).
Na wschód od Drogi Dębińskiej kończyła się placem przed nieistniejącym jeszcze mostem. W latach międzywojennych otrzymał on nazwę placu
Zjednoczenia – na pamiątkę połączenia się ziem
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Sklep modelarski „Pantera”, ul.
Gąsiorowskich 3, tel. 866-46-42,
poleca modele:
- kolejowe,
- lotnicze,
- pancerne,
- inne.
W sklepie „Pantera” otrzymacie
bezpłatnie Przystanek.
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polskich podzielonych po rozbiorach.
6 czerwca 1925 r. przez krzyżówkę zaczęły jeździć tramwaje. Od mijanki Brama Dębińska wybudowano jeden tor, który po przecięciu ul. Królowej
Jadwigi wchodził na zachodnie pobocze Drogi Dębińskiej (pas trawnika obok jezdni tej ulicy to pozostałość po nim) i biegł do końcowej mijanki przy ul.
Jordana, gdzie właśnie oddano do użytku nowe kąpielisko na Warcie, tzw. Łazienki Miejskie. Ruch
tramwajów na tej trasie utrzymywano przed II Wojną Światową tylko w okresie wiosenno-letnim.
18.07.1952 r. odgałęziła się stąd trasa na nowy
most i dalej na Rataje (przy okazji dobudowano
drugi tor na końcowym odcinku Strzeleckiej),
a 1.11.1955 r. dotarły tu przez ul. Królowej Jadwigi
bimby od strony Górnej Wildy trasą, która była
pierwszym etapem linii mającej łączyć dworzec
główny i targi z Ratajami, pomijając Śródmieście.
I właśnie na tę trasę powinniśmy teraz skręcić,
zgodnie z marszrutą wiozącej nas dwójki. Korci
jednak, aby przełożyć nieistniejącą już „wajchę” na
wprost i „zaliczyć” zlikwidowany odcinek, a ponieważ podczas naszej magicznej wycieczki wszystko
jest możliwe, to... jedziemy!
Carl Weyer z przyczepką ze zgrzytem wtacza się
na wydzielony tor i wiezie nas wzdłuż ogrodzenia
boiska sportowego należącego do Towarzystwa
Gimnastycznego Sokół – najstarszej polskiej organizacji sportowej. Pierwszy klub – jak wtedy mówiono: „gniazdo” sokole – powstał w Poznaniu w 1866
r. Oprócz krzewienia wśród mieszkańców ćwiczeń
cielesnych organizował też prelekcje, odczyty i koncerty o tematyce patriotycznej. Zanim jednak sokoli
zbudowali w 1922 r. swój stadion z krytą, drewnianą
trybuną, wildeckie błonia pomiędzy Dolną Wildą,
Królowej Jadwigi i Drogą Dębińską były świadkami
narodzin poznańskiej piłki nożnej. „Kopana” zaczęła
dominować wśród chłopięcych zabaw na początku
XX w., a łąki nad Wartą, na które wywożono piasek
po zlikwidowanych fortyfikacjach były doskonałymi
boiskami dla dzikich drużyn, liczących nieraz i po
stu graczy! Pierwszym zorganizowanym klubem piłkarskim była założona w 1905 r. Britania, do której
należeć mogli jednak tylko Niemcy, i która na „zandce” (jak gwarowo nazywano błonia) urządziła
pierwsze boisko z prawdziwego zdarzenia. Polacy
na swój klub musieli poczekać jeszcze dwa lata.
Normania grająca na terenach obecnego dworca
PKS przyjmowała w swoje szeregi wszystkich, bez
względu na narodowość. Podczas jednego z meczów z Britanią sędzia usunął z boiska zawodnika
Normanii za... użycie podczas gry języka polskiego!
Piłkarze zeszli z placu i wystąpili z klubu zakładając
nowy: Posnania, istniejący do dziś. Ale jego historia
nie łączy się już z Drogą Dębińską i zajmiemy się
nim innym razem.
Tymczasem krajobraz lewej strony ulicy wcale nie
świadczy, że jesteśmy w dzielnicy wypoczynkoworekreacyjnej (przypominam: jesteśmy w latach 20.!):
pierwsze posesje zajmuje tu drobny przemysł i
rzemiosło. Pod numerem 3 ulokowały się trzy zakłady świadczące „usługi inżynierskie”, pod 10 Tartak Parowy i Fabryka Wyrobów z Drzewa (przede
wszystkim „Fabryka Łodzi”), pod 11 Mleczarnia Sanitarna Fechnera i Usługi Przewozowe – piasek i
żwir Małeckiej, a 12 zajęły: wytwórnia wyrobów blaszanych, odlewnia brązownicza oraz Fabryka Wyrobów Papierowych i Opakowań oraz Fabryka łóżek
metalowych i materacy patentowych. Podobne
warsztaty i fabryczki działały także przy przecinanej
teraz przez nas uliczce Bielniki.
Przy Bielnikach na chwilę przenieśmy się w lata
8

powojenne, żeby obejrzeć istniejącą tu do 1974 r....
zajezdnię tramwajową. No, nie do końca zajezdnię!
Była to baza i warsztaty Wydziału Torów. Na teren
prowadziły dwa równoległe tory odgałęziające się
od naszej linii. Na nich obejrzeć można było prawdziwe muzeum. Odstawiano tu bowiem wszystkie
stare – niezdatne do użytku nawet jako gospodarcze – wozy, które następnie były cięte na złom. Bazę zlikwidowano w związku z przebudową Stadionu
im. 22. Lipca i nowego zagospodarowania jego otoczenia w związku z centralnymi dożynkami, które
zaszczycił swą obecnością I sekretarz KC PZPR
Edward Gierek.
Wracamy jednak do lat 20. i jedziemy dalej. Teraz
52 tramwaj mija chylący się ku upadkowi ogród rozrywkowy Columbia. Powstał on w 1836 r., a mieścił
dom z restauracją, kręgielnię i salę taneczną z podestem dla orkiestry. Właściciele Columbii – Żurkiewicz i Latanowicz byli z zawodu rzeźnikami, więc
w ogrodzie odbywały się wszystkie zabawy przedstawicieli tego cechu rzemiosła. Ale nie tylko. Pokazy gimnastyczne i festyny urządzał tu poznański
Sokół, m.in. w 1912 odbyła się tu „wielka zabawa
latowa” z turniejem gry w pięstówkę i wyścigami kolarskimi, a w 1925 r. na trawniku przed restauracją
powstaje plac do gry w krykieta i rozpoczyna działalność pierwszy klub krykietowy.
Podobne ogrody rozrywkowe mieściły się także
na dalszym odcinku Drogi Dębińskiej: przy dzisiejszym wylocie ul. Św. Jerzego były to San Domingo i
Park Wolności („Nowa Ameryka”), dalej Dolina
Szwajcarska i znana z odc. 14 Villa Nova. Tylko, że
tak daleko nie dojeżdżał tramwaj! Musimy zakończyć historyczną przejażdżkę na mijance przy wylocie ul. Jordana. Czekając, aż wóz silnikowy objedzie doczepkę, przygotowując się do zmiany kierunku jazdy, wybierzmy się na spacer po okolicy i...
kąpiel w Warcie, w latach 20. nie grożącą jeszcze
chorobą skóry.
Zaraz po włączeniu Poznania do niepodległej
Polski, w mieście istniały bezpłatne kąpieliska: na
Cybinie (patrz: odc. 9) i tzw. Bociance, odnodze
Warty w okolicach dzisiejszej ul. Hetmańskiej
(patrz: odc. 14), oraz płatne na odcinku Warty pomiędzy dzisiejszymi mostami Królowej Jadwigi
i Przemysła I. Musiały one ulec likwidacji z powodu
technicznych niedoskonałości: braku odpływu ścieków, zamulenia basenów, a przez to niemożności
utrzymania wody w czystości. W 1924 r. Rada Miejska postanowiła wybudować nowe kąpielisko, około
800 m w górę rzeki od starego. Najpierw wykopano
rów odprowadzający „zużytą” wodę, zbudowano
kanalizację i wały przeciwpowodziowe, a następnie
według projektu Jerzego Tuszowskiego na nadrzecznej grobli stanął 100-metrowej długości gmach
z kasami, bufetem i punktem ratowniczym na parterze oraz restauracją i mieszkaniem kierownika na
piętrze. Od strony piaszczystej plaży przygotowano
szatnie na 2200 osób. Cała pływalnia podzielona
została drewnianym parkanem na oddział męski
i żeński. Podział ten, oczywisty dla purytańskich
władz miasta, przeszkadzał jednak wypoczywającym. Już w pierwszym roku działalności Łazienek,
parkan został spontanicznie rozebrany i obie płcie
mogły razem zażywać rozkoszy kąpielowych. Próby
odbudowania płotu kończyły się zawsze w ten sam
sposób – potajemną rozbiórką w nocy lub obaleniem podczas zabawy. W sprawie „nieprzyzwoitych” scen w kąpieli radni interpelowali nawet do
prezydenta Ratajskiego. Na wniosek Koła Księży
Prefektów i Ligi Katolickiej urzędowo zabroniono
kąpieli bez stroju, a wkrótce podzielono pływalnię
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na trzy oddziały: męski, żeński i rodzinny (dwupłciowy) pomiędzy nimi. Kto dziwi się taką troską
o morale mieszkańców niech wie, że w latach 20.
Magistrat zlikwidował ławki w parku przed Operą,
żeby zakochani nie mogli się na nich obściskiwać.
Inż. Czarnecki wspomina też, jak to w poznańskim
tramwaju konduktor przywoływał do porządku pewną warszawiankę, która siedząc podczas jazdy założyła sobie nogę na nogę: „Spuść pani tę girę, tu
nie kabaret”. Cóż, takie czasy...
Niedaleko kąpieliska, na odcinku pomiędzy Bielnikami, a ul. Jordana powstał w 1928 r. wzdłuż
Drogi Dębińskiej inny obiekt wypoczynkowy – Dzieciniec Miejski. W parku urządzono boiska i place
zabaw z karuzelami, zjeżdżalniami, basenami kąpielowymi, a w okazałym budynku ustawionym prostopadle do ulicy dzieciarnia mogła się napić gorącego mleka, przebrać, wziąć prysznic oraz bawić
w gry „pokojowe” w razie niepogody. Dzieciniec,
przejęty po wojnie przez Młodzieżowy Dom Kultury,
istnieje do dziś.
Wsiadamy znów do tramwaju, który zakończył już
manewry na mijance i udaje się do centrum. Wracając przypomnijmy historię tej trasy w skrócie. Do
31.10.1941 r. kursowała tu trójka najpierw z Jeżyc
(Rynek), następnie z Grunwaldu (Kasztelanów),
1.11.1941–21.01.1945 – 10 z Jeżyc (Polna)
1.05.1946–14.11.1953 spotkać tu można linię 6
z Ostroroga, od 15.11.1953 przez rok jeździ na Dębinę 16 z Jeżyc (Dąbrowskiego / Polna), a do likwidacji trasy 24.10.1959 – 15 z Sołacza, potem z Winograd. W pierwszej połowie lat 60. rozebrano nieczynne tory pozostawiając jedynie techniczny dojazd do bazy na Bielnikach. W 1974 r. i on przestał
istnieć. Do końca lat 70. o istnieniu trasy przypominał jeszcze krzyżak torowy na skrzyżowaniu Strzeleckiej, Królowej Jadwigi i Drogi Dębińskiej.
Pora na przesiadkę ze starego Carla Weyera do
współczesnej stopiątki i powrót na aktualną trasę
dwójki. Kolejny etap to podróż po dawnych wałach
wśród zieleni i obiektów sportowych.
Piotr Dutkiewicz
Źródła:
M. Mrugalska-Banaszak Wilda – dzielnica Poznania
1253–1939. Wyd. Miejskie 1999.
Z. Zakrzewski Ulicami mojego Poznania. Zysk
i s-ka 1998.
M. i L. Trzeciakowscy W dziewiętnastowiecznym
Poznaniu. Wyd. Poznańskie 1987.
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PRZYS T A NEK
bezpłatny dwutygodnik
miłośników komunikacji
miejskiej
kontynuacja Nowinek z Pyrogrodu
Z kraju i ze świata
! Białystok (autobus). Jak co roku, z okazji juwenaliów autobusy wykonujące ostatnie kursy są
zapchane do granic moŜliwości. ZOKM, celem poprawy humoru Ŝakom, od czwartku 16.05. do soboty 18.05. do obsługi przeciąŜonych kursów przeznaczał po dwie brygady na kurs. Sugerowano nawet wprowadzenie komunikacji nocnej na te dni, ale
na to ZOKM juŜ się nie zgodził.
! Białystok (autobus). 21.05. trasa linii 5 została przedłuŜona. Teraz pętla jest na ulicy Towarowej (tam gdzie znajduje się końcówka 8 i przystanek 22). Poprzednio autobusy linii 5 zawracały na
Mieszka I.
! Bydgoszcz (tramwaj). Jedyną ciekawostką
mijających dni było objawienie się solówki 229. Nie
ma w tym nic nadzwyczajnego, bo przecieŜ jeździły
teŜ rozłączone ze składów 273 i 336, ale 229 do
niedawna był solówką, a od jakiegoś czasu jeździł
z 252.
! Bytom (autobus). Miejscowy PKM wyposaŜył
ikarusy 7213 i 7214 w wyświetlacze i kasowniki nowej generacji firmy R&G.
! Bytom (tramwaj). 12.05. w godzinach popołudniowych, wskutek uderzenia pioruna, diabli wzięli
„górną sieć” na linii tramwajowej 19. Zatrzymanie
trwało kilka godzin.
! Chicago (autobus). Od poniedziałku 13.05.
godziny 9:00 do piątku 24.05. godziny 16:00 autobusy linii 82 (Kimball / Homan) z powodu budowy
wiaduktu zostają skierowane na następujący objazd: w kierunku północnym: Kimball, Belmont, Kedzie, Addison i dalej stałą trasą. W kierunku południowym: Kimball, Addison, Kedzie, Belmont i dalej
stałą trasą.
! Chicago (autobus, rower). Od 17.05. Chicago Transit Authority (CTA, Chicagowski Zarząd
Transportu) rozszerzyło swój program Bike and Ride („PodróŜuj rowerem i komunikacją miejską”)
o kolejne linie autobusowe. Wieszaki na rowery zostały zamontowane na przednich ścianach, pod
szybami wozów obsługujących linie nr 65 (Grand
Avenue) i nr 75 (ul. 74. i 75.) Pozostałe linie „rowerowe” to 72 (North Avenue), i 63 (ul. 63.) obsługujące plaŜę przy North Avenue i ul. 63. Na wieszaki
moŜna załoŜyć dwa rowery. ZałoŜenie i zabezpieczenie jednego jednośladu zabiera około 30 sekund. CTA planuje załoŜyć wieszaki na kolejnych
autobusach do końca 2002 r. Rozszerzenie programu zbiegło się równieŜ z rozpoczęciem programu miejskiego Bike Chicago 2002 („Chicago – jedź
rowerem 2002”). Zniesione teŜ zostały niektóre restrykcje na przewoŜenie rowerów kolejką miejską.

Zakaz ten obowiązuje teraz w godzinach 7–9 i 16–
18 od poniedziałku do piątku oraz podczas specjalnych imprez, takich jak Święto Niepodległości USA,
gdy pociągi muszą przewieźć większą liczbę pasaŜerów. Przedtem zakaz przewoŜenia rowerów kolejką obowiązywał przez 6 godzin szczytowych.
W czasie weekendu nie obowiązują Ŝadne restrykcje czasowe. Większość stacji kolejki CTA posiada
parkingi dla rowerów. 20 stacji ma nawet parkingi
wewnątrz budynków dla lepszego zabezpieczenia.
Jak twierdzi przewodnicząca CTA, Valerie B. Jarret:
„Popieramy przyjazny dla środowiska środek transportu, a entuzjastom dwóch kółek zapewniamy tani
i łatwy dostęp do naszych autobusów i pociągów,
aby mogli korzystać z róŜnych atrakcji na terenie
Chicago i okolic.” Według dyrektora CTA, Franka
Kruesi: „Poprzez rozszerzenie programu Bike and
Ride staramy się pomóc burmistrzowi Daley’emu
w uczynieniu z Chicago najbardziej przyjaznego
rowerom miasta w USA. Program oferuje dogodną
alternatywę dla rowerzystów, którzy muszą zmagać
się z pogodą, duŜym natęŜeniem ruchu i innymi
czynnikami uniemoŜliwiającymi podróŜ rowerem.
Program zachęca równieŜ do korzystania z róŜnych
rodzajów transportu i ponadto redukuje potrzebę
uŜywania samochodów w zatłoczonych rejonach.”
Wszyscy podróŜujący z rowerami są zwolnieni od
dodatkowej opłaty w autobusach i pociągach kolejki
miejskiej (oplata normalna 1,50 USD). Dzieci poniŜej lat 12 nie mogą samotnie podróŜować z rowerem. MłodzieŜ w wieku od lat 12 do 17 musi podróŜować w towarzystwie dorosłych. Program Bike and
Ride powstał przy współpracy CTA, Chicagoland
Bicycle Federation Program (Program Chicagowskiego Związku Rowerowego) i działającego przy
CTA Komitetu Doradczego Dla Inwalidów Amerykańskich (Americans with Disabilities Act Advisory
Committee).
! Częstochowa (autobus). Przez dwa tygodnie
rozkłady jazdy częstochowskich autobusów będą
tajne. WiąŜe się to z akcją informacyjną na temat
wprowadzanej reformy, w związku z którą o tyle
wcześniej zostaną rozwieszone nowe rozkłady.
Przez ten czas prawdopodobnie niedostępne będą
stare, jeszcze obowiązujące.
! Jarosław (autobus). To chyba początek końca ZKM Jarosław. Na początku roku wycofano z ruchu wszystkie DABy 1200. Nikt jednak nie myśli
o zakupie nowych wozów. Ponadto, zlikwidowano
linie 9 i 16. Dziewiątkę zastąpiła kolejna mutacja jedynki, która łączy Jarosław z Pawłosiowem na trzy
sposoby: przez Szczytniańską, Tywonię i właśnie
przez Strzelecką. 16 zastąpiło częściowe pokomplikowanie trójki, jednak połączenie z Boratynem za-
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pewniają juŜ tylko dodatkowe brygady PKS. Linia
6 kursuje jedynie w dni robocze do godziny 17, natomiast w dni wolne od pracy i wieczorem do Tuczemp kieruje się co druga zerówka. Większość linii
kursuje praktycznie tylko w godzinach szczytu. Od
26 kwietnia zawieszono kursy 1, 5, 7, 12 i 13 w niedziele i święta, a takŜe kilka pozycji 4, 11 i 12 w sobotnim rozkładzie jazdy. Charakterystyczne dla tego miasta jest zjawisko, gdy między godzinami
6.05–6.10, 14.05–14.10, 22.05–22.10 z pętli PZZ
odjeŜdŜa 11 linii, niestety, woŜących powietrze. Zakłady pracy rozmieszczone wzdłuŜ ich tras znacznie zreorganizowały na sposób zwierzęcokapitalistyczny (czytaj: zredukowały) zatrudnienie,
a przejazd autobusem miejskim kosztuje 1,70 zł.
Trzeba wiedzieć, Ŝe tropem wspomnianych linii (na
odcinku miejskim) wyruszają autosany H9 firmy SSP i UP S. Gliniak do Tryńczy, DUT-PO A. Baj do
Chodaczowa oraz pojazdy firmy Auto-Tadex HanTour do Jodłówki i Kramarzówki, które zabiorą kaŜdego chętnego za 50 groszy w granicach miasta.
Jako ciekawostkę dodajmy, Ŝe w kwestii egzotycznego taboru zawsze moŜna było liczyć na tę ostatnią firmę. Po krótkiej fascynacji H9 i H10 (które to
nadal pojawiają się na trasie), pomysłowy Tadeusz
z Jodłówki woził chłoporobotników TAMem, ikarusem 256, później setrą, a ostatnio przebił wszystko
i wszystkich, wprowadzając do ruchu piętrowego
neoplana SHD316.
! Kraków (tramwaj). 20.05. tuŜ przed godziną
18 doszło do bliskiego spotkania wagonu GT6-187
z bliŜej nie określonej marki cięŜarówką. Całe wydarzenie miało miejsce na skrzyŜowaniu Alei
Trzech Wieszczów z ul. 3 Maja. Tramwaj linii 15
prawdopodobnie (trwają jeszcze ustalenia) opuszczał skrzyŜowanie na czerwonym świetle. Kierowca
cięŜarówki postanowił sprawdzić wytrzymałość
prawie 40-letniego wagonu GT6 i – mając zielone
światło – ruszył. Uderzył w jego bok, wgniatając go
trochę, a sam za karę pozbył się kawałka przodu.
Przy okazji ucierpiały jeszcze dwa inne auta osobowe. Tramwaj ten był jedynym zachowanym
w malowaniu bratniej Krakowowi Norymbergii. Czy
MPK zdecyduje się na naprawę tego wagonu (a
miał on w przyszłości stać się wagonem muzealnym)? PoŜyjemy – zobaczymy.
! Kraków (tramwaj). Wreszcie, po długich
przepychankach związanych z rozstrzygnięciem
przetargu, rusza remont torowiska tramwajowego
w ul. Mikołajczyka, Piasta Kołodzieja (os. Piastów)
oraz Srebrnych Orłów (Mistrzejowice). Jak poinformowało MPK, od 11.05. rozpoczęły się prace na
tych torowiskach. W związku z tym, nastąpiły zmiany w przebiegu tras linii 9, 10, 14, 16, 20, 21, i tak:
1

linia 9 od r. Kocmyrzowskiego jedzie przez ul. Andersa – pl. Centralny – al. Solidarności – HTS do
zajezdni Nowa Huta (w dni robocze w godzinach
szczytu dojeŜdŜa do Walcowni), natomiast trasy 10,
14, 16, 20, 21 skrócono do pętli Bieńczyce. Linia 17
została zawieszona. MPK uruchomiło zastępcze linie autobusowe 301 i 302. Linia 301 jedzie trasą:
Bieńczyce – Mikołajczyka – Srebrnych Orłów – Mistrzejowice; linia 302: Bieńczyce – Mikołajczyka –
Piasta Kołodzieja – os. Piastów. Ciekawostką jest
wykorzystanie pętli rezerwowej Bieńczyce przez
5 linii tramwajowych. Przez okres remontu będzie to
pętla z największą liczbą linii kończących trasę na
jednej końcówce.
! Lublin (autobus). Z nieznanych powodów
wydłuŜa się termin włączenia do ruchu miejskiego
dwóch „nowych” autobusów w Miejskiej Komunikacji Prywatnej. W dniu 22.04., na corocznym badaniu
technicznym pojazdów prywatnych, których w Lublinie jest około 100, przewoźnik Makro s.c. pokazał
swój najnowszy nabytek, 12-letniego MANa NL202,
który swoje wcześniejsze wojaŜe odbywał w Niemczech, a przez ostatni miesiąc kursował na linii
podmiejskiej Lublin – Świdnik. Kilkanaście minut
później pojawienie się kolejnego autobusu wywołało
zrozumiałe zaskoczenie u wszystkich obecnych
przy badaniu technicznym. Owym pojazdem był
niedawno zakupiony w Niemczech najnowszy autobus firmy Syl-Trans – Den Oudsten B90. Obaj
przewoźnicy zapowiadają wkrótce następne zakupy
uŜywanych pojazdów niskopodłogowych, które mają stanowić nową jakość w lubelskiej komunikacji
prywatnej, dziś obsługiwanej jedynie przez leciwe
jelcze M11, ikarusy 260, dwie karosy B731 i jednego jelcza PR110M.
! Lublin (autobus). Od 6.05. linię mikrobusową
73 przejęło MPK Lublin, gdyŜ wcześniejszy przewoźnik, obsługujący linię mercedesem 207D, nie
chciał się zgodzić na wymianę busa na większy.
PoniewaŜ MPK nie posiada minibusów, na linii 73
pojawił się iveco 45-10, wynajmowany od Lubelskiej
Korporacji Komunikacyjnej.
! Radom, Poznań, Reutlingen, Waiblingen
(autobus). Miejscy przewoźnicy z dwóch pierwszych miast uŜyczyli swoje autobusy w celach testowych przewoźnikom z dwóch kolejnych. Reutlinger Stadtverkehrsgesellschaft Hogenmüller & Kull
w Reutlingen oraz Omnibusverkehr Ruoff GmbH
(Connex) w Waiblingen testowały bolechowskie
produkty w postaci poznańskiego SU18-1376 i radomskiego U12-857.
! Szczecin (autobus). Zakupów czas. Na ten
rok nabycie kilku krótkich 12-metrowców planuje
SPA Klonowica, zaś na dniach przetarg na dostawę
pięciu 15-metrowców ogłosi SPPK. W zamian do
(ś)cięcia pójdą jelcze M11 i ikarusy 280.
! Szczecin (autobus). Od 1 maja na linii 79
w dni świąteczne znów kursują 2 brygady, dając
w sumie 40-minutową częstotliwość kursowania.
! Szczecin (autobus). Na początku maja (według daty obowiązywania rozkładu był to 1.05., według informacji prasowych – 6.05.) uruchomiono kolejną bezpłatną linię autobusową. Co godzinę
z osiedla Zawadzkiego do Geanta odjeŜdŜa autobus linii 708, która obsługiwana jest przez PKS Gryfice. 1 maja zmieniła się teŜ trasa pierwszego
szczecińskiego „darmobusa” – linii 701, która znów
kursuje przez ul. 26 Kwietnia. Natomiast na linii
702, obsługiwanej przez Mittel-West-Europa, pojawił się niedawno ex-berliński (nr 3525) piętrus, zarejestrowany w Jaworznie.
! Szczecin (autobus, tramwaj). ZDiTM za2

skoczył znienacka objazdem – z powodu przebudowy jezdni pod wiaduktem kolejowym przy Dworcu
Głównym, od 11 do 19 maja linia 3 jeździła przez
NabrzeŜe Wieleckie i Wyszyńskiego, a linie 61, 75
i 81 Bulwarem Piastowskim. Ostatecznie zniknęła
teŜ pod asfaltem zabytkowa, brukowa nawierzchnia
fragmentu ul. Nowej.
! Szczecin (tramwaj). W czeluściach zajezdni
Niemierzyn helmut 511 szykuje się pod palnik,
a GT6-903 i B4-951 zostały planowo zdematerializowane wraz z helmutem 502. Po przeszkoleniu
motorowych na pojazdy generacji stopiątej, planowane jest skreślenie obu doczep. Na Pogodnie dokonywana jest przekładka wagonu 105N-600 w pudło pozostałe po wagonie 105N-1040. Podobna
operacja wykonywana jest takŜe w Centralnych
Warsztatach, gdzie w pudło poddanego modernizacji wagonu 105Na-759 przekłada się części ze
105N-710, uszkodzonego w kolizji z pługiem.
! Świerklaniec (autobus). Jelcz M11-2692
przeszedł naprawę główną w KZNS Solec Kujawski.
! Utrecht (autobus). Kilka tygodni temu zaprezentowano dwuprzegubowy autobus van hool
AGG300 przeznaczony dla tego holenderskiego
miasta. Jest to pierwszy z serii 27 pojazdów, a pozostałe mają być dostarczone do końca bieŜącego
roku. AGG300 to prawdziwy tasiemiec – od zderzaka do zderzaka mierzy ni mniej, ni więcej, tylko
24,785 metra! Dzięki umieszczeniu silnika w pierwszym członie pomiędzy osiami (po lewej stronie),
charakteryzuje się niską podłogą na całej długości.
Potrafi pomieścić (według zachodnich standardów)
do 180 pasaŜerów. Ciekawe, jak to monstrum będzie się sprawdzać w codziennej eksploatacji?
! Warszawa (autobus). W związku ze zmniejszeniem wykorzystania przez pasaŜerów linii 406,
a takŜe planowanymi pracami drogowymi w ul. Krasińskiego przy skrzyŜowaniu z ul. Powązkowską (co
uniemoŜliwi funkcjonowanie przystanku Elbląska
04), od dnia 16.05. autobusy tej linii zostały wycofane z ulic: Krasińskiego, Broniewskiego oraz odcinka al. Jana Pawła II między pl. Grunwaldzkim
a rondem Zgrupowania AK Radosław (dawniej
Babka) i skierowane od skrzyŜowania Powązkowska / Krasińskiego ulicami: Powązkowską – Dziką –
al. Jana Pawła II (powrót: al. Jana Pawła II – rondo
Zgrupowania AK Radosław – Okopowa – Powązkowska) i dalej stałą trasą. Na zmienionym odcinku
trasy linii 406 obowiązują następujące przystanki:
Elbląska 01, Powązkowska 01 i 02. Oczywiście, nie
obyło się bez ograniczania liczby kursów przez
zdjęcie z linii jednej brygady w szczycie porannym
i dwóch w szczycie popołudniowym. Przy okazji
warto zaznaczyć, Ŝe po okresie 1,5 miesiąca linia
406 powróciła na swoją stałą trasę wzdłuŜ ulicy
Powązkowskiej, a więc przez sypiący się wiadukt
nad linią kolejową. Stało się to moŜliwe dzięki stopniowemu wycofywaniu z obsługi tej linii wozów
wielkopojemnych i zastępowaniu ich solówkami.
! Warszawa (autobus). W uzupełnieniu informacji z poprzedniego numeru Przystanku o uruchomieniu linii 206, naleŜy wyjaśnić, Ŝe takie a nie
inne oznaczenie tej linii wymusiła pośrednio nowa
ustawa o transporcie drogowym. Przewiduje ona
przyznawanie licencji na przewozy wyłącznie
przedsiębiorstwom komunikacyjnym, a Zarząd
Transportu Miejskiego, który w Warszawie organizuje i nadzoruje komunikację miejską, jest specjalnie powołaną do tego celu jednostką budŜetową
miasta i formalnie nie jest przedsiębiorstwem komunikacyjnym. W związku z zaistniałą sytuacją, od
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momentu wejścia w Ŝycie nowej ustawy, ZTM stracił prawo uruchamiania nowych linii. W sytuacjach
awaryjnych moŜe jedynie uruchomić linię korzystając z przyznanych numerów zatramwajów z przedziału 201–206, na które uzyskał stosowne zezwolenia. Właśnie taką furtkę w przepisach ZTM skwapliwie wykorzystał, nadając nowemu połączeniu
z Ursynowa Płd. do pl. Unii Lubelskiej numer 206.
Jednak na dłuŜszą metę obecny stan prawny moŜe
spowodować paraliŜ komunikacji miejskiej w stolicy,
stąd przed władzami miasta pojawił się nowy problem: szybkie dostosowanie pod względem organizacyjno-prawnym wszystkich przedsiębiorstw związanych z komunikacją miejską. Na koniec naleŜy
zaznaczyć, Ŝe powstanie nowych wariantów tras linii podmiejskich 704 i 803 (o których była mowa
w Przystanku nr 8), to takŜe konsekwencja wejścia
w Ŝycie nowej ustawy. Według zamierzeń na tych
trasach miały pojawić się nowe linie oznaczone
80x.
! Warszawa (autobus). Z okazji obchodów Dni
Berlina w Warszawie (9–10 maja) Berliner Verkehrsbetriebe-BVG zaprezentowały autobus piętrowy
marki MAN SD200 (rok produkcji 1974). Autobus
ten charakteryzuje się brakiem stałego dachu nad
górnym pokładem (ochronę przed deszczem stanowi brezentowa plandeka). Piętrus odjeŜdŜał
o pełnych godzinach między 10:00 a 15:00 spod
Sali Kongresowej przy Pałacu Kultury i Nauki na
przejaŜdŜki w kierunku Starego Miasta. Oczywiście,
przejazd był bezpłatny.
! Warszawa (autobus). Od 18.05. autobusy linii 160 i 192 mają dodatkowy przystanek przy pl.
Zamkowym (na trasie W-Z). Tak więc teraz będą
stawały przy tym placu dwa razy: najpierw na Krakowskim Przedmieściu, a potem po zjechaniu na
dół, praktycznie w tym samym miejscu.
! Warszawa (autobus). W związku z zakończeniem remontu wiaduktu kolejowego w ul. Globusowej, od 16.05. została przywrócona trasa linii 189
obowiązująca przed remontem i przebiegająca
bezpośrednio ul. Globusową. Jednocześnie linię tę
wycofano z ulic: Popularnej, Techników, Cegielnianej, Sympatycznej i Wałowickiej. Pozwoliło to skrócić czas przejazdu o 4–11 minut, w zaleŜności od
pory i rodzaju dnia. Przy okazji dokonano takŜe cięcia w rozkładzie tej linii, zmniejszając częstotliwość
kursowania w godzinach szczytu. Tak na marginesie, naleŜy zadać pytanie: kiedy moŜna spodziewać
się końca tych niekorzystnych zmian?
! Warszawa (autobus). W związku z wymianą
torów na skrzyŜowaniu Chodkiewicza / Rakowiecka, w dniach od 10.05. godzina 22:00 do 15.05. godzina 6:00, autobusy linii 192 i 604 jadące w kierunku Dworca Centralnego zostały skierowane na
trasę objazdową od skrzyŜowania Rakowiecka /
Chodkiewicza ul. Rakowiecką – al. Niepodległości
i dalej bez zmian. Przebieg tras w kierunku przeciwnym nie zmienił się.
! Warszawa (autobus). W związku z modernizacją nawierzchni jezdni ul. Sytej, na odcinku od ul.
Zaściankowej do ul. Jarej, od dnia 14.05. od około
godziny 9:30 do odwołania (na okres około 4 tygodni), autobusy linii 164 zostały skierowane na trasę
objazdową, która od skrzyŜowania ulic: Syta / Zaściankowa przebiega w obu kierunkach ulicami: Zaściankową – Bruzdową – Jarą (dalej bez zmian). Na
czas trwania objazdu zawieszono funkcjonowanie
przystanków Zaściankowa 01 i 02 oraz Jara 01 i 02.
W zamian na trasie objazdu uruchomiono przystanki zastępcze przy skrzyŜowaniach ul. Zaściankowej
i Sytej oraz ul. Sytej i Jarej.

! Warszawa (autobus). W związku z budową
kanalizacji ściekowej w ul. ChełmŜyńskiej, od dnia
26.04. od godziny 21:00 do odwołania (na okres
około 3 miesięcy) autobusy linii 145, 327, 445 i 605
zostały skierowane na poniŜsze trasy objazdowe
(w obu kierunkach):
- linie 145 i 445: ... – ChełmŜyńska – StraŜacka –
śołnierska – Marsa – … (z wycofaniem z ul.
ChełmŜyńskiej na odcinku od ul. StraŜackiej do
ul. Marsa);
- linie 327 i 605: … – StraŜacka – śołnierska –
Marsa – … (z wycofaniem z ul. StraŜackiej na
odcinku od ul. śołnierskiej do ul. ChełmŜyńskiej
oraz z ul. ChełmŜyńskiej na odcinku od ul. StraŜackiej do ul. Marsa).
Na trasach objazdu dla linii 145, 327 i 605 obowiązują wszystkie przystanki (dla linii 605 jako warunkowe). Autobusy linii 445 na objeździe w kierunku
śerania FSO zatrzymują się tylko na ul. Marsa na
przystanku Okularowa 02. Na czas trwania objazdu
czasowo skasowane zostały przystanki: Rafii 01
i 02, Szymańskiego 01 i 02, Oraczy 01 i 02, Gontarska 01 i 02 oraz StraŜacka 03 i 04.
! Warszawa (metro). 14.05. około godziny
17:35 na stacji Ursynów zmarł człowiek (najprawdopodobniej przyczyną śmiertelnego zejścia był
zawał serca). Na szczęście w nieszczęściu stało się
to na peronie i ruch pociągów nie był utrudniony.
Jednak widok denata przykrytego czarną folią raczej nie napawał pasaŜerów optymizmem.
! Warszawa (nowa pętla). Po wielotygodniowych przygotowaniach w sobotę 18 maja Zarząd
Transportu Miejskiego uruchomił nową pętlę autobusową przy Dworcu Centralnym. Znajduje się ona
po północnej stronie hali dworca na poziomie „0”,
czyli na wysokości hali kasowej. Nowy kraniec
składa się z trzech rzędów stanowisk, gdzie rzędy
drugi i trzeci zostały wyposaŜone w długie wiaty. Na
nową pętlę przeniesiono linie 131, 500, 525 i 700
z dotychczasowej pętli na poziomie „-1”, a takŜe linie 102, 505 i 510, które do tej pory miały swoje
przystanki końcowe wzdłuŜ ul. Emilii Plater. W ciągu najbliŜszych dwóch tygodni ma zostać zainstalowany specjalny podnośnik dla osób niepełnosprawnych, które mogłyby wjeŜdŜać z poziomu „-1”
do hali dworca i dalej bez przeszkód udać się do
autobusu. Inwestorem całego przedsięwzięcia jest
firma ING Redl Estate, która na terenie między hotelem Holiday Inn a budynkiem dworca niedługo
rozpocznie budować kompleks biurowo-rozrywkowy
Złote Tarasy. Ponadto linie 160 i 460, które do tej
pory zawracały na pętli przy Dw. Centralnym na poziomie „-1”, zostały przeniesione na kraniec Dw.
Centralny 20 na ul. Emilii Plater (dotychczasowy
kraniec linii 505 i 510). Przy okazji zmiany lokalizacji przystanków krańcowych nie obyło się bez ukrytych cięć w rozkładach. Nieznaczne zmniejszenie
częstotliwości kursowania nastąpiło na liniach 102,
460, 500, 510 i 525. Z kolei, z rozkładów linii 131
i 160 zniknęły osobne rozkłady dla sobót, co
w przypadku linii 131 wyjątkowo oznacza trzyminutowe zwiększenie częstotliwości kursowania.
! Warszawa (objazd). W związku z paradą
zorganizowaną przez Fundację im. Roberta Schumana, w dniu 11 maja dla ruchu kołowego zamknięte były ulice: Krakowskie Przedmieście od ul. Miodowej do ul. Świętokrzyskiej mniej więcej w godzinach 12:00–14:30, Nowy Świat od ul. Świętokrzyskiej do ronda de Gaulle’a od około 9:00 do 19:00.
W związku z powyŜszym, autobusy linii 100, 106,
111, 116, 122, 160, 174, 175, 180, 192, 195, 503 i
518 skierowano na trasy objazdowe przebiegające,

w duŜym uproszczeniu, ciągiem ul. Marszałkowskiej.
! Warszawa (przetarg). Władze miasta ogłosiły, Ŝe szukają firmy, która opracowałaby „Analizę
moŜliwości wprowadzenia autobusów na wybrane
torowiska tramwajowe”. Analiza ma dać odpowiedź
na pytanie, czy takie działania w ogóle mają sens?
Jeśli tak, to gdzie to byłoby moŜliwe i w jaki sposób
naleŜy przebudować torowiska? W Warszawie temat wprowadzenia autobusów na torowiska tramwajowe powraca co kilka miesięcy. Niestety, specyfika warszawskiej sieci tramwajowej, która w większości jest oddzielona od ruchu drogowego (na
szczęście!), bardzo utrudnia ewentualne wprowadzenie takiego rozwiązania. Przede wszystkim wiązałoby się to z duŜymi kosztami przystosowania torowisk do poruszania się po nich autobusów miejskich. Poza tym, duŜy ruch autobusów i tramwajów
(wiele linii, ich znaczna częstotliwość) na niektórych
ciągach komunikacyjnych (np. na ul. Marszałkowskiej – między pl. Bankowym a pl. Konstytucji, czy
w Al. Jerozolimskich – między rondem de Gaulle’a
a pl. Zawiszy) raczej wyklucza sens podejmowania
takich działań. Jedyne miejsce, które mogłoby mieć
sens, to Trasa W-Z na odcinku od ul. Targowej do
pl. Bankowego. Obecnie na tym odcinku istnieją po
dwa pasy ruchu w kaŜdym kierunku, przy czym na
wewnętrznych pasach przebiega torowisko tramwajowe. W związku z tym, jest to jedno z niewielu
miejsc, gdzie tramwaje grzęzną w korkach. Pomysł
zakładał wydzielenie wewnętrznych pasów tylko dla
komunikacji miejskiej (tramwaje i autobusy) oraz
pozostawienie dla pozostałych uŜytkowników pasów zewnętrznych. Jednak lobby samochodowe, za
którym opowiada się Zarząd Dróg Miejskich, sceptycznie traktuje pomysł takiego rozwiązania. NaleŜy
mieć nadzieję, Ŝe przeprowadzona analiza w sposób kompleksowy wykaŜe zasadność wprowadzenia takiego rozwiązania oraz ewentualnie wskaŜe
miejsca do jego wprowadzenia, a co najwaŜniejsze:
rozwieje wszelkie wątpliwości w tej sprawie.
! Warszawa (przystanek). W związku z duŜym wykorzystaniem przez pasaŜerów przystanku
Łopuszańska 03, obowiązującego dla linii 129 i 189,
od 16.05 zmienił się jego charakter z warunkowego
na stały.
! Warszawa (rozkłady). 1 maja przyniósł kolejne roszady w rozkładach jazdy autobusów. Niestety, większość zmian spowodowała zmniejszenie
częstotliwości kursowania wybranych linii, ale znalazło się kilka wyjątków od reguły. Szczegóły tych
zmian przedstawiają się następująco:
- z linii 120 wycofano jedną brygadę całodzienną
w dni powszednie, a w zamian uruchomiono jedną brygadę szczytową. Z kolei, w soboty, niedziele i święta wycofano jedną brygadę-maraton;
- z linii 125 wycofano dwie brygady całodzienne
w dni powszednie, zastępując je dwoma brygadami szczytowymi porannymi; jednocześnie wycofano dwie brygady szczytowe w szczycie popołudniowym oraz jedną brygadę całodzienną
w soboty, niedziele i święta;
- w rozkładzie linii 174 dołoŜono dwie brygady całodzienne w soboty, niedziele i święta;
- w rozkładzie linii 191 dołoŜono jedną brygadęmaraton w dni powszednie;
- w rozkładzie linii 504 dołoŜono jedną brygadę całodzienną w soboty, niedziele i święta;
- z linii 520 wycofano jedną brygadę całodzienną
w dni powszednie zastępując ją jedną brygadą
szczytową poranną; jednocześnie wycofano jedną brygadę szczytową w szczycie popołudnio-
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wym;
- z linii 521 wycofano po jednej brygadzie całodziennej w dni powszednie oraz w soboty, niedziele i święta;
- w rozkładzie linii 525 przekształcono w dni powszednie jedną brygadę szczytową w brygadę –
maraton oraz dołoŜono jedną brygadę całodzienną w soboty, niedziele i święta;
Ponadto:
- od 2.05. w rozkładzie linii 705 dołoŜono w dni
powszednie jedną brygadę szczytową w szczycie
porannym;
- od 4.05. z rozkładu linii 111 usunięto oddzielny
rozkład sobotni (wycofanie dwóch brygadmaratonów). W tej chwili w soboty, niedziele
i święta obowiązuje dotychczasowy rozkład niedzielno-świąteczny;
- od 6.05. w rozkładzie linii 159 dołoŜono cztery
brygady szczytowe w dni powszednie, odzyskane
ze zlikwidowanej linii 359 (patrz: Przystanek nr 8).
W sumie, z rozkładów zniknęło 7 brygad całodziennych, które zastąpiono brygadami szczytowymi
(w większości w szczycie porannym). Taka sama
liczba brygad wypadła z rozkładów sobotnich. Natomiast w niedziele i święta ubyło 5 brygad. Oprócz
tego, od 1.05. z obsługi linii 101 w soboty, niedziele
i święta wycofano trzy jelcze M120 firmy Connex.
Zastąpiły je autobusy z zajezdni MZA Stalowa. Odzyskane autobusy Connexu zostały skierowane do
obsługi w dni wolne od pracy linii 146 (dwie brygady) i 147 (jedna brygada). Dodatkowo Connex objął
jeszcze jedną brygadę na linii 147. Po wprowadzeniu nowego rozkładu jazdy dla linii 504, zsynchronizowano z nim rozkład linii 505. Poza tym, na początku maja nowe rozkłady jazdy wprowadzono na
liniach: 362, 503 (wydłuŜenie czasu przejazdu
o około 2–5 minut), 509 (wydłuŜenie czasu przejazdu o około 5–9 minut), 518, 711, 722 i E-3. Z początkiem maja została ograniczona świąteczna
liczba brygad obsługiwanych przez PPKS Grodzisk
Mazowiecki. W sumie ubyło 7 brygad: cztery na linii
106 (zastąpione przez autobusy MZA z zajezdni
Redutowa), dwie na linii 129 (zastąpione przez
MZA Kleszczowa) oraz jedna na linii 179 (w związku ze zmianą trasy, a co za tym idzie, zmniejszoną
liczbą wozów wysyłanych na tę linię). W dni powszednie dwa jelcze M120 z PKS przeszły z obsługi linii 148 na 179.
! Warszawa (tramwaj). W związku z pracami
torowymi, od dnia 11.05. (sobota) godziny 0:00 do
13.05. (poniedziałek) godziny 4:00, był wyłączony
ruch tramwajowy na ciągu ulic: Rakowiecka –
Chodkiewicza – Wołoska (na odcinku od pętli Rakowiecka-SGGW do skrzyŜowania ulic Woronicza /
Wołoska). W czasie wyłączenia ruchu tramwaje linii
10, 17 i 33 były kierowane na trasy zastępcze:
- 10 i 17: ... – al. Niepodległości – Nowowiejska –
Marszałkowska – Puławska – Woronicza – Wołoska – ...;
- 33: ... – al. Niepodległości – Nowowiejska – Marszałkowska – Puławska – ...;
- jednocześnie uruchomiono zastępczą linię autobusową 205 na trasie: Spartańska – Woronicza –
Wołoska – Chodkiewicza – Rakowiecka – al.
Niepodległości – Chałubińskiego – al. Jana Pawła
II – r. ONZ – al. Jana Pawła II – Dw. Centralny
(postój na przystanku Dw. Centralny 27) – al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości
– Batorego – Chodkiewicza – Wołoska – Woronicza – Spartańska.
! Warszawa (tramwaj). W dniach 18–19.05.
tramwaje jeździły krócej. W weekend prowadzone
3

były prace torowe na ul. Pstrowskiego (przed pętlą
Huta). W związku z tym, tramwaje linii 6, 15, 17
oraz 27 kursowały do ul. Encyklopedycznej. I teraz
niespodzianka: zawracały na terenie zajezdni śoliborz po wykonaniu solidnego oberka wokół całego
zakładu. Uruchomiono zatramwaje linii 203 na trasie Huta – Kasprowicza – Przy Agorze – Marymoncka – Pstrowskiego – Huta.
! Warszawa (tramwaj). W dniach 9–10.05.,
podobnie jak w ubiegłym roku, na zlecenie Rexony
została uruchomiona tramwajowa linia maturalna
Rexona. Tramwaje kursowały na trasie okręŜnej:
Potocka – Słowackiego – Popiełuszki – al. Jana
Pawła II – rondo Zgrupowania AK Radosław (dawniej Babka) – al. Jana Pawła II – r. ONZ – al. Jana
Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości –
Rakowiecka – Wołoska – Woronicza – Puławska –
pl. Unii Lubelskiej – Marszałkowska – pl. Zbawiciela
– Marszałkowska – pl. Konstytucji – Marszałkowska
– pl. Bankowy – Andersa – Mickiewicza – pl. Wilsona – Słowackiego – Potocka. Linię obsługiwały 4
składy tramwajowe rodziny 105N (1194+1195,
1312+1311, 1406+1405 i 1408+1407) w dwóch
wersjach malowania reklamowego Rexony. Prze-

jazd tą linią był bezpłatny.
! Warszawa (wyścig kolarski). Po 11 latach
Wyścig Pokoju znów zawitał do Warszawy.
W dniach 17 i 18 maja na ulicach stolicy rozegrano
dwa etapy tej imprezy. Oczywiście, spowodowało to
ogromne utrudnienia w ruchu. W piątek 17.05. na
kilka godzin zostały wyłączone z ruchu główne arterie miasta: ul. Górczewska, al. Prymasa Tysiąclecia
i al. Armii Krajowej (w stronę mostu GrotaRoweckiego), zachodnia jezdnia Wisłostrady oraz
kilka ulic w Śródmieściu (m.in. Krakowskie Przedmieście). Ponadto, na wielu ulicach przecinających
trasę wyścigu na czas przejazdu był wstrzymywany
ruch pojazdów. W związku z tym, 4 linie tramwajowe (8, 10, 26 i 46) oraz aŜ 57 autobusowych (105,
106, 109, 112, 113, 116, 118, 122, 125, 128, 129,
149, 150, 154, 155, 156, 159, 160, 167, 171, 174,
175, 180, 184, 185, 186, 189, 190, 192, 195, 303,
307, 318, 356, 384, 394, 407, 408, 410, 413, 460,
503, 506, 507, 508, 510, 518, 522, 523, 524, 712,
714, 719, E-1, E-2, E-3 i E-4) zostało skierowanych
przez nadzór ruchu na róŜne – często bardzo oryginalne – trasy objazdowe. Niestety, wywołało to
duŜe zamieszanie wśród pasaŜerów, którzy często

nie byli zorientowani, gdzie mieli szukać autobusu
swojej linii. Poza tym, sytuację pogorszyły powstałe
w wielu miejscach korki. Z kolei w sobotę 18.05 zostały zamknięte dla ruchu: zachodnia jezdnia Wisłostrady, ulice Karowa, Browarna, Kruczkowskiego, Rozbrat, Myśliwiecka, Agrykola, Sobieskiego
(wschodnia połowa jezdni), Karowa, Krakowskie
Przedmieście, Zakroczymska, Wenedów oraz Al.
Ujazdowskie (wschodnia połowa jezdni). Tak jak
dzień wcześniej, wiele linii autobusowych trafiło na
objazdy. Były to linie: 102, 107, 108, 116, 118, 119,
122, 128, 130, 131, 150, 155, 159, 160, 162, 167,
171, 172, 174, 175, 178, 180, 185, 192, 195, 407,
503, 506, 509, 513, 518, 519 i 522. Ponadto, na
wielu ulicach przecinających trasę wyścigu wystąpiły kilkuminutowe wstrzymania ruchu na czas przejazdu peletonu. W tym dniu zostało zawieszone
kursowanie linii turystycznej 100.
Marek Drewniak, Adam Dubis, Remigiusz
Grochowiak, Tomasz Kaczmarek, Jacek Kalicki,
Rafał Lamch, Marcin Łańko, Bartosz Mazur,
Olaf Skrzymowski, Marcin Stiasny, Rafał
Tarnawski, Piotr Tomasik, Krzysztof Utracki,
Witold Wróblewski

75-lecie miejskiej
komunikacji autobusowej
w Krakowie

Dla uświetnienia obchodów organizatorzy uruchomili równieŜ specjalną linię tramwajową nr 0, na
której tradycyjnie moŜna było zobaczyć takie wagony jak: 102N-203, SN1-37 (Graz), SN2+PN2
87+530 (Sanok). Linię poprowadzono równieŜ
(a jakŜe) tradycyjną trasą: św. Wawrzyńca – pl.
Wszystkich Św. – Podwale – Basztowa – Poczta
Gł. – Starowiślna – św. Wawrzyńca (dł. trasy ca.
5370 m). Ciekawskim i Ŝądnym wraŜeń zapaleńcom
klimatów komunikacyjnych dano moŜliwość zwiedzania z przewodnikiem (w postaci mistrza lub kierownika) wszystkich krakowskich zajezdni tramwajowych i autobusowych. I w tym momencie moŜna
mieć tylko jedną uwagę do organizatorów: obchody
trwały tylko jeden dzień. CięŜko było pogodzić jazdę
ogórem i grazówką z odkrywaniem tajemnic zajezdni MPK, gdyŜ, po prostu, było zbyt mało czasu.
Szkoda, Ŝe w niedzielę nie było takiej moŜliwości.
Reasumując, naleŜy się duŜy ukłon w kierunku
organizatorów za miłe wraŜenia i niesamowite (dla
niektórych) przeŜycia z okazji jubileuszu 75-lecia
miejskiej komunikacji autobusowej w Krakowie.
Krzysztof Utracki

na eksport – m.in. pod double-deckery firmy
Alexander z Azji. Volvo otrzymało zamówienie na
219 podwozi pod takie autobusy dla Hongkongu.
Z takimi „gołymi” podwoziami wiąŜe się pewna historia. OtóŜ w trakcie pamiętnej powodzi we Wrocławiu, kiedy konieczna była ewakuacja fabryki,
jeździły one przez cały Wrocław na suchy plac pod
Ikeą.
Wrocławskie Centrum Przemysłowe Volvo naleŜy
do jednego z niewielu zakładów, w których produkcja autobusu jest kompletna, czyli zaczyna się od
ramy. Następnie wykonywane jest podwozie, montowany silnik i budowana kratownica – właśnie
w takiej kolejności.
Co ciekawe, oddzielnie produkowane są dachy –
najpierw robi się sam szkielet, który jest wykonywany tam gdzie kratownice, a następnie jest on uzbrajany na specjalnych obrotnicach na antresoli. Jedynie ostatnie fazy – połoŜenie nań warstwy aluminium bądź tworzywa sztucznego (w zaleŜności od
Ŝyczenia zamawiającego) oraz malowanie są wykonywane na dachu połączonym z autobusem.
Następnie nadwozie jest obkładane blachami,
środek autobusu sklejką, a potem wykładzinami.
Zdziwiło mnie, jak wcześnie montowane są systemy
informacji pasaŜerskiej. Po zamontowaniu wszystkich blach, wewnętrznych wykładzin, okładzin oraz
szyb bocznych, a takŜe po pierwszym uruchomieniu
silnika, autobus trafia do lakierni, gdzie jest malowany specjalną metodą „mokre na mokre”.
Po lakierowaniu wykonywany jest montaŜ całej
reszty – przegubu, klap w dachu, siedzeń dla pasaŜerów, itp. Warto dodać, Ŝe konstrukcja autobusów
produkowanych we Wrocławiu jest bardzo elastyczna i pozwala na zaspokojenie wymogów róŜnych przewoźników – np. moŜna zamówić volvo
7000 z, jakŜe przydatnymi przy braku klimatyzacji,
przesuwanymi oknami. I tutaj nasunęła mi się taka
refleksja, Ŝe większości naszych polskich przewoźników chyba nie chce się po prostu pomyśleć
i przejrzeć listy opcji oferowanych przez fabryki autobusów.
Następnie zaproszono nas do duŜo mniejszej hali
testów, do której trafiają wszystkie autobusy, jak
równieŜ podwozia eksportowe. Przeprowadza się
tam, m.in., testy na specjalnych rolkach oraz

W dniu 20.04. odbyły się uroczystości związane
z 75-leciem uruchomienia miejskiej komunikacji autobusowej w Krakowie. Organizatorem obchodów
było Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A.
w Krakowie, a głównym miejscem uroczystości stała się zajezdnia przy ul. św. Wawrzyńca na krakowskim Kazimierzu (obecnie Muzeum InŜynierii Miejskiej). W halach muzeum zaprezentowano równieŜ
materiały historyczne związane z rozwojem krakowskiej komunikacji autobusowej, a na samej ul.
św. Wawrzyńca MPK pokazano praktycznie cały
tabor autobusowy jaki dzisiaj wyjeŜdŜa na trasy: jelcze M120, M121MB, M181MB, scanie 113CLL
i ALB, scanie OmniCity, MANa NG313 oraz autosana H6. Brakowało tylko MANa NG242 oraz jelcza
M182MB.
Głównym punktem programu jednak stał się pokaz odrestaurowanego jelcza mex (nr 341) wraz
z doczepą P01 (nr 608). O godzinie 10:45 miała
miejsce oficjalna prezentacja zabytkowego pojazdu.
Jelcz (nie bez problemów) przy dźwiękach orkiestry
zakładowej MPK wjechał na teren muzeum od strony ul. Dajwór. Dodatkową atrakcją tego dnia stała
się równieŜ moŜliwość przejaŜdŜki ogórkiem na
specjalnie uruchomionej tylko w tym dniu linii nr
300. Trasa przejazdu wiodła z zajezdni przez Krakowską, Podzamcze, Franciszkańską, Grodzką do
Rynku Głównego. Tutaj nasz weteran miał chwilę
oddechu przy Kościele Mariackim, a następnie ruszał w drogę powrotną, robiąc rundę dookoła Rynku, następnie Grodzką, Starowiślną do zajezdni
przy ul. św. Wawrzyńca (kółko ca. 2900 m). Jelczyk
kursował w godzinach 13–15 co 60 minut, z tym Ŝe
do 13 zdąŜył wykonać parę kursów ponad plan. Zainteresowanie zarówno ze strony mieszkańców jak i
turystów było bardzo duŜe. Autobus pokonywał trasę wypełniony praktycznie w 100%. Na trasie przejazdu gromadzili się licznie miłośnicy takich okazów, którzy nie Ŝałowali swoich aparatów fotograficznych ani kamer.
4

Od zera do autobusu
W tym roku koncern Volvo obchodzi 75. urodziny.
W ramach obchodów tej uroczystości zaplanowano
równieŜ zwiedzanie fabryki dla osób zainteresowanych autobusami.
Najpierw dziesięciu miłośników, którzy jako
pierwsi zadzwonili pod wskazany numer telefonu,
zaproszono do sali konferencyjnej, gdzie pokrótce
przedstawiono historię koncernu, a takŜe jego
obecny kształt. Zapoznano nas z historią wrocławskiej fabryki, która obecnie jest jedynym miejscem
produkcji autobusów i trolejbusów miejskich serii
volvo 7000 (zaprojektowanych w Polsce) oraz międzymiastowego modelu volvo 8700.
Następnie wyszliśmy z biurowca i zaczęliśmy
zwiedzać halę produkcyjną. Oczywiście, ta część
wycieczki była najciekawsza. W hali znajdują się
cztery linie produkcyjne, obecnie na dwóch produkowany jest typ 7000, a na dwóch typ 8700, niemniej jednak zmiana rodzaju produkcji jest łatwa.
Na krótszych ciągach produkowane są podwozia
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sprawdza szczelność. Zwłaszcza ten drugi proces
wyglądał ciekawie – volvo 7000 dla MPK Łódź wjechało do specjalnej hali, gdzie przez pół godziny było poddawane wymyślnemu namaczaniu.
Całość procesu produkcji we wrocławskiej fabryce wywarła na mnie bardzo dobre wraŜenie –
w halach było czysto i tętniły one Ŝyciem, natomiast
kosze na śmieci były ustawiane po kilka, na róŜnego rodzaju odpady.
W momencie zwiedzana, na liniach „7000” dominowały właśnie autobusy dla Łodzi, zaś spośród
„8700” najwięcej było niskowejściowców dla
szwedzkiego Swebusa, aczkolwiek było równieŜ
kilka szwajcarskich Postbusów oraz mnóstwo innych pojazdów.
Na placu szczególną uwagę zwracały napędzane
gazem volvo 7000A dla Nantes, a takŜe volvo 7000
dla Aachen i Hamm, holenderskiego regionalnego
Syntusa i kilku innych przewoźników z całego świata. Generalnie wszystkie opuszczają Polskę kompletne – nawet z zainstalowanymi systemami informacji pasaŜerskiej.
Tutaj warto napisać kilka słów o ofercie Volvo:
autobusy 7000 są oferowane równieŜ z napędem
gazowym, a takŜe jako trolejbusy z osprzętem Kiepe (7000T i 7000AT), zaś gama pojazdów serii
8700 jest równieŜ bardzo szeroka i obejmuje autobusy o róŜnych długościach, równieŜ na platformie
TX (wtedy moŜna wybierać między silnikiem „na
zwisie” i między osiami). Dostępny jest równieŜ lokalny niskowejściowec, w którym wejścia przez
pierwsze i drugie drzwi nie utrudniają schody.
Na rynku polskim oferowane są takŜe turystyczne
autobusy 9700 i 9900, które przyjeŜdŜają, odpowiednio, z dawnych zakładów Carrus w Finlandii
i dawnej fabryki Drogmoeller w Niemczech (zresztą,
flagowiec 9900 jest rozwinięciem konstrukcji znanego z linii Polskiego Expressu Warszawa – Wrocław autobusu B12-600).
Jednym słowem, dzięki Volvo autobusy zrobione
w Polsce jeŜdŜą po całej Europie, a sądząc po wyglądzie fabryki – wstydu nam nie przynoszą.
Michał Wolański, SSKS Warszawa

Ikarusy 263 w Chebziu
Jednym z podwykonawców Komunikacyjnego
Związku Komunalnego GOP w Katowicach jest
Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
w Rudzie Śląskiej. Jego siedziba zlokalizowana jest
w pobliŜu kultowej pętli Chebzie, po drugiej stronie
torów kolejowych. Budynek zajezdni jest stary, zbudowany z czerwonej cegły.
Właścicielem rzeczonego przedsiębiorstwa jest
pan Henryk Zagozda. Zwyczajowo, pośród miłośników uŜywa się nazwiska właściciela zamiast oficjalnej nazwy firmy. Jednak słowo „Zagozda” uŜywane
jest znacznie szerzej, bowiem stało się wręcz przysłowiowym określeniem wszystkiego, co w komunikacji miejskiej najgorsze. RóŜnego typu wynalazki
taborowe, czy holowanie autobusu na miękkim holu, to w większości juŜ przeszłość, jednak łatka
przylgnęła...
Do dziś niewiele juŜ zostało owych rumaków,
z których kaŜdy był inny, ale bez wątpienia niektórym warto się bliŜej przyjrzeć. Jedną z największych
ciekawostek taborowych w posiadaniu pana Zagozdy są ikarusy 263.
Autobus ikarus 263.01 był przeznaczony na rynek
Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Był przystosowany do ruchu regionalnego, nie zaś do komunikacji miejskiej. Cechą charakterystyczną tego mo-

delu były drzwi na przednim i tylnym pomoście,
podczas gdy w Niemczech wręcz króluje ustawienie
drzwi z przodu i w środku autobusu. Autobus wyposaŜony jest w standardowy, najbardziej typowy dla
ikarusów silnik RABA-MAN D2156.
Omawiany typ ma długość około 12 metrów, jest
zatem dłuŜszy od standardowej 260-tki. Za przednimi i tylnymi drzwiami posiada dodatkowo małe
szybki, po przeciwnej stronie długość równieŜ jest
skompensowana dodatkowymi oknami.
BliŜsze szczegóły dotyczące obu posiadanych
przez PPUP ikarusów 263 znajdują się w tabeli:
nr reje- nr w rok nr pod- malostracyjny LVB prod. wozia wanie
IK263.01 SRS A346 55 1990 0111 ŜółtoIK263.01 SRS A516 54 1990 0108 czerw.
typ

Trzeba teŜ wiedzieć, Ŝe oba te autobusy nie trafiły do Rudy Śląskiej bezpośrednio z Lipska.
W końcu lat dziewięćdziesiątych Leipziger Verkehrsbetrieb odsprzedał je małej firmie z pobliskiej
miejscowości Taucha i dopiero stamtąd trafiły na
Górny Śląsk.
Nie jest do końca wyjaśnioną kwestia przebudowy autobusów i dostosowania ich do ruchu miejskiego. W chwili obecnej oba wozy posiadają troje
drzwi, bowiem w środkowej części zamontowano
dodatkowe. Gdzie tego dokonano? – pewności nie
ma.
Jest bardzo prawdopodobne, iŜ autobus nr SRS
A346 został przebudowany juŜ w Rudzie Śląskiej.
Jeszcze przed wprowadzeniem go do eksploatacji,
dokonano we własnym zakresie naprawy głównej.
Wyremontowano wszelkie urządzenia i dokonano
nawet prac blacharskich, co jest w śląskich warunkach duŜym sukcesem. Niewykluczone, iŜ właśnie
podczas tej naprawy autobus przestał być regionalnym i stał się miejskim – tak wskazuje logika.
Zupełnie odmiennie przedstawia się sprawa
z drugim ikarusem. Ten pojazd, dla odmiany, prawdopodobnie juŜ na terenie wschodnich landów obdarzony został środkowymi drzwiami. Zainstalowane wyświetlacze niemieckiej firmy Gorba wskazują
na przeprowadzenie modyfikacji jeszcze w byłym
NRD. Nie wydaje się, by w warsztatach na Chebziu
dokonywano tak dalece idących przeróbek bez demontaŜu wyświetlaczy, zaś nie montowano by ich
na powrót, gdyŜ, i tak, nie są uŜywane. Ponadto, na
niemiecki montaŜ wskazuje bardzo nietypowe
umiejscowienie tylnego wyświetlacza, który nie jest
umieszczony pod sufitem, lecz przy dolnej krawędzi
tylnej szyby.
Reasumując, obok wielu innych ciekawostek taborowych w GOP, jeŜdŜą takŜe dwa ikarusy 263.
Smaczku dodaje fakt, Ŝe są przerobione z autobusów przeznaczonych do komunikacji regionalnej
i to, najprawdopodobniej, w róŜnych warsztatach.
Ich ogólny widok psują jedynie szpetne prostokątne
przednie światła. Tym niemniej naprawdę warto zobaczyć te autobusy, bo to unikaty w naszym kraju.
Bartosz Mazur, KMTM Chorzów Batory
Ps. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili
się do powstania tego tekstu.

Wielkie zamieszanie
z powodu wyścigu
19 maja odbył się w Częstochowie wyścig kolarski o puchar Prezydenta Miasta, którego trasa
oczywiście przebiegała przez samo centrum miasta, czyli przez Aleje NMP. JuŜ w połowie tygodnia
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na przystankach pojawiły się informacje o zmianach
w trasach autobusów, podobnie zresztą, jak w internecie. Na pierwszy rzut oka opis wydawał się
dość dokładny, jednak głębsza analiza mogła przeciętnego pasaŜera doprowadzić co najwyŜej do
rozstroju nerwowego i niczego więcej. O ile zmiany
tras autobusów linii 12, 13, 18, 21, 26, 27, 28, 50
(kierunek Kłobuck) i 61 były dość standardowe
i dziwić nie powinny, to reszta stanowiła układ iście
turystyczny i w dodatku zawierający błędy. Mianowicie, na skrzyŜowaniu ulic Kościuszki, Wolności i II
alei NMP dopuszczono ruch prostopadle do alei
NMP oraz prawoskręty z Wolności w II aleję i z II
alei w Kościuszki. W związku z tym, linie 14 i 17
w kierunku Aniołowa miały kursować bez zmian.
Moje pierwsze skojarzenie było takie, Ŝe przecieŜ
linia 22 w kierunku Rolniczej korzysta dokładnie
z tej samej trasy. Na e-mailowe zapytanie skierowane do Studium Ruchu otrzymałem podziękowanie za zwrócenie uwagi na błąd w druku i zapewnienie, Ŝe 22 oczywiście w tym kierunku pojedzie
bez zmian. Dziwnym trafem nie dopatrzyłem się na
„normalnej” trasie kursu około godziny 14:25, ale
moŜe „wypadł” lub zapomniano zmienić mapki objazdów dla kierowców, bo po co sobie robić kłopot?
Jeśli linia 22 była błędem drukarskim, to dlaczego, przykładem innych okoliczności objazdowych,
nie puszczono trasą przez Sobieskiego – Wolności
linii 11, 15, 23? Chyba tylko po to, Ŝeby „ułatwić”
dojazd z dzielnicy Trzech Wieszczy do centrum.
Podobnie, w stronę Sobieskiego, mogłyby jechać
15, 22, 25 przez Wolności i Sobieskiego, skoro mogła bez zmian kursować linia 50 w kierunku Focha.
W informacji o objazdach dostrzegłem jeszcze
jedną sporą gafę drukarską, mianowicie wśród autobusów, które miały podlegać objazdom, pojawiła
się linia 18bis. Linia ta, owszem, istniała jak kilka
innych bisów, ale dość dawno i obecnie jest to po
prostu linia 18 oznaczona w rozkładzie literką „B”,
podobnie jak na wyświetlaczach elektronicznych
autobusów. Nigdzie na tablicach autobusowych nie
znajdziemy juŜ 18bis. O tym, Ŝe autobus jedzie na
Bursztynową dowiemy się tylko z Ŝółtej tabliczki
z napisem BURSZTYNOWA. Na podobnej zasadzie kursują 13, 19, 28 do Walcowni Blach Grubych
oraz 11 do Koksowni, no i bardzo rzadko 14 z napisem RZĄSAWA PKP. W wypadku tej ostatniej
wprowadzenie dla takich kursów nazwy z bisem narobiłoby niezłego mętliku, gdyŜ linia 14bis juŜ egzystuje na innych zasadach. Ale coś za coś. Jest
18bis, a nie ma 3. Niby to linia do marketu – bezpłatna, ale jednak kursuje i obsługują ją dwa przeguby MPK. Tradycyjnie, jadąc z Focha al. Jana
Pawła zajeŜdŜały na plac Daszyńskiego po to, aby
chwilę później powrócić do al. Jana Pawła. W stronę powrotną analogicznie. Być moŜe szefostwo
MPK doszło do wniosku, Ŝe stali klienci wiedzą,
gdzie szukać autobusów. Ostatecznie przecieŜ jest
jeszcze firma taksówkowa, która na dojazdy do
i z marketu ma specjalne zniŜki. A MPK co ma dostać, to i tak dostanie za tę bezpłatną linię od włodarzy sklepu.
Tyle komentarza co do samych planów objazdów.
Jeszcze trochę faktów. Zakładano, Ŝe objazdy wystąpią w godzinach 8–16. Specjalnie wybrałem się
w podróŜ z Tysiąclecia do dzielnicy Trzech Wieszczy około 16:05. I tu, jak z resztą się spodziewałem,
był totalny bałagan. OdjeŜdŜające prawie o tej samej godzinie z al. AK (Montex) autobusy linii 15, 22,
25 pojechały w róŜny sposób. OtóŜ 15 i 25 objazdem mimo tego, Ŝe gołym okiem moŜna było
stwierdzić, Ŝe drogi do al. NMP są wszystkie juŜ
5

dawno otwarte dla ruchu. Pochwały godny jest natomiast kierowca autobusu linii 22, który zgodnie
z instrukcją pojechał juŜ normalną trasą i nie woził
powietrza. Najzabawniejszy był zabłąkany autobus
linii 18, który uparcie pojechał objazdem al. Jana
Pawła około 16:15, chwilę wcześniej przejeŜdŜając

Między przystankami
" 30-lecie MKD. Z okazji obchodów 30-lecia
Maltańskiej Kolei Dziecięcej, 22.06. KMPS uruchomi specjalną linię tramwajową 22 na trasie: Zawady
– Gwarna, obsługiwaną historycznym zestawem
N+ND oraz wagonem 13N, dowoŜącą chętnych
z miasta. Będą obowiązywać bilety linii turystycznej.
" Rezerwy. 13.05. na linii 2 jeździł sobie holender 871 a dzień później jego kolega 868 obsługiwał
2/8.
" Kolejny remont – kolejne objazdy. Od
poniedziałku 13.05. do niedzieli 26.05. trwa remont
torowiska na skrzyŜowaniu ulic Garbary / Małe
Garbary / Estkowskiego. W związku z prowadzonymi pracami, tramwaje skierowano następującymi
objazdami:
- linia nr 1: Ogrody – Dąbrowskiego – Fredry –
Gwarna – Św. Marcin – Marcinkowskiego – Podgórna – (powrót: ... – Podgórna – Marcinkowskiego
– pl. Wolności – 27 Grudnia – Fredry – ...) Strzelecka – Królowej Jadwigi – r. Rataje – Jana Pawła II –
Trasa Kórnicka – ... – Junikowo;
- linia nr 4: Połabska – ... – plac Wielkopolski.
- linia nr 7: Ogrody – ... – r. Śródka – Warszawska –
Miłostowo.
- linia nr 8: Górczyn – ... – plac Wielkopolski.
Na czas remontu uruchomiono takŜe dodatkową linię tramwajową nr 16 na trasie Zawady – r. Śródka
– r. Rataje – r. Starołęka – Starołęka. Ponadto, na
wyłączonym z ruchu tramwajowego odcinku od r.
Śródka do placu Wielkopolskiego kursują autobusy
Za tramwaj po trasie: Śródka Dworzec – Wyszyńskiego – Estkowskiego – Małe Garbary – Solna –
Marcinkowskiego – 23 Lutego – plac Wielkopolski –
Solna – Małe Garbary – Estkowskiego – Wyszyńskiego – Śródka Dworzec. Utrudnienia w ruchu samochodowym spowodowały takŜe zmianę tras autobusów linii nr 74 i 90, jadących w kierunku Winograd oraz N33 jadących w kierunku Miłostowa. Wozy te skierowano objazdem ulicami Mostową,
R
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Sklep modelarski „Pantera”, ul.
Gąsiorowskich 3, tel. 866-46-42,
poleca modele:
- kolejowe,
- lotnicze,
- pancerne,
- inne.
W sklepie „Pantera” otrzymacie
bezpłatnie Przystanek.
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obok odblokowanej dla ruchu III al. NMP. Dość zabawnie wyglądali ludzie, którzy na skrzyŜowaniach
ganiali na czerwonych światłach między przystankami, albo czekali „do skutku”. Nie zauwaŜyłem
Ŝadnego wozu MPK na wlotach w ulice prowadzące
do zamkniętych Alej, milczało teŜ CB Radio

i telefony komórkowe, w które wyposaŜeni są kierowcy. Kursująca tego dnia jako nieliczna bez objazdów linia 16 cieszyła się jeszcze większym niŜ
zwykle powodzeniem. Niestety obsługiwana była,
jak na złość, najmniejszymi autobusami.
Janusz Karlikowski

Chwaliszewo do ulicy Estkowskiego. Dla tego kierunku przystanek Wielka przeniesiono z ulicy Garbary na ulicę Mostową.
" Dziękujemy. Serdeczne podziękowania składamy kierowcy niezidentyfikowanego MANa, który
obsługiwał 9.05. jedną z brygad linii A. JuŜ ruszył
z przystanku Gwarna, zamierzając skręcić w Św.
Marcin w stronę r. Kaponiera, lecz gdy dostrzegł
dobiegającą pasaŜerkę, zatrzymał pojazd i wpuścił
ją do środka. Całe szczęście, Ŝe takich sympatycznych gestów spotyka się coraz więcej.
" Zasłyszane. Przed kilkoma dniami do tramwaju
linii 9, jadącego wieczorem przez centrum, wsiadł
niezidentyfikowany osobnik płci męskiej, strojny
w suknię plugawą. Zajął miejsce siedzące, po czym
zapalił papierosa. Wywołało to zdecydowaną reakcję motorniczego, który wybiegł z kabiny z gaśnicą,
krzycząc: „Zgasić ci tego ćmika?” Propozycja została odrzucona; palacz skromnie zgasił papierosa.
" 1512 po NG. 21.05. został zauwaŜony ikarus
1512 po NG. Jeździł na Za tramwaju. Odremontowany jest w podobny sposób jak ekologi (posiada
listwy i Ŝółtą atrapę) z tym, Ŝe na przedzie ma jeszcze nietypową czarną listwę. Oczywiście, posiada
pikselowe wyświetlacze zewnętrzne.
" Powrót na trasę. Po wykonanej w ZNA Biskupice naprawie powypadkowej, do ruchu liniowego powrócił ikarus 280-1537. Większa część nadwozia błyszczy świeŜym lakierem, a tylna ściana
pojazdu zyskała czarne listwy znane z autobusów
poddanych NG tamŜe. Ciekawostką jest zachowanie w autobusie zielonego malowania wewnętrznych powierzchni drzwi.
" śółte felgi. Spora ilość autobusów z zajezdni
przy ul. Warszawskiej zyskała w ostatnich dniach
Ŝółty lakier na felgach.
" Autobusem na Juwenalia. W środę 15.05.
z okazji Juwenaliów uruchomiona została specjalna
linia autobusowa Juwenalia 2002. Obsługiwał ją
Wydział Autobusowy A1. Busy jeździły w godzinach
14:00–4:00 z następującą częstotliwością: co 25
minut w godzinach 14:00–18:00, co 15 minut pomiędzy 18:00 a 23:00 i co 20 minut w godzinach
23:00–4:00. Trasa wiodła następującymi ulicami:
Zagonowa – Słowiańska – Wojska Polskiego – Niestachowska – Przybyszewskiego – Marcelińska –
Polna – Bukowska – Św. Marcin – al. Niepodległości – Królowej Jadwigi – Jana Pawła II – Kórnicka –
Piotrowo – Berdychowo – Majakowskiego – Chartowo (nawrót przy Statoil). Przystanki były zlokalizowane jedynie przy akademikach i uczelniach.
Przejazd był bezpłatny. Na linii zauwaŜyliśmy, m.in.,
trzy zemuny i ikarusa 260.
" JuŜ normalny. W zestawie 140+141 wymieniono kierunkowskazy. Stare, historyczne zostały
zastąpione nowymi, okrągłymi, takimi samymi jak
w modernizowanych wagonach generacji 105N.
" Połówkowce atakują. Gdy 2 maja widzieliśmy zjeŜdŜający „po słowacku” na S1 zestaw
180+179, nabraliśmy obaw, Ŝe zniknie jedyny połówkowy pantograf w Poznaniu. Na szczęście, tak
się nie stało. Nadto okazało się, Ŝe odbieraki typu
OTK2 otrzymały pierwsze wozy zestawów 92+91
i 224+223 (oba jeŜdŜą z podniesionymi pierwszymi

pantografami).
" Wróciły do ZNT. Na Gajową wróciły naprawione pudła wagonów 158 i 127. Trwa dyskusja, by
przenumerować ten skład na 104’’+103’’, tak by
numery stopiątek były po kolei, a ponadto w przyszłości wagon H-2033 mógł otrzymać swój oryginalny numer 158.
" Reklamacja. Do ZNT wrócił historyczny zestaw N+ND. Poprawiane będzie, m.in., działanie
hamulca ręcznego i solenoidowego oraz nastawnicy.
" Wieści z Madaliny. Doczepka 1811 jest juŜ
całkowicie wybebeszona i czeka na pocięcie.
Oprócz tego trwają prace przy ratowaniu GT8-670.
W chwili obecnej wagon ma wyciętą mordkę. Ponadto, 15.05. na S2 objawił się frankfurcki N-804,
który w Poznaniu otrzyma numer 682.
Tomasz Albrecht, Adam Białas, Krzysztof
Dostatni, Adam Konieczka, Grzegorz
Narkiewicz, Maciej Rudzki
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Magazyn 995
01.05. W Święto Pracy na skrzyŜowaniu Al. Niepodległości i Nowowiejskiego kierujący BMW skręcając w lewo z al. Niepodległości nie ustąpił pierwszeństwa 68/7 (MAN 1030) pędzącemu z Podolan.
W wyniku wypadku ranni zostali pasaŜerka autobusu i kierowca przemielonego BMW. Po 65 minutach
holownik zaciągnął autobus z rozbitym przodem
(zbite obie przednie szyby i uszkodzone pierwsze
drzwi) na Kaczą.
01.05. Wieczorem na pętli Stomil połamała pantograf w pierwszym wagonie rezerwa za piątkę
(206+205). Uszkodzony tramwaj po 37 minutach
zholował na S1 holownik. Jedną piątkę skierowano
przez Starołękę.
03.05. Na 10 minut został zatrzymany ruch na
skrzyŜowaniu ulic Garbary i Grobla. Stały autobusy
linii 74 i 90. Spowodowane to było przemarszem
grupy ludzi świętującej uchwalenie konstytucji 3
Maja.
06.05. Po południu nietrzeźwy pasaŜer helmuta
614 (9/6), jadącego ul. Podgórną w stronę Strzeleckiej, uznał jazdę za zbyt głośną i... otworzył ręcznie
czwarte drzwi, przez które następnie wypadł. Motorniczy widząc w lusterku wypadającego człowieka, awaryjnie zatrzymał bimbę. „Miłośnika ciszy” do
szpitala zabrało na sygnale (z pewnością głośnym)
pogotowie. Zdarzenie to spowodowało 21-minutowe
wstrzymanie w jednym kierunku.
06.05. Na ul. 28 Czerwca przy Szpitalu Ortopedycznym doszło do półgodzinnego postoju spowodowanego rozłączaniem jazdy w wagonie 210
(skład 210+209, brygada 2/5). Tramwaj na Głogowską zepchnął holender 876 (9/10).
07.05. O godzinie 13:25 na stacji Kurpińskiego zaczęły się bić 3 osoby. Bójka następnie przeniosła
się do wnętrza 12/2 (tatra nr 403) jadącej na Sobieskiego. W czasie ww. incydentu jeden z uczestników rzucił do wewnątrz tramwaju 5 kamieni, powodując rozbicie uchylnej szyby z prawej strony
i dwóch kloszy. Sprawcy zbiegli przed przyjazdem
policji. Przerwa w kursowaniu trwała do 13:50. Na-

stępnie bimba zjechała na Forteczną.
07.05. Na pętli Miłostowo podczas wjazdu z przystanku końcowego na wewnętrzny tor 6/4
(188+187) zahaczyła lusterkiem o stojącą na zewnętrznym torze 8/2 (GT8-666) powodując w niej
zbicie ostatniej bocznej lewej szyby. Helmut, oczywiście, zjechał do zajezdni, a stopiątka pozostała
na linii.
08.05. O godzinie 14:45 na przejściu dla pieszych
na skrzyŜowaniu ul. Bukowskiej i Roosevelta doszło
do potrącenia pieszego. MęŜczyzna szedł w stronę
MTP rozmawiając przez komórkę. Chcąc uniknąć
spotkania trzeciego stopnia z tramwajem jadącym
w kierunku Kaponiery, cofnął się i został potrącony
przez 15/2 (105N/2-400) jadącą z Sobieskiego. Poszkodowanego zabrało pogotowie. Przerwa trwała
do godziny 15:03, a na zablokowanym odcinku stało 8 tramwajów.
09.05. Po południu na skrzyŜowaniu ul. Głogowskiej i Kotowo miała miejsce kolizja autobusu linii
56/2 (ikarus 1145) udającego się do śabikowa
i samochodu cięŜarowego marki MAN. Autobus wykonywał manewr skrętu w lewo w ul. Kotowo, a samochód jechał ul. Głogowską w kierunku Komornik.
Ikarus doznał przytarcia i wgniecenia tylnego naroŜnika z prawej strony oraz zderzaka. MAN miał
uszkodzony lewy przedni naroŜnik. Przerwa w kursowaniu autobusu trwała około 2 godzin, poczym
powrócił na linię. Do tej pory kursy za niego wykonywała rezerwa.
11.05. Wieczorem na skrzyŜowaniu ulic Grunwaldzkiej i Wojskowej na brak rozruchu zachorowała glizda obsługująca 15/5. Uszkodzoną bimbę na
S1 zepchnęła 6/2 (148+149). Przerwa trwała 13
minut.
11.05. O wpół do pierwszej na ul. Podwale połamała sobie pantograf 11/3 (228+227) jadąca w kierunku Piątkowskiej. Przy okazji wykrzywił się wysięgnik
na słupie trakcyjnym. Przerwa w ruchu bimb trwała
do 13:15. 7 i 11 kierowano w tym czasie na Miłostowo.
11.05. Była godzina 17:42. Na ul. Koszalińskiej (na
wysokości Szkoły Rolniczej) zaszła reakcja domino:
słup energetyczny obalił się na drzewo, a to z kolei
na jezdnię. Spowodowało to wstrzymanie ruchu kołowego w obu kierunkach. O 18:20 wprowadzono
objazd dla linii 64 i 95 ulicami Podolańską, Lutycką,
Szczawnicką, Druskiennicką, Zakopiańską Biskupińską i Koszalińską. 10 minut później autobusy
tych linii oraz linii 60 zostały zablokowane na skrzyŜowaniu Zakopiańskiej i Kartuskiej. Przyczyną tego
było zderzenie trzech pojazdów, w którym śmierć
poniosła jedna osoba. Powstały korek uniemoŜliwił
wycofanie dwóch autobusów linii 60, jednego 64
i jednego 95. O godzinie 19:00 uruchomiono objazd
objazdu prowadzący ulicami Koszalińską, Golęcińską, Lutycką i Podolańską. Na ul. Koszalińskiej ruch
przywrócono dopiero o godzinie 20:20. Do tego

Sport na wałach
Wioząca nas dwójka skręciła juŜ w ul. Królowej
Jadwigi. Znajdujemy się teraz na środku dwupasmowej alei z dwoma rzędami drzew rosnącymi
pomiędzy jezdniami a torowiskiem. Prawa strona

Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzednia
reklama

115+116 120+119 Netia 1055
148+149 Peugeot
156+157 Kupiec
Poznański
174+173 260+259 Hit

kolor poprzedniego podkładu
barwy MPK
biało-czerwononiebieski
biało-niebieski
biały

obecna
reklama
tramwaje
Rexona
-

kolor obecnego
podkładu

uwagi
podkład pod reklamę

Inter Cars
Kupiec
Poznański
Rexona
-

srebrno-czerwony
Ŝółtopomarańczowy
niebiesko-biały
niebiesko-biały
biało-zielony
barwy MPK

po NG

-

barwy MPK
Ŝółty

oryginalne niemieckie
malowanie
podkład po
poprzedniej reklamie
po NG

338+339 Polifarb Dębica
680 -

barwy MPK
czerwono-białoniebieski
biały
-

1211 Oriflame
1401 Heros Life
1407 WTL

niebieski
Ŝółto-niebieski
biały

autobusy
-

barwy MPK
barwy MPK
biały

1512 Farby z JeŜem

Ŝółty

-

barwy MPK

reklama naklejana

opracował Łukasz Nowicki
czasu kaŜdą z ww. linii wzmocniono jedną rezerwą.
12.05. O godzinie 13:25 na krzyŜówce Zamenhofa
i Obrzycy kierujący BMW jadąc ul. Zamenhofa
w kierunku r. Rataje, podczas zawracania, wjechał
bezpośrednio pod maskę wozu 296+297. Była to
13/8 prowadzona przez Łowcę Masek w kierunku
Junikowa. W wyniku wypadku cięŜko ranne zostały
2 osoby jadące samochodem. „Buma” pozbyła się
przodu i lewej strony; pogięciu uległ nawet dach.
O 14:10 tramwaj z rozbitym przodem i podrapanym
prawym bokiem zjechał na S3. Do tego czasu
tramwaje kierowano przez GTR, a na odcinku
r. Rataje – r. Starołęka kursował zatramwaj.
13.05. O godzinie 12:06 nad r. Kaponiera został
uszkodzony drut jezdny, co wiązało się ze zmianą
tras niektórych linii. I tak: od 12:43 do 13:03 tramwaje od Mostu Teatralnego kierowane były ulicami
Fredry – Gwarna – Św. Marcin, a linia 2 ze Św.
Marcina skręcała w prawo w Roosevelta, a następnie w lewo w Dąbrowskiego. Pozostałe kierunki były
przejezdne i na nich ruch odbywał się bez zakłóceń.
14.05. Wieczorem na stacji Serbska doszło do bójki, w której udział wzięło około 10 osób. Jeden z jej
uczestników, po uderzeniu butem w głowę, wpadł
na bok drugiego wagonu 14/5 (skład 120+119) jadącej w kierunku Górczyna. Następnie osunął się
na torowisko. Z urazem głowy pogotowie zabrało go
do szpitala. Ruch był wstrzymany przez 25 minut.
14.05. O godzinie 18:38 na pętli Budziszyńska
składzik 150+151 (6/6) zaczął wjeŜdŜać na wewnętrzny tor, a miał wjechać na środkowy.
W związku z tym tramwaj chciano wycofać, lecz

manewr ten spowodował wykolejenie całego drugiego wozu na zwrotnicy. Wstawił go na tory Krupp
przy wyłączonym o 18:56 napięciu na pętli i ul.
Grunwaldzkiej. Po dokonaniu przełączeń w podstacji, o 19:14 na ul. Grunwaldzkiej włączono zasilanie.
Na pętli ruch wznowiono dopiero o 19:35. Tramwaje
linii 6 i 15 kierowano do tego czasu do Junikowa.
Pechową bimbę skierowano do zajezdni, gdzie
stwierdzono uszkodzenie gniazda sterowania.
15.05. W południe na skrzyŜowaniu ulic Głogowskiej i Sczanieckiej 5/1 (146+147) zaatakowała 8/3
(holender 879) stojącą na przystanku. Obydwa
tramwaje udawały się w stronę Górczyna. Wagon
146 nabawił się wgnieceń na przedniej ścianie, natomiast w holendrze lekko ucierpiało poszycie tylnej
ściany. Tramwaje skierowały się na pętlę Górczyn,
skąd po godzinie powróciły na trasy.
16.05. Po południu na ul. Roosevelta (przy wjeździe na PST) na tył stojącej 12/1 (336+337) udającej się w stronę Sobieskiego najechała 3/1 (1G866) udająca się na Wilczak. Przerwa w ruchu trwała 8 minut. Oba tramwaje skierowano do pętli Sobieskiego, a następnie wróciły na swoje trasy.
17.05. W południe przed r. Kaponiera od strony ul.
Bukowskiej na stojącą 8/4 (GT8-658) najechała
15/4 (190+189) kierująca się na Sobieskiego. Stopiątkę z oberwanym przednim zderzakiem zepchnęła na S1 12/5 (290+291), natomiast helmut
z wgniecionym tyłkiem i zbitą tylną lewą szybą udał
się na Madalińskiego. Przerwa w ruchu trwała kwadrans.
Natalia Rychlewicz

drogi, dziś zabudowana, to teren po XIX-wiecznych
wałach obronnych okalających Poznań. WzdłuŜ
nich przebiegały dwa ciągi dróg: po stronie wewnętrznej (dzisiejsze ulice: Kościuszki, Krakowska,
Kazimierza Wielkiego) i zewnętrznej (obecne: al.
Niepodległości i Królowej Jadwigi). Kiedy na początku XX wieku zniesiono wały, zewnętrzny pierścień uliczny przekształcił się – zgodnie z planami
architekta Stübena – w pas ringów okalających
śródmieście. Przy nich miały powstawać najokazalsze budowle, a dla podkreślenia reprezentacyjnego
ich charakteru otrzymały nazwy pochodzące od ty-

tułów pruskich dostojników: był i Kaiserring (ring
cesarski), i Königsring (królewski), Kurfürsten-,
Margrafen- i Burggrafenring. Naszemu odcinkowi
pomiędzy Strzelecką a Półwiejską patronowali burgrafowie. Po odzyskaniu niepodległości Polacy
utrzymali „monarchistyczny” charakter arterii, nadając ulicom imiona naszych władców. Królowa Jadwiga otrzymała „w opiekę” część na wschód od
Półwiejskiej, a w czasach PRL zastępował ją Julian
Marchlewski.
Ruszając z przystanku patrzymy w lewo. AŜ do
lat 30. XX wieku zajmowały ten obszar jedynie łąki,
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bagna i nieuŜytki; środkiem nich płynął mocno zanieczyszczony, wręcz cuchnący strumień nazywany
potocznie „rowem austriackim”. Prawdopodobnie
był on pozostałością dawnej rzeczki płynącej z okolic dzisiejszej ul. Matejki wzdłuŜ ul. Kanałowej (stąd
jej nazwa), przecinającej obecne tory kolejowe,
Wildę i kierującej się do Warty. Nazwę zawdzięczał
temu, Ŝe w latach 1866–67 do prac przy jego regulacji zatrudniono jeńców z wojny pruskoaustriackiej. Błonia wokół niego stały się świadkami
narodzin poznańskiej piłki noŜnej, a w 1922 r. stanął tu stadion, na którym trenowali (czyli po poznańsku: ibowali się, od niemieckiego übungen –
ćwiczyć) druhowie z Towarzystwa Gimnastycznego
Sokół (patrz: odc. 32). W latach 30. urządzono takŜe park sportowy z boiskami połoŜonymi wzdłuŜ
Wałów Jadwigi, wytyczono i zazieleniono ul. Olimpijską i Maratońską oraz zagospodarowano otoczenie Stadionu Miejskiego, do którego zaraz dojedziemy.
Na razie jednak oglądamy jednopiętrowy, znacznie przeszklony budynek rektoratu Akademii Wychowania Fizycznego, zbudowany w latach 1966–
72 według projektu Marka Leykama (twórcy m.in.
Okrąglaka). Sama uczelnia sięga korzeniami
znacznie dalej, bo roku 1919, kiedy na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Poznańskiego utworzono
Katedrę Higieny Szkolnej i Teorii Wychowania Fizycznego. Po wojnie Studium Wychowania Fizycznego przekształcono – razem z Wydziałem Lekarskim – w Akademię Lekarską (dziś Medyczną).
Samodzielność WyŜsza Szkoła Wychowania Fizycznego uzyskała w 1950 r., od 1973 jest Akademią, a od 1982 – nosi imię dra Eugeniusza Piaseckiego. Jednak za najstarszą uczelnię sportową
w Polsce uwaŜa się AWF na warszawskich Bielanach, która powstała w 1938 r. A nieprawda! Nie
w 1938, tylko w 1921, i w dodatku w... Poznaniu!
ZałoŜył ją w poznańskich koszarach przy ul. Marcelińskiej ppłk Walerian Sikorski, absolwent Królewskiego Instytutu Gimnastycznego w Sztokholmie.
Centralna Szkoła Wojskowa Gimnastyki i Sportu
miała kształcić instruktorów, nauczycieli wf i trenerów dla wojska. Uczelnia zyskała duŜą renomę w
świecie: boksu i sztuk walki uczył w niej sam sławny
Feliks Stamm, po wojnie trener znakomitych polskich bokserów, mistrzów olimpijskich i świata
(amatorskich). Lekkoatletów trenował Fin Harald
Handwargh, twórca sukcesów legendy długich dystansów – Paavo Nurmiego. W 1926 r. nowy komendant placówki, ppłk W. Osmólski, z przyczyn
politycznych przeniósł uczelnię do stolicy.
Za budynkiem Akademii widzimy boisko lekkoatletyczne. To jeden z elementów wspomnianego
„parku sportowego”. Dziś juŜ nieczynne, pozbawione urządzeń sportowych i ławek na trybunach,
oczekuje na inwestora, który je zagospodaruje.
Nieciekawy widok, więc obejrzyjmy się w prawo.
Obok najstarszej przy ul. Królowej Jadwigi kamienicy, pochodzącej z pierwszego dziesięciolecia XX
wieku, odchodzi w bok krótka ul. Karmelicka. Przed
wojną zwana Placem Karmelickim, gdyŜ rzeczywiście jej szerokość – razem ze sporym skwerem –
niewiele ustępuje długości. Nazwy wyjaśniać nie
trzeba – jej perspektywę zamyka okazały kościół
Karmelitów p.w. BoŜego Ciała (patrz: odc. 31). Drugi okazały budynek przy Karmelickiej to gmach VI
L.O. im. Ignacego Jana Paderewskiego (popularny
„Paderek”), przed wojną będący siedzibą prywatnego niemieckiego gimnazjum im. Schillera. Na samym placu w latach 20. i 30. odbywały się coroczne
konkursy na najlepiej utrzymanego konia doroŜkar8

skiego. Organizowało je Towarzystwo Opieki nad
Zwierzętami, a w jury zasiadali, m.in., aktualny dyrektor ZOO, profesorowie Uniwersytetu Poznańskiego czy przedstawiciele władz miasta.
I znów kierujemy wzrok na lewo. W perspektywie
mijanej właśnie ul. Maratońskiej widać juŜ ziemne
trybuny stadionu im. Edmunda Szyca. Obiekt ten
powstał, jak wiele innych w Poznaniu, w związku
z Powszechną Wystawą Krajową (PeWuKa)
w 1929 r., zgodnie z koncepcją radcy Sylwestra
Pajzderskiego. Stadion miał Ŝelbetową trybunę
główną, przykrytą równieŜ betonowym dachem.
Niestety, popełniono błędy przy projektowaniu i budowie konstrukcji. Wybrano metodę fundamentowania na palach, zupełnie nie nadającą się na
podmokłe, wildecko-dębińskie grunty. Dodatkowo
budując „na wyścigi”, aby tylko zdąŜyć na otwarcie
wystawy, dopuszczono się licznych zaniedbań.
W dniu otwarcia wystawy chętnych do obejrzenia
popisów artystycznych i sportowych było więcej niŜ
miejsc. Wykorzystując zamieszanie, na stadion obliczony dla 80 tys. widzów dostało się około 120 tys.
ludzi! Słaba konstrukcja trybuny zaczęła pękać! Kierownik Policji Budowlanej, inŜ. Zaus rozstawił swoich ludzi pod trybuną – mieli dokładnie obserwować
zachowanie belek. O moŜliwości katastrofy powiadomiono teŜ goszczącego na imprezie prezydenta
RP, Ignacego Mościckiego. śeby nie wzbudzać paniki, prezydent dotrwał do przerwy w zawodach
i dopiero wtedy opuścił zagroŜony obiekt. Ale choć
konstrukcja rysowała się coraz bardziej, trybuna
szczęśliwie wytrzymała. Po zakończeniu PeWuKi
powołano komisję urzędu miasta dla zbadania
przyczyn wypadku. Znaleziono liczne błędy konstrukcyjne, ale nie potrafiono wytłumaczyć, dlaczego trybuna nadal pęka, choć stadion jest juŜ zamknięty dla publiczności? Ekspertyzy uŜytego betonu nie wykazały wad materiałowych. Zagadkę
pomógł rozwiązać pewien robotnik, który – zwolniony z pracy w stawiającej stadion firmie Hoffmann –
opowiedział naczelnikowi wydziału budownictwa,
inŜ. Czarneckiemu, o oszustwach na budowie.
Zdradził, Ŝe próbki badanego przez komisję betonu
zostały podmienione! Opowiedział, jak oszukiwano
niedoświadczonego kierownika budowy (stadion był
jego pierwszym zadaniem zaraz po złoŜeniu egzaminów w Szkole Budownictwa przy Łąkowej). OtóŜ:
zamiast zabetonowywać przewidziane projektem 8metrowe pale fundamentowe, wiercono grunt na 3
m, wsypywano trochę Ŝwiru i pokazywano kierownikowi, Ŝe juŜ osiągnięto twardy grunt i moŜna lać beton, na co ten niedoświadczony budowlaniec się
godził! Sprawa sądowa przeciwko firmie Hoffmann
ciągnęła się latami i ostatecznie zakończyła się
umorzeniem. Sąd Ŝądał dowodów, a odkopanie
wszystkich pali byłoby droŜsze niŜ zburzenie stadionu i budowa nowego. Do II wojny światowej trybuna stadionu nie była juŜ dostępna dla widzów.
W czasie okupacji stadion był jednym z oddziałów
obozu karno-śledczego dla ludności Ŝydowskiej.
Egzekucje upamiętnia obelisk w postaci bloku kamiennego z płaskorzeźbą Ŝydowskiego świecznika
rytualnego. Odsłonięto go w 1983 r., w 40 rocznicę
wybuchu powstania w Getcie Warszawskim,
a w 1988 dobudowano ogrodzenie z łańcuchów.
Po wojnie znów wrócił tu sport. W latach 50. betonowe trybuny zamieniono na wały ziemne, a sam
obiekt otrzymał imię 22 Lipca. W 1974 r., z okazji
centralnych doŜynek odbywających się w Poznaniu
z udziałem E. Gierka, dobudowano pawilon prasowy oraz bramę wjazdową od strony wschodniej.
Bramę tę wykorzystywali takŜe kolarze, gdyŜ na
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stadionie urządzano finisze etapów popularnego
Wyścigu Pokoju, a oglądało je zwykle ponad 50 tys.
kibiców. Rekordową widownię miał teŜ mecz piłkarski decydujący o awansie do I ligi z udziałem Lecha
Poznań i Zawiszy Bydgoszcz. 60 tys. osób fetowało
w 1972 r. powrót lubianego w Wielkopolsce „Kolejorza”, po 9 latach nieobecności, do futbolowej ekstraklasy. Później juŜ nigdy nie przychodziły tu takie
tłumy. Obiekt administrowany przez zakłady Cegielskiego (zakład patronacki Klubu Sportowego
Warta) zaczął podupadać. W 1990 r. zmieniono jego nazwę – patronem został Edmund Szyc, jeden
z załoŜycieli Warty. Pod koniec XX wieku klub
sprzedał niepotrzebny stadion duńskiej firmie, która
chciała wybudować tutaj centrum handlowe. Pomysł zablokowały władze miasta, gdyŜ kłócił się
z planem zagospodarowania terenu, przeznaczonego na sport, rekreację i rozrywkę. W 2001 r. zapadła decyzja o rozbiórce. Rozpocząć się ona powinna niebawem, gdyŜ ruina grozi zawaleniem.
RównieŜ boisko hokejowe znalazło nabywcę. Na
miejscu bezuŜytecznego placu (w hokeja gra się
dziś prawie wyłącznie na sztucznej trawie) oglądamy nowoczesny gmach Multikina, pierwszego
w Polsce (choć juŜ nie jedynego) kompleksu kinowego o ośmiu salach projekcyjnych. Warto dodać,
Ŝe po otwarciu placówki ilość miejsc w kinach
w mieście zwiększyła się dwukrotnie.
Przystanek Półwiejska! Znów się zatrzymujemy
przed kolejną zmianą kierunku jazdy. Przy następnym spotkaniu obejrzymy sobie skrzyŜowanie, na
którym torów było kiedyś więcej, a jeszcze wcześniej stała kolejna z miejskich bram. Potem wjedziemy na jedną z najstarszych tras tramwajowych
w Poznaniu i zaczniemy zwiedzać dzielnicę Wilda.
A moŜe... Łazarz? To całkiem moŜliwe... Do zobaczenia na trasie!
Piotr Dutkiewicz
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PRZYS T A NEK
bezpłatny dwutygodnik
miłośników komunikacji
miejskiej
kontynuacja Nowinek z Pyrogrodu
Z kraju i ze świata
! Białystok (autobus). W związku z zamknięciem dla ruchu Rynku Kościuszki od 15:00 31 maja
do 22:00 2 czerwca autobusy, których trasa przebiega ulicą Lipową (2, 4, 5, 7, 21, 21s), kursowały
al. Piłsudskiego.
! Białystok (autobus). Z bliŜej nieznanych powodów z pojazdów KPK (głównie MANów) poznikały kolorowe naklejki „KPK BIAŁYSTOK” umieszczane z tyłu nad numerem taborowym i z przodu pod
tym numerem; natomiast te z boku pozostały. Teraz
w miejscu gdzie były, pozostał ślad i wygląda to
nieciekawie.
! Bydgoszcz (autobus). 22.05. rozpoczął się
kolejny etap budowy węzła zachodniego (połączenie ulic Zygmunta Augusta i Zaświat). W związku
z zamknięciem dla ruchu części ul. Zygmunta Augusta, autobusy linii 62 kończą bieg przy dworcu
PKP.
! Bytom (autobus). PKM Bytom nabył kolejne
dwa ikarusy 280. Pochodzą z Włocławka i były
ostatnimi autobusami przegubowymi w tym mieście.
W Bytomiu ex-631 to 7240 a, najprawdopodobniej,
7239 to „brakujący” włocławski 630.
! Bytom (autobus). W PUH Delta pojawił się
kolejny autobus jelcz M11 rodem z Jastrzębia – ma
nr 240.
! Chorzów (autobus). Firma Usługi Przewozowe Henryk Polak, świadcząca usługi na rzecz
KZK GOP, przeprowadzała testy autobusu MAN
SL263. Prawdopodobnie jest to ten, który juŜ był testowany przez kilka GOPowskich firm.
! Częstochowa (autobus). Z dniem 27 kwietnia
zamknięto – z przyczyn bezpieczeństwa ruchu drogowego – przejazd przez pas zieleni ulicy Katowickiej w miejscowości Wrzosowa. Brak lewoskrętu
spowodował konieczność wydłuŜenia o ponad 4 kilometry trasy linii 65 i 70 w kierunku Poczesnej. DojeŜdŜają one teraz aŜ do mostu przy hipermarkecie
w Nowej Wsi, na nim zawracają i we Wrzosowej
skręcają w prawo.
! Częstochowa (autobus). Znane są juŜ dzięki
lokalnej prasie częstotliwości poszczególnych linii
autobusowych po reformie. Jak naleŜało wnioskować z ostatecznego kształtu projektu (który nie zakłada istotniejszych zmian tras, wprowadzając jednak spore oszczędności taborowe), reforma będzie
po prostu kolejnym sporym cięciem rozkładów jazdy. Wprawdzie bezboleśnie udało się zaoszczędzić
kilka autobusów na zamianie tras linii 15, 16 i 22,
ale głównie dlatego, Ŝe 22 przejmie częstotliwość
(i numer) dotychczasowej linii 22, a nie 15. Tymczasem na Mirowie, Rakowie i Zawodziu częstotli-

wości w godzinach szczytu zakłada się tak bardzo
niskie, Ŝe aŜ niepasujące do poszczególnych linii.
Rekompensować ten fakt ma ścisła koordynacja
rozkładów (np. linii 13 i 28), co istotnie ograniczy
ujemne skutki, ale do koordynacji nie trzeba było aŜ
tak wielkiego przedsięwzięcia. Ciekawe, Ŝe wysoką
częstotliwością wciąŜ cieszyć się będzie linia 16,
która przez ostatnią dekadę przeobraziła się z trzecioplanowej w podstawową. Oby tylko skrócenie nie
odebrało jej prestiŜu i popytu. Częstochowa przestanie teŜ być jednym z najbardziej zacofanych
miast poprzez wykazywanie w rozkładach kursów
niskopodłogowych. Zgodnie jednak z oczywistą
obawą, pojawią się one takŜe na najwaŜniejszych
liniach, a Ŝe są to wozy o minimalnej pojemności...
! Częstochowa (autobus). Nieprzekazanie kierowcom autobusów zmienionych rozkładów spowodowało, Ŝe mimo zmian nadal jeŜdŜą według starych – odmiennych niŜ przystankowe. Ten obyczaj
stał się, niestety, w częstochowskim MPK nałogiem.
Oto 27 kwietnia zmienił się – poprzez likwidację
nocnych zjazdów z Nierady – rozkład linii 68. Przy
okazji poprawiono poprzedni błąd, związany z niewłaściwym oznaczeniem na przystankach kursu
zawieszonego w wakacje, ale wygenerowano nową
pomyłkę: kierowcy nie otrzymali szansy dowiedzenia się o opóźnieniu odjazdu z Nierady w rozkładzie
sobotnim z 11:35 na 11:40. W efekcie do Częstochowy przybywają 10 minut przed czasem (drugie 5
minut „uzbierane” na trasie to reguła) i nawet o tym
nie wiedzą.
! Gdańsk (tramwaj). Dotychczas 3×105Na
obsługiwały linie 6, 8 oraz zdarzały się na liniach 2,
12, 15 i czasem na popołudniowym dodatku linii 14.
Pomimo spodziewanych cięć, z przyczyn eksploatacyjnych zostanie 12 potrójnych składów (8
w zajezdni Wrzeszcz i 4 w zajezdni Nowy Port).
Reszta zostanie, bądź juŜ została, przepięta na
dwuskłady. Nie ma jeszcze decyzji, czy zmiany te
będą ostateczne – jest moŜliwość, aby pod koniec
roku część podwójniaków ponownie stała się potrójniakami. W Nowym Porcie rozczepione zostaną
1369+1370+1384 i 1385+1386+1387, które juŜ
wcześniej były rozłączone; we Wrzeszczu od rozczepu
uchronione
zostaną
zapewne
1364+1365+1366 i 1371+1372+1373, ale to jeszcze moŜe ulec zmianie.
! Katowice (nauka). Plan zajęć z przedmiotu
transport komunalny na Akademii Ekonomicznej
w Katowicach przewiduje od najbliŜszego rocznika
adeptów redukcję liczby godzin o 15 w ciągu semestru.
! Katowice (tramwaj). Dnia 28 maja przeprowadzono prace przy wyciszaniu torowiska na od-
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cinku Dąb Kościół – Wesołe Miasteczko.
! Kielce (autobus). W dniu 22 maja na kieleckim Słowiku miał miejsce wypadek, w którym brał
udział autobus miejski. Kierowca samochodu dostawczego marki Lublin zamierzał wyprzedzić tira
z prawej strony, lecz, niestety, nie zauwaŜył autobusu, który stał na przystanku i najechał na jego tył.
Jeden pasaŜer lublina zginął, trzej pozostali odnieśli
niewielkie obraŜenia, a kierowca bardzo cięŜkie.
Autobus, który ucierpiał to neoplan N4016td-309.
Jak nam wiadomo, cały tył neosia został skasowany. Poza tym efekt zderzenia byłby niemalŜe identyczny, jak gdyby lublin wjechał prosto w ścianę.
Autobusy tej marki posiadają hamulec przystankowy, który automatycznie włącza się po otwarciu
drzwi. Jego siła jest porównywalna z hamulcem
ręcznym. Po wypadku stwierdzono, Ŝe autobus
w ogóle się nie przesunął. Neoplan najprawdopodobniej przez półtora miesiąca nie wyjedzie na trasę. W tym zdarzeniu bardzo ucierpiał silnik, do którego części trzeba sprowadzać z Niemiec, a to, niestety, musi trochę potrwać.
! Kraków (tramwaj). 29 maja około godziny
11 skład 861+862 linii 13/06 na ul. Teligi potrącił
przechodnia. Mimo pomocy kilku ekip pogotowia ratunkowego, męŜczyzny nie udało się uratować.
Tramwaj odholowano do zajezdni Podgórze w celu
przeprowadzenia ekspertyzy. Przerwa w ruchu
trwała około 40 minut, a w tym czasie linie 3, 9, 13,
23 zawracały na pętli Prokocim.
! Kraków (tramwaj). 20 maja tuŜ przed godziną 18 doszło do bliskiego spotkania wagonu
GT6-187 z bliŜej nie określonej marki cięŜarówką.
Całe zdarzenie miało miejsce na skrzyŜowaniu Alei
Trzech Wieszczów i ul. 3 Maja. Tramwaj linii 15
prawdopodobnie (trwają jeszcze ustalenia) opuszczał skrzyŜowanie na czerwonym sygnale świetlnym. Kierowca cięŜarówki postanowił sprawdzić
wytrzymałość prawie 40-letniego wagonu GT6
i, mając światło zielone, ruszył. Uderzył w bok wagonu wgniatając go trochę. Jego samochód za karę
pozbawił się kawałka przodu. Przy okazji ucierpiały
jeszcze dwa inne auta osobowe. Wagon GT6-187
był jedynym zachowanym w malowaniu bratniego
miasta Krakowa – Norymbergi.
! Kraków (tramwaj). W Krakowie sezon remontowy trwa w pełni:
- od 31.05. do 2.06. remontowano torowisko na
odcinku Dietla – Poczta Główna. W związku
z tym tramwaje linii 3, 13, 24 jeździły zmienionymi
trasami: od Limanowskiego przez Rynek Podgórski – Krakowską – Stradom – Gertrudy do Poczty
Głównej i dalej po swoich trasach; linia 19 dołączała do nich na skrzyŜowaniu Dietla / Krakowska
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/ Stradom i jeździła jak wyŜej; linia 7 od r. Kotlarskiego przez ul. Powstania Warszawskiego –
r. Mogilskie – Dworzec Główny – Westerplatte do
Poczty Głównej i dalej po swojej trasie;
- od 1.06. przynajmniej do końca sierpnia zamknięty dla ruchu tramwajowego jest odcinek ul. Piłsudskiego do Cichego Kącika. W związku
z tym tramwaje linii 15 z Pleszowa do Podwala
jadą bez zmian, a następnie przez Zwierzyniecką,
Kościuszki do Salwatoru; linia 18 z Łagiewnik do
Filharmonii kursuje bez zmian, a następnie przez
Podwale, Bagatela, Basztową, Dworzec Główny,
Westerplatte, Gertrudy dalej do Łagiewnik. Autobusy kursują następująco: linia 103 przez most
Dębnicki z ominięciem mostu Grunwaldzkiego, ul.
Stradom i ul. Straszewskiego; linia 124 z Ruczaju
do al. Krasinskiego bez zmian, a następnie przez
Aleje Trzech Wieszczów, Warszawską, pl. Matejki, Basztową, Dworzec Główny i dalej jak obecnie
(powrót: Dworzec Główny – Pawia – Ogrodowa –
Warszawska – Aleje Trzech Wieszczów); linia
152 do al. Focha bez zmian, a następnie przez
Aleje Trzech Wieszczów – Warszawską – pl. Matejki – Basztową – Dworzec Główny i dalej jak
obecnie (powrót: Dworzec Główny – Pawia –
Ogrodowa – Warszawska – Aleje Trzech Wieszczów); linia 192 do al. Focha bez zmian, a następnie przez Aleje Trzech Wieszczów, Warszawską, pl. Matejki, Basztową, Dworzec Główny
i dalej jak obecnie (powrót: Dworzec Główny –
Pawia – Ogrodowa – Warszawska – Aleje Trzech
Wieszczów).
! Lublin (autobus). W ruchu są juŜ dwa niskopodłogowe autobusy Miejskiej Komunikacji Prywatnej. Den Oudsten B90 pojawił się 23 maja, a 3
czerwca MAN NL202. Oba skierowane zostały do
obsługi linii 57, jednej z najbardziej obciąŜonych
tras w mieście.
! Lublin (autobus). 30 minibusów iveco turbo
daily A45.10 Lubelskiej Korporacji Komunikacyjnej
otrzymało nowe lubelskie tablice rejestracyjne. Busy obsługujące kilka linii podmiejskich do tej pory
miały warszawskie numery zaczynające się na
WXX. Zmiana związana jest z upłynięciem terminu
leasingu, jakim były objęte.
! Łódź (tramwaj). SkrzyŜowanie Zachodnia /
Legionów jest aktualnie remontowane, co owocuje
rozlicznymi objazdami tramwajowymi i autobusowymi. W wyniku tegoŜ nastąpiły takie oto ciekawe
zdarzenia: pierwszy raz funkcjonują 2 zastępcze linie tramwajowe Z1 i Z2. Ta druga posiada mieszaną obsługę, gdyŜ spotyka się na niej pojazdy MPK
Łódź i Tramwajów Podmiejskich, co stanowi podwójny ewenement (po pierwsze: obsługa przez
dwa przedsiębiorstwa; po drugie TP obsługują linię
miejską). Na quasi-deptakowym odcinku ul. Piotrkowskiej (od Próchnika do placu Wolności) pierwszy raz pojawiły się liniowe autobusy (objazdy linii
95, 96, 99 i nocnych). Zmieniły się trasy tramwajowych zjazdów do zajezdni, w wyniku czego pierwszy raz od wielu lat moŜna zaobserwować 803N na
Kilińskiego.
! Olkusz (autobus). W miejscowym PKM na
testach przebywa autobus MAN SL263 o numerze
209 z PKM Jastrzębie.
! Płock (autobus). Od 25.05. zmieniła się trasa
linii nr 3. Teraz, zamiast jechać Wyszogrodzką,
skręca w ulicę Czwartaków. KM Płock zapowiadała
tę zmianę na 1.05., ale prace remontowe na skrzyŜowaniu Wyszogrodzkiej z Jana Pawła II nie pozwoliły na wcześniejsze wprowadzenie zmiany. Od
1.06. równieŜ linia nr 17 zmieniła swoją trasę, jadąc
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teraz na Podolszyce z pominięciem Dworca PKP.
Na parkingu Auchana wydzielono przystanek i tam
właśnie 17 kończy bieg. Aby mieszkańcy Płocka
(i nie tylko, bo 17 jeździ do odległego Brudzenia)
oswoili się ze zmianą, a przy okazji mogli swoim
pociechom na Dzień Dziecka kupić prezent, KM
Płock wspólnie z Auchanem zawiadomiła, Ŝe w tym
pięknym dniu pasaŜerowie mogą korzystać z tej linii
bezpłatnie.
! Płock (autobus). W Dzień Dziecka w al. Piłsudskiego doszło do groźnego wypadku. A wszystko prawdopodobnie przez kierowcę autobusu komunikacji miejskiej. Po godzinie 10 wyjeŜdŜał właśnie z ul. Wyszogrodzkiej w Piłsudskiego. Gwałtownie zjeŜdŜając na lewy pas wystraszył jadącego
za nim golfa, którego kierowca odbił w lewo i czołowo zderzył się z nadjeŜdŜającym z naprzeciwka
polonezem. Obydwa samochody zarzuciło i wpadły
na jadącego od strony Podolszyc fiata uno. Na te
wszystkie pojazdy najechał jeszcze wielki autobus
Polskiego Expressu. Tak przynajmniej ustaliła policja, bo kierowca autobusu miejskiego nie czekał na
rozwój wypadków i... odjechał.
! Radom (autobus). Pod koniec kwietnia pojawiły się dwa ikarusy 260.04, błyszczące świeŜym
lakierem i próbnymi tablicami rejestracyjnymi,
o nieznanych numerach taborowych. Zapewne są
to podmiany za któreś z obecnie jeŜdŜących.
! Radom (autobus). W połowie maja pojawił
się MAN SG272 o numerze taborowym 36, pochodzący z początku lat 90. ubiegłego stulecia. Jest to
juŜ co najmniej drugie obsadzenie numeru 36. Zapowiadane są dalsze zakupy tego typu autobusów,
gdyŜ pan Michalczewski kocha MANy w kaŜdej postaci. Informacja z ostatniej chwili: w hali ITS widziany był kolejny MAN SG272. 30 maja bus nie był
jeszcze przemalowany i prezentował się w pomarańczowo-Ŝółto-białych barwach. Jego numer taborowy takŜe, póki co, nie jest znany.
! Radom (autobus). Pojawiły się pierwsze
skutki przedłuŜającego się konfliktu pomiędzy Zarządem a związkami zawodowymi działającymi
w radomskim MPK. 24 maja Zarząd Miasta poparł
wniosek Rady Nadzorczej przedsiębiorstwa i podjął
decyzję o odwołaniu Zarządu (z pewnością prezesa
Ryszarda Witeckiego, nie wiadomo jeszcze, czy
odwołani będą takŜe wiceprezesi). Stanie się to 11
czerwca podczas zgromadzenia wspólników spółki.
Oficjalnie powodem odwołania prezesa jest „dobro
społeczne” i potrzeba uspokojenia napiętej sytuacji
w firmie. Władze miasta uznały, Ŝe w chwili obecnej
i tak niemoŜliwa byłaby współpraca zarządu z załogą, więc „jedyną słuszną” decyzją moŜe być odwołanie kierownictwa. Szerzej o konflikcie w MPK postaramy się napisać po 11 czerwca, gdy znany będzie następca prezesa.
! Radom (autobus). 25 maja, z powodu modernizacji skrzyŜowania ulic Chrobrego, Akademickiej i Rapackiego, zamknięta była ulica Rapackiego.
Skutkiem tego był objazd, którym kursowały autobusy linii 3. Jego trasa wiodła ulicami Chrobrego,
Daszyńskiego i Paderewskiego.
! Radom (autobus). TakŜe 25 maja, w związku
z ingresem biskupa Zygmunta Zimowskiego, zamknięte były ulice Sienkiewicza, Mickiewicza oraz
Narutowicza. W godzinach od 15:00 do 20:00 autobusy komunikacji miejskiej kursowały następującymi objazdami:
- linie 1, 3, 10, 14, 15: 25 Czerwca, Waryńskiego,
Traugutta;
- linia 2: Traugutta, śeromskiego (powrót Wałowa,
Lekarska, Tochtermana), Reja, Okulickiego;
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- linia 5: 25 Czerwca, Waryńskiego, Traugutta, śeromskiego (powrót Wałowa, Lekarska, Tochtermana), Reja, Okulickiego;
- linia 23 i F: Traugutta, śeromskiego (powrót Wałowa, Lekarska, Tochtermana), Reja, Mireckiego;
- linia 27: 25 Czerwca, Waryńskiego, Traugutta,
śeromskiego (powrót Wałowa, Lekarska, Tochtermana), Reja, Mireckiego.
Ponadto, nieczynne były przystanki Mickiewicza /
Katedra, Sienkiewicza / Katedra, Narutowicza / Kościuszki i Narutowicza / Podwalna. Dla linii 1, 3, 5,
10, 14, 15, 27 uruchomiono tymczasowe przystanki
Waryńskiego / Prusa w obu kierunkach. Na pozostałych trasach objazdowych obowiązywały wszystkie przystanki dla linii miejskich oraz przystanki
Traugutta / Piłsudskiego dla linii podmiejskiej F.
Szczególnie smakowity był objazd przez Waryńskiego, gdyŜ normalnie Ŝadna linia tamtędy nie jeździ. Poza tym, przez zamknięcie ul. Narutowicza
(w załoŜeniach miały tam parkować autokary dowoŜące gości i planowane 100 tys. wiernych; w rzeczywistości stały tylko trzy) na swoje dawne trasy
z wczesnych lat osiemdziesiątych wróciły linie 2, 5,
23 i F.
! Radom (autobus). W związku z awarią kanalizacji 27.05. w godzinach wieczornych zamknięto
odcinek ul. Królowej Jadwigi między ul. Sobieskiego
a pętlą Osiedle Michałów. Przez dwa dni trasy linii
3, 7, 24 i 101 przebiegały ulicą Mieszka I. Busy zawracały na skrzyŜowaniu z ul. Piastowską, a ich
postój wyznaczony był na przystanku Mieszka I /
Piastowska (w kierunku centrum). Godziny odjazdów z tego przystanku były identyczne, jak godziny
odjazdów z pętli Osiedle Michałów.
! Radom (autobus). Od godziny 8:00 15 maja
do 17 maja włącznie oraz od godziny 8:00 28 maja
do 29 maja włącznie zamknięty był fragment ul.
Klwateckiej. W związku z tym, autobusy linii 21 kursowały ulicami Warszawską, Ofiar Firleja i Barlickiego do przystanku Warszawska / Barlickiego wyznaczonego na przystanek końcowy. Kursy wariantowe do pętli Wincentów były wykonywane dotychczasową trasą, natomiast w przeciwnym kierunku
bezpośrednio ulicą Warszawską z pominięciem ulic
Klwateckiej, Błędowskiej i Trzebińskiego. Odjazdy z
pętli Wincentów były opóźniane o 4 minuty, a z pętli
Warszawska / Barlickiego o 1 minutę.
! Radom (autobus). W BoŜe Ciało (30 maja)
autobusy kursowały objazdami lub oczekiwały na
trasach do momentu zakończenia procesji. Objazdów było sporo, lecz dotyczyły tylko jednostkowych
kursów.
! Radom (autobus). Radomskie MPK straciło
105 tys. złotych, które – zamiast na dokapitalizowanie miejskiego przewoźnika – zostały przeznaczone
na podniesienie udziałów gminy w lokalnej rozgłośni Radio Radom. Decyzję tę podjęła na ostatniej
sesji Rada Miejska głosami radnych z SLD. Gmina
jest większościowym udziałowcem radia i aby być
nim nadal, musiała znaleźć pieniądze. Znalazła je
w szufladce z napisem MPK i radośnie przeniosła
do szufladki o nazwie Radio Radom. Prezydent
Włodarczyk z rozbrajającą szczerością stwierdził,
Ŝe zabrał pieniądze MPK, bo firma miała w I kwartale wypracowany zysk.
! Radom (autobus). Lato się zbliŜa, więc
MZDiK dojrzał do tego, aby zwiększyć częstotliwość
linii podmiejskiej J, którą dojechać moŜna z Radomia do zalewu w Siczkach. Od 1 czerwca w dni
powszednie dołoŜono cztery dodatkowe kursy.
W dni wolne od pracy dodatkowych kursów będzie
juŜ 8. Niestety, hojność MZDiK zakończy się praw-

dopodobnie po wakacjach. Chyba, Ŝe wrzesień teŜ
będzie ciepły. Ponadto, na uruchomienie komunikacji czeka drugi podradomski zalew – w Domaniowie. W zeszłym roku MZDiK i gmina Przytyk nie
zdąŜyli i wydłuŜone kursy linii D miały okazję zaistnieć tylko przez dwa weekendy sierpnia. Czy w tym
roku autobusy linii D wcześniej dojadą do Domaniowa? Mamy taką nadzieję i z niecierpliwością
czekamy na decyzję MZDiK.
! Radom (autobus). Od 3 czerwca, w związku
z postulatami władz gminy Zakrzew, trasa linii 26
została przedłuŜona do Dąbrówki Nagórnej W. Na
nowej pętli autobusy pojawiają się dwukrotnie tylko
w dni powszednie. Rano odjazd o godzinie 6:03 i po
południu o 16:15. W związku z korektą trasy, uległ
zmianie rozkład jazdy linii 26 w dni powszednie.
Ponadto, linia 26 jest od 3.06. obsługiwana wyłącznie przez autobusy niskopodłogowe.
! Szczecin (autobus, tramwaj). JuŜ po raz
drugi, od 2 czerwca, w Szczecinie z inicjatywy
Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej ruszyły Turystyczna Linia Tramwajowa 0 i Turystyczne Linie Autobusowe 50 i 100.
W porównaniu z zeszłym rokiem, trasa linii 0 uległa
niewielkim zmianom i prowadzi obecnie od Bramy
Portowej przez pl. Rodła, pl. Sprzymierzonych, Bohaterów Warszawy, Piłsudskiego, Matejki, Stocznię,
Wały Chrobrego, Kolumba, Pomorzany, Chmielewskiego do Bramy Portowej. Obsługa: Bremen nr
144 (rok prod. 1926), N-167 (rok prod. 1954), 4N216 (dwukierunkowy, rok prod. 1956), 4N+4ND nr
293+343 (lata prod. 1961 i 1958). Z Bramy Portowej odjeŜdŜa równieŜ jelcz 272 linii 50. Początek
przy Bramie Portowej, trasa wiedzie przez Wały
Chrobrego, pl. Rodła, pl. Grunwaldzki, Jasne Błonia, pętlę Kołłątaja, Słowackiego, Zaleskiego, al.
Wojska Polskiego, Wawrzyniaka, Mickiewicza,
Traugutta, uliczkami Pogodna do Monte Cassino,
pl. Odrodzenia, pl. Rodła, al. Jedności Narodowej,
Bramę Portową, Nową, NabrzeŜe Wieleckie, most
Długi, Celną, Bytomską, Energetyków, most Długi
do Bramy Portowej. Linia 100 to wyjazdy na trasę
linii 50 (Police Rynek – Brama Portowa) i zjazdy do
Polic.
! Szczecin (tramwaj). Od pewnego czasu jako
solówka objawia się wagon 105Na/Ng-745, którego
doczepa nr 746 odpoczywa w zajezdni Pogodno.
Natomiast z powodu uszkodzenia wózków wagonu
105Np-1036, jego brat nr 1035 takŜe kursuje solo,
najczęściej na brygadach szczytowych linii 11.
! Szczecin (tramwaj). W poprzednim numerze
była mowa o przekładce wagonu 105N-1040 z zajezdni Golęcin na 105N-600 (ex-672) z zajezdni
Niemierzyn. Przekładka juŜ została wykonana. Nowa sześćsetka jest juŜ na Niemierzynie. Wyraźnie
widać, Ŝe pudło jest z wagonu 1040 – w odróŜnieniu od starego ma gniazda sterowania jak 105Na,
blachę między światłami i szafę z bezpiecznikami,
a nie małą skrzyneczkę. Poprzedni wagon nr 600
(ex-672) był ostatnią stopiątką bez blachy między
światłami.
! Szczecin (tramwaj). We wtorek 28 maja po
południu na pl. Hołdu Pruskiego nieoczekiwanie
przewrócił się, prawdopodobnie ze starości, słup
trakcyjny. W Szczecinie niektóre mają juŜ po 50–60
lat. Przy okazji stwierdzono, Ŝe około 150–200 słupów kwalifikuje się do natychmiastowej wymiany.
Ruch przywrócono dopiero 1 czerwca rano. Przez
ten czas odcinek od ul. Matejki do pl. śołnierza został pozbawiony tramwajów. Linie 1 i 4 skierowano
zastępczo do Stoczni Szczecińskiej. Niesamowitą
gratką dla miłośników było to, Ŝe tramwaje wyposa-

Ŝone w elektroniczne tablice wyświetlają napis
„1 Stocznia Szcz.”. Linia 1 kursowała do Stoczni
w latach 70. i 80. – do czasu jej zlikwidowania.
! Szczecin (tramwaj). Wycofywanie tramwajów GT6 nabiera tempa. W zajezdni Golęcin odstawione są wagony 901, 904, 907 i 911, niektóre zostały juŜ mocno zdekompletowane. Ostatnio dołączył do nich jeszcze 919 po wykolejeniu i uderzeniu
w słup. Zajezdnia Niemierzyn na razie utrzymuje 7
sztuk GT6 i 2 doczepy. Planowane jest skreślenie
obu doczep, natomiast wycofywanie helmutów jest
przewidziane tylko w przypadku cięŜkich uszkodzeń.
! Toruń (tramwaj). W związku z remontem torowiska na skrzyŜowaniu Lubicka / Wschodnia oraz
w ciągu ul. Traugutta od 9.05. do 5.06. linia 1 kursuje objazdem przez ul. Uniwersytecką, Kościuszki i
Wschodnią. Kursowanie linii 4 jest zawieszone.
! Warszawa (autobus). Kilka dni temu reklam
„prawie całopojazdowych” (przednia i tylna ściana
są nadal czerwono-Ŝółte) nabawiły się dwa ikarusy
z T-10 Ostrobramska: 2557 i 2593. Nie byłoby moŜe w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, Ŝe reklamy Centrum Handlowego King Cross mają paskudny, róŜowo-fioletowy kolor. Pojazdy wywołują
ból oczu, przy którym chowają się tramwajowe reklamy RóŜowej Pantery.
! Warszawa (autobus). W związku z organizowanym VII Piknikiem Lotniczym na terenie lotniska w Góraszce koło Wiązowny, tak jak w latach
ubiegłych, w dniach 25–26.05. w ramowych godzinach 7:00–20:00 zostały uruchomione „przewozy
wahadłowe autobusami oznakowanymi numerem
200” na trasie: (Warszawa) pl. Bankowy – Marszałkowska – r. Dmowskiego – Marszałkowska – pl.
Konstytucji – Waryńskiego – r. Jazdy Polskiej – al.
Armii Ludowej – most Łazienkowski – al. Stanów
Zjednoczonych – r. Wiatraczna – Grochowska –
Płowiecka – Br. Czecha – (Wesoła) Trakt Brzeski –
szosa lubelska – (Majdan) szosa lubelska – (Góraszka) szosa lubelska – Wiązowna. Autobusy zatrzymywały się na wybranych przystankach: Pl.
Bankowy, Centrum, Pl. Konstytucji, Metro Politechnika, Pl. Na RozdroŜu, Saska, Wiatraczna, Pl.
Szembeka, Płowiecka, Kajki (wszystkie na terenie
Warszawy), Szosa Lubelska (w Wesołej), Góraszka, Wiązowna. W autobusach oznaczonych numerem 200 obowiązywały bilety: normalne za 2,40 zł
i ulgowe za 1,20 zł niezaleŜnie od ilości przejechanych przystanków. Niestety, w tym roku bilety okresowe były niewaŜne, lecz mimo to chętnych do kasowania biletów jednorazowych było raczej niewielu, gdyŜ o tym informowała tylko niewielka notka
w rozkładzie jazdy. Obsługę zapewniło 20 brygad
ze wszystkich siedmiu zajezdni naleŜących do
Miejskich Zakładów Autobusowych. W ciągu dwóch
dni najwięcej pojawiło się ikarusów 280 (przewaŜały
w wersji z automatyczną skrzynią biegów), ale
moŜna było zaobserwować takŜe kilka MANów NG
313, a nawet dwa neoplany N4020td i jednego jelcza M181M. Przy okazji, warto zwrócić uwagę na
oficjalne sformułowanie uŜyte w komunikacie ZTM,
zacytowane powyŜej. Jest kolejny przykład, w jaki
sposób poradzono sobie z nową ustawą o transporcie drogowym. Formalnie nie była to linia, a jedynie przewozy wahadłowe, choć w porównaniu
z rokiem ubiegłym, pod względem zasad funkcjonowania i obsługi nic się nie zmieniło. Obowiązywała identyczna trasa z tymi samymi przystankami
oraz podobna taryfa (tzn. miejska na całej długości
trasy). Tak jak rok temu, pasaŜerowie mogli wsiadać i wysiadać na kaŜdym z przystanków ujętych
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w rozkładzie. Autobusy kursowały bez szczegółowego rozkładu jazdy, a o odjazdach z obu krańców
decydował Nadzór Ruchu, analizując frekwencję
(w praktyce częstotliwość wynosiła w granicach 8–
15 minut). Smaczku całej sprawie dodał fakt, Ŝe
w kasetach bocznych znajdowały się tablice uŜywane w ubiegłym roku z przebiegiem trasy i wyszczególnionymi przystankami (tzw. koraliki), na
których oprócz numeru linii znajdował się napis „linia przyspieszona”.
! Warszawa (autobus). 27.05. około godziny
10:30 na rogu ul. Bronisława Czecha i Kajki kierowca jadący subaru stracił panowanie nad kierownicą
i wjechał w wiatę przystanku autobusowego Kajki
01, niszcząc ją dokumentnie. Ponadto staranował
barierkę i ranił – na szczęście lekko – dwie osoby.
Policja bada przyczyny wypadku – na razie wiadomo, Ŝe prowadzący był trzeźwy.
! Warszawa (duŜe ilości wody). 28.05. nastąpiła powódź w metrze, poniewaŜ około południa
nad Warszawą przeszła straszna ulewa. Zaowocowało to m.in.: zalaniem Mokotowa i jednej z jego
głównych arterii – ul. Puławskiej, gdzie wysiadły sygnalizacje świetlne na większości skrzyŜowań oraz
metra, które kursowało na skróconej trasie Ratusz –
Wilanowska. Dalej stacje były pozalewane. Najgorzej było na Imielinie i Stokłosach, gdzie wybijająca
ze studzienek woda zaczęła spływać na perony.
Początkowo metro dojeŜdŜało jeszcze do Kabat,
nie zatrzymując się na tych dwóch stacjach. Po południu stacje wysuszono i przywrócono kursowanie
pociągów na całej linii aŜ do Kabat. W czasie przerwy w ruchu kursowało kilkanaście autobusów zastępczych, tzw. eMek. I jeszcze ciekawostka: na
stacji Wilanowska do powstrzymywania napływającej wody uŜyto, m.in., drzwi antyatomowych, mających chronić ludzi w czasie ataku nuklearnego!
! Warszawa (metro). Z dniem 1.07. na dobre
zamkną się wszystkie bramki broniące wstępu na
stacje stołecznego metra, a otwierać się będą tylko
na widok Warszawskiej Karty Miejskiej lub biletu
z paskiem magnetycznym. Obecnie po kilka bramek na kaŜdej stacji stoi otworem (opatrzone są
napisami „swobodne przejście”), a podyktowane
jest to troską o pasaŜerów posługujących się papierowymi biletami okresowymi, które uŜywane do
otwierania bramek ulegałyby szybkiemu zniszczeniu. Stan taki miał trwać dopóty, dopóki Warszawska Karta Miejska nie stanie się dobrem powszechnie dostępnym. Jak widać, ZTM uznał, Ŝe liczba
punktów dystrybucji i ładowania WKM jest juŜ wystarczająca (około 400 w Warszawie i okolicach)
i wreszcie nowoczesny system biletowy w metrze
moŜe spełniać swoje zadanie.
! Warszawa (tramwaj). Od maja Tramwaje
Warszawskie zaczęły na taborze naklejać nowe cyferki. Są one czarnego koloru z czerwonymi cieniami lub na odwrót. Dotychczas stosowano Ŝółte
cyferki. Do tej pory naklejki z czarnymi cyframi
i czerwonymi cieniami dostały wozy: jako pierwszy
1387 (po wypadku; jego brat bliźniak 1383 zachował dotychczasowy kolor numeru taborowego)
i 1470+1469, zaś 366+218 i 1280+1279 – czerwone cyferki z czarnymi cieniami.
! Warszawa (tramwaj). Około 20.05. skład
wolskich tyrystorów 105N2k 2016+2017 dostał pantografy takie, jak mają bulwy i stoszesnastki, czyli
stemmany typu Fb700.
! Warszawa (tramwaj). 27–28.05.2002 r. na
linii 15 zarejestrowano mokotowską naukę jazdy
13N 412+269. Prawdopodobnie chodzi o „wykręcenie” przez nią kilometrów, poniewaŜ jest przewi3

dziana w tym roku do remontu, a – jak wiadomo –
wagon idący do NG musi mięć odpowiedni przebieg. Zresztą R-3 postąpiło podobnie jak niegdyś R4 ze swoją nauką jazdy 449+482, która obecnie
jeździ juŜ normalnie liniowo. W związku z tym, Ŝe
do końca tego roku (i prawdopodobnie takŜe przez
kilka miesięcy przyszłego) w Warszawie nie będą
organizowane kursy dla motorniczych, Tramwaje
Warszawskie postanowiły przywrócić do ruchu
wszystkie wagony słuŜące dotychczas jako nauki
jazdy. Do tej pory na liniach zaobserwowano składy: 412+269 z R-3 i 1228+1227 z R-2. A szykowane są jeszcze: 628+455 z R-4, 1186+1187 z R-3,
1093+1094 z R-1, 1190+1191 z R-4 oraz tyrystor
2012+2013 z R-1. Z tym ostatnim moŜe być jednak
problem (ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła),
gdyŜ w czasie jazdy jako „L” z wagonu zniknęło
sporo elementów. I teraz przydałby mu się jakiś remoncik. Wszystkie składy są, oczywiście, w barwach zakładowych.
! Warszawa (tramwaj). JeŜeli gdzieś w Polsce pali się tramwaj, to na 90% jest to Warszawa.
Tym razem – 28.05.2002 r. – zapalił się jadący
w stronę śoliborza tramwaj 13N 548+549 na rondzie ONZ. Tylko dzięki przytomności umysłu motorowego nikt nie został ranny. PoniewaŜ prowadzący

pojazd, widząc dym, natychmiast wypuścił pasaŜerów. Po chwili na miejsce zdarzenia dotarły jednostki straŜy poŜarnej, które w 35 minut uporały się
z ogniem. Tyle właśnie trwało zatrzymanie, w którym utknęło 26 składów. Stały one prawie aŜ do
Dworca Centralnego. Zdarzenie to dodatkowo bardzo utrudniło i tak juŜ dosyć sparaliŜowaną komunikację w mieście. Dodajmy, Ŝe 548+549 juŜ wrócił
do ruchu.
! Warszawa (tramwaj). ZTM pozytywnie ocenił działanie kamer zainstalowanych na próbę w kilku składach tramwajowych. Teraz miejscy urzędnicy zastanawiają się, jak sfinansować zakup większej ilości tych urządzeń. Ponadto kamery mają być
teŜ zainstalowane w autobusach.
! Warszawa (tramwaj). W związku z pracami
torowymi na pl. Narutowicza, ZTM wprowadził następujące zmiany w kursowaniu tramwajów:
w dniach od 23.05. godziny 4:00 do 3.06. godziny
4:00 dla linii 44 jako krańcowy obowiązywał przystanek Pl. Narutowicza 14 (tor techniczny) zamiast
przystanku Pl. Narutowicza 11. Z kolei od 25.05.
godziny 0:00 do 27.05. godziny 4:00 tory wraz
z przystankami Pl. Narutowicza 11, 12, 14 były wyłączone z eksploatacji. W tym czasie tramwaje linii
32 kursowały na trasie wydłuŜonej ulicami Grójecką

i Banacha do pętli Banacha (wspólny tor z linią 2).
Natomiast od 1.06. godziny 0:00 do 3.06. br. godziny 4:00 dla linii 32 jako krańcowy obowiązywał
przystanek Pl. Narutowicza 14 zamiast przystanku
Pl. Narutowicza 12.
! Warszawa (tramwaj). W związku z zakończeniem robót torowych na pętli Banacha, od dnia
26.05. od około godziny 20:00 została przywrócona
stała lokalizacja przystanków krańcowych dla linii 2,
20, 29 i 47. Jednocześnie utrzymano funkcjonowanie tymczasowego przystanku dla wsiadających
przy wyjeździe z pętli.
! Wrocław (tramwaj). Stodwójka nr 2025 po
bohaterskim, acz przegranym pojedynku z tirem
odchodzi do Krainy Wiecznego Kursowania. Na pociechę pojawiły się dwa następne składy z wychylnymi drzwiami: 2222+2223 i 2230+2231, a niebawem będzie trzeci – 2546+2547.
Adam Dubis, Jarosław Girstun, Remigiusz
Grochowiak, Krystian Jacobson, Tomasz
Kaczmarek, Jacek Kalicki, Michał Kamiński,
Rafał Lamch, Krzysztof Lipnik, Bartosz
Mazur, Michał Musiał, Jakub Putyra,
Mariusz Sondel, Tomasz Szydłowski,
Rafał Tarnawski, Krzysztof Utracki,
Sławomir Zamuszko

Paradoksy górnośląskiej
komunikacji – odc. 2

cym wydarzeniem. Zatem 16 stycznia br. dokonano
korekty trasy i rozkładu. Skomunikowania (jako
rzecz rzadko występująca na obszarze działania
KZK GOP) z odlotami i przylotami samolotów zostały zlikwidowane, by nie stanowić odstępstwa od
przyjętej reguły. Trasa uległa teŜ niewielkiej korekcie. W efekcie na terenie Sosnowca „reprezentacyjny ekspres” zatrzymuje się na wszystkich przystankach autobusowych, pokrywając się z trasą tramwaju linii 21, a linia ta na całej trasie ma w tej chwili
24 przystanki (czyli o kilka więcej, niŜ dotychczasowa linia nr 885). Ciekawostką jest teŜ obowiązująca
taryfa. Nie jestem w stanie stwierdzić, czy pojawiła
się ona od razu po wprowadzeniu nowego rozkładu,
czy są to dalsze działania w celu pozyskania pasaŜerów. W kaŜdym razie utrzymane zostały zasady:
jedna gmina – 2 zł, dwie gminy – 3 zł, cała trasa – 4
zł, ale wprowadzone zostały dwa wyjątki: za przejazd z Katowic do Sosnowca płacimy 1,50 zł, a za
przejazd z Sosnowca do Będzina – 2 zł. CóŜ, nie
ma to jak jasny, przejrzysty, logiczny i zrozumiały
dla pasaŜera system opłat za przejazd. A co pełni
funkcję kasy fiskalnej? Oczywiście, kieszeń kierowcy.
Drugim zagadnieniem jest zmiana w komunikacji
tramwajowej wprowadzona przez KZK GOP od 1
maja br., a raczej powstała od tego dnia efemeryda
w postaci jednokierunkowej linii tramwajowej nr 32
kursującej na trasie Czeladź Pętla – Gołonóg Podstacja. Jest to o tyle interesujące, Ŝe powrót trasą
Gołonóg Podstacja – Czeladź Pętla wykonywany
jest juŜ jako linia tramwajowa nr 22. Tak samo
oznaczone są kursy na trasie Czeladź Pętla – Huta
Katowice i Huta Katowice – Czeladź Pętla, a takŜe
wyjazdy na linię i zjazdy z linii. Efektem tego jest
dezorientacja pasaŜerów i pogorszenie czytelności
całego układu komunikacyjnego, a dla motorowych
– konieczność zmiany otablicowania na kaŜdej
końcówce, chyba Ŝe mają szczęście do wagonów
wyposaŜonych w elektroniczne wyświetlacze. Patrząc na zmiany wprowadzone od 1 kwietnia br.
moŜna było domniemać, Ŝe nie da się wymyślić
bardziej absurdalnych rozwiązań. Okazuje się jednak, Ŝe po raz kolejny nie został doceniony lokalny

organizator komunikacji... Aczkolwiek linia nr 32 nie
pojawiła się bez przyczyny – konieczne było przywrócenie drugich wagonów na linii tramwajowej nr
9.
Wprowadzane obecnie przez KZK GOP zmiany,
polegające na zwiększeniu na niektórych liniach
oferty przewozowej, to nic więcej jak jedynie naprawianie popełnionych wcześniej błędów i przywracanie stanu poprzedniego (w tym przypadku za
stan wyjściowy naleŜałoby przyjąć stan ze stycznia
br.). Niestety, w wielu przypadkach nie przywrócono
nawet stanu poprzedniego, a pozytywne zmiany
kompensowane są szeregiem ocenianych pejoratywnie.
Andrzej Soczówka

Tym razem chciałbym się skupić na dwóch zagadnieniach. Jedno z nich to „reprezentacyjny ekspres” do lotniska w Pyrzowicach, a drugie to uruchomienie od 1 maja linii tramwajowej nr 32. Tematy te nie są pierwszej świeŜości, dlatego teŜ postaram się spojrzeć na nie z perspektywy.
Linia przyspieszona o numerze 885 kursowała
z Katowic do lotniska w Pyrzowicach. Stan taki
utrzymywał się przez kilka dobrych lat. AŜ w 2001
roku pojawił się problem, gdyŜ gminy nie za bardzo
chciały płacić za kilometry wykonywane przez tę linię, a i najtańszy przewoźnik nie naleŜał do najsumienniejszych – linię tą obsługiwało Prywatne
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne z Rudy
Śląskiej (właściciel – H. Zagozda). Linia nr 885 została zawieszona z dniem 1 listopada 2001 roku.
W związku z tym powstał dosyć interesujący paradoks, mianowicie lotnisko nie miało połączenia
z centrum aglomeracji katowickiej. Problem ten został nagłośniony przez media i stosunkowo szybko
znalazło się jego rozwiązanie. Od 1 grudnia 2001
roku uruchomiona została prywatna linia minibusowa (zwana potem „reprezentacyjnym ekspresem”),
kursująca z Katowic do lotniska w Pyrzowicach,
z rozkładem dopasowanym do godzin przylotów
i odlotów samolotów. Rozkład był dosyć ambitny,
jeśli idzie o ilość kursów (zamiast dotychczasowych
czterech było kilkanaście), minibus zatrzymywał się
na trasie tylko na najwaŜniejszych dla tej relacji
przystankach, tak więc moŜna powiedzieć, Ŝe znaleziono rozwiązanie idealne. Oczywiście, jego cena
była odpowiednio wyŜsza, w związku ze wzrostem
komfortu podróŜy (tak określano efekty cenowe
wprowadzonego rozwiązania): w granicach jednej
gminy bilet kosztował 2 zł, w granicach dwóch gmin
– 3 zł, a na całej trasie – 4 zł. Nie obowiązywały
ulgi. Niestety, pasaŜerowie nie przyzwyczaili się do
nowej linii i „reprezentacyjny ekspres” świecił pustkami, a zauwaŜenie tam więcej, niŜ jednego lub
dwóch pasaŜerów moŜna było nazywać interesują4
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Piotrków Trybunalski
– sprostowanie
Chciałbym sprostować informację zamieszczoną
w 8 numerze Przystanku. Chodzi o wiadomość
z Piotrkowa Trybunalskiego o uruchomieniu linii 13.
OtóŜ linia 13 została uruchomiona 3 września 2001
r., a nie w marcu 2002 r. Linia ta została utworzona
z części międzyszczytowych kursów linii 3. Początkowo jej trasa przebiegała ulicami: Słowackiego –
al. Armii Krajowej – Wojska Polskiego – Polskiej
Organizacji Wojskowej – Słowackiego – pl. Kościuszki – al. 3 Maja – al. Kopernika – Sulejowską –
Wyzwolenia – Wolborską – Wolborska / Leśników
(kursy przedpołudniowe) albo: – Wolborską – Rakowską – Rakowska (Szpital Wojewódzki – kursy
popołudniowe). Od 11 marca 2002 r. 1 kurs przedpołudniowy (z ul. Wolborskiej) skierowano do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przy ul.
Dworskiej (podobnie jak 2 kursy linii 3). Jednak
z powodu zbyt małej frekwencji kursy te zostaną
wkrótce zlikwidowane. Swoją drogą, ciekawe dlaczego informacja o kursach do WORD zamieszczona jest tylko na kilku przystankach? Na pętli
WORD nie ma nawet rozkładu 13, a na rozkładzie 3
nie ma kursów z WORD. Obecnie trasa linii 13 wy-

gląda następująco: (1 kurs: WORD – Dworska –
Słowackiego –) Słowackiego – al. Armii Krajowej –
Wojska Polskiego – Polskiej Organizacji Wojskowej

– Słowackiego – pl. Kościuszki – al. 3 Maja – al.
Kopernika – Sulejowska – Wyzwolenia – Wolborska
– Wolborska / Leśników (kursy przedpołudniowe),

albo: – Wolborska – Rakowska – Rakowska (Szpital Wojewódzki – kursy popołudniowe).
Krzysztof P. Kapuściarek
Statystyka

Składy 105N2k/2000 Tramwajów Warszawskich
l.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

numery
numery
taborowe fabryczne
2074+2075
2076+2077
2078+2079
2080+2081
2082+2083
2084+2085
2086+2087
2088+2089
2090+2091
2092+2093
2094+2095
2096+2097
2098+2099
2100+2101
2102+2103
2104+2105
2106+2107
2108+2109
2110+2111
2112+2113
2114+2115
2116+2117
2118+2119
2120+2121
2122+2123
2124+2125
2126+2127
2128+2129
2130+2131
2132+2133
2134+2135

60A+59B
62A+61B
64A+63B
72A+71B
76A+75B
74A+73B
78A+77B
80A+79B
82A+81B
92A+91B
94A+93B
96A+95B
98A+97B
100A+99B
102A+101B
104A+103B
106A+105B
108A+107B
110A+109B
112A+111B
114A+113B
116A+115B
118A+117B
120A+119B
122A+121B
124A+123B
126A+125B
128A+127B
130A+129B
132A+131B
134A+133B

zajmalodata
ezdwanie
dostawy
nia
normalne R-1 25.03.2001
normalne R-1 28.03.2001
falki
R-1 30.03.2001
normalne R-1 30.04.2001
normalne R-4 26.05.2001
normalne R-1 04.06.2001
normalne R-1 21.06.2001
normalne R-1 23.06.2001
normalne R-1 26.06.2001
falki
R-1 03.08.2001
falki
R-1 06.08.2001
falki
R-1 08.08.2001
falki
R-1 13.08.2001
falki
R-1 16.08.2001
falki
R-1 30.08.2001
falki
R-4 01.09.2001
falki
R-4 19.09.2001
falki
R-4 24.09.2001
falki
R-4 29.09.2001
falki
R-4 06.10.2001
falki
R-4 15.10.2001
falki
R-4 20.10.2001
falki
R-4 26.10.2001
falki
R-4 10.11.2001
falki
R-4 13.11.2001
falki
R-4 24.11.2001
falki
R-4 01.12.2001
falki
R-4 07.12.2001
falki
R-4 11.12.2001
falki
R-1 14.12.2001
falki
R-1 18.12.2001

Przystanek przedstawia

Praga (cz. 2)
Nie eksploatowano juŜ Ŝadnego autobusu napędzanego klasycznym paliwem. Linie zmieniały
stopniowo swój przebieg tak, aby w 1943 roku łączyć juŜ tylko koszary, lotniska i inne tajemne
obiekty. Jedynym nabytkiem były w 1944 roku 4
przyczepy sodomka PRK6. Znów całe dzielnice –
Troja, Bohnice, Libuš zostały odcięte od centrum,
a ich mieszkańcy zmuszeni byli dochodzić do
tramwaju niekiedy po kilka kilometrów. Ostatnie lata
wojny przyniosły, co prawda, dwie rachityczne linie
do Hostivařa i do Kačerova, ale to kiepska pociecha. Wiosną 1945 roku 15 autobusów kursowało na
6 liniach: A do Zaběhlic, E do cmentarza Ďablice,
G do Hostivařa, I do Ruzyni, P do Krča i R do Sedlca. Od 11 marca autobusy nie kursowały w niedziele. Podobnie trolejbusy na linię K od sierpnia 1943
r., a na W od marca 1945 r. nie wyjeŜdŜały
w dni wolne od pracy. 5 maja 1945 r. wybuchło
Praskie Powstanie i komunikacja miejska na kilka
dni przestała kursować w ogóle.

data
wpisania
na stan
27.03.2001
28.03.2001
30.03.2001
01.05.2001
26.05.2001
04.06.2001
21.06.2001
23.06.2001
26.06.2001
03.08.2001
06.08.2001
08.08.2001
13.08.2001
16.08.2001
30.08.2001
01.09.2001
19.09.2001
24.09.2001
29.09.2001
06.10.2001
15.10.2001
20.10.2001
26.10.2001
10.11.2001
13.11.2001
24.11.2001
01.12.2001
07.12.2001
11.12.2001
14.12.2001
19.12.2001

Uwagi:
uw- a) 30.08.2001 r. w wyniku kolizji ze skłaagi dem 1073+1063 przy pętli Al. Zieleniecka,
zniszczeniu uległ przód wagonu 2074.
1116+1117 R-1→R-4 452 i 660 (R-4)
a)
Z powodu kłopotów z ubezpieczeniem,
1106+1107 R-1→R-4 744+596 (R-4)
remont wagonu rozpoczął się dopiero
1132+1133 R-1→R-4 616+585 (R-4)
b)
5.02. br. Z początkiem kwietnia skład wró1199+1161 R-1→R-4 604+705 (R-4)
cił do ruchu z nowym przodem. Rozbity
624’’+723 (R-4)
przód wstawiono „na próbę” do kasacyj1108+1109 R-1→R-4 557+764 (R-4)
nego wagonu 105Na-1008’’;
1120+1121 R-1→R-4 348 i 445 (R-4)
b) 27.06.2001 r. wagon 2078 uczestniczył
1130+1131 R-1→R-4 444 i 703 (R-4)
w prezentacji na R-3 niskopodłogowej do1150+1151 R-1→R-3 420+551 (R-3)
czepy 4NBWE produkcji Cegielskiego.
1020 i 1096 (R-1)
Z powodu niedostosowania obręczy do1124+1125 R-1→R-4 441+497 (R-4)
czepki do warszawskich torów, przejechał
1180+1181 R-1→R-4 464’’+572 (R-4)
z nią tylko około 50 metrów;
1112+1113 R-1→R-4 399 i 426 (R-4)
c) 5.12.2001 r. na skrzyŜowaniu al. Soli2004+2003 R-1→R-4 654’’+741 (R-4)
c)
darności i ul. śelaznej skład uderzył w trzy
2002+2001 R-1→R-4 442 i 759 (R-4)
samochody osobowe. Po kilkudniowej na682+775 (R-4)
prawie tramwaj wrócił do ruchu;
d) fizycznie skasowano 417’, a 439 prze575 i 648’’ (R-4)
numerowano na 417’’;
422+495 (R-4)
e) fizycznie skasowano 321’ i 468’, a 532
439+637 (R-4)
d)
i 533 przenumerowano odpowiednio na
532+533 (R-4)
e)
321’’ i 468’’. 7.12.2001 r. na pl. Narutowi651+652’’ (R-4)
cza w bok wagonu 2113 uderzył cofający
554+555 (R-4)
skład 732+731. Wóz miał zarysowany cały
552+433 (R-4)
bok, ale wkrótce powrócił do ruchu;
570+571 (R-4)
f)
f) 17.11.2001 r. przy pl. Zawiszy w wyniku
547+529 (R-4)
g)
poślizgu bulwy doszło do kolizji ze skła802+801 (R-4)
dem 2044+2045. Po doraźnych napra777+778 (R-4)
wach tramwaj wrócił do ruchu;
260+261 (R-4)
g) 14.01.2002 r. na r. Babka skład zderzył
477+469 (R-4)
się czołowo z 1434+1433. PowaŜnie roz1008’’ i 1029 (R-1)
bity został przód pierwszego wozu. Obec1073 i 1088 (R-1)
nie skład stoi pod plandeką na śoliborzu.
oprac. Krzysztof Lipnik, KMKM w Warszawie
przesunięto

skreślono

Po wojnie
Po wycofaniu się Niemców przez długi czas tabor
znajdował się w tak opłakanym stanie, Ŝe prowadzenie regularnych linii graniczyło z niemoŜliwością.
Kolejne były uruchamiane w miarę, gdy kolejnym
autobusom przywracano sprawność. Od 25 sierpnia
1946 roku autobusy kursowały takŜe w niedzielę,
na początek na linii do ZOO. Przedwojenny rozkład
jazdy osiągnięto w roku 1952, a ilostan taboru odtworzono dopiero w 1960 roku. Eksperymenty z alternatywnymi paliwami w okresie wojny praktycznie
sparaliŜowały praski tabor w pierwszych latach po
wojnie. W koncepcjach rozwoju praskiej komunikacji starano się uniknąć powrotu autobusów do centrum, a przez kilka lat zachowana była praktyka polegająca na przedłuŜaniu linii z peryferyjnych pętli
tramwajowych do bardziej odległych dzielnic, a nawet daleko poza granice miasta. Linie, które łączyłyby poszczególne promienie gwiazdy nie istniały.
Innymi słowy, aby przemieścić się pomiędzy sąsiadującymi ze sobą dzielnicami, trzeba było jechać
przez centrum. W 1949 roku jako pierwsza linia Strašnice – Vysočany przełamała tę tradycję. Połą-
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czenie uzyskały wówczas takŜe Čimice i Hlubočepy, dodatkową linię poprowadzono do Hostivařa,
potem przedłuŜono ją od drugiej strony do Strašnic.
Kiedy komunikacja autobusowa wylizywała się
z wojennych ran, trolejbusy przeŜywały rozkwit.
Plany rozwoju sieci praskich trolejbusów snuł juŜ
okupant, śmiałe koncepcje pojawiły się takŜe po
wojnie, zakładając budowę 17 linii i dwóch nowych
zajezdni w Vršovicach i Kbely. Część tego planu
rzeczywiście zrealizowano – trasa Florenc – Bubeneč z odgałęzieniem do Świętego Macieja została
zbudowana szybko, ale komunikacji na niej nigdy
nie uruchomiono. W 1951 roku powstało połączenie
Smichov – Vaclavske Nam.; trolejbusem zastąpiono
przedwojenną linię autobusową do sationu Strahov,
linię z Jungmannovo Nam. z centrum przez Vinohrady do Vršovic. Powstała linia Štěpanska –
Pankrac, oraz odgałęzienie Vinohrady – Vysočany
przez Žižkov i Krejcarek. śeby było ciekawiej,
przewoŜono pasaŜerów na tej ostatniej linii tylko na
odcinku Vysočany – Ohrada, pozostałą część trasy
trolejbusy wykorzystywały tylko po to, by zjechać do
zajezdni w Vinohradach. Obiekt ten prowizorycznie
5

zaadaptowano po byłej zajezdni, którą tramwaje
opuściły w 1934 roku. Unifikowano taryfy, które dotąd róŜniły się na poszczególnych liniach autobusowych. 14 grudnia 1947 roku wprowadzono jednolitą taryfę dla podróŜujących tramwajem i trolejbusem. Tego teŜ dnia zmieniono oznaczenia linii trolejbusowych, które zamiast liter nazywano teraz
liczbami – od 51 wzwyŜ. Do jednolitej taryfy autobusy dołączyły w sylwestra 1951 roku i równieŜ
wiązało się to ze zmianą oznaczeń. Linie ponumerowano od 101 wzwyŜ w ten sposób, Ŝe linia będąca przedłuŜeniem tramwaju 1 otrzymywała numer
101, 105 była przedłuŜeniem piątki, itd.
Od tej zasady istniały wyjątki, jako, Ŝe niektóre li-

Między przystankami
" Pechowa pokrywa. Do tragedii o mało nie
doszło 22.05. Tego dnia w N4016-1317 jadącym jako A/1 ulicą Inflancką w kierunku os. Kopernika,
w momencie wjazdu na przejście dla pieszych na
skrzyŜowaniu z Piłsudskiego, urwała się wewnętrzna pokrywa zamykająca wyświetlacz czołowy. Klapa ta spadła na deskę rozdzielczą, zasłaniając widoczność kierowcy. Zanim prowadzący zatrzymał
pojazd, przez moment pozbawiony był widoczności.
Strach pomyśleć, co mogłoby się stać, gdyby na
przejściu znalazł się pieszy...
" Letni rozkład. Od 24 czerwca obowiązywać
będzie letni rozkład jazdy. Tramwaje, które teraz
kursują z 10-minuitową częstotliwością, pojadą co
12 minut, a autobusy jeŜdŜące obecnie co 12 minut
– co kwadrans. Szczegóły postaramy się podać
w następnym numerze, jednak juŜ jest pewne, Ŝe
linia D zostanie przemianowana wreszcie na 16.
" Paskudztwo informacyjne. Mija juŜ dobrych
kilka, jeśli nie kilkanaście miesięcy od wprowadzenia przedmiotowej innowacji, jednak wciąŜ gotuje
się w nas na widok tablic „Zjazd do zajezdni” i „Wagon uszkodzony”, w które wyposaŜono stare wagony 105Na (sprzed remontu wagonu 224) na Głogowskiej. Chodzi o wykonane z czarnego plastiku
i namalowane od starego szablonu pomarańczowoburą farbą napisy. Informacja ta, wsadzona w stary
kaseton ze świetlówką, jest absolutnie niewidoczna
wieczorem i nocą. Prawdopodobnie autora pomysłu
zafascynowały tablice systemu łódzkiego, wprowadzane w wagonach po remoncie od wozu nr 224.
Jednak te są ładne, gustowne, wyraźne, w konkretnych kolorach i – co najwaŜniejsze – podświetlane
ultrafioletem! Z chęci standaryzacji tablic urodził się
typowy wydziałowy potworek, owoc bezmyślności
projektanta.
" Archiwum pod kołderką. Podczas remontu
skrzyŜowania Estkowskiego / Garbary natknięto się
na kilkanaście metrów szyn z dawnej linii garbarskiej, połoŜonych w najprawdziwszym bruku. Sensacyjne znalezisko szybko zaasfaltowano, by miłośnicy przypadkiem nie zaczęli domagać się ekspozycji ww. torów.
" Bileciki do kontroli! 31 maja był ostatnim
dniem, w którym kontrolę biletów w pojazdach MPK
6

nie tramwajowe były okręŜnymi i nie opuszczały
centrum miasta, jak 2. Do systemu nie nawiązywały
ponadto linie 106, 118 i 120. Linia 110 zaczęła kursować dopiero w połowie roku 1952, jako kontynuacja 10. Tak więc, od 31.12.1951 r. autobusy wyruszały na następujące trasy:
101 (ex-A) Vršovice – Zaběhlice – Hostivař;
102 (ex-C) Kobylisy – Bohnice;
103 (ex-E) Kobylisy – Ďablice – Čakovice;
104 (ex-H) Zlichov – Na Srpečku – Hlubočepy;
105 (ex-S) Hlubočepy – Barrandov;
106 (ex-Č) Kobylisy – Čimice;
107 (ex-R) Podbaba – Suchdol;
108 (ex-I) Divoka Šarka – Ruzyně;

109 (ex-D) Hrdlořezy – Dolni Počernice;
111 (ex-G) Nove Strašnice – Dolni Mécholupy;
112 (ex-J) Pelc-Tyrolka – Troja ZOO;
113 (ex-B) Kačerov – Pisnice;
114 (ex-U) Kačerov – Kunratice;
115 (ex-P) Vysočany – Nove Strašnice;
116 (ex-K) Nove Strašnice – Hostivař;
117 (ex-X) Branik – Komořany;
118 (ex-M) Zahradni Město – Hostivař;
119 (ex-F) Novy Hloubětin – Kbely;
120 (ex-O) Libeň – Prosek – Čakovice;
121 (ex-L) Branik – Lhotka.
(ciąg dalszy nastąpi)
Marcin Łańko

Poznań Sp. z o.o. sprawowali pracownicy firmy
Konsol. Od 1 czerwca obowiązki te przejęli kontrolerzy MPK, z których część pracuje po cywilnemu,
a część w mundurach bliźniaczo podobnych do
tych, które noszą pracownicy Nadzoru Ruchu. Ponadto, pracownicy Nadzoru Ruchu równieŜ uprawnieni są, jak dawniej, do kontroli biletów. Kontrolerzy posiadają przy osobie legitymację ze zdjęciem,
hologramem i podpisem dyrektora MPK Poznań.
Tło legitymacji jest zielono-Ŝółte, w odróŜnieniu od
zielonych legitymacji Konsolu. Regulamin kontroli
nie zmienił się. Kontrola nadal przeprowadzana jest
w zespołach minimum dwuosobowych, po uprzednim zablokowaniu kasowników, z wyjątkiem doczep
w tramwajach, w których nie ma technicznej moŜliwości zablokowania kasowników. Podstawą odwołania się od decyzji kontrolera jest posiadanie blankietu mandatu. Szczegółowy regulamin kontroli biletów dostępny jest na internetowej stronie naszego
Wielkiego Brata pod adresem www.mpk.poznan.pl.
Równocześnie przypominamy, Ŝe próba przeprowadzenia kontroli przez pracowników firmy Konsol
od 1 czerwca jest oszustwem, a pobranie przez
nich jakiejkolwiek opłaty jest wyłudzeniem. W takiej
sytuacji naleŜy wezwać policję (tel. 997) lub Nadzór
Ruchu (tel. 995).
" Następny w kolejce. W czerwcu do remontu
trafi wagon historyczny 102N-1. Po nim szanse na
dokończenie naprawy ma sanocka ND-436.
" Dojechały. Wszystkie „nowe” helmuty są juŜ
w Poznaniu. Tegoroczna dostawa opiewała na dwa
GT6, cztery GT8 i pięć doczep B4. Wszystkie doczepki pocięto juŜ na złom po wymontowaniu cennych części zamiennych. Z wagonów silnikowych
na razie jeździ tylko GT8-680, choć prawie gotowe
do jazdy z pasaŜerami są teŜ GT8-679, 681 i 682.
Pełna lista z danymi dotyczącymi tych wagonów
znajdzie się w Przystanku tuŜ po wyjeździe ostatniego wozu na linię.
" GT8 mix. Wagon 670 jest w trakcie naprawy
powypadkowej w związku z czym przeszczepiono
mu mordkę od starego wagonu 606. Niestety, 670
nie będzie dwuślipkiem, bo juŜ wycięto dziurę
w miejscu gdzie są dwa reflektory – zastąpi je jedno
oko, którym wagon – niczym mitologiczny Cyklop –
będzie gapił się na poznaniaków.
" Specjalnie bezpłatna? Na wyświetlaczach
HITobusów pojawia się napis „HIT Hipermarket /
Linia specjalna”. Czy wobec tego pasaŜerowie tej
linii, jak przystało na supermarketową – bezpłatnej,
mają, zgodnie z przepisem: „Na liniach pośpiesznych i specjalnych obowiązuje 2x opłata normalna”
kasować podwójne bilety?
" Przegląd neoplanów. Od pewnego czasu
o godzinie 21:40 w niedziele i święta na pętli Szarych Szeregów dochodzi do autobusowego miste-

rium. O wpół do dziesiątej wieczorem podjeŜdŜa
nieoświetlony, nieotablicowany, piętnastometrowy
i trzyosiowy N4020, a po chwili liniowy N4016 jako
druga brygada linii 78. Kiedy kierowca deskorolki
mocuje się w swoim pojeździe z tablicą przebiegu
linii wziętą z N4016, podjeŜdŜa kolejny neoplan –
pszczółka jako 83. Po chwili dwunastometrowiec
udaje się na spoczynek, a trzyosiowiec podejmuje
pracę jako 78/2.
" Gadatliwy ikarus. Od 28 maja ikarus 2801514 zapowiada przystanki. Tego dnia kursujący
jako 87/1 pojazd wzbudzał swym zachowaniem
ogólne zdziwienie podróŜujących na Morasko studentów. Jest to pierwszy ikarus generacji 280.26,
który posiada sprawny moduł informacji słownej.
" Cudowne rozmnoŜenie. 4 czerwca ikarus
280-1554 jeździł otablicowany jako 53/2. Podejrzewano początkowo letnie zasilenie tej działkowej linii,
ale sprawa wyjaśniła się po zerknięciu w grafik
słuŜby: autobus ten kursuje rano jako 58/2, a następnie zmienia tablice i jeździ jako 53/1. Kierowca
najwyraźniej zapomniał przełoŜyć tabliczki z numerem brygady.
" DrobiaŜdŜki. 28 maja jako 65/1 jeździł
N4016-1330, podobnie duŜy wóz – 1301 – obsługiwał tę brygadę w poniedziałek 3 czerwca. 28 maja
jako A/6 jeździł N4009-1260. PoniewaŜ bus przyjechał mocno spóźniony, a okna i dach były pozamykane z powodu deszczu, więc ludzie podróŜowali
bardzo „zzipowani” w zaduchu i upale. Taki wóz widzieliśmy czwarty raz w ciągu paru dni. CzyŜby
więc wracał koszmar pszczółek na A?
" Poznań Motor Show 2002. Niestety nie było
to show. Były pustawe pawilony, w piątek wycieczki
szkolne udawały tłumy zwiedzających. Po decyzji
koncernu Fiat o wycofaniu się z wystawiania, inni
producenci i importerzy aut (równieŜ autobusów)
zrezygnowali z udziału w tegorocznym PMS. Nie
widziano takŜe Ŝadnego wystawcy z branŜy szynowej. NajbliŜsi wątkom komunikacji miejskiej byli
producenci siedzeń: Astromal, Kiel i Ster. Był auto-
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Sklep modelarski „Pantera”, ul.
Gąsiorowskich 3, tel. 866-46-42,
poleca modele:
- kolejowe,
- lotnicze,
- pancerne,
- inne.
W sklepie „Pantera” otrzymacie
bezpłatnie Przystanek.

A

bus prezentacyjny firmy MAN. Stowarzyszenie
Techniki Motoryzacyjnej powiedziało „nie” dla PMS
2002. Sugeruje ono organizowanie takiej ogólnopolskiej imprezy co dwa lata i skrócenie czasu jej
trwania.
" Objazdy. 25 maja przywrócono ruch samochodowy i autobusowy na remontowanym odcinku
ul. Estkowskiego, natomiast dwa dni później na
swoje trasy powróciły tramwaje linii 1, 4 i 8. Równocześnie przegubowce polskiej konstrukcji opuściły
tymczasową linię 16 wracając na macierzystą linię
4. JednakŜe tego lata dzieje się wiele na poznańskich torowiskach i juŜ 3 czerwca rozpoczął się kolejny remont newralgicznej trasy tramwajowej, który
potrwa do 26.06. Ekipy drogowców i torowców modernizują odcinek Świętego Marcina od Kaponiery
do al. Niepodległości. W związku z tym zmianie
uległy trasy linii tramwajowych i autobusowych.
I tak:
- linia nr 2 z Ogrodów jedzie ul. Dąbrowskiego do
mostu Teatralnego i ul. Fredry dojeŜdŜa do
Gwarnej, skąd po lewoskręcie w Św. Marcin kontynuuje podróŜ po zwykłej trasie. Wracając na
Ogrody jedzie ul. 27 Grudnia prosto we Fredry
i Dąbrowskiego;
- linia nr 3 z Wilczaka dojeŜdŜa do ul. Roosevelta,
którą jedzie prosto, na Kaponierze skręca w prawo i po tradycyjnej trasie dwójki dojeŜdŜa do
Ogrodów, skąd wraca w ten sam sposób na Wilczak;
- linia nr 5 kieruje się z Górczyna prosto do mostu
Teatralnego, przez który dojeŜdŜa do Fredry
i Gwarnej. Dalej jedzie po stałej trasie. Na Górczyn wraca analogicznie;
- linia nr 9 jedzie z Piątkowskiej do ul. Roosevelta
i nią aŜ do mostu Dworcowego, a następnie Towarową, Królowej Jadwigi, Górną Wildą i dalej na
Dębiec. Powrót na Piątkowską następuje w ten
sam sposób. Dla dziewiątki (i, nie wiedzieć dlaczego, w kierunku Dębca równieŜ dla dwójki) na
Górnej Wildzie przy Niedziałkowskiego zlokalizowano przystanek tymczasowy tak, aby zrekompensować pasaŜerom utratę moŜliwości przesiadki przy Multikinie na przystanku Półwiejska;
- linia nr 13 jadąc z Junikowa omija zamknięty
fragment torowiska kierując się przez ul. Roosevelta do mostu Teatralnego i dalej przez Fredry i Gwarną do Św. Marcina, którym podąŜa
w kierunku Starołęki. Powrót trzynastki następuje
bez zmian po zwykłej trasie;
- nocna linia N21 kursuje z os. Jana III Sobieskiego
trasą PST do Roosevelta, gdzie wykonuje prawoskręt w ul. Dąbrowskiego, a następnie skręca
w Kraszewskiego i Zwierzyniecką dojeŜdŜa do
r. Kaponiera, skąd udaje się na os. Sobieskiego;
- autobusy nocne N34, N35, N40 i N42, które zwykle wyjeŜdŜając z ulicy Dworcowej na ulicę Św.
Marcin w kierunku r. Kaponiera dokonują nawrotu
za wysepką tramwajową, teraz udają się w dół
ulicy i zawracają na skrzyŜowaniu z aleją Niepodległości. Dobrym zwyczajem bilety trasowane
okresowe zachowują swoją waŜność na trasach
objazdów.
Nie ma szczęścia do swojej stałej trasy tramwajowa
linia turystyczna 0, która juŜ trzeci kursuje objazdem. Jej obecna trasa to: Zeylanda (Stare ZOO) –
Zwierzyniecka – Kraszewskiego – Dąbrowskiego –
most Teatralny – Fredry – Gwarna – Św. Marcin –
al. Marcinkowskiego – Podgórna – Strzelecka –
Królowej Jadwigi – most Dworcowy – Głogowska –
Hetmańska – 28 Czerwca – Pamiątkowa – zajezdnia Madalińskiego – Hetmańska – 28 Czerwca –

Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzednia
reklama

98+97 120+119 142+143 Netia 1055
160+159 Netia 1055
168+167 Netia 1055
176+175 Netia 1055
286+287 Radio 93,5
Klasyka FM
603 -

kolor poprzedniego podkładu
Ŝółto-pomarańczowy
Ŝółto-pomarańczowy
biało-czerwononiebieski
biało-czerwononiebieski
biało-czerwononiebieski
biało-czerwononiebieski
pomarańczowoczarny
barwy MPK

605 Howell
czerwony
879 Gazeta Poznań- Ŝółto-czerwony
ska
1512 Farby z JeŜem

Ŝółty

obecna
reklama
tramwaje
Pop Idea

kolor obecnego
podkładu

uwagi
-

-

Ŝółto-pomarańczowy
Ŝółto-pomarańczowy
biało-pomarańczowy
barwy MPK

-

barwy MPK

-

TNT

biało-pomarańczowy
barwy MPK

-

Pop Idea
TNT

-

-

-

Bratniak – Cen- zielono-Ŝółty
trum turystyki
barwy MPK
barwy MPK

reklama naklejana na
barwy MPK
-

autobusy
-

po NG

barwy MPK

opracował Łukasz Nowicki
Górna Wilda – Królowej Jadwigi – Zamenhofa –
Hetmańska – śegrze – Chartowo – Kórnicka – Jana
Pawła II – Wyszyńskiego – Estkowskiego – Małe
Garbary – pl. Wielkopolski – 23 Lutego – MielŜyńskiego – Fredry – most Teatralny – Roosevelta –
r. Kaponiera – Zeylanda (Stare ZOO). Obowiązujące przystanki to: Zeylanda (Stare ZOO), Al. Marcinkowskiego, Park Wilsona, Pamiątkowa, Rondo
Śródka, Katedra, Plac Wielkopolski, Zeylanda (Stare ZOO). Godziny odjazdów zerówki z przystanku
początkowego nie zmieniły się, a więc Poznań
z pokładu zabytkowego składu tramwajowego
N+ND zwiedzać moŜna w kaŜdą niedzielę o godzinie 10:00 i 12:00, przy czym poczekamy na ewentualnych „spóźnialskich”, którzy będą zmierzać do
pojazdu od strony ulicy Towarowej. Bilety, jak zwykle, sprzedaje i dziurkuje konduktor.
" BoŜe Ciało. Kolejny długi majowy weekend
przyniósł nieco zmian w funkcjonowaniu poznańskiej komunikacji miejskiej. W czwartek 30 maja
obowiązywał świąteczny rozkład jazdy. Z kościoła
BoŜego Ciała, zlokalizowanego przy ul. Krakowskiej, przeszła procesja eucharystyczna, której trasa wiodła do katedry następującymi ulicami: Krakowską, Garbarami, Wielką, Chwaliszewem i mostem Chrobrego. W godzinach 10:00–13:00 autobusy linii 74 jeździły w kierunku os. Orła Białego objazdem, kierując się od Garbar przez Estkowskiego,
Wyszyńskiego, r. Śródka, Jana Pawła II do r. Rataje
i dalej po stałej trasie. W kierunku os. Sobieskiego
ruch odbywał się po zwykłej trasie, jednakŜe
wstrzymany był chwilowo w momencie napotkania
procesji.
Autobusy
linii
90
dojeŜdŜały
w czasie procesji tylko do Dworca Garbary, skąd
wracały na os. Sobieskiego. Autobusy linii pospiesznej A kursowały po trasie dawnej linii C – objazdem przez al. Niepodległości i Królowej Jadwigi.
Dodatkowo zdarzały się lokalne opóźnienia
w ruchu autobusów na trasach parafialnych procesji. W piątek 31 maja pojazdy poznańskiego MPK
kursowały według sobotniego rozkładu jazdy, a frekwencja w nich była znacząco mniejsza.
" Wiaty czy słupy ogłoszeniowe? Dziesiątki
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warstw niechlujnie nalepianych ogłoszeń o wątpliwej estetyce to zwykły widok na szybach wiat przystankowych w Poznaniu. Władze MPK umieściły
swego czasu na szybach naklejkę z podaniem konkretnego artykułu z Kodeksu Wykroczeń, na mocy
którego moŜna ścigać takich naklejaczy. Wyznaczono takŜe jedną z szyb jako miejsce na tego typu
ozdoby. Nic to jednak nie pomogło i wobec notorycznego zaklejania wiat wymyślono nowy sposób
walki z naklejaczami. Obecnie powierzchnia kaŜdej
wiaty traktowana jest jak potencjalnie wynajmowalna powierzchnia reklamowa. Oznacza to, Ŝe teraz
kaŜde nielegalnie naklejone ogłoszenie moŜna traktować jak kradzieŜ usługi i dochodzić odpowiedniej
naleŜności od osoby, która je tam umieściła. Pozostaje nam tylko przyklasnąć pomysłowi
i z niecierpliwością oczekiwać konkretnych kar.
Tomasz Albrecht, Adam Białas, Piotr
Buczkowski, Krzysztof Dostatni, Anna Erdmann,
Tomasz GieŜyński, Remigiusz Grochowiak,
Justyna Młodzikowska, Tomasz Simon, Maciej
Rudzki, Radosław Schmidt

Magazyn 995
19.05. Na r. Starołęka o godzinie 10:56 strajk generalny ogłosiła nastawnica wagonu 102Na-40. Nie
zrobiło to jednak Ŝadnego wraŜenia na załodze pogotowia technicznego, która dokonała przełączeń
w wagonie, co umoŜliwiło zepchnięcie go na S3
przez zestaw 308+309 (13/5).
20.05. Na skrzyŜowaniu ulic Wojska Polskiego
i Niestachowskiej zderzyły się 64/3 (MAN nr 1037)
pędzący na Kaczą i renault laguna, które skręcało
z ul. Wojska Polskiego w lewo w Niestachowską.
Jedna osoba z niewielkimi obraŜeniami została zabrana do szpitala. Autobus z połamanym przednim
poszyciem po lewej stronie udał się do zajezdni.
Autko doznało uszkodzeń przedniego zderzaka.
21.05. W pierwszym wozie jadącej na Stomil 5/1
(132+133) wystąpił brak ładowania. Stało się to na
przystanku Kórnicka. Po 10 minutach tramwaj sterowany z drugiego wozu zjechał na Głogowską.
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21.05. O godzinie 14:30 na przystanek Rondo Kaponiera wturlał się helmut 605 obsługujący 9/6. Jego motorniczy poprosił pasaŜerów o wezwanie pogotowia, gdyŜ źle się poczuł. Po 4 minutach przyjechała „erka”, która po kolejnych 6 minutach zabrała
go do szpitala. Na miejscu zdarzenia błyskawicznie
znaleźli się pracownicy NN, którzy bardzo sprawnie
zaczęli wycofywać wjeŜdŜające na Kaponierę
tramwaje, dzięki czemu uniknięto paraliŜu komunikacyjnego. Dwa z nich (linii 2 i 13) skierowano
przez most Teatralny. W międzyczasie na sygnale
przybył Star 2150, którego pracownicy mieli sprowadzić GT6 do zajezdni. Przez całe 6 minut udało
im się przejechać tym wozem kilkadziesiąt centymetrów, by zatrzymać się około 10 cm przed izolatorem sekcyjnym. Na szczęście po kolejnej minucie
tramwaj bez większych komplikacji, w asyście
„śmieciarki” 2150, zjechał na S2. Regulowanie ruchem na rondzie trwało do godziny 15:00.
22.05. W godzinach 4:44–5:04 (zamiast, jak planowano: 2:00–3:00) wyłączono napięcie w sieci
przed HCP. Było to spowodowane wjazdem na teren zakładu ogromniastego ładunku – skrzyni korbowej o wysokości transportowej 520 cm. W związku z tym pracownicy pogotowia sieciowego musieli
unieść trakcję. Bimby kursowały objazdami.
22.05. O godzinie 5:15 wjeŜdŜająca na PST 15/4
(184+183) spowodowała wstrzymanie pękniętym
drąŜkiem pantografu. W wyniku ww. zdarzenia
w godzinach 5:28–5:33 wyłączono napięcie sieci,
natomiast wcześniej, aby udroŜnić ruch, 2 tramwaje
zamiast na PST skierowano objazdem na pętlę Połabska. 15 zjechała o własnych siłach na S1.
22.05. O godzinie 11:10 na wysokości ul. Norwida
nastąpiło wstrzymanie ruchu PST w obu kierunkach
z powodu pęknięcia izolatora oddzielającego słup
trakcyjny od poprzeczki, do której przymocowany
jest drut jezdny. Naprawa wymagała sprowadzenia
z Gajowej specjalnego wózka szynowego. Przerwa
trwała do 11:50. Poprzeczkę zerwała przejeŜdŜająca 15/5 (148+149), która następnie o godzinie
12:15, podczas jazdy z Budziszyńskiej, na Szyma-

nowskiego połamała pantograf w drugim wozie. Było to równieŜ przyczyną zerwania laski sieci trakcyjnej oraz uszkodzenia linki odciągowej. Ruch wznowiono o godzinie 13:18, natomiast wcześniej jeździły 2 zastępczaki. Pechowy skład udał się do zajezdni wykorzystując tylko pierwszy pantograf.
22.05. O godzinie 11:50 jadący ul. Piątkowską od
ul. Juraszów mercedes sprinter, skręcając w lewo
na skrzyŜowaniu z Serbską, nie ustąpił pierwszeństwa 78/2 (MAN nr 1044) „lecącemu” z Portu Lotniczego. W wyniku zderzenia ranny został pasaŜer
MANa, który siedział na wysokości trzecich drzwi.
O 13:50 autobus ze zbitą prawą przednią szybą
i połamanym prawym zderzakiem poturlał się na
Kaczą. „Mesio” oberwał z prawej strony. Pozostałe
kursy za 1044 wykonał jego brat o imieniu 1037.
22.05. Przed skrzyŜowaniem ulic Kościuszki i Św.
Marcin zapaliła się instalacja elektryczna w tylnej
części holendra 851, wybierającego się jako na 3/2
na Wilczak. Po 12 minutach zestaw 210+209 (5/2)
zepchnął go.
22.05. Wieczorem na skrzyŜowaniu ul. Sianowskiej
i Leśnowolskiej zablokowane zostały autobusy:
86/2 (ikarus 1170) jadący w kierunku Kiekrza i 86/1
(równieŜ ikarus, nr 1173) udający się na Ogrody.
20-minutowe wstrzymanie było spowodowane zderzeniem się opla corsy z citroenem berlingo. W wyniku wypadku ranna została jedna osoba, którą następnie pogotowie zabrało do szpitala.
23.05. O godzinie 16:30 motorniczy 5/3 przejeŜdŜając przez pętlę Górczyn zauwaŜył, Ŝe dwóch
młodych męŜczyzn wychodzi przez okna drugiego
wozu składu 236+235 (5/2) stojącego na pętli. Jeden z nich uciekł, a drugi wdrapał się na dach wozu
236 i nie chciał zejść. Pracownik wezwanego pogotowia tramwajowego sprowadził go na ziemię. Następnie zainteresowała się nim policja. Śladów dewastacji składu 236+235 nie stwierdzono.
23.05. Po południu na przystanku Os. Tysiąclecia
wstrzymanie spowodował uszkodzony wyłącznik
nadmiarowy w 11/6 (GT8-680) jadącej z Zawad.
Przerwa trwała aŜ 24 minuty, a helmuta po przełą-

czeniach skierowano na Madalińskiego.
24.05. O godzinie 6:05 na skrzyŜowaniu Kolejowej
i Hetmańskiej zatrzymanie ruchu tramwajowego
spowodowała wadliwie działająca sygnalizacja
świetlna. Od godziny 6:15 do 6:40 ruchem sterowali
pracownicy NN.
25.05. W stojącym na pętli Os. Kwiatowe jelczu
1414 (N31/2) nieznany sprawca wybił boczną szybę
za pierwszymi drzwiami. Zmusiło to autobus do zjechania do zajezdni.
25.05. Na ul. Solnej przy Szkole Muzycznej jadący
środkowym pasem w kierunku al. Niepodległości
opel rekord trzasnął w prawe tylne naroŜe i prawy
bok 51/6 (deskorolka 1359) zmierzającego na Dworzec Główny. Jego kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia. Następnie, po około 40 minutach, przyszedł
na miejsce kolizji i oświadczył, Ŝe autobus zajechał
mu drogę. W autobusie uszkodził się tył; przód samochodu został kompletnie rozbity.
27.05. Na kwadrans 1/3 (304+305) zablokowała
pętlę Junikowo, kiedy to wykoleiła się pierwszym
wózkiem drugiego wagonu podczas cofania z toru
zewnętrznego aby umoŜliwić prawidłowe ustawienie
pociągów. Stało się to na odcinku między krzyŜakiem a zwrotnicą wjazdową. Obyło się bez pomocy
będącego na miejscu zdarzenia Kruppa, poniewaŜ
tramwaj sam wskoczył w torowisko, po czym udał
się do zajezdni. 1 i 13 kierowane były do tego czasu
do Budziszyńskiej.
27.05. Wieczorem na ul. 28 Czerwca przed ul.
KrzyŜową jadący sobie polonez truck przytulił się
lewą stroną do boku 10/8 (GT8-674) udającej się na
Połabską. Następnie przeleciał na drugą stronę ulicy łamiąc znak drogowy oraz zrywając kosz na
śmieci zawieszony na nim. W końcu zatrzymał się
na przedzie škody felicji stojącej grzecznie na
chodniku. W wyniku tej reakcji nieszczęsny polonez
stracił przód. Helmut z przytartą blachą z prawej
strony za pierwszymi drzwiami, które równieŜ zostały uszkodzone, udał się na Madalinę. Ruch wznowiono po 20 minutach.
Natalia Rychlewicz, Adam Konieczka

Trasy awaryjne

Czy nie moŜna uporać się z pojazdami namiętnie
parkującymi na torowisku na placu Wielkopolskim?
AŜ się prosi, aby na przykład wagony gospodarcze
ze Starołęki na Gajową jeździły przez ulicę Towarową. Koszt Ŝaden, a torowisko „przejechane”. MoŜe nawet warto kilka razy w tygodniu zrobić jazdę
próbną tramwajem z Gajowej na plac Wielkopolski.
Kierowcy szybko odzwyczailiby się od blokowania
torowisk. A jeŜeli nawet taki kurs generowałby koszty, to miasto mogłoby mieć ekstra dochód
z wywoŜenia pojazdów stojących na torach tramwajowych. Motorowi teŜ zwracaliby większą uwagę na
połoŜenie zwrotnic. śe co? śe dzisiaj i teraz plac
Wielkopolski nie jest potrzebny? Ale przecieŜ nigdy
nie wiadomo, co się wydarzy. MoŜe znowu ktoś
„podłoŜy bombę” na Śródce? Pamiętajmy o starych
porzekadłach: o przezornym, co zawsze jest ubezpieczony, a takŜe o tej studni, którą za późno kopać, jak juŜ się pali... To, Ŝe w grudniu nie było sytuacji awaryjnej i związanej z tym potrzeby skorzystania z pętli na placu Wielkopolskim nie znaczy, Ŝe
zawsze będziemy mieć takie szczęście. W Nowym
Jorku przed 11 września nikt nie spodziewał się
ataku terrorystów. Jednak zachowanie i utrzymywanie roŜnych połączeń awaryjnych umoŜliwiło
w miarę szybkie „podniesienie się” systemu kolei
miejskich. I choć (mam nadzieję) nie grozi nam atak
jumbo jeta na most Chrobrego, to istnieją inne real-

ne zagroŜenia i dlatego powinny być zachowywane
w stanie czynnym wszelkie posiadane torowiska rezerwowe.
Marek Malczewski

Nasze miasto nie jest zbyt bogate w trasy objazdowe i awaryjne. Znaczenie potencjalnej moŜliwości
skierowania tramwajów na inne trasy doceniono juŜ
na początku lat 90. Odtąd wiele modernizowanych
skrzyŜowań jest doposaŜanych w dodatkowe łuki
umoŜliwiające zjazd w kierunki nie wykorzystywane
w ruchu liniowym. Wbudowano je na węźle przy
moście Teatralnym oraz na skrzyŜowaniu ul. 28
Czerwca i Hetmańskiej. Lecz czy dobrze gospodarujemy tym co mamy? Takie pytania nasuwają się
przy obserwacji choćby placu Wielkopolskiego.
Normą są tam parkujące na torowisku samochody,
a przed ostatnimi świętami BoŜego Narodzenia wyjątkowo obrodziły choinki – rozstawiono je tak, Ŝe
zablokowały tor awaryjnej pętli. Zresztą tramwaj
i tak nie przejechałby tamtędy, bo szefowie choinkowego interesu postawili płot w poprzek toru. Pozornie nic wielkiego się nie stało, ale nie mamy w
Poznaniu nadmiaru tras objazdowych i pętli awaryjnych. Dlatego nie moŜna z góry „odpuszczać” przejezdności torów, nie tylko na placu Wielkopolskim!
AŜ dziwne, Ŝe nikt z władz MPK nie przywiązuje
wagi do utrzymywania w sprawności i przejezdności
tych nielicznych rozjazdów nie uŜywanych w ruchu
liniowym. Czy ich mniej lub bardziej regularne
oczyszczenie stanowi aŜ taki problem?
8
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PRZYS T A NEK
bezpłatny dwutygodnik
miłośników komunikacji
miejskiej
kontynuacja Nowinek z Pyrogrodu
Z kraju i ze świata
! Berlin (S-Bahn). 16 czerwca ma zostać oddany do uŜytku ostatni odcinek Ringbahnu. Po raz
kolejny zrewolucjonizuje to sieć kolejki, której linie
mają kursować następująco:
- S1: Wannsee – Yorckstr. i Nordbahnhof – Oranienburg;
- S2: Blankenfelde – Yorckstr. i Gesundbrunnen –
Bernau;
- S25: Nordbahnhof – Henningsdorf;
- S26: Lichterfelde Süd – Papestr. i Nordbahnhof –
Birkenwerder (przez Pankow). Linie te są podzielone czasowo ze względu na remont tunelu;
- S3: Erkner – Charlottenburg (skrócona);
- S4: zlikwidowana;
- S41: Gesundbrunnen – Gesundbrunnen (zgodnie
z ruchem wskazówek zegara);
- S42: Gesundbrunnen – Gesundbrunnen (w przeciwnym kierunku);
- S45: zawieszona na czas przebudowy, w zamian
kursuje S47;
- S46: Königs Wusterhausen – Gesunbrunnen;
- S47: Spindlersfeld – Gesundbrunnen;
- S5: Strausberg Nord – Westkreuz (skrócona);
- S6: zlikwidowana;
- S7: Ahrensfelde – Potsdam Hbf.;
- S75: Wartenberg – Spandau DB;
- S8: Zeuthen – Gesunbrunnen (przez Sonnenalle);
- S85: zlikwidowana;
- S86: zlikwidowana;
- S9: Flughafen Schönefeld – Spandau DB (przedłuŜona).
! Bytom (autobus). Miejscowy PKM zmienił
numer pozyskanego juŜ wcześniej z PKM Jastrzębie ikarusa 280 z 12 na 7241.
! Bytom, Chorzów (tramwaj). Pociąg roboczy złoŜony z wagonu 4N-37 i lorki zmuszony był
spędzić noc z 5 na 6 czerwca w zimnym łoŜu –
w nieuŜywanej do tego celu od około 30 lat zajezdni
Łagiewniki. Powodem niecodziennego postoju była
powaŜna awaria pantografu. Rano skład został odholowany do zajezdni Chorzów Batory. Przypomnijmy: zajezdnia Łagiewniki obecnie mieści na
swoim terenie Warsztat Zwrotnic ZUTiKT-2.
! Chorzów (autobus). Autobus MAN SL223,
o którym informowaliśmy, iŜ jest testowany przez
firmę Usługi Przewozowe Henryk Polak, bynajmniej
nie był przez pana Henryka testowany – został on
przez niego kupiony.
! Frankfurt nad Odrą (autobus). Fanom
średniopodłogowych mercedesów O405 i O405G
pozostaje niewiele czasu na uwiecznienie ich na

kliszy. JuŜ we wrześniu zostaną one wycofane
z eksploatacji. Zastąpi je flota dwudziestu dwóch
12- i 18-metrowych, niskopodłogowych MANów napędzanych gazem ziemnym. Zakup nowych autobusów jest moŜliwy, m.in., dzięki dotacji w wysokości 1,5 miliona euro, przyznanej przez niemieckie
ministerstwo ochrony środowiska. Swoją drogą,
ciekawe, czy wycofane z Frankfurtu autobusy trafią
do któregoś z polskich przewoźników?
! Gdańsk (autobus). 11 czerwca przyjechały
pierwsze trzy z dwudziestu zamówionych MANów
NL263. Ich wyświetlacze pochodzą z firmy R&G.
Oprócz króciaków nadejdą jeszcze trzy NG313.
! GOP (autobus). 22 kwietnia nastąpiła zmiana
trasy linii 615, dzięki czemu dodatkowo obsługuje
rejon ulic Rataja i Ossowskiego na osiedlu Witosa
w Katowicach. Od 1 maja uruchomiono dwie kolejne linie hipermarketowe (płatne) z Miechowickiej
Plejady: 751 do Radzionkowa i 752 do Zabrza. Zawieszeniu uległa dotychczasowa bezpłatna linia S12 ze wspomnianego centrum handlowego do Zabrza. Linie 751 i 752 obsługuje Meteor Jaworzno.
Zawieszono teŜ nocne kursy linii 814. Była to jedyna nocka obsługiwana przez prywatnego przewoźnika – PUP Czeladź. Od 1 czerwca na liniach 10
i 910 pojawiły się autobusy przegubowe, co spowodowało przesunięcie obsługi z zajezdni Zawodzie
do zajezdni Katowice. Ponadto kilka kursów linii 96
dociera dodatkowo do pętli Siemianowice Powstańców, a linia 138 jadąc do Piotrowic obsługuje rejon
ulicy Ułańskiej na katowickim osiedlu Tysiąclecia.
Dwa nocne kursy linii 830 Katowice – Bytom skierowano natomiast przez Piaśniki i Chropaczów.
! GOP (autobus). 26 maja, w związku z tradycyjną pielgrzymką męŜczyzn do bazyliki w Piekarach Śląskich, poza tradycyjnymi objazdami w centrum Piekar, uruchomiono dwie dodatkowe linie
przyspieszone: P-1 na trasie z Halemby przez Kochłowice i Chorzów do Piekar oraz P-2 z Gliwic
przez Zabrze.
! GOP (tramwaj). 18 maja, z okazji 80 rocznicy podpisania Konwencji Górnośląskiej oraz 35lecia wagonów 102N, Klub Miłośników Transportu
Miejskiego w Chorzowie Batorym zorganizował imprezę objazdową ostatnim śląskim kanciokiem, czyli
wagonem 102N-150. Miłośnicy objechali wszystkie
trasy przecinające dawną granicę państwową. Tradycją stały się awarie pantografu w tym wagonie –
nie inaczej było i tym razem. Na szczęście udało się
wykonać wszystkie zaplanowane kursy.
! GOP (tramwaj). Kryzys w gospodarce powoduje regresję na rynku reklamowym, a co za tym
idzie, zwiększa się ilość wagonów w malowaniu zakładowym (lub teŜ w malowaniu niechlujnym, czyli
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w podkładach po reklamach – jest to wynik działań
firmy Business Consulting, koordynującej „upierzanie” tramwajów). Na szczęście, świeŜe kremowoczerwone wdzianko zdobi wagony: 102Na-228,
105Na 370+371, 582+580, 594+593, 659,
694+693, 697 i 785+786 (ZUTiKT-2 Chorzów);
105Na-490, 491, 683, 684 i 722 (ZKT-3 Bytom);
598 i 662+617 (ZKT-5 Katowice).
! GOP (tramwaj). Od 1 maja KZK GOP zafundowało pasaŜerom kolejną porcję atrakcji w postaci
dalszych ograniczeń komunikacji tramwajowej. Na
linię 9 wróciły następne trzy składy (z ośmiu pociągów oznaczony jako 92 jest nadal obsługiwany solówką), lecz tylko do godziny 16:00, potem są one
podmieniane na solówki – dwie z linii 30 i dwie wyjeŜdŜające specjalnie z zajezdni. Ponadto zlikwidowano dwa pociągi w niedziele i święta – w rozkładzie jazdy jest po prostu 36-minutowa dziura. Z linii
15 znów zniknęła stodwójka zastąpiona składem
2×105N, a w godzinach popołudniowych w dni robocze następują podmiany na solówki przy zajezdni
Zawodzie. Niewątpliwą atrakcją dla pasaŜerów jest
konieczność 15-minutowego oczekiwania na wyjazd innego tramwaju. Linia 22 została ograniczona
dość powaŜnie: poza kilkoma kursami w godzinach
szczytu i wieczorem, wszystkie pozostałe kursy
skrócone zostały do pętli Gołonóg Podstacja,
a największą pomyłką tej zmiany jest oznaczenie
kursów w relacji Czeladź Pętla – Gołonóg Podstacja jako linii nr... 32. Linia ta do 1983 r. jeździła
z Bytomia do Stolarzowic. Ponadto, dokonano
drobnych korekt rozkładu jazdy lub obsady taborowej na liniach 3, 12, 13, 14, 21, 30 i 40.
! GOP (tramwaj). Na Dzień Dziecka KZK GOP
zabrakło juŜ pomysłów na cięcia, więc oberwała tylko linia nr 11, której zlikwidowano wieczorne kursy
w niedziele i święta oraz wprowadzono podmiany
dwóch pociągów w dni robocze wieczorem na solówki.
! Gorzów Wlkp. (autobus). MZK Gorzów
uruchomiło dwie linie autobusowe 123 i 223, które
połączyły os. Staszica z osiedlem Ustronie oraz zapewniły dojazd mieszkańcom do Centrum Rehabilitacyjno-Sportowego Słowianka.
! Gorzów Wlkp. (tramwaj). Pod koniec maja
znienacka wyremontowano fragment torowiska na
ul. Sikorskiego. Remont był spowodowany pęknięciem szyny oraz fatalnym stanem podkładów. Na
czas remontu zawieszono kursowanie linii tramwajowych nr 1 i 2. Natomiast na trasie Wieprzyce –
Centrum uruchomiono zastępczą linię autobusową
T-1. Na trasie Os. Piaski – Silwana kursowała linia
tramwajowa 3.
! Gorzów Wlkp. (tramwaj). Stare, punkowe
1

hasło „No future” odŜywa na torowiskach i w zajezdniach Gorzowa. MZK Gorzów staje jednak do
walki z tramwajową beznadzieją i planuje zakupy
taboru. „Nowymi” wozami będą najprawdopodobniej
6ZGTW z Kassel (rocznik 1971).
! Katowice (autobus). Warsztat PKM Katowice
opuścił kolejny autobus po remoncie kapitalnym.
Jest nim ikarus 280.26-4286 z 1988 roku. Remont
objął regenerację podstawowych podzespołów
układu napędowego oraz elementów podwozia
i nadwozia (m.in. wymiana blach). Autobus tradycyjnie wyposaŜono w wyświetlacze Pixel Bydgoszcz. Trwa remont ikarusa 280.26-112 z 1986
roku. Łącznie PKM Katowice posiada obecnie 20
autobusów po remontach wykonanych w ciągu
ostatnich czterech lat w KZNS:
- rok 1998: ikarusy 280-115, 129, 136, 204 (autobus miał początkowo silnik Euro I, wymieniony
około 2000 roku z powrotem na stary RABA
D10), 1509 i 4280;
- rok 1998: jelcze M11-2009, 2066, 2122 i 2291;
- rok 1999: jelcze M11-017, 2227 i 2228
i PKM Katowice:
- rok 2001: ikarusy 280-135, 4248, 4284, 4289,
4336;
- rok 2002: ikarusy 280-227, 230, 4286.
! Katowice (bilety). W tramwajach i autobusach kursujących na zlecenie KZK GOP i MZKP pojawiły się bilety nowego wzoru, przeznaczone do
dystrybucji przez kierowców. Charakteryzują się
najnowszym wzorem hologramu z logo KZK GOP.
! Katowice (tramwaj). Od 15 do 20 maja br.
trwały prace przy remoncie torowiska na skrzyŜowaniu alei Korfantego z ulicą Słoneczną w Katowicach. Prowadzone były przy okazji remontu ulicy.
Linie 13 i 14 zawracały na Pętli Słonecznej, pociągi
linii 12 wyjeŜdŜały i zjeŜdŜały przez Chorzów, a na
trasie Katowice Słoneczna – Siemianowice jeździły
dwa przegubowe zatramwaje z PKM Katowice.
! Katowice (tramwaj). 23 kwietnia o godzinie
13:20 w rejonie skrzyŜowania ulic Chorzowskiej
i Ściegiennego miały miejsce dwa zdarzenia powodujące paraliŜ komunikacji tramwajowej. Najpierw
zbyt wysoka cięŜarówka zerwała odciąg sieci trakcyjnej, co spowodowało przewrócenie się słupa
trakcyjnego, a następnie w tę, obniŜoną nieco sieć,
zaplątała się kolejna cięŜarówka, wyjeŜdŜająca
z placu budowy. Na dodatek, w wyniku zwarcia, zablokował się w samochodzie układ hamulcowy,
więc pojazd utknął na dobre. Na trasie zdąŜyło
utknąć kilka pociągów, pozostałe wozy linii 6, 11,
23, 41 i 41bis zawracane były na Stadionie Śląskim
i Pętli Słonecznej. Pojawiły się dwa zatramwaje –
jelcze M11-2228 i 2398 z PKM Katowice, które uwijały się na trasie Katowice Rynek – Chorzów Stadion Śląski. Ponadto – co było ogromnym zaskoczeniem i pokazuje, Ŝe jak się chce, to moŜna – autobusy zwykłych linii kursujących tą trasą zatrzymywały się w miarę moŜliwości na przystankach
tramwajowych, zabierając pasaŜerów. Ciekawostką
był pociąg 232, który utknął po drugiej stronie zatrzymania (czyli w rejonie Stadionu Śląskiego) i aby
włączyć się w plan pociągu 1408, na pętli w Szopienicach pojechał aŜ przez Bytom Plac Sikorskiego, a następnie trasą linii 7 do Katowic. W miejscu
awarii trwała tymczasem akcja przywracania ruchu
przy uŜyciu trzech samochodów pogotowia sieci,
dźwigu, ładowarki i paru innych pojazdów. Ruch
wznowiono około godziny 19:00.
! Kielce (autobus). Z powodu prac budowlanych na skwerze Szarych Szeregów, z ruchu została wyłączona ulica bp. Kaczmarka. Dzięki temu au2

tobusy linii 29 i 35 nie dojeŜdŜają do ulicy Karczówkowskiej, lecz korzystają z tymczasowej pętli przy
ulicy śytniej.
! Kraków (autobus). 8.06. powstała w Krakowie kolejna autobusowa linia bezpłatna, tym razem
do centrum handlowo-rozrywkowego Plaza. Linia
nie ma Ŝadnego oznaczenia. Charakterystyczne
jest to, Ŝe autobus ją obsługujący pomalowany jest
w barwy ochronne, tzn. w reklamę Plazy. Trasa:
rondo Mogilskie – Mogilska – Dąbie – al. Pokoju –
Plaza. Autobus (scania 112 naleŜąca do firmy CB)
kursuje codziennie co 30 minut w godzinach 9:00–
17:30.
! Kraków (autobus). Komunikat MPK informuje, Ŝe od dnia 10.06. do odwołania, w związku
z kontynuacją budowy kanalizacji w ul. Szparagowej, zostaje wyłączony z części tej ulicy ruch kołowy. Przez te cięŜkie dni busy linii 108 i 157 kursują
po dotychczasowych trasach objazdowych, czyli
przez ul. Christo Botewa (rozkłady jazdy jak obecnie). Z kolei 158 i 205 – z pl. Bohaterów Getta do
przystanku JeŜowa bez zmian, następnie ul. Christo
Botewa, Półłanki, Rączną i dalej jak obecnie (kursują według nowych rozkładów jazdy). Równocześnie
na trasie: Biskupińska – Obrońców Modlina – Rybitwy – Rybitwy Dom Kultury (do obecnego przystanku Rybitwy D.K.) kursuje tymczasowa linia autobusowa 308 z częstotliwością półgodzinną.
! Lublin (trolejbus). Na początku maja legł kolejny warszawski trolejbus – był nim T024. Tymczasem kolejną ofiarą MPK-owskich palników jest
T009. Dziś juŜ nic po nim nie pozostało. Zaznaczamy, Ŝe był to jedyny pojazd z 1991 roku przeznaczony do kasacji.
! Lublin (trolejbus). Do pierwszego jeŜdŜącego ex-warszawskiego trolejbusu dołączył kolejny –
824 (ex-T038). Jazdę próbną odbył, oczywiście, na
terenie zajezdni, potem pojechał na badania diagnostyczne. 11.06. pojawił się na linii 153. Jednocześnie, od początku maja remontowany jest T007.
! Łódź (autobus). Trzy słowa o nowościach
w połączeniach autobusowych między Łodzią a
Zgierzem. Jak dotąd, obie sieci były „zazębione”
wyłącznie przez łódzką linię 94 (Dw. Kaliski –
Zgierz / Konstantynowska) oraz zgierską 3 (Zgierz /
Konstantynowska – (wybrane kursy) Łódź / Łagiewniki Szpital) i 6 (Zgierz / os. 650-lecia – Łódź /
kryterium uliczne Teofilów). Obecnie nastąpiły zasadnicze zmiany. Linie 6 i 94 połączono w jedną linię, obsługiwaną taborem zgierskiej firmy Markab
i obecnie 6 dojeŜdŜa do Dworca Kaliskiego, a jej
szczytowa modyfikacja 6A (7 kursów w dni robocze
oprócz sobót) do krańcówki Rojna / Szczecińska.
Niektóre szóstki (po 3 kursy dziennie w dni robocze
oprócz sobót) zahaczają jeszcze o przystanek Wersalska / Szczecińska. Na te linie Markab wprowadził częściowo tabor niskopodłogowy (takim była
wyłącznie obsługiwana 94). Od początku czerwca
moŜna teŜ dojechać do Zgierza łódzką linią 51, która od krańcówki Łagiewniki Szpital została wydłuŜona następująco: Okólna – w Zgierzu – Długa –
1. Maja – Piłsudskiego – Piątkowska – Musierowicza – Gałczyńskiego – Tuwima – Staffa – os. 650lecia. Do krańcówki Łagiewniki z placu Dąbrowskiego dojeŜdŜa 51A (całodzienna). Na 51 i 51A
kursują wyłącznie niskopodłogowce.
! Łódź (tramwaj). Remont skrzyŜowania Zachodniej z Legionów ma teoretycznie i orientacyjnie
potrwać do 6 lipca, chociaŜ, być moŜe, ruch tramwajowy zostanie przywrócony juŜ pod koniec
czerwca. W związku z tym po zabytkowym odcinku
ul. Piotrkowskiej kursują w kierunku północnym au-
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tobusy linii dziennych 95, 96, 99, 151, 154, 155
i 157 (Próchnika – Piotrkowska – pl. Wolności –
Nowomiejska – Podrzeczna) lub nocnych oprócz
154 (Ogrodowa – Zachodnia). W przeciwnym kierunku wszystkie linie jadą od ul. Zachodniej Ogrodową, Gdańską i Próchnika z powrotem do Zachodniej. Autobusy 59 i 78 mające na pl. Wolności
krańcówkę, jadą obecnie od Świtezianki i Rojnej –
... – Zachodnią – Ogrodową – Nowomiejską – pl.
Wolności (krańcówka) – Nowomiejską –
Podrzeczną – Zachodnią – ... Zmienione zostały
równieŜ trasy linii tramwajowych 2, 6 i 11, które kursują od al. Kościuszki przez ulice Zieloną – Narutowicza – Kilińskiego – Północną – Ogrodową do Zachodniej (6 od Kilińskiego / Północna dalej Franciszkańską po trasie). 3 jedzie od al. Kościuszki
Zieloną do krańcówki Legionów; 7 z Kompińskiego
w prawo w Narutowicza do krańcówki Radiostacja
(pomimo pojawiania się na tej linii tylko 3 brygad,
wozy i tak jeŜdŜą prawie puste); 15 z Gdańskiej
w lewo w Legionów i dalej Konstantynowską do pętli Zdrowie; 43 i 43bis skrócono równieŜ do Zdrowia
(w tej chwili to jedna z najmocniej obsadzonych
krańcówek – kończą tam 4 linie). Dzięki remontowi,
równieŜ na ul. Przybyszewskiego i Wojska Polskiego po raz pierwszy od zdjęcia osiemsettrójek z 15
i 19 pojawiły się one ponownie: 41 zjeŜdŜa z Pabianic przez Piotrkowską – Przybyszewskiego – Kilińskiego – Franciszkańską – Wojska Polskiego –
Zgierską do Helenówka. „Zetki” kursują następująco: Z1 (tramwajowa) z pl. Wolności przez Nowomiejską, Zgierską, Dolną, Łagiewnicką, Warszawską na Wycieczkową; Z2 (tramwajowa) z pl. Wolności przez Pomorską, Działki, Telefoniczną na Stoki;
Z3 (autobusowa okólna) z pl. Wolności, Nowomiejską, Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną,
Srebrzyńską, Kasprzaka, Legionów, al. Włókniarzy,
Srebrzyńską, Cmentarną, Legionów, Gdańską,
Ogrodową, Nowomiejska do pl. Wolności.
! Łódź (tramwaj). Trwający remont nawierzchni na ul. Piotrkowskiej między ulicami Tuwima a Nawrot odsłonił stare tory tramwajowe, które przez parę dni moŜna było podziwiać. Środowisko łódzkich internautów, związanych z forum Gazety Wyborczej, usiłowało wpłynąć na tzw. czynniki,
aby ten odcinek zachować jako zabytkowy. Niestety, wszystko spełzło na niczym – torowisko zostało
zdemontowane.
! Moskwa (tramwaj). 25 maja odbyło się uroczyste otwarcie nowej zajezdni w rejonie Strogino.
Otwarcie jej nie wpłynie, niestety, na liczbę moskiewskich zajezdni, gdyŜ jednocześnie zamknięto
zajezdnię Krasnaja Priesnia, która obsługując jedną
z dwóch odrębnych sieci tramwajowych rosyjskiej
stolicy, okazała się odcięta od niej w czasie budowy
nowej autostrady miejskiej (tzw. Trzeciego Koła
Transportowego). Jedyną rekompensatą, którą udało się uzyskać miłośnikom komunikacji szynowej,
stała się budowa nowej pętli tramwajowej, dzięki
której, zamiast czterech, zlikwidowane zostaną jedynie dwa kilometry torów linii 23.
! Opole (autobus). W ramach modernizacji linii
kolejowej Opole – Wrocław przebudowywana jest
stacja Opole Zachodnie, w tym przejazd w ciągu
ulicy Niemodlińskiej. Na co dzień jeŜdŜą tamtędy
podmiejskie linie 8 i 16. Szesnastka została na czas
robót zawieszona, ósemka natomiast jeździ bardzo
ciekawym objazdem ulicami Domańskiego, Wrocławską i dalej, juŜ poza granicami Opola, przez
Wrzoski, Chróścinę Opolską, Mechnice, śerkowice,
następnie stałą trasą. Odcinek od Chróściny Opolskiej do śerkowic pokrywa się z trasą 16, tyle Ŝe

jest jeŜdŜony w przeciwnym niŜ normalnie kierunku,
czyli przystanki usytuowane w stronę Wawelna
obecnie słuŜą pasaŜerom jadącym do Opola. Z powodu kształtu układu drogowego, objazd około półtorakilometrowego odcinka od ul. Domańskiego do
Chmielowic ma długość aŜ 15 kilometrów! Nieciekawie przedstawia się sytuacja mieszkańców Wawelna, którzy przejeŜdŜając przez Chróścinę Opolską mają do domu (najkrótszą drogą) około
4 kilometrów, a czeka ich jeszcze blisko piętnastokilometrowa przejaŜdŜka. Utrudnienia mają potrwać
do początku lipca.
! Płock (autobus). KM Płock zapowiada, Ŝe
w tym roku nie będzie juŜ zielonej linii 14 do Soczewki oraz 28 do Murzynowa. Likwidację tych linii
KM Płock tłumaczy ich nieopłacalnością i nie ma
zamiaru do nich dopłacać. Pozostanie jedynie 13
do Grabiny, a ilość jej kursów zostanie nawet
zwiększona. KM Płock rozwaŜa takŜe moŜliwość
uruchomienia linii nad jezioro do Zdworza. Być moŜe juŜ niedługo będzie moŜna pojechać autobusem
na bulwar nad Wisłą.
! Siemianowice (autobus). Od 24 kwietnia
przez około trzy tygodnie, w związku z pracami przy
budowie kanalizacji w siemianowickiej dzielnicy
Przełajka, linie autobusowe 96, 196, 664 i 665 nie
dojeŜdŜały do pętli w Przełajce, lecz kończyły jazdę
na przystanku Bańgów Osiedle. Od Bańgowa do
Przełajki jeździł natomiast minibus z firmy S. ZastrzeŜyński Jaworzno jako linia 996.
! Szczecin (autobus). 1 czerwca z wielką pompą oddano do uŜytku 1/3 nowego mostu przez Regalicę, nazwanego Mostem Pionierów Miasta
Szczecina. Całość przeprawy obejmuje dwa mosty
drogowe i most dla szybkiego tramwaju pomiędzy
nimi. Ukończony obecnie fragment umoŜliwia przejazd z lewobrzeŜa na prawobrzeŜe, ruch w przeciwnym kierunku odbywa się połoŜonym w pobliŜu
Mostem Cłowym. Stary most pozostał równieŜ
główną przeprawą w kierunku Dąbia. Pierwsze autobusy na nowym moście pojawiły się po popołudniowym szczycie. Swoje trasy zmieniły linie 54, 55,
65, 71, A, B, D, E i 710, przy czym dopiero 10
czerwca zostało to oficjalnie przypięczętowane
zmianą rozkładów jazdy. Przez stary Most Cłowy
nadal kursują linie zmierzające w kierunku Dąbia
(56, 62, 79, C), linia 73 i linie nocne 511, 514 i 515.
Stojący tam przystanek Most Cłowy n/Ŝ obowiązuje
tylko dla linii 73 i nocnych, chociaŜ w kierunku Basenu wszystkie linie przejeŜdŜają obok niego. Przebudowa dróg związana z budową mostu objęła teŜ
autobusową część pętli Basen Górniczy. Kilkukrotnie zmieniano układ linii na poszczególnych peronach, a obecny jest w zasadzie odwrotnością dawnego – z pierwszych trzech peronów odjeŜdŜają linie w kierunku Dąbia. Z uwagi na problemy
z przedostaniem się autobusów z lewej na prawą
stronę trzypasmowej jezdni, zainstalowano specjalną sygnalizację, która ma być uruchamiana pilotami. Na razie, tradycyjnie zresztą, nie działa... a właściwie działa, wyświetlając jedynie „zakaz wjazdu”
lub odpowiednik sygnału Ŝółtego migającego.
! Szczecin (autobus). Objęcie nieco bardziej
oficjalnego nadzoru ZDiTM nad liniami bezpłatnymi
zaowocowało zmianą trasy linii 702 – zamiast przez
al. Wyzwolenia do Kołłątaja i dalej przez Staszica,
kursuje teraz do Komuny Paryskiej w obu kierunkach przez Sczanieckiej. Oprócz tego zwiększono
liczbę przystanków na kilku liniach. W efekcie na
niektórych przystankach w centrum miasta wiszą
teraz tabliczki nawet 4 darmobusów.
! Szczecin (autobus). Chodzą plotki, z których

niejednoznacznie wynika, iŜ SPA Dąbie pozbyło się
jelcza M11-355, wysyłając go do krainy palników
i rdzy.
! Szczecin (tramwaj). Jedyny w Polsce skład
105Np 1035+1036 nie wyjeŜdŜa na miasto, poniewaŜ 1035 znajduje się w Centralnych Warsztatach,
a 1036 ma pewne problemy z wózkami i stoi w zajezdni Golęcin.
! Szczecin (tramwaj). Prawie rok trwało leczenie stodwójki 624 po wypadku na terenie zajezdni
Niemierzyn, w którym za pomocą N-021 zrzucono
ją z podnośników. Efekty dźwiękowe miała okazję
usłyszeć akurat stojąca przy zajezdni grupka miłośników. Tył odwłoku nadal uciesznie podskakuje,
przypominając pamiętną imprezę z kwietnia 2001
roku. Do ruchu wszedł takŜe niemierzyński wagon
105N-600 w drugim wcieleniu, czyli w pudle exgorzowiaka 1040.
! Tuła (tramwaj). Tylko dzięki zdecydowanym
działaniom (pań) motorniczych udało się uniknąć
ofiar w zderzeniu tramwajów, do jakiego doszło
w Tule. W dwuskładzie linii 12, jadącym pod górę,
na skutek zaniku napięcia w sieci trakcyjnej, niemoŜliwe stało się hamowanie którymkolwiek
z trzech rodzajów hamulców. W pewnym momencie
tramwaj stanął i zaczął staczać z pochyłości.
W środku wybuchła panika, przeraŜeni pasaŜerowie
siłą otworzyli drzwi, i zaczęli wyskakiwać z wagonów nabierających coraz to większej prędkości.
Gdy poniŜej pojawił się tramwaj linii 5 (z powodu
znacznej prędkości wyskoczenie stało się juŜ niemoŜliwe), pasaŜerowie zgodnie z radą motorniczej
mocno uchwycili się poręczy. Motornicza piątki na
widok pędzącego na nią tyłem dwuskładu, nakazała
pasaŜerom niezwłoczne opuścić tramwaj. Ostatni
pasaŜerowie wybiegli z wagonu na parę sekund
przed tym, jak dwunastka uderzyła tyłem w przód
piątki. „Gdyby nie dobra reakcja motorniczych, konsekwencje wypadku mogłyby by być o wiele powaŜniejsze” – twierdzi naczelny rewizor miejskiego
przedsiębiorstwa tramwajowo-trolejbusowego – Marina Borisowa.
! Tychy (autobus). Trwa dostawa kolejnej partii
pięciu sztuk jelczy 120M/2 zasilanych gazem LPG
dla PKM Tychy. Do tej pory dotarły cztery wehikuły
(otrzymały numery od 171 do 174) charakteryzujące się przede wszystkim trzema rodzajami siedzeń
pasaŜerskich. Wkrótce dotrze ostatni autobus i na
tym zakupy „gazików” na razie się zakończą.
! Tychy (trolejbus). W trwającym od ponad
trzech lat kryzysie związanym z tyskimi trolejbusami
i notorycznymi próbami ich likwidacji, spółka TLT
daje nam jednak promyk nadziei. Na początku maja
rozpisany został przetarg na zakup trzech niskopodłogowych trolejbusów. Dostawy mają następować po jednym trajtku rocznie – czyli aŜ do 2004
roku. Otwarcie ofert nastąpi 21 czerwca.
! Warszawa (autobus). W związku z wybudowaniem wysepki przystankowej w ul. Ostródzkiej
przy osiedlu Viking II, od dnia 17.06. na trasie linii
134 został uruchomiony zwykły przystanek Współczesna 01.
! Warszawa (autobus). W związku z zamknięciem dla ruchu przejazdu przez torowisko tramwajowe na pl. Narutowicza, od dnia 14.06. od godziny
22:00 do 17.06. do około 4:00 autobusy linii 191 jadące w kierunku pl. Narutowicza od skrzyŜowania
ulic Grójecka / Kopińska / Wawelska zostały skierowane na trasę objazdową ulicami: Kopińską –
Białobrzeską – Al. Jerozolimskimi – Niemcewicza –
Grójecką do pl. Narutowicza, do przystanku Pl. Narutowicza 04 (przed kościołem), który obowiązywał
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jako krańcowy.
! Warszawa (autobus). Od dnia 8.06. zmienił
się rozkład świąteczny linii podmiejskiej 705, kursującej na trasie Warszawa śerań FSO – Białobrzegi
(miejscowość połoŜona nad Zalewem Zegrzyńskim). Przez sezon letni autobusy tej linii będą kursować z dwukrotnie większą niŜ dotychczas częstotliwością, czyli co około 30 minut. Stało się to moŜliwe dzięki dołoŜeniu dwóch dodatkowych brygad
obsługiwanych przez zajezdnię Stalowa.
! Warszawa (autobus). Na wniosek Urzędu
Gminy Stare Babice, od dnia 8.06. na trasie linii 714
został uruchomiony nowy przystanek na Ŝądanie
Janowskiego 01 przy ul. Hubala-Dobrzańskiego
w rejonie skrzyŜowania z ul. Janowskiego (w kierunku krańca Os. Górczewska).
! Warszawa (autobus). W związku z remontem przejazdu kolejowego w ul. Wólczyńskiej,
w okresie od 3 do 7.06. autobusy linii 110 i 701 zostały skierowane na trasy objazdowe:
- linia 110: od skrzyŜowania ulic Estrady / Wólczyńska – Wólczyńską – podjazd do przystanku
Cm. Północny – Brama Płd. – Wóycickiego –
Wólczyńską – Opłotek – Palisadową – Wóycickiego do pętli Cm. Północny – Brama Główna;
- linia 701: od skrzyŜowania ulic Wólczańska / Arkuszowa – Arkuszową – Estrady – Dziekanowską
– nawrót na przystanku Cm. Północny – Brama
Zach. – Dziekanowską – Trenów i dalej bez
zmian do pętli Łomianki (Zachodnia).
! Warszawa (autobus). W celu polepszenia
komunikacji na ul. Chełmskiej (po wycofaniu z niej
autobusów linii 522), od dnia 1.06. autobusy linii
141 zostały wycofane z ul. Witosa i skierowane od
skrzyŜowania ulic Sobieskiego / Witosa / Sikorskiego w obu kierunkach ulicami: Sobieskiego –
Chełmską – Czerniakowską i dalej dotychczasową
trasą. Po wprowadzeniu ww. korekty, uległy likwidacji przystanki: Tor Stegny 04 i Al. Witosa 03.
! Warszawa (autobus). Początek miesiąca
znowu przyniósł kolejne cięcia w rozkładach linii autobusowych. W oficjalnym komunikacie Zarząd
Transportu Miejskiego, tłumacząc wprowadzone
ograniczenia, uŜył sformułowań „przedwakacyjne”
lub „wakacyjne rozkłady jazdy”. Według zapewnień
Dyrektora ZTM, Przemysława Prądzyńskiego,
w czerwcu zmalała liczba uczniów szkół średnich,
dojeŜdŜających na zajęcia. Cięcia dotyczą właśnie
linii przebiegających w pobliŜu szkół średnich, na
których w poprzednich miesiącach przeprowadzono
obserwacje wykorzystania przez pasaŜerów. W tym
roku naleŜy się jeszcze spodziewać wakacyjnego
zawieszenia 21 linii autobusowych kursujących
w godzinach szczytu. Jednak te zawieszenia są
wprowadzane regularnie od kilku lat i w rozkładach
tych linii znajduje się adnotacja: „Linia nie kursuje
w okresie letnich wakacji szkolnych”. Od 1.06. zostało zawieszone kursowanie linii 407 w soboty.
Z kolei od 3.06. wprowadzono zmiany w rozkładach
dnia powszedniego:
- z rozkładów linii 106, 108 i 150 wycofano po dwie
brygady szczytowe w szczycie porannym i popołudniowym;
- z rozkładów linii 109, 158, 507 i 521 wycofano po
jednej brygadzie szczytowej w szczycie porannym i popołudniowym;
- z rozkładu linii 119 wycofano jedną brygadę całodzienną;
- z rozkładów linii 157, 167, 187 i 512 wycofano po
trzy brygady szczytowe w szczycie porannym
i popołudniowym;
- z rozkładu linii 159 wycofano cztery brygady
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szczytowe w szczycie porannym i popołudniowym;
- w rozkładzie linii 169 wycofano jedną brygadę całodzienną; jednocześnie jedną brygadę, tzw. maraton, zastąpiono jedną brygadą szczytową;
- w rozkładzie linii 407 wszystkie brygady całodzienne zastąpiono brygadami szczytowymi, co
spowodowało, Ŝe linia ta od tej pory kursuje w dni
powszednie tylko w godzinach szczytu zamiast
przez cały dzień;
- w rozkładzie linii 408 wszystkie brygady całodzienne zastąpiono brygadami szczytowymi, co
spowodowało, Ŝe linia ta od tej pory kursuje w dni
powszednie tylko w godzinach szczytu zamiast
przez cały dzień; jednocześnie wycofano jedną
brygadę w szczycie porannym oraz dołoŜono
jedną brygadę w szczycie popołudniowym;
- z rozkładu linii 508 wycofano dwie brygady całodzienne i trzy brygady szczytowe w szczycie porannym i popołudniowym;
- z rozkładu linii 517 wycofano pięć brygad szczytowych w szczycie porannym;
- z rozkładu linii 523 wycofano trzy brygady szczytowe w szczycie porannym i popołudniowym oraz
dodatkowo jedną brygadę tylko w szczycie porannym;
- z rozkładu linii E-2 wycofano dwie brygady szczytowe w szczycie porannym i popołudniowym oraz
dodatkowo
jedną
brygadę
tylko
w szczycie porannym;
- z rozkładu linii E-5 wycofano trzy brygady szczytowe tylko w szczycie porannym; jednocześnie
dołoŜono jedną brygadę szczytową w szczycie
popołudniowym.
- poza tym dokonano drobnych korekt w rozkładzie
linii 105.
Ponadto wycofane zostały wszystkie brygady nieujęte w rozkładach, czyli tzw. wtyczki, kursujące na
liniach: 186, 362, 406, 510, 512, 517, 519 i 709.
Podsumowując: po wprowadzonych cięciach w zajezdniach pozostanie 71 brygad w szczycie porannym, w tym 20 całodziennych oraz 55 w szczycie
popołudniowym. Z kolei w soboty wyjedzie o siedem brygad mniej. W wyniku wprowadzonych
ograniczeń na linii 510 nie moŜna juŜ zobaczyć autobusów z zajezdni Inflancka. Na linii 517 nie pojawiają się autobusy z zajezdni Redutowa. Jednocześnie w dni powszednie moŜna spotkać autobusy z
zajezdni Stalowa na linii 508. Ponadto, po wycofaniu trzech brygad szczytowych z linii 167 obsługiwanej przez solaris firmy Connex, przeszły one do
obsługi linii 303 (takŜe na brygady szczytowe). W
celu poprawy zdolności przewozowej linii 102, 105,
109, 122, 136, 141, 151, 157, 301, 519 i 523, poszczególne zajezdnie zaczęły wysyłać w większości
wozy wielkopojemne, odzyskane z zawieszonych
brygad na innych liniach. Ponadto wprowadzono
zmiany w rozdysponowaniu brygad niskopodłogowych na kilku liniach. I tak, na liniach 109, 150, 408
dołoŜono
odpowiednio:
dwie
brygady
w dzień powszedni; jedną w dzień powszedni i trzy
w dzień świąteczny oraz jedną w dzień powszedni.
Z kolei z rozkładów linii: 157, 167, 169, 508 usunięto odpowiednio: jedną, trzy, jedną i dwie brygady w
dzień powszedni. Natomiast z rozkładu linii 512
zniknęły trzy brygady w dzień powszedni, ale pojawiły się dwie brygady dzień świąteczny.
! Warszawa (tramwaj). W Dniu Dziecka
KMKM uruchomił specjalną linię okolicznościową
oznaczoną literką D. Co pół godziny między 10:05
a 18:45 kursowały na niej cztery brygady obsługiwane historycznymi wagonami. A były to: N1-607
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z 1949 r. (inauguracja w ruchu liniowym po 35 latach nieobecności na ulicach stolicy), N3-674
z 1952 r., 4NJ+4ND1 838+1811 z 1957 r. wraz z doczepą z 1961 r. oraz przedwojenna berlinka typu
K nr 403 z 1939/40 r. Trasa była następująca: Rakowiecka SGGW – Rakowiecka – al. Niepodległości
– Nowowiejska – pl. Zbawiciela – Marszałkowska –
pl. Konstytucji – Marszałkowska – pl. Bankowy –
Andersa – Międzyparkowa – Słonimskiego – most
Gdański – Starzyńskiego – Jagiellońska – ZOO.
Dodatkowymi atrakcjami były nieuŜywane liniowo
skręty z al. Niepodległości w ul. Nowowiejską oraz
sama awaryjna pętla ZOO. Dzięki uprzejmości firmy
Ferrero Polska, pasaŜerowie (głównie dzieci)
otrzymywali od konduktorów słodką niespodziankę.
! Warszawa (tramwaj). W związku z kolejnym
etapem prac torowych na pl. Narutowicza, w dniach
od 5.06. godzina 0:00 do 8.06. godzina 0:00 dla linii
44 jako krańcowy obowiązywał przystanek Pl. Narutowicza 14 (tor techniczny – jest to piąty tor patrząc
w kierunku środka placu) zamiast Pl. Narutowicza
11 (tor trzeci licząc w kierunku środka placu). Z kolei w dniach od 8.06. godzina 0:00 do 10.06. godzina 4:00 były wyłączone z eksploatacji tory wraz z
przystankami Pl. Narutowicza 09 i 10 (tory pierwszy
i drugi patrząc w kierunku środka placu). W tym
czasie jako krańcowy dla linii 36 obowiązywał przystanek Pl. Narutowicza 14 zamiast Pl. Narutowicza
10. PoniewaŜ tor techniczny umoŜliwia jedynie wyjazd w obu kierunkach na ul. Grójecką, więc w tej
sytuacji tramwaje linii 36, aby skręcić
z pl. Narutowicza w ul. Filtrową, po ruszeniu z przystanku krańcowego musiały okrąŜyć cały plac
i przez przystanek Pl. Narutowicza 11 (tor trzeci)
skręcić w ul. Filtrową. Ten sam przystanek obowiązywał takŜe jako przelotowy dla linii 2 i 15.
! Warszawa (tramwaj). 03.06. w drugim wagonie składu 13N 622+749 kursującego na 22/14
„coś się działo”. Tylko, niestety, dokładnie nie wiadomo co. W kaŜdym bądź razie cały przód wozu
749 był pozaklejany od wewnątrz dyktami i plakatami. W środku znajdowała się kamera oraz napis
„interwencje publiczne”, wiec prawdopodobnie kręcono jakąś reklamówkę. Skład ten normalnie kursował na linii 22, więc zapewne będzie to filmik
z udziałem pasaŜerów. Następnego dnia skład ten
stał juŜ „wyczyszczony” na R-4.
! Warszawa (tramwaj). W dniach 4–6 czerwca w składzie 105Nm 1456+1455 odbywała się
promocja Flipsów. Skład ten kursował jako wtyczka
na linii 4. Rozdawano w nim chrupki. Dodatkowo
cały wagon był oklejony naklejkami i plakatami
promującymi reklamowany wyrób. W środku dyndało zaś sporo baloników.
! Warszawa (tramwaj). 04.06. – remont trwa,
na pętli Huta prace wrą. Tor postojowy linii 17 został zdemontowany i od strony ekspedycji układany
jest juŜ nowy. 17 swój postój mają teraz za to na
dawnym torze technicznym od strony wjazdu z ul.
Pstrowskiego.
! Warszawa (tramwaj). W związku z pracami
torowymi, od 15.06. godzina 0:00 do 17.06. godzina
4:00 był wyłączony ruch tramwajowy na ciągu ulic:
Broniewskiego, Wólczyńska, Nocznickiego na odcinku od pętli Piaski do pętli Huta. W tym czasie
tramwaje linii 22, 29 i 33 kursowały na trasach zastępczych:
- linie 22 i 33 zostały skrócone do pętli Piaski;
- linia 29 od ronda Zgrupowania AK Radosław – al.
Jana Pawła II – Popiełuszki – Słowackiego – Marymoncką – Pstrowskiego do pętli Huta (jako
końcowy obowiązywał przystanek Huta 15 – tor
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linii 17, zamiast Huta 20).
Jednocześnie została uruchomiona zastępcza linia
autobusowa 203 na trasie: Huta – Kasprowicza –
Nocznickiego – Wólczyńska – al. Reymonta – Broniewskiego – Park Olszyna. Ponadto w dniach 15–
16.06. została zawieszona linia 16.
! Warszawa (tramwaj). Ptaszki śpiewają, Ŝe
powypadkowy wóz 105Nb-1382 zostanie skasowany, a jego kolega od pary (nieuszkodzony) zostanie
przebudowany na typ 105N2k w wersji
105N2k/MW. Potem do wozu 1381 zostanie dokupiona niskopodłogowa doczepa. Jednak, jak wiadomo, w dyrekcji TW pomysły kwitną tak szybko jak
przekwitają, więc na razie jeszcze nie wyciągajmy
zbyt pochopnych wniosków. PoŜyjemy, zobaczymy.
Potwierdziły się za to pewne przypuszczenia. Mianowicie chodzi o kasacyjny wagon 105Na-1008,
który stoi od początku tego roku w warsztatach T-3
z przodem od bulwy nr 2074. Tramwaje Warszawskie „testują” w ten sposób łączenie nowych przodów z pudłem zwykłej stopiątki. ChociaŜ raczej
chodzi o powypadkowe naprawy bulw, czyli o wymianę ich porozbijanych przodów.
! Warszawa (tramwaj). Około 5.06. zaczął się
w końcu remont rozbitej 14.01.2002 r. na rondzie
Babka (obecnie Zgrupowania AK Radosława) bulwy
nr 2122. Wagon ten został wciągnięty na „remontówkę” zakładu R-4, gdzie zostanie mu wymieniona
ściana czołowa. Ciekawym widokiem jest przez to
doczepa nr 2123, stojąca pod płotem na śoliborzu.
! Warszawa (tramwaj). Na światło dzienne
właśnie wyszła informacja, Ŝe dnia 10 września
2001 r. była elektrownia tramwajowa na ul. Przyokopowej 28 została wpisana do rejestru zabytków.
Tak więc, w końcu spełniły się po części marzenia
miłośników, którzy chcą w niej urządzić Muzeum
Komunikacji. Teraz dzielnica Wola nie będzie juŜ
mogła zrobić tam kolejnego supermarketu, błyskoteki lub rodzinnego centrum rozrywki.
! Warszawa (tramwaj). 7.06. nieuwaŜny kierowca samochodu osobowego zjechał na ul. Starzyńskiego na wydzielone torowisko tramwajowe.
Niestety, biegnie ono tam w obniŜeniu terenu, gdyŜ
jest to dojazd do dwupoziomowego mostu Gdańskiego (tramwaje jeŜdŜą dołem, a samochody górą). W związku z tym, usunięcie wraku sprawiło
słuŜbom ratowniczym nie lada problem (dźwig nie
mógł dojechać na miejsce wypadku). Tak wiec
przez prawie 3 godziny tramwaje linii 2 i 18 jeździły
objazdem przez most Śląsko-Dąbrowski oraz pl.
Bankowy. Nie było by w tym nic nadzwyczajnego,
gdyby nie fakt, Ŝe w związku z tym uŜywały dawnych skrętów linii 4 (z Pragi na Mokotów) na tymŜe
placu, po których oficjalnie nie wolno jeździć. Ale,
jak widać, ZTM w końcu się przełamał i po raz
pierwszy od remontu pl. Bankowego puścił po nich
tramwaje w czasie objazdów.
! Wiesbaden (autobus). 4 czerwca odbyła się
w tym niemieckim mieście jazda próbna autobusu
z przyczepą. Testy miały wykazać, czy taki zestaw
poradzi sobie w ciasnych ulicach, którymi biegną
tamtejsze linie. Próby wypadły jak najbardziej pomyślnie. Przyczepy pojawią się w ruchu najwcześniej w roku 2004. Sam pojazd jest produkcji znanej
szwajcarskiej firmy Hess. WyposaŜony jest w kamery we wnętrzu i system komunikacji głosowej
z ciągnikiem.
! Wojkowice (autobus). Wykonująca przewozy na zlecenie MZKP Małgorzata Trestka zakupiła
z Jastrzębia autobus jelcz M11, który w tamtejszym
PKM-ie jeździł z numerem 300.
! Zabrze (tramwaj). 1 maja 50. urodziny ob-

chodziła linia tramwajowa Zabrze Guido – Makoszowy. Z tej okazji w Zabrzu zjawił się zabytkowy
skład N+4ND1 1100+1263, który nieodpłatnie woził
wszystkich chętnych na jubileuszowej trasie.
Z uwagi na odbywające się tego samego dnia obchody „Śląskich Godów” w Katowicach, wagony te

przyjechały nieco później niŜ planowano, co spowodowało konieczność sprowadzenia do Zabrza liniowego staruszka z Bytomia, czyli 53-letniego wagonu N-954.
Marek Drewniak, Remigiusz Grochowiak,
Jakub Jackiewicz, Krystian Jacobson, Tomasz

Kaczmarek, Jacek Kalicki, Michał Kamiński,
Krzysztof Lipnik, Bartosz Mazur, Magdalena
Murawska, Michał Musiał, Marcin Pejski,
Jakub Putyra, Olaf Skrzymowski, Valeri
Tikhonov, Krzysztof Utracki, Sławomir
Zamuszko, Maciej Zyśko

Linie turystyczne obsługiwane taborem historycznym kursujące w sezonie 2002
miasto,
trasa
linia (l.
brygad)
Poznań Pl. Mickiewicza – Św. Marcin – Zwierzyniecka – Kraszewskiego – Dąbrowskiego – Most Teatralny
(tramwaj) – Fredry – Gwarna – Św. Marcin – al. Marcinkowskiego – Podgórna – Strzelecka – Królowej Ja0 (1)
dwigi – Most Dworcowy – Głogowska – Hetmańska – 28. Czerwca – Pamiątkowa – Zaj. Madalińskiego – Hetmańska – 28. Czerwca – Górna Wilda – Królowej Jadwigi – Zamenhofa – Hetmańska
– śegrze – Chartowo – Kórnicka – Jana Pawła II – Wyszyńskiego – Estkowskiego – Małe Garbary – pl. Wielkopolski – 23. Lutego – MielŜyńskiego – Gwarna – Św. Marcin – Roosevelta – Most
Dworcowy – Towarowa – Pl. Mickiewicza*
Szczecin Brama Portowa – al. Niepodległości – pl. śołnierza Polskiego – Matejki – pl. Rodła – al. Piłsud(tramwaj) skiego – al. Wojska Polskiego – Wawrzyniaka – al. Bohaterów Warszawy – Jagiellońska – al.
0 (1)
Piastów – al. Piłsudskiego – pl. Rodła – Matejki – Malczewskiego – Parkowa – Dubois – Firlika –
Hutnicza – Stocznia Szczecińska (pętla) – Firlika – Łady – Jana z Kolna – NabrzeŜe Wieleckie –
Dworzec Główny – Kolumba – Chmielewskiego – Smolańska – Pomorzany (pętla) – Smolańska –
Chmielewskiego – Kolumba – Dworzec Główny – NabrzeŜe Wieleckie – Wyszyńskiego – Brama
Portowa
Szczecin Tkacka – Grodzka – Sołtysia – Farna – Trasa Zamkowa – Jana z Kolna – Admiralska – Wawel(autobus) ska – Jarowita – Zygmunta Starego – Matejki – al. Piłsudskiego – Jedności Narodowej – Felczaka
50 (1)
– Monte Cassino – Skargi – r. Giedroycia – Kołłątaja (pętla) – św. Barbary – Długosza – Wyzwolenia – Słowackiego – Zaleskiego – al. Wojska Polskiego – Wawrzyniaka – Mickiewicza – Traugutta – Przybyszewskiego – Ostrawicka – Krasickiego – Traugutta – al. Wojska Polskiego – Zaleskiego – Wyspiańskiego – Monte Cassino – Wielkopolska – al. Piłsudskiego – Jedności Narodowej – pl. śołnierza Polskiego – al. Niepodległości – Brama Portowa – Dworcowa – Nowa – NabrzeŜe Wieleckie – Most Długi – Celna – Bulwar Gdański – Bulwar Śląski – Bytomska – Energetyków – Most Długi – Wyszyńskiego – Tkacka
Police,
Police Rynek – Grunwaldzka – Siedlecka – Piłsudskiego – Wyszyńskiego – Siedlice – Pilchowo –
Szczecin Zegadłowicza – al. Wojska Polskiego – pl. Zwycięstwa – Brama Portowa – Dworcowa – Nowa –
(autobus) NabrzeŜe Wieleckie – Wyszyńskiego – Tkacka (z powrotem: Grodzka – Sołtysia – Wyszyńskiego
100 (1) – Brama Portowa)
Toruń
kursuje bez ustalonej trasy i sztywnego rozkładu jazdy, zwykle na trasie Reja – Olimpijska
(tramwaj)
(1)

termin
kursowania
1.05.–
31.09.
w niedziele

odjazdy
z przyst. bilety
początk.
10:00
3 zł
12:00
(norm.),
2 zł (ulg.)

2.06.–1.09.
w niedziele
(w dniu
7.07. z powodu Dni
Morza linie
kursują
częściowo
zmienionymi trasami)

14:00
15:30
17:00
18:15**

3 zł
(norm.),
2 zł (dzieci
do lat 10),
dzieci do lat
4 bezpłatnie

14:00
15:30
17:00

tabor
N+ND
2456+2602

Bremen 144,
N-167, 4N-216,
4N+4ND
293+343

Jelcz 043-601
(1978 r.), gościnnie Nysa
520 oraz inne
autobusy (jako
brygady dodatkowe)

Police –
13:00,
Tkacka –
18:15
1,60 zł

1.05.–
5N-100 (rekon30.09. costrukcja na
dzienne od
bazie 5N ex9:00 do
Jelenia Góra)
19:00
Warsza- Pl. Narutowicza – Grójecka – Al. Jerozolimskie – most Poniatowskiego – al. Zieleniecka – Targo- 29.06.–
od 11:00 obowiązują T/1: K-403,
wa
wa – al. Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – al. Jana Pawła II – Stawki –
1.09.
do 18:00 bilety ZTM N1-607, lub
(tramwaj) Andersa – Marszałkowska – Nowowiejska – Filtrowa – Pl. Narutowicza
w soboty, co 1h
(jednorazo- N3-674;
T (2)
niedziele i
we na linię T/2: 4NJ+4ND1
święta
zwykłą lub 838+1811 lub
okresowe) +ND2-1620
* – obecnie kursuje z ul. Zeylanda z powodu remontu na ul. Św. Marcin;
** – zjazd do zajezdni Pogodno trasą: al. Niepodległości – pl. śołnierza Polskiego – Matejki – pl.

Rodła – al. Piłsudskiego – al. Wojska Polskiego lub
w przypadku brygad z Golęcina (skład 293+343)
zjazd do zajezdni Golęcin trasą: Niepodległości –
pl. śołnierza Polskiego – Matejki – Malczewskiego

– Parkowa – Dubois – Firlika – Hutnicza – Lubeckiego – Ludowa.
opracował Jarosław Girstun, współpraca
Grzegorz Fedoryński, Remigiusz Grochowiak

Volvo 7000
na testach w Warszawie

larne plamy kolorów: białego, seledynowego i granatowego z napisami: „Volvo”. Choć pojazd ten
nigdzie nie posiadał Ŝadnych widocznych oznaczeń
taborowych, z wydruków kasowników wynikało, Ŝe
nosił on numer taborowy A 012, mimo Ŝe wozu
z takim numerem taborowym w ogóle w parku taborowym Connexu nie ma. Autobus ten przez cały
czas kursował na linii 180 na trasie: Wilanów – Powązki – Cm. Wojskowy.
Powodem pojawienia się tego volvo na ulicach
Warszawy jest planowane na przełomie roku powtórzenie przetargu na prywatyzację kolejnych linii
autobusowych. Zakłada on wprowadzenie przez
prywatnego przewoźnika 100 niskopodłogowych

autobusów 9- i 12-metrowych. Na dzień dzisiejszy
swój udział w przetargu zapowiadają m.in.: Connex,
PKS Grodzisk Mazowiecki oraz Polski Express.
Kilka słów na temat autobusu marki Volvo 7000.
Jest to pojazd o długości 12 metrów i szerokości
2,55 metra, który moŜe zabrać 108 pasaŜerów,
w tym 27–36 na miejscach siedzących i 81–72 na
stojących (zaleŜnie od układu foteli). Szkielet autobusu jest zbudowany z zespawanych profili zamkniętych, wykonanych ze stali nierdzewnej. Poszycie zewnętrzne i wewnętrzne wykonano z blachy
nierdzewnej, natomiast poszycie dachowe i klapy
z aluminium. Jedynie ściany przednia i tylna są zrobione z laminatów doklejanych do szkieletu. Pod-

W okresie od 15 do 29 maja firma Connex (jeden
z dwóch ajentów linii autobusowych) testowała autobus marki Volvo 7000 w wersji 12-metrowej, będący własnością fabryki Volvo Polska z siedzibą we
Wrocławiu.
Jest to ten sam egzemplarz, który przez kilka dni
we wrześniu ubiegłego roku testował drugi warszawski ajent – PKS Grodzisk Mazowiecki. Wówczas moŜna go było zobaczyć na linii 110.
Testowany autobus był pomalowany w nieregu-
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wozie jest oparte na typowej ramie spawanej z profili zamkniętych. Silnik wysokopręŜny z turboładowaniem, stojący (spełniający wymagania normy Euro 2) jest umieszczony z tyłu pojazdu, po lewej
stronie. W standardzie znajduje się automatyczna
skrzynia biegów (do wyboru firmy ZF lub Voith).
Ściany wewnętrzne są wyłoŜone laminatem,
a sufit panelami z tworzywa sztucznego. Podłoga

jest pokryta wykładziną przeciwpoślizgową. Siedzenia dla pasaŜerów są profilowane i pokryte pluszem. Autobus jest przystosowany do przewozu
osób niepełnosprawnych – posiada w pełni niską
podłogę (brak jakichkolwiek stopni wejściowych
oraz wewnętrznych stopni poprzecznych). W środkowych drzwiach umieszczono ręcznie opuszczaną
rampę oraz dodatkowo istnieje moŜliwość tzw.

przyklęku prawej strony pojazdu. Niestety, autobus
nie posiada klimatyzacji. Do wentylacji wnętrza słuŜą jedynie uchylne klapy w dachu, uchylne okna
oraz tzw. kanały sufitowe.
Tomasz Kaczmarek, KMKM w Warszawie
PS Pragnę serdecznie podziękować Krzysztofowi
Lipnikowi za pomoc. Dane techniczne na podstawie
materiałów reklamowych firmy Volvo.
Statystyka

Tabor Tramwajów Warszawskich – stan na 1.01.2002 r.
Zakład
Eksploatacji
Tramwajów 13N 105N/Na
R-1 Wola
R-2 Praga
R-3 Mokotów
R-4 śoliborz
razem

72
175
247

typy wagonów
105N...
a

79
7
- 122
- 98
- 56
79 283

b

e
4
8 201
8 24

– 6 spośród tych 20 wozów to tzw. wagony
105Nb/e czyli wozy 105Nb oficjalnie przebudowane
na 105Ne. Dodatkowo jeden z nich (1392’’+1391’’’)
przechodzi obecnie (od 19.12.2001 r.) modernizację na wagon z aparaturą podobną do 105N2k.
1

Między przystankami
" UŜywane jak nowe. Rozstrzygnięty został

przetarg na dostawę niskopodłogowych autobusów
uŜywanych. Wygrała go firma MAN, która juŜ przekazała do MPK Poznań dwie sztuki wozów NG313
i trzy sztuki NL223. Wszystkie są byłymi pojazdami
testowymi i obecnie przechodzą metamorfozę polegającą na przemalowaniu w barwy poznańskiego
przewoźnika.
" Tydzień bez objazdów to dzień stracony.
24 czerwca zostanie otwarta dla ruchu tramwajowego ulica Św. Marcin na odcinku od ronda Kaponiera do ul. Gwarnej. Natomiast równocześnie zamknięty zostanie dla ruchu tramwajowego odcinek
ulicy Głogowskiej od Hetmańskiej do mostu Dworcowego, poniewaŜ rozpocznie się remont torowiska
w ulicy Głogowskiej na odcinku od Berwińskiego do
ZałęŜa. Podzielony na trzy etapy remont obejmie
najpierw odcinek od Berwińskiego do Niegolewskich. W czasie prac remontowych zmienionymi
trasami kursować będą tramwaje linii 5, 8, 11 i 14:
- 5 pojedzie z Górczyna ulicami Głogowską, Hetmańską, Reymonta, Grunwaldzką, Bukowską,
Roosevelta i od ronda Kaponiera uda się do Stomilu po zwykłej trasie;
- 8 jeździć będzie od Miłostowa po zwykłej trasie
do MielŜyńskiego, następnie przez Gwarną i Św.
Marcin dojedzie do Kaponiery, skąd przez Roosevelta i most Teatralny uda się z powrotem na
pętlę Miłostowo;
- 11 z Piątkowskiej dotrze do Roosevelta, gdzie
skręci na most Dworcowy, a dalej przez Wierzbięcice i 28. Czerwca dotrze do Hetmańskiej
6

f
16
26
2
44

g

m razem
2
2

10
4
14

7
144
162
62
375

tyrystory
razem
105Nz / 105N2k i N3k / 106Na /
116N / 116Na/1 /
razem
105N1k 105N2k/2000
112N
116Na
116Na/2
622/32
2/0
1/0
97
183
2/2
0/1
0/2
5/13
25
169
2/5
7
241
0/30
0/1
31
268
4
124
3
3
26
160
861

W spisie jest uwzględniony jeszcze jako 105Ne.
2 – dwa wagony 105N2k (2006+2007) posiadają
pudła czterodrzwiowe.
Ponadto, na stanie warszawskiego muzeum
tramwajów znajdują się 24 wagony historyczne, któ-

re na wniosek Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej wpisano do rejestru zabytków oraz dwa wagony, których do tej pory do rejestru wpisać się nie
udało.
oprac. Krzysztof Lipnik, KMKM w Warszawie

i będzie kontynuować swą podróŜ do Zawad;
- 14 jadąc z Górczyna wykona objazd przez Hetmańską, Reymonta, Grunwaldzką, Bukowską do
Roosevelta i dalej podąŜy na trasę PST.
Pomiędzy rondem Kaponiera i ul. Chociszewskiego
kursować będą autobusy Za tramwaj po następującej trasie: rondo Kaponiera – Św. Marcin (nawrót
za przystankiem tramwajowym) – Roosevelta –
Głogowska – Chociszewskiego – Głogowska /
Hetmańska – Chociszewskiego – Kasprzaka – Potworowskiego – Głogowska – Roosevelta – Głogowska – rondo Kaponiera. Czas przejazdu wyniesie
10 minut w jedną stronę. Linia obsługiwana będzie
w dni robocze trzema autobusami z Pustej
i dwoma z Kaczej, a w dni wolne wyjedzie o jeden
„kaczy” wóz mniej.
" Porządki w Krzesinach. Dojazd do peryferyjnych osiedli, Krzesin i Pokrzywna, moŜliwy jest
autobusami linii 62, które część kursów wykonują
objeŜdŜając tamtejsze okolice zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, zaś część odwrotnie. Powoduje
to niedogodności dla osób nieobeznanych z tajnikami rozkładów jazdy. MPK Poznań upraszcza więc
kursowanie linii 62, dzieląc ją od dnia 24 czerwca
na linie autobusowe nr 62 i 96. Odtąd kaŜda z nich
będzie kursować po stałej trasie. I tak:
- 62: z Dworca Rataje pojedzie ulicami: Zamenhofa, Piłsudskiego, Inflancką, Bobrzańską, Krzywoustego, Torową, Pokrzywnem do Krzesin, Pabianicką, Tarnowską, Ostrowską, Krzywoustego,
Wiatraczną, Inflancką, Piłsudskiego, Zamenhofa
do Dworca Rataje. Dodatkowo w dni świąteczne
w godzinach 5:00–9:00 autobus linii 62 kontynuować będzie swój tradycyjny wariant trasy do
Spławia, jadąc przez Krzesiny, Pabianicką, Tarnowską, Ostrowską, Przemyską, Chrzanowską,
Spławie, Gospodarską, Szczepankowo, Ługańską i dalej do Dworca Rataje.
- 96 kursować będzie po następującej trasie: Rataje Dworzec – Zamenhofa – Piłsudskiego – Inflancka – Bobrzańska – Krzywoustego – Ługańska – Ostrowska – Tarnowska – Pabianicka –

Krzesiny – Pokrzywno – Torowa – Krzywoustego
– Wiatraczna – Inflancka – Piłsudskiego – Zamenhofa – Rataje Dworzec.
" Nowy przystanek. 24 czerwca uruchomiony
zostanie dla jadących w kierunku Piątkowa autobusów linii 74, 91 i N35 nowy przystanek autobusowy
na Ŝądanie (o nazwie Umultowska n/Ŝ) na ulicy Połabskiej, przed skrzyŜowaniem z ulicami Lechicką i
Umultowską, przy stacji benzynowej Shell.
" Nietypowe obsady i rezerwy. 8.06. na brygadzie 84/1 jeździł N4016-1306, natomiast na 81
kursował ikarus 280-1555. Tego dnia kórnicki DAF
MB200-25 zastępował jelcza L11-18 na linii do CH
Franowo. 11.06. na linii 55 jeździł stanowczo zbyt
ciasny ikarus 260-1744. Holender 871 skrzypiał
przegubami na linii 6 w czwartek 13 czerwca. Pojemną niespodziankę sprawił pasaŜerom linii 84
jelcz 1403, który kursował na niej 17 czerwca.
" Wydziałowe ciekawostki. Wagon nr 220
w trakcie naprawy (10.06. uległ kolizji, o której piszemy w Magazynie 995) otrzymał starą osłonę
przednich reflektorów wykonaną z blachy i dnia
13.06. w pełni otablicowany pojawił się na linii... 4.
Ten gościnny występ był spowodowany ogólnymi
brakami taborowymi na S3 – zbiegły się terminy OT
zestawów 107+275 i 308+309, kolizja 318+319
(o której równieŜ piszemy w Magazynie 995) oraz
badanie komisyjne wozu 65. 14.06. brygadę 4/12
zaszczycił swą obecnością skład 198+197, równieŜ
w pełni otablicowany. śeby było śmieszniej, na linii
D pojawił się dość dziwnie oznakowany GT6-608.
Z tyłu miał odblaskową tablicę ze stopiątki,
a z przodu duŜą kwadratową tablicę, wciśniętą zamiast numeru brygady.
" O jedną mniej. Wszystko wskazuje na to, Ŝe
pozbędziemy się kolejnej stodwójki. Badanie komisyjne wozu 65 wykazało pęknięcie czopa przegubu,
co oznacza tylko jedno...
" Niebezpiecznie na Ratajach. Od 6 czerwca
uruchomiono na stałe sygnalizację świetlną na rondzie Rataje. Układ sygnalizatorów dostosowano teraz do wymogów kodeksu drogowego, a więc zli-
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kwidowano wszystkie sygnalizatory powtarzające
sygnał świetlny zarówno dla tramwajów, jak i samochodów. Na rondzie co chwilę dochodzi do podbramkowych sytuacji, których reŜyserami i aktorami
są zdezorientowani kierowcy aut. Teoretycznie,
według przepisów, pierwszeństwo ma tramwaj, będący przecieŜ pojazdem szynowym. JednakŜe kierowcy aut mają równieŜ zielone światło. Wielokrotnie usłyszeć moŜna pisk opon i trzask opadających
kloców hamulców szynowych. Sytuacji nie poprawiają dodatkowe migające światła ostrzegawcze.
Po spotkaniu przedstawicieli MPK, Policji i ZDM postanowiono zamontować z powrotem sygnalizatory
zjazdowe dla tramwajów (za okręgiem ronda).
" Tajemnicze poznańskie stodwójki. Dnia
16 kwietnia br. KMPS zwrócił się z pisemną prośbą
do MPK o udostępnienie schematów montaŜowych
wagonów 102Na celem ich skopiowania dla kolegów z KMKM w Warszawie, którzy władają expoznańską 102Na-42. Po 41 dniach otrzymaliśmy
następującą odpowiedź: „Niniejszym informujemy,
Ŝe nie posiadamy w naszym archiwum schematów
montaŜowych do tramwaju 102Na. Posiadane
przez nas schematy dotyczą tramwajów 102N.
Oprócz wagonów 102N przez krótki czas eksploatowanych było kilka wagonów 102Np, które jednak
zostały przerobione w ramach NG na wagony
102N.” Bez komentarza.
" Demolka. Ofiarą bezmózgiego elementu chuligańskiego systematycznie padają kolejne pojazdy
komunikacji miejskiej. Ze smutkiem dopisujemy do
tej listy wagon GT8-680 i doczepkę 105NaD ze
składu 260+259.
" 30-lecie Maltanki. W sobotę 22 czerwca
z okazji 30-lecia Maltańskiej Kolei Dziecięcej uruchomiona zostanie specjalna linia tramwajowa nr
22, która obsługiwana będzie historycznym taborem: N+ND 2602+2456 i 13N-115. Bilety tylko
w cenie 2 zł sprzedawać będą konduktorzy w wagonach. Trasa tramwaju przebiegać będzie następująco: Zawady – Wyszyńskiego – Estkowskiego –
Małe Garbary – pl. Wielkopolski – 23. Lutego – MielŜyńskiego – Fredry – Roosevelta – Zwierzyniecka
– Kraszewskiego – Rynek JeŜycki – Dąbrowskiego
– Fredry – MielŜyńskiego – 23. Lutego – pl. Wielkopolski – Małe Garbary – Estkowskiego – Wyszyńskiego – Zawady. Gwoli historycznej ścisłości dodajmy, Ŝe Maltanka, będąca kontynuatorką kolejki
harcerskiej kursującej od 1956 roku na Dębinie, w
rzeczywistości w pierwszy kurs wyruszyła w dniu 21
lipca 1972 roku, aby uczcić kolejną rocznicę wydania Manifestu Lipcowego. JednakŜe tegoroczne obchody przeniesiono na czerwiec, ze względu na
spodziewane mniejsze zainteresowanie imprezą,
która odbyłaby się podczas letnich wakacji. Szczegółowy rozkład jazdy linii 22 dostępny jest na internetowych stronach klubowych, pod adresem
www.mpk.poznan.pl/kmps.
" Zakręcona 6. 5.06. po południu skład
234+233 linii 6 jadąc od Mostu Dworcowego, zamiast w Grunwaldzką, skręcił dopiero w Zwierzyniecką. Motorniczy jednak nie kontynuował jazdy
przez JeŜyce i Przybyszewskiego do Grunwaldzkiej, lecz zafundował pasaŜerom namiastkę linii turystycznej: dojechawszy do Rynku JeŜyckiego
skręcił w prawo w Dąbrowskiego, ponownie w prawo w Roosevelta i po ponownym przejechaniu Kaponiery trafił na właściwą trasę w ul. Grunwaldzkiej.
" 995, zgłoś się. 6.06. podróŜ porannym A/4
(N4016-1326 z os. Rusa) odbiegała od typowego
schematu. Autobus, jak zwykle, przyjechał spóźniony o cztery minuty. Na przystanku Piaśnicka wsiadł

Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzednia
reklama

174+173 Rexona
240+239 Manti
284+285 Kwadrat
679 reklama
niemiecka
876 Jedynka

kolor poprzedniego podkładu
biało-zielony
zielony
biały

obecna
reklama
tramwaje
TNT

czerwony
niebiesko-białozielono-szary

kolor obecnego
podkładu

uwagi

-

barwy MPK
barwy MPK
białopomarańczowy
barwy MPK

-

-

barwy MPK

opracował Łukasz Nowicki

mocno pijany pasaŜer i zaczął coś tam bełkotać,
najpierw sam do siebie, stopniowo zaś zaczął szarpać pasaŜerów, ubliŜać im, itp. KaŜdy, kto nie był
zaczepiany, gapił się w szybę, jak to zwykle bywa
w takich sytuacjach. Tył autobusu, gdzie siedział pijak, stopniowo się wyludniał, a koleś darł się coraz
głośniej. W końcu, na ulicy Zamenhofa, podróŜujący tym busem nasz klubowy kolega zadzwonił
z komórki do Nadzoru Ruchu i poprosił o przyjazd
radiowozu NN albo policji. Zgłoszenie zostało przyjęte. Po chwili, za rondem Rataje, dyspozytor Nadzoru Ruchu zadzwonił do informatora pytając, czy
sprawa jest jeszcze aktualna. Dodał, Ŝe wysłał juŜ
radiowóz, który będzie czekał na przystanku przy
Wrocławskiej. W międzyczasie kierowca próbował
wysadzić agresywnego pijaczka, ale mu się to nie
udało. Na wspomnianym przystanku stał wiśniowy
polonez NN, a obok oczekiwało dwóch funkcjonariuszy, którzy wsiedli do autobusu, a następnie
szybko i sprawnie, wespół z kierowcą, wysadzili
menela, który nie był w stanie samodzielnie przezwycięŜyć siły grawitacji. Nasz klubowicz równieŜ
opuścił wóz 1326 i zadzwonił pod 995, Ŝeby podziękować za szybką i skuteczną interwencję.
Spóźniony busik odstał jeszcze chwilkę na światłach awaryjnych, a następnie udał się w stronę
osiedla Kopernika.
" Utrudnienia. Od 7 do 11 czerwca podłączano
rurę kanalizacyjną do wznoszonego budynku PTBS
przy ul. Roboczej. Z tego powodu w obie strony busy linii 71 jeździły objazdem następującymi ulicami:
... – 28. Czerwca – Fabryczną – Roboczą – Sikorskiego – Czarneckiego – Roboczą – ... Na tymczasowej trasie pasaŜerowie korzystać mogli z dodatkowych przystanków: w kierunku Os. Wichrowe
Wzgórze: na ul. Sikorskiego po skręcie z ul. Roboczej (przystanek ZNTK), zaś w kierunku Os. Dębina
na ul. Czarneckiego po skręcie z ul. Roboczej
(przystanek Bergera) oraz na ul. Sikorskiego przed
skrzyŜowaniem z ul. Roboczą (przystanek ZNTK).
" Hamulce do wymiany. WjeŜdŜająca 13
czerwca do zatoczki przystankowej Os. Rusa II
pszczółka 1257 (linia 52) dała popis działania układu ABS. Asfalt był suchy, nie padał deszcz, hamowanie nie było gwałtowne. Dlaczego zadziałał więc
ABS? Ano dlatego, Ŝe układ hamulcowy tylnej osi
był tak wyeksploatowany, Ŝe hamulce tarły o bębny,
kwicząc przy tym radośnie.
" JuŜ obtłuczony. Lśniący świeŜutkim lakierem
ikarus 280-1512 szybko potrzaskał sobie pupkę.
Dwaj kierowcy oglądali paskudne wgniecenie prawego naroŜa 13 czerwca na pętli Piątkowska. 1512
obsługiwał tego dnia 87/2.
" Nasze M11... Kolejny jelcz M11 z zajezdni A1
udaje się do Solca Kujawskiego w celu wykonania
naprawy głównej. Tym razem nowy image uzyska
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pochodzący z 1987 roku wóz 1413. Z Solca Kujawskiego przybył do zajezdni A1 jelcz M11, który zastąpi rozbitego w grudniu ubiegłego roku jelcza
1402. Otrzyma on ten sam numer, który był na skasowanym pojeździe. Do Poznania mają dotrzeć
wkrótce jeszcze dwa soleckie jelcze.
" 68 po staremu. Poznańskie Wodociągi i Kanalizacja poinformowały, Ŝe 13 czerwca w rejonie
Podolan moŜe wystąpić obniŜenie ciśnienie wody,
aŜ do jej całkowitego zaniku. Woda jednak grzecznie płynęła z kranów. Za to, 14.06. w związku z robotami wodociągowymi na wysokości przystanku
Strzeszyńska II, wody nie było, wskutek czego red.
Białas nie mógł wziąć porannego prysznica. Mógł
za to, podobnie jak setki mieszkańców Podolan, od
godziny 8:00 do końca dnia przejechać się linią 68
po trasie nawiązującej do tej sprzed otwarcia PST.
Mianowicie „kacze” MANy objeŜdŜały zamknięty
odcinek Strzeszyńskiej, debiutując na ulicach Druskiennickej, Szczawnickiej, Lutyckiej (w obu kierunkach) i dalej po zwykłej trasie. Mocno zdziwił się za
to kierowca N36/1, który nocą bohatersko przeciskał się przez zwęŜoną w miejscu robót ulicę.
" 13-tego wszystko zdarzyć się moŜe...
Wczesnym popołudniem na łuku, na którym plac
Wiosny Ludów przechodzi w ulicę Podgórną, tramwaj linii 2 został przyblokowany przez bezczelnie
stojący na torach renault safrane. Tramwaj stał
i dzwonił – kierowca zaś stał i stał... Wówczas
ujawnił się łysawy osobnik w glanach, który podbiegł do samochodu i waląc pięściami w blachę
oraz powtarzając magiczną formułę: „Sp... ch...
z torowiska!” zmusił samochód do ruszenia i udroŜnienia torowiska. Został za to nagrodzony promiennym uśmiechem motorowej dwójki.
" Wyjechały. 13 czerwca chyŜo wychynęły najnowsze GT8, czyli wagony 679 i 681. Pierwszy posiada barwy MPK i obsługiwał 10/6, drugi natomiast
jest cały biały i jeździł na 11/6. Od paru dni jeździ
teŜ 124+123 po NG. Fotele i kabina pozostały stare. Skład ten jest, jak zwykle, w barwach zakładowych.
Tomasz Albrecht, Adam Białas,
Piotr Buczkowski, Bartosz Kaj, Grzegorz
Narkiewicz, Aneta Pałka, Maciej Rudzki

Magazyn 995
29.05. Kilka minut po godzinie 13 17-latek wszedł
na bok pierwszego wozu zestawu 306+307 (12/3).
Stało się to na skrzyŜowaniu ulic Królowej Jadwigi
i Półwiejskiej. Z rozdartymi spodniami garnituru został przewieziony do szpitala. Ruch przywrócono po
półgodzinie – w sznureczku utknęło 14 składów.
03.06. O godzinie 5:28 samochód marki Honda jechał ul. Naramowicką od Lechickiej prosto przez
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Sklep modelarski „Pantera”, ul.
Gąsiorowskich 3, tel. 866-46-42,
poleca modele:
- kolejowe,
- lotnicze,
- pancerne,
- inne.
W sklepie „Pantera” otrzymacie
bezpłatnie Przystanek.
skrzyŜowanie z Serbską, natomiast opel astra jechał ul. Serbską w kierunku ul. Lechickiej. Oba pojazdy spotkały się na skrzyŜowaniu. Opel po odbiciu
się uderzył w neoplana 1307 (71/7), który zmierzał
od strony Garbar w kierunku ul. Lechickiej. PoniewaŜ jego kierowca widział całe zdarzenie, więc
zdąŜył się uprzednio zatrzymać. Przybyły na miejsce zdarzenia lekarz pogotowia stwierdził zgon kierowcy hondy. W autobusie zbiła się szyba czołowa
i zniszczyło całe podszybie. Do zajezdni Pusta,
z której dopiero co zdąŜył wyjechać, odholowało go
pogotowie techniczne. Pozostałe kursy wykonywała
rezerwa czynna.
07.06. Kierująca samochodem marki Hyundai podczas skrętu z ul. Grochowskiej w Grunwaldzką
(w kierunku Przybyszewskiego) spotkała się z 82/7
(ekolog 1636), śmigającym na Wichrowe Wzgórze.
W wyniku kolizji wstrzymany został ruch tramwajów
w kierunku r. Przybyszewskiego na całe 27 minut,
gdyŜ wystąpiły trudności z usunięciem rozbitego z
przodu i z prawej strony samochodu. Autobus po
godzinie zjechał do zajezdni z uszkodzonym lewym
przednim naroŜem.
09.06. O godzinie 8:36 15/5 (186+185) połamała
pantograf przejeŜdŜając przez skrzyŜowanie Roosevelta / Most Teatralny. Spowodowało to 14minutowe wstrzymanie, po którym tramwaj samodzielnie zjechał na a S1. Przez kolejny kwadrans
ruchem kierował jeszcze NN.
10.06. Na r. Śródka opel jadący od strony Rataj
pocałował helmuta 665, który jako 8/8 udawał się

Nowa siła miłośników?
11 maja 2002 r. zarejestrowany został działający
w MPK Poznań Związek Zawodowy Tramwajarzy.
Cele jego działania są podobne jak innych związków zawodowych: reprezentowanie pracownika
wobec pracodawcy, organów państwowych i samorządowych, działanie na rzecz poprawy warunków
pracy i płacy itp. Nowo powstały związek chce jednak równieŜ przywrócić godność i szacunek, jakimi
cieszyli się tramwajarze w latach międzywojennych.
Aby to osiągnąć, utworzona została w jego obrębie
Komisja Historyczna. Oprócz dokumentowania i archiwizowania działalności związku, komisja pragnie
teŜ podejmować działania handlowe i marketingowe
(równieŜ w ramach mającej powstać przy związku
fundacji Tramwajarz) sprzyjające poprawie wizerunku poznańskich tramwajarzy. Ma to być m.in.
doprowadzenie do unowocześnienia systemów informacji i dystrybucji biletów oraz stworzenie centrów obsługi pasaŜera na wzór tych, które znamy
z Europy Zachodniej. NajwaŜniejsze jednak dla
tramwajowych hobbystów jest zaangaŜowanie
Związku w ochronę i renowację zabytków komuni8

na Miłostowo. W samochodzie pogięły się przednie
i tylne drzwi z lewej strony, dach i zawieszenie prawych kół. Tramwaj prawie nie ucierpiał i pozostał na
linii. Pozostałe bimby kierowano przez 20 minut do
pętli Zawady.
10.06. 6/3 (skład 160+159) wybierała się na Budziszyńską. PoniewaŜ przed skrzyŜowaniem Grunwaldzkiej i Grochowskiej zatrzymała się za sygnalizatorem, więc motorniczy postanowił cofnąć skład.
Tramwaj jednak zatrzymał się dopiero na przedzie
15/2 (220+219). Lekko wygięły się blachy i zbiły reflektory, co zmusiło 15/2 do zjazdu do zajezdni przy
ul. Głogowskiej. Wstrzymanie trwało 16 minut.
11.06. Po południu na ul. Słowiańskiej ikarusowi
1524 (90/4) kierującemu się na Kazimierza Wielkiego drogę zajechał maluszek. Zmusiło to kierowcę
autobusu do nagłego hamowania, w wyniku którego
głowa jednego z pasaŜerów zderzyła się z barierką,
zaś z tyłem autobusu zderzył się cięŜarowy mercedes, który nie zdąŜył wyhamować. PasaŜera autobusu do szpitala zabrało pogotowie. Ikarus doznał
lekkiego wgniecenia zderzaka. Z ruchu był wyłączony przez 3 kwadranse. Z rozbitej cięŜarówki wyciekł płyn chłodniczy.
11.06. Na pętli Ogrody o godzinie 10:15, podczas
podjeŜdŜania na przystanek początkowy, wykoleił
się pierwszą osią ostatniego wózka holender 856
obsługujący 3/3. Ciekawostką jest fakt, Ŝe stało się
to na prostym odcinku toru. Nieszczęśnika wstawił
Krupp. Pętla była przejezdna z wyjątkiem 10minutowej przerwy, w trakcie której wyłączono prąd.
Potem bimba zjechała do zajezdni.
11.06. Wcześnie rano D/2 (118+117) galopujące
na Sobieskiego, przejeŜdŜając przez skrzyŜowanie
Fredry i Niepodległości, starło się z jadącym prostopadle w kierunku Św. Marcina autobusem marki
MAN. Uszkodzenia tramwaju: przednie oblachowanie. Autobus miał rozbite tylne lewe naroŜe i bok.
Najpierw bimba zjechała na Gajową, a potem na
S1. Przerwa trwała kwadrans.
12.06. O godzinie 4:55 przy wjeździe na PST cięŜarowy mercedes, jadący ul. Roosevelta od strony
Teatralki, spotkało się z 12/3 (318+319) pędzącą na
Sobieskiego. Samochód wbił się między tramwaj
a barierki i sygnalizator świetlny. Stamtąd wyciągnął
go MPK-owski Star. W mercedesie pogiął się cały
kacyjnych w Poznaniu. Będzie on podejmować akcje na rzecz ratowania unikatowej, XIX-wiecznej zajezdni przy ul. Gajowej oraz stworzenia tam Muzeum Komunikacji Miejskiej z prawdziwego zdarzenia: z ekspozycją pojazdów, maszyn, urządzeń oraz
pamiątek po dawnych tramwajach i tramwajarzach.
Zamierza (takŜe w ramach wspomnianej juŜ fundacji) doprowadzić do odrestaurowania niszczejących
historycznych wagonów, rozpropagowania w Poznaniu tramwajowej turystyki zarówno dla poznaniaków, jak i odwiedzających nasze miasto gości.
Członkowie ZZT zdają sobie sprawę, Ŝe zadania
te są trudne, choć nie niemoŜliwe do realizacji;
zapewniają takŜe, Ŝe strategia działania nie ogranicza się do przedstawionych powyŜej „deklaracji
ideowych”, szczegóły cały czas są dopracowywane i być moŜe niedługo będzie moŜna je upublicznić.
Związek liczy na pomoc i zaprasza do współpracy
organizacje zrzeszające miłośników miejskiego
transportu szynowego, nie tylko z Poznania. Przewodniczącym KH ZZT został niŜej podpisany – kontakt pod nr telefonu 0-609 483 865.
Piotr Dutkiewicz
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przód oraz lewy i prawy bok. Podrapały się takŜe
prawe boki obu wozów tramwaju. Zatrzymanie trwało do godziny 5:20. Utknęło w nim 12 pociągów.
Następnie uszkodzony skład zjechał na S3.
12.06. Helmut 678 (11/1) jadący na Zawady wykoleił się 3 i 4 wózkiem na skrzyŜowaniu ul. Jana
Pawła II i Kórnickiej. Pierwsze dwa wózki pojechały
jak naleŜy w stronę Śródki, a dwa ostatnie w stronę
Rataj. Spowodowało to przerwę w kursowaniu bimb
od 17:05 do 18:03 (napięcie w sieci wyłączono
w godzinach 17:29–18:03). Tramwaje linii 1, 4, 5, 6,
7 i 11 w tym czasie jeździły objazdami. Uruchomiono takŜe komunikację zastępczą – 4 autobusy.
13.06. O godzinie 12:00 wykoleiła się całkowicie
doczepka historycznego składu 2602+2456. Stało
się to w trakcie odstawiania wagonu na tor zerowy
w zajezdni przy ul. Gajowej po specjalnym przejeździe dla dzieci z podstawówki. Na 20 minut zatrzymaniu uległ ruch tramwajów linii 3 w kierunku
Ogrodów (2 holendry zostały zablokowane). Po rozłączeniu wagon silnikowy wykonał rundkę przez
Rynek JeŜycki, Dąbrowskiego, Roosevelta i Zwierzyniecką, a następnie wjechał do zajezdni od strony ul. Gajowej. Doczepkę w tory wciągnął Krupp.
Zerwaniu uległ płotek i przewód międzywagonowy,
a lekkiemu zarysowaniu blachy obu wozów; wygiął
się teŜ zagarniacz doczepki.
13.06. W 6/3 (dwuskład 138+139) zapaliło się okablowanie drugiego wózka drugiego wagonu. Miało
to miejsce na skrzyŜowaniu Reymonta i Wyspiańskiego. Motorniczy opanował ogień przy pomocy
gaśnicy i juŜ po 9 minutach kontynuował zjazd
z Budziszyńskiej na S1.
15.06. O godzinie 8:45 na środku r. Śródka zwarła
się instalacją niskiego napięcia w pierwszym wagonie 11/5 (204+203) jadącej na Zawady. Spowodowało to 23-minutowe zablokowanie całego ronda.
W korku utknęło 8 bimb, a pechowiec w końcu zjechał na Zawady, skąd go odholowano.
15.06. Na ul. Matejki o godzinie 10:50 został
wstrzymany ruch pojazdów między ulicami Grottgera i Wyspiańskiego. Spowodowane to było akcją
straŜy poŜarnej, która zabezpieczała odpadającą
elewację budynku. Autobusy linii 64 jeździły objazdem do 11:15 omijając przystanek Palmiarnia.
Natalia Rychlewicz, Adam Konieczka
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PRZYS T A NEK
bezpłatny dwutygodnik
miłośników komunikacji
miejskiej
kontynuacja Nowinek z Pyrogrodu
Z kraju i ze świata
! Białystok (autobus). Jak co roku w Białymstoku, wraz z rozpoczęciem wakacji, zmienił się
rozkład jazdy autobusów. Wakacyjny obowiązuje od
24.06. Oprócz zmian w częstotliwości kursowania
niektórych linii, zmieniono teŜ nieco wygląd samych
rozkładów. Jedną ze zmian jest zaznaczanie wybranych kursów literką w indeksie dolnym, a nie –
jak dotychczas – podkreśleniem lub pochyleniem.
! Białystok (autobus). Z powodu obchodów
Dni Miasta Białegostoku w dniach 21–23 czerwca
zamknięto dla ruchu Rynek Kościuszki i ul. Lipową.
Autobusy linii 2, 4, 5, 7, 21, 21s kursowały w tych
dniach al. Piłsudskiego.
! Bydgoszcz (autobus). Zgodnie z tradycją
22.06. uruchomiono linie sezonowe: 83 LPKiW –
Myślęcinek (kursuje co pół godziny) i 98 Plac Kościeleckich – Janowo (trzy kursy dziennie) oraz
wzmocniono dodatkowymi kursami linię 75 Osiedle
Leśne – Myślęcinek. Trasą dawnej linii 98 Plac Kościeleckich – Chmielniki jeŜdŜą, podobnie jak w zeszłym roku, autobusy PKS. Linia Prosto Ku Słońcu
została uruchomiona juŜ 18.05. (4 kursy w dni wolne). Od 16.05. do Chmielnik moŜemy wybrać się
juŜ w dowolny dzień tygodnia jednym z 7 kursów,
a od 22.06. mamy do wyboru 11 kursów.
! Bydgoszcz (autobus). W maju PKS Bydgoszcz wzbogacił się o 4 uŜywane MANy 1.190
HOCL (9-metrowe, rok produkcji 1993 i 94). Busy
obsługują linię 301 Łęczycka – Rekinowa. Czynności dochodzeniowo-śledcze, mające na celu ustalenie miejsca ich poprzedniego pobytu, jeszcze trwają.
! Bytom (autobus). Zakupiony przez PKM Bytom z Krakowa ikarus o numerze BK162 otrzymał
oznaczenie 7243.
! Bytom (tramwaj). 26.06. około godziny
16:30 awarii uległa newralgiczna zwrotnica na placu
Sikorskiego. Pękła zapchana i skorodowana rura
systemu odwadniającego zwrotnicy. Mimo szybkiej
reakcji i dospawania przerdzewiałych elementów,
nie udało się uniknąć zakłóceń w ruchu.
! Częstochowa (autobus). Oznakowanie pojazdów częstochowskiego MPK jest, niestety, coraz
gorsze. Przed reformą zastanawiające było, czy jej
wejście w Ŝycie będzie okazją do stworzenia nowych wzorów tablic. Najprawdopodobniej będą one
wykonane z tworzywa sztucznego, wyklejane (nie
malowane), takie same, jak w ostatnim czasie zagościły na stałe na linii 12 (wcześniej przez dwa lata
były „testowane” na liniach 12 i 27). Pomysł jest
w zasadzie dobry, a doświadczenia innych miast
stosujących naklejki – pozytywne. Niestety, napisy

na nowych tablicach niewłaściwie rozplanowano –
numer linii jest zbyt mały, a do odczytania nazw ulic
pośrednich na tablicach bocznych trzeba uŜywać
lornetki. Tymczasem w ikarusach 415 i 435 (nie
wyposaŜonych w wyświetlacze) zaślepiono czołowe
i boczne „filmy”. Stwarzały one oczywiście zawsze
sporo problemu z aktualizacją ich treści, dlatego
w latach 90. zdemontowano je w jelczach M11
i PR110. RównieŜ teraz reforma sieci wymusiłaby
spore zmiany. Pozostały zatem jedynie części filmów informujące o numerze linii. W ten sposób
Częstochowa zniŜyła się do poziomu miast, które
chęć pasaŜera chcącego poznać docelowy kraniec
trasy autobusu uznają za nadmiar ciekawości.
W zamian jest on obdarzany (na wyświetlaczach
ikarusów 412 i 415) nazwą krańca, z którego autobus kurs... rozpoczął, nawet jeŜeli jest to zjazd do
zajezdni! Z boku zaś zamontowano prowadnice na
zwyczajne tablice. Dzięki temu nie jest juŜ łamane
prawo, zgodnie z którym autobus wykonujący
przewozy regularne na linii oznaczonej numerem
musi posiadać takŜe tablice wewnętrzną. Wprawdzie dotychczas istniały uchwyty na tablicę wewnętrzną, w ostatnim czasie jednak mało kto z nich
korzystał.
! Częstochowa (tramwaj). Na przełomie maja
i czerwca obsługa linii nocnej odbywała się
z wykorzystaniem wagonu nr 613. Jak nas poinformowali pracownicy zajezdni tramwajowej, fakt ten
wiąŜe się ze zmianą reklamy na obsługujących tę
linię od 1991 roku wagonach 678 i 679. Były to
ostatnie czerwone wagony w mieście, dopóki włodarze WyŜszej Szkoły Zarządzania nie zdali sobie
sprawy, Ŝe wśród pasaŜerów nocnych tramwajów
mogą znaleźć wielu potencjalnych klientów.
Uprzednio kursy nocne przez kilka lat realizowały
wagony 105N o numerach 644 i 645, do czasu gdy
zostały przebudowane na 105Na.
! Elbląg (tramwaj). 3.06., w związku z rozpoczęciem drugiego etapu remontu torowiska w ciągu
ulicy Bema (odcinek Chocimska – śeromskiego),
kursowanie linii 3 zostało całkowicie zawieszone.
Nie zobaczymy juŜ więc w akcji dwukierunkowych
helmutów zmieniających czoło przy ul. śeromskiego, jak to miało miejsce w czasie remontu odcinka
śeromskiego – Saperów (pętla). Prace potrwają do
końca sierpnia.
! Elbląg (tramwaj). Prace torowe przy budowie trasy w ciągu ulicy Dąbka powoli zbliŜają się do
końca. Brakuje jeszcze tylko fragmentu torów
w okolicach skrzyŜowania z Obrońców Pokoju, natomiast na przeciwnym krańcu trasy (skrzyŜowanie
z Królewiecką) rozpoczyna się montaŜ sieci trakcyjnej. Po nowych torach pomykać będą dwie nowe li-
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nie: 4 Ogólna – Druska i 5 Ogólna – Saperów. Częstotliwość kursowania pozostałych linii zostanie odpowiednio zmniejszona.
! Gdańsk (autobus). 22.06. ZKM Gdańsk rozpoczął sezon letni. Tego lata wyjechały 3 nowe sezonowe linie autobusowe:
- 606 Dworzec Główny PKP – Brama WyŜynna –
Podwale Przedmiejskie – Elbląska – most Wantowy – Sucharskiego – Westerplatte. Linia ta ma
charakter przyspieszony i pomiędzy przystankami
Brama WyŜynna i Przystań śeglugi nie zatrzymuje się. Częstotliwość podstawowa to 40 minut. Linia jest obsługiwana wyłącznie przez pojazdy niskopodłogowe;
- 627 Stogi PlaŜa – Nowotna – most Wantowy
(z powrotem: most Siennicki) – Zaroślak – Wronki
– Cienista – Chełm – Witosa — Łostowicka –
Nowolipie – Rakoczego – Piecki – Jaśkowa Dolina – al. Grunwaldzka – Kościuszki – Jana Pawła
II – Zaspa – Czarny Dwór – Hallera – Brzeźno
PlaŜa. Częstotliwość podstawowa to 20 minut. Na
linii znajdą się dwie brygady niskopodłogowe, które będą kursować niezaleŜnie od pogody, natomiast brygady wysokopodłogowe nie będą kursować podczas ciągłych opadów deszczu;
- 654 Stogi PlaŜa – Nowotna – most Wantowy
(z powrotem: most Siennicki) – Trakt Św. Wojciecha – Małomiejska – Orunia Górna – Łódzka –
Warszawska – Łostowicka – Nowolipie – Rakoczego – Migowo – Słowackiego – Kościuszki –
Hallera – Brzeźno PlaŜa. Częstotliwość podstawowa to 20 minut. Na linii znajdą się, podobnie
jak na 627, dwie brygady niskopodłogowe. Kursy
uzaleŜnione są od pogody jak linii 627.
Jak dotychczas (ubiegłe sezony) kursują linie autobusowe: 640 Klukowo – Radarowa – Owczarnia
Wiadukt – Galaktyczna – Wysoka; 644 Oliwa Pętla
Tramwajowa – Spacerowa – Karwieńska – Oliwa
ZOO; 648 Brzeźno PlaŜa – Wczasy – Dworska –
Hallera – Czarny Dwór – Obrońców WybrzeŜa –
Chłopska – Piastowska – Obrońców Westerplatte
(pętla tramwajowa) – Spacerowa – Karwieńska –
Oliwa ZOO i linia tramwajowa 63 Brzeźno PlaŜa –
Hallera – al. Zwycięstwa – Dworzec Gł. PKP – Wały
Jagiellońskie – Podwale Przedmiejskie – Siennicka
– Lenartowicza – Budzysza – Stryjewskiego – Nowotna – Stogi PlaŜa.
! Gdańsk (autobus). O dodatkowe letnie kursy
wzbogaciła się linia 126 w zamian za likwidację linii
646. W okresie letnich wakacji szkolnych nie będą
kursować linie autobusowe 574 i 578 oraz tramwajowa 14. Jednocześnie ulegają likwidacji następujące linie sezonowe: 631, 632, 633, 634, 635, 636,
646. Z powodu przeniesienia letnich koncertów
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z Brzeźna na plac Zebrań Ludowych nie będzie
równieŜ kursować dodatkowa linia tramwajowa 23.
Na wszystkich liniach sezonowych obowiązuje taryfa jak na liniach normalnych. W dniu 22.06. wchodzi
w Ŝycie nowy rozkład linii tramwajowej 4. Zmianom
ulega
częstotliwość
w
dni
świąteczne
i soboty, która zostaje zmniejszona z dotychczasowych 20 minut do 40 minut. Zostaje zlikwidowany
takŜe ostatni kurs o godzinie 22:08 z Zaspy. Teraz
ostatni tramwaj odjedzie o 21:40.
! Gdynia (autobus). 1.07. rozpoczęła kursowanie nowa linia autobusowa ZKM Gdynia. Jej trasa została wytyczona następująco: Gdynia Dworzec
Główny PKP – 10. Lutego – Świętojańska – al. Piłsudskiego – al. Zwycięstwa – al. Wielkopolska –
Chwaszczyńska – Obwodnica Trójmiasta.
! Gorzów (autobus). W tym roku ruszyły tylko
dwie linie sezonowe: K Karnin Zalew – Kłodawa
Jezioro i Z Myśliborska – Jezioro Nierzym.
! Gorzów (autobus). Zmiany w komunikacji
podmiejskiej i miejskiej. Zawieszono wszystkie kursy oznaczone jako „wykonywany tylko w dni nauki
w szkole”. Dotyczy to zwłaszcza podmiejskiej linii
116 (Śląska – Deszczno) i miejskich: 100, 101, 103,
104, 126, którym oprócz tego zmniejszono częstotliwość kursowania. Dodano zaś kilka kursów na liniach A i B.
! Gorzów (autobus). W połowie lipca ma rozpocząć się remont torowiska oraz całkowita przebudowa skrzyŜowania ulic Wybickiego, Chrobrego,
Jagiełły – tak więc będzie zamknięte jedno z większych skrzyŜowań w centrum miasta. Na razie MZK
nie udziela Ŝadnych informacji dotyczących planowanych objazdów dla linii autobusowych oraz tras
przejazdu komunikacji zastępczej.
! Grudziądz (tramwaj). W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu remontu ulicy Piłsudskiego, z dniem 27.06. zawieszono kursowanie linii 1
Dworzec PKP – Tarpno.
! Kielce (autobus). Niestety, kolejny z kieleckich autobusów został wysłany na przymusowe wakacje. Ktoś rzucił butelką wypełnioną wodą w przód
solarisa. Wypadek zdarzył się w miejscowości Ciosowa w gminie Miedziana Góra. Cała przednia szyba oraz ta osłaniająca wyświetlacz musi zostać
wymieniona. Koszty mogą sięgnąć od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Straty byłyby mniejsze,
gdyby w kieleckich solarisach montowano dzielone
szyby przednie – wtedy zniszczeniu uległaby tylko
jedna połówka. Ponadto od dnia 24.06. na niektórych liniach w dni powszednie autobusy jeŜdŜą według wakacyjnego rozkładu jazdy.
! Kielce (autobus). Z powodu remontu i nowej
organizacji ruchu na rondzie Giedroycia, MPK Kielce od dnia 24.06. do odwołania wprowadziło zmiany na niektórych liniach przebiegających przez ulicę
śytnią. Autobusy linii, które jeŜdŜą od ulicy Grunwaldzkiej a dalej z śytniej skręcając w Paderewskiego, jeŜdŜą teraz objazdem: Grunwaldzka – śelazna – Sienkiewicza – Paderewskiego i dalej według swoich tras. Dotyczy to linii 3, 9, 15, 22, 25, 36,
39, 49. Wyznaczono im pośredni przystanek na ul.
śelaznej przy skrzyŜowaniu z ul. Równą. Początkowym przystankiem linii 35, która od niedawna
kończy przy ul. śytniej, jest tymczasowy przy śelaznej. Potem autobusy jadą ul. Sienkiewicza, Paderewskiego i dalej po zwykłej trasie. Autobusy linii
18 równieŜ skręcają w ul. śelazną, lecz dalej jadą
prosto do dworca PKS, gdzie mają swój przystanek
początkowy. Autobusy wyŜej wymienionych linii jadące od strony ronda Grudzińskiego kursują normalnie przez Paderewskiego i śytnią. Autobusy linii
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34, które normalnie kończą przy śytniej, mają pętlę
przy śelaznej i ich początkowym przystankiem jest
tymczasowy przy skrzyŜowaniu z Równą. Autobusy
pozostałych linii, które przebiegają przez śytnią,
kursują normalnie.
! Łódź (autobus). ZKA-2 przerobiło jelcza M11
nr 2902 na autobus do przewozu rowerów. Teraz
mieści 14 pasaŜerów i 8 jednośladów. Kursuje od
22.06. do 30.09. po trasie linii 51A z oznaczeniem
51R w godzinach 11:45–19:50 w dni powszednie
oraz 8:17–21:00 w soboty, niedziele i święta. Autobus zatrzymuje się tylko na wybranych przystankach i ma namiastkę obsługi konduktorskiej (jak to
za starych, dobrych czasów w bimbach bywało...) –
pracownik MPK sprzedaje bilety dla ludzi i pojazdów oraz mocuje bicykle do uchwytów w tyle autobusu (ostatnie drzwi są zamknięte).
! Łódź (tramwaj). Zgodnie z wcześniejszymi
zapowiedziami, stopniowo przywracany jest ruch
tramwajów na skrzyŜowaniu Zachodnia / Legionów.
22.06. otwarto przejazd w osi ul. Legionów,
w związku z czym na trasy powróciły 7 i 15 oraz 43
i 43bis (te dwie, oczywiście, z uwzględnieniem
trwających prac w Konstantynowie kursować będą
w wariancie: tramwaj do Zdrowia – autobus do trójkąta park Miejski – tramwaj do Lutomierska). Zniknęły wszystkie „zetki”, natomiast 3 dojeŜdŜa do Wycieczkowej dotychczasowym objazdem 2, 6 i 11 (...
– Kościuszki – Zielona – Narutowicza – Kilińskiego
– Północna – Ogrodowa – Zachodnia – ...). Na dotychczasowych trasach objazdowych pozostały: 2,
6, 11, 59, 78, 95, 96, 99, 151, 154, 155 i 157. Trwa
remont torów na Bratysławskiej od krańcówki
Oszczepowa do Wróblewskiego. Jeździ się tam
jednym torem przez krańcówkę! Pikanterii dodaje
fakt, Ŝe jeszcze niedawno obowiązywało wewnętrzne zarządzenie MPK, Ŝe na tę krańcówkę nie wolno
wpuszczać cityrunnerów. Tymczasem 1201 i 1202
jeŜdŜą bez zakłóceń. Mało tego, w związku z doraźnym objazdem wypadku, jeden z nich musiał
11.06. zjeŜdŜać do zajezdni Telefoniczna przez Kopernika, Gdańską, Zieloną i Narutowicza, zaliczając
po drodze zawijas na rogu Kopernika i Gdańskiej
oraz ciasny skręt w Zieloną (jak widać, moŜna!).
Remont na Bratysławskiej nie powoduje zmiany
tras.
! Mierzęcice (autobus). Zbudowano nową pętlę przy skrzyŜowaniu w Niwiskach. Oprócz tego
wyłoŜono nową nawierzchnię asfaltową na pętli
Mierzęcice Magazyny Nś.
! Opole (bilety). Szykuje się zmiana cen biletów. Co ciekawe, będzie to... obniŜka. Wprawdzie
tylko biletów sprzedawanych przez kierowców, ale
lepszy rydz niŜ nic. Do tej pory bilety takie kosztowały 2,6 zł (w kiosku 1,9 zł). Po obniŜce cena wyniesie 2 złote. Wszystko to niejako przy okazji
wprowadzania kas fiskalnych do autobusów (od
24.06. na miasto wyjechało pierwsze dwadzieścia
tak wyposaŜonych pojazdów).
! Opole (rozkłady). Jak co roku w lipcu i sierpniu obowiązują wakacyjne rozkłady jazdy. I jak co
roku są one kuriozalne. Nie są wykonywane kursy
oznaczone literką „L”. Dzięki temu powstają, jakŜe
nieprzyjazne dla pasaŜera, dziury w rozkładzie. Dla
przykładu, linia 15 pojawia się w szczycie na przystankach co 14 minut. Jeśli mamy pecha, to moŜemy w wakacje czekać na piętnastkę choćby i 27
minut! Nie dziwne więc, Ŝe przy takim podejściu do
pasaŜera, MZK ciągle traci klientów.
! Płock (autobus). 19.06. awarii uległ neoplan
N4020 nr 633. Zapalił się umieszczony na dachu
pojazdu klimatyzator. Tego dnia autobus obsługiwał
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linię 7 do Ciechomic. TuŜ przed wjazdem na most
na ulicy Mostowej kierowca zorientował się, Ŝe coś
pali się na dachu autobusu. PasaŜerowie szybko
wybiegli na zewnątrz, a dwóch z nich razem z kierowcą zaczęło gasić poŜar. Niestety, kierowca wylądował w szpitalu, gdyŜ do jego oczu dostał się
proszek z gaśnicy. Przybyłej na miejsce straŜy poŜarnej pozostało tylko zabezpieczenie miejsca wypadku. Prawdopodobnie doszło do zatarcia wentylatora lub zwarcia instalacji elektrycznej.
! Radom (autobus). 11.06. Policja Państwowa
wykazała się czujnością i w jednym z budynków
przy ulicy Limanowskiego znalazła całkiem spory
zapas materiałów wybuchowych. W związku z tym
urządziła bombowy happening, zamykając od godziny 8 rano odcinek ul. Limanowskiego pomiędzy
Maratońską i Dębową. Poprzez ten fragment ulicy
przebiega trasa sześciu linii autobusowych. PoniewaŜ zamknięty odcinek pokrywa się z tym, który
zamykany jest z okazji 1 listopada (znajduje się tam
cmentarz), to MZDiK zastosował sprawdzony
„cmentarny” wariant objazdów. Autobusy linii 1, 16,
17 i E kursowały przez Limanowskiego, Młodzianowską, 1905. Roku i Limanowskiego, natomiast
autobusy linii 10 i 11 przez Limanowskiego, Młodzianowską i 1905. Roku. Na trasach objazdu dla
linii miejskich obowiązywały wszystkie stałe przystanki, a dla linii E przystanki 1905. Roku / Tytoniowa (w obu kierunkach) i 1905. Roku / PKS (w kierunku Dworca Linii Podmiejskich).
! Radom (autobus). W związku z remontem
przejazdu kolejowego w Trablicach, 14.06. w godzinach 8:00–16:00 oraz 19.06. w godzinach 8:00–
12:00 autobusy linii F kursowały objazdem ulicami
Poniatowskiego, Dowkonta, aleją Grzecznarowskiego, Jana Pawła II, Młodzianowską, Armii Ludowej, Witkacego i przez Sołtyków do Trablic.
! Radom (autobus). 15.06. odbyły się w okolicach zalewu na Borkach biegi uliczne, a ich trasa
przebiegała, m.in., fragmentem ulicy Suchej, prowadzącej do osiedla Wośniki. PoniewaŜ autobusy,
nawet z pasaŜerami w środku, nie mogły wziąć
udziału w zawodach, to w czasie biegów 13 i 16
kursowały prosto ulicą Limanowskiego do przystanku Limanowskiego / Toruńska, nie wjeŜdŜając na
Wośniki.
! Radom (autobus). Najnowszy ITS-owy MAN
SG272, o którym juŜ wspominaliśmy, został przemalowany w barwy zakładowe i dostał numer taborowy 43 (jest to co najmniej drugie obsadzenie tego
numeru), a do kompletu takŜe reklamę. Jak donoszą obserwatorzy, na trasie pokazał się pierwszy
raz 15.06.
! Radom (autobus). Jedną z pierwszych ofiar
tegorocznego lata została linia 6. MZDiK przewidział, Ŝe latem mniej ludzi będzie chciało z niej skorzystać, więc od 17.06. wprowadził nowe oznaczenia w rozkładzie jazdy tej linii. W dni powszednie
trzy kursy z Malczewa i cztery z Milejowic oznaczono literą „W” (jako nie wykonywane w okresie wakacji). Co ciekawe, 21.06. były jeszcze wykonywane, poniewaŜ „zawieszenie wykonywania tych kursów nastąpi po opublikowaniu stosownego komunikatu” (w MZDiK powinni chyba powieści pisać). Ponadto, wprowadzony został nowy kurs z pętli Milejowice, oznaczony literą „X” (jako wykonywany tylko
w okresie wakacji – z zastrzeŜeniem jak wyŜej).
! Radom (autobus). Zapowiadane w jednym
z poprzednich Przystanków wydłuŜenie linii C do
największego podradomskiego zalewu w Domaniowie stało się faktem od 22.06. (W tym miejscu
nasz informator pragnie złoŜyć samokrytykę, bo

w poprzednich informacjach z Radomia pisał, Ŝe
chodzi o linię D, sugerując się Domaniowem.)
W dni wolne od pracy cztery kursy linii C od przystanku Przytyk / Rynek, zamiast skręcić pod Urząd
Gminy w Przytyku (pętla Przytyk), jadą dalej i zatrzymując się na uruchomionych okresowych przystankach Słowików, Domaniów I, Domaniów / Sklep
dojeŜdŜają do pętli Domaniów / Zalew. Od przystanku Przytyk / Rynek obowiązuje taryfa jak dla III
strefy podmiejskiej. Z Radomia autobusy do Domaniowa wyjeŜdŜają o 9:00, 11:03, 14:38 i 16:41. Powrót znad wody zaplanowano na 10:03, 12:05,
15:40 i 17:42. Dla tych, którzy zostaną dłuŜej, pozostaje PKS, rower lub własny samochód. Ponadto,
w ramach tzw. optymalizacji linii podmiejskich,
MZDiK skasował jeden z wieczornych kursów linii
C.
! Radom (autobus). TakŜe od 22.06. zmieniły
nazwę dwa przystanki na trasie linii C. Decyzją
MZDiK przystanki Zakrzewska Wola I oraz Zakrzewska Wola II zostały przemianowane na Marianowice I oraz Marianowice II.
! Radom (MPK). 11.06. prezesem Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu Spółka
z o.o. przestał być Ryszard Witecki. Został on odwołany przez Walne Zgromadzenie Wspólników
Spółki. Powodem jego odwołania było dąŜenie Rady Nadzorczej oraz Wspólników do uspokojenia
nastrojów wśród załogi MPK. Sytuacja w firmie była
bardzo napięta w wyniku zaostrzającego się konfliktu pomiędzy Zarządem a związkami zawodowymi
działającymi w MPK. Po przeprowadzonym
w kwietniu wśród załogi referendum realna stała się
moŜliwość ogłoszenia strajku, a co za tym idzie tego, Ŝe Ŝaden z autobusów MPK nie wyjechałby na
ulice Radomia. Mimo Ŝe część linii w Radomiu jest
obsługiwana przez innych przewoźników, to pozycja MPK jest na tyle znacząca, Ŝe taka forma protestu spowodowałaby powaŜne problemy w zapewnieniu wystarczającej obsługi komunikacyjnej miasta i okolicznych gmin. Ponadto, strajk skutkowałby
takŜe dotkliwymi stratami finansowymi samego
przedsiębiorstwa (niewykonane kursy, odszkodowania za niewykorzystane bilety). Mając na względzie powyŜsze, Zgromadzenie Wspólników wybrało
„mniejsze zło” i odwołało prezesa, choć za jego kadencji spółka zaczęła wykazywać zysk. Kolejną decyzją było powołanie nowego prezesa. Został nim
Witold Spoczyński, będący do tej pory zastępcą dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji
w Radomiu, odpowiedzialnym właśnie za komunikację. Na swojego zastępcę do spraw technicznoeksploatacyjnych Spoczyński rekomendował Andrzeja śurka – byłego pracownika MPK.
! Szczecin (autobus). Kolejny darmowy autobus kursuje od 24.06. po Szczecinie – obsługuje
prawobrzeŜe i łączy śydowce z os. Bukowym.
Dziesiątą w mieście, a drugą „swoją” linię uruchomił
hipermarket Real i oznaczył jako 711. Autobus zatrzymuje się na wszystkich przystankach na trasie.
To w pewien sposób rekompensuje ograniczenia,
które dotknęły linię 66 – kursuje trasą śydowce –
Zdroje – Real – os. Bukowe. Linię obsługuje PKS
Szczecin. Na razie są to 4 kursy (w obie strony)
w ciągu dnia. Pierwszy z śydowiec o 11:53, ostatni
o 18:13. Z os. Bukowego, odpowiednio, o 11:27
i 17:47. Linia będzie jednak obserwowana i nie jest
wykluczone, Ŝe jeśli korzystać z niej będzie duŜa
liczba osób, rozkład jazdy się zmieni.
! Szczecin (rozkłady). Nastąpiły zmiany w rozkładach jazdy. Od 24.06. na swoja trasę nie wyjechały tramwaje linii numer 4 oraz autobusy 68, 72,

109, D i E. Nie będą one kursować aŜ do końca
wakacji. Tramwaje linii 7 i 8 pojawiają się na przystankach co 12 minut. By ułatwić dojazd do kąpielisk, od 22.06. na linii 1 w święta pojawiają się składy, a w dni powszednie tramwaje przegubowe –
obsługę linii numer 1 w dni powszednie przejęła zajezdnia Pogodno, mimo Ŝe zapowiadano, iŜ będzie
to Niemierzyn. Zmiana nastąpiła dopiero 1.07. W
dodatku w jej rozkładach są zjazdy na Niemierzyn,
a tak naprawdę powinny być na Pogodno. Teoretycznie tramwaj powinien gonić na Niemierzyn, tam
zawrócić i zjechać na Pogodno. RównieŜ na linii
numer 9 przez cały tydzień jeŜdŜą składy. Tramwaje linii numer 1 kursują przez cały dzień na Głębokie
co 12 minut (takŜe w międzyszczycie). ZDiTM zdecydował się takŜe na wzmocnienie linii 3 w dni
świąteczne od 29.06. – na 4 z 6 brygad jeŜdŜą
składy (105N i pochodne oraz GT6+l) zamiast wagonów przegubowych, czyli tak samo, jak do tej pory w dni powszednie. Ciekawostką sezonu jest powrót (24 czerwca) po latach „zielonej” linii do kąpieliska Dziewoklicz, znanej kiedyś jako D, a potem
61D. Ostatni raz autobusy 61D kursowały w 1995
roku. Obecnie linia nazwana D61 kursuje na trasie
pl. Kościuszki – Dziewoklicz w godzinach 9–12
i 16:30–18, z dość intrygującym rozkładem: rano
jest 6 kursów do pl. Kościuszki i 5 na Dziewoklicz,
po południu odpowiednio 4 i 6. Linię obsługuje SPA
Dąbie w dni powszedni autobusami krótkimi,
a w świąteczne przegubowymi. Letnie rozkłady jazdy obowiązują autobusy linii 54, 61, 103. Autobusy
linii 54 kursują co 30 minut. 102 w czasie wakacji
nie dojeŜdŜa do Prywatnego Liceum w Policach,
a 103 do SP 4 takŜe w Policach. 103 kursuje w godzinach szczytu co 24 minuty, a poza nim – co 28.
Zawieszona została takŜe testowana linia 72 i na
razie nie wiadomo, czy powróci po wakacjach.
! Szczecin (tramwaj). 13.06. po raz pierwszy
wyjechała na trasę, a konkretnie na linię 11, niemierzyńska stopiątka o numerze taborowym 600.
O przygotowaniach do wyjazdu tego wagonu informowaliśmy w poprzednich numerach.
! Szczecin (tramwaj). 24.06. po raz pierwszy
po powrocie z Centralnych Warsztatów na mieście
pojawił się 105Np-1035. Jeździł on solo na linii 11.
Jego brat bliźniak wciąŜ się nie pojawia i stoi w zajezdni Golęcin.
! Szczecin (tramwaj). Od niedawna po mieście jeździ niecodzienny skład 105N2k 789+788.
Kursujący solo wagon 105N2k-789 otrzymał doczepkę 788, niejako w spadku po 787. Jego niecodzienność polega na tym, Ŝe 788 jeździł w składzie
z 787, który z powodu kłopotów z łoŜyskami znajduje się w Centralnych Warsztatach. Jest to ten sam
pechowy wagon, który wcześniej stracił lewą,
przednią osłonę na wózek. Nie wiadomo, kiedy nadesłana zostanie nowa i jak długo potrwa naprawa.
Ciekawym zbiegiem okoliczności numerowych jest
fakt, Ŝe szczeciński wagon 787 stracił osłonę na
wózek, natomiast krakowski wagon o tym samym
numerze 787, jako pierwsza stopiątka, otrzymał
nowe osłony na wózki.
! Szczecin (tramwaj). Informacja o odstawieniu GT6-919 w zajezdni Golęcin (opublikowana
w Przystanku nr 10) jest juŜ nieaktualna. Po robotach blacharskich tramwaj wyjechał z powrotem na
miasto.
! Szczecin (tramwaj). Od 1.07. zmieniła się
organizacja ruchu tramwajowego w stronę Pomorzan z powodu prac remontowych na wiadukcie
w al. Powstańców Wlkp. (przy przystanku osobowym Szczecin Pomorzany). Zawieszony został ruch
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tramwajów w al. Piastów. Tramwaje linii 11 i 12 od
pl. Sprzymierzonych jadą al. Piastów, ul. Jagiellońską, al. Bohaterów Warszawy, ul. Wawrzyniaka i al.
Wojska Polskiego do pl. Sprzymierzonych, skąd
powracają w kierunku Dworca Niebuszewo i Ludowej. Jednocześnie na jedenastce wszedł w Ŝycie
letni rozkład jazdy z 12-minutową częstotliwością.
Z pl. Sprzymierzonych na Pomorzany jeździ autobus 83 z częstotliwością co 4 minuty w szczycie i co
8 poza nim.
! Świerklaniec (autobus). Jelcz M11 nr 2691
powrócił z Solca Kujawskiego po przeprowadzeniu
naprawy głównej.
! Tarnowskie Góry (autobus). A. Faryś przejął obsługę linii MZKP nr 180 do Tworoga przez
Wielowieś. Wcześniej linię tę obsługiwała firma
Ampex.
! Tarnowskie Góry (autobus). Trwają prace
przy modernizacji dworca autobusowego w Tarnowskich Górach. JuŜ wcześniej odnowiono wiaty
peronów odjazdowych, w chwili obecnej wyburzono
budynek starej dyspozytorni, w miejscu której ma
powstać całkiem nowy obiekt. Tymczasowo rolę
dyspozytorni oraz pomieszczenia socjalnego dla
kierowców pełni autobus Jelcz M11 nr 1467 z PKM
Świerklaniec, pozbawiony jednak oznaczenia numeru taborowego. Kolektura biletowa PKM mieści
się w samochodzie dostawczym nysa, stojącym
nieopodal rzeczonego jelcza.
! Toruń (tramwaj). Zgodnie z planem, na początku czerwca linia 1 powróciła na swą stałą trasę.
W czasie trwających miesiąc robót wyremontowano
czterystumetrowy odcinek torów w ciągu ul. Traugutta (od skrzyŜowania z Sowińskiego w kierunku
centrum), a takŜe fragment torów i zwrotnice po zachodniej stronie węzła Szosa Lubicka / Wschodnia.
! Warszawa (autobus). Są juŜ potwierdzone
informacje na temat zmienionej trasy linii 100. Wiadomo, Ŝe w kaŜdy weekend, począwszy od 29.06.
do 1.09., piętrus ma wyjeŜdŜać na miasto. Ze
względu na przepisy ustawy transportowej (ponadnormatywna wysokość autobusu – 4,06 m) i wymagane zezwolenia, które kosztują, piętrus nie będzie
jeździł w dni powszednie. Wówczas zastąpi go jelcz
M121M.
! Warszawa (autobus). 20.06. w wyniku 36stopniowego upału około godziny 15 do asfaltu dosłownie przykleił się i ugrzązł w nim nerwoplan
6778 jadący jako 122/9. Wszystko działo się na ul.
Krasińskiego na przystanku Popiełuszki 06. Około
godziny 15:30 na miejscu pojawiła się tatra 382,
która wyciągnęła wóz z dołka. O 15:40 na miejscu
zjawił się Nadzór Ruchu MZA, który skierował kierowcę w dalszą drogę. Po godzinie 16:00 neoplan
udał się „przejazdem technicznym” na Spartańską,
gdzie o 17:00 zmienił rezerwę (3704) i dalej kursował bez większych problemów. Po neoplanie pozostało 6 wyrw, kaŜda o głębokości co najmniej 10
cm. Podczas ratowania neoplana zostało uszkodzone podłoŜe jezdni, które przyklejone asfaltem do
koła pojechało aŜ na Spartańską, gdzie zostało
usunięte.
! Warszawa (autobus). W związku z kolejnym
etapem realizacji budowy Trasy Siekierkowskiej
i czasową zmianą organizacji ruchu na skrzyŜowaniu ulic Czerniakowskiej z Chełmską, od 26.06. od
około godziny 22:30 do odwołania (na około 2 tygodnie), autobusy linii 107, 141 i 611 zostały skierowane na trasy objazdowe:
- linia 107 od skrzyŜowania Czerniakowska / Gagarina przez Gagarina – Belwederską – Dolną i dalej stałą trasą (tylko w kierunku pętli Metro Wila3

nowska);
- linia 141 od skrzyŜowania Czerniakowska / Gagarina przez Czerniakowską – al. Witosa – Sobieskiego i dalej stałą trasą (tylko w kierunku pętli
Bokserska);
- linia 611 od skrzyŜowania Belwederska / Spacerowa przez Belwederską – Sobieskiego i dalej
stałą trasą (tylko w kierunku pętli Sadyba).
Na trasach objazdowych obowiązują wszystkie napotkane przystanki (dla linii 611 – jako warunkowe).
Dla linii 141 wznawia się funkcjonowanie przystanku Al. Witosa 03. Jednocześnie, dla zapewnienia
obsługi komunikacyjnej ul. Chełmskiej, od dnia
27.06. zmieniła się trasę linii 119. Autobusy tej linii
zostały wycofane z ulic Św. Bonifacego i Sobieskiego oraz krańca Stegny i skierowane w obu kierunkach od skrzyŜowania Belwederska / Chełmska,
ulicami Chełmską i Bobrowiecką do krańca Kierbedzia. W związku z tym wznowione zostało funkcjonowanie przystanków Kierbedzia 01 oraz Bobrowiecka 01 i 02.
! Warszawa (autobus). W związku z zamknięciem dla ruchu jezdni ul. Sytej na odcinku od ul.
Vogla do ul. Zaściankowej, od dnia 24.06. od około
godziny 10:30 do odwołania (na około tydzień), linia
164 została podzielona na dwie linie kursujące na
trasach: Wilanów – Przyczółkowa – Vogla – Syta –
Metryczna – Bruzdowa – Kępa Zawadowska – Sadyba – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska –
Tuzinowa – Syta – Wał Zawadowski – Zaściankowa
– Bruzdowa – Jara – Syta – Tuzinowa – Kobylańska – Zawodzie – Augustówka – Sadyba.
! Warszawa (autobus). W celu poprawy obsługi komunikacyjnej osiedli Domaniewska i Modzelewskiego oraz zapewnienia bezpośredniego dojazdu do Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA
z tych osiedli oraz z osiedla zlokalizowanego przy
ul. Woronicza, od dnia 22.06. została wprowadzona
korekta
tras
autobusów
linii
107
i 524. Linia 107 została wycofana z ul. Odyńca (na
odcinku od ul. Wołoskiej do al. Niepodległości)
i skierowana od skrzyŜowania Wołoska / Odyńca
w obu kierunkach ulicami Wołoską, Madalińskiego,
al. Niepodległości, Odyńca, Puławską i dalej dotychczasową trasą. Linia 524 została wycofana z al.
Wilanowskiej (na odcinku od ul. Modzelewskiego do
ul. Puławskiej) oraz ul. Puławskiej (na odcinku od
al. Wilanowskiej do ul. Domaniewskiej) i skierowana
od skrzyŜowania Modzelewskiego / al. Wilanowska
w obu kierunkach ulicami Modzelewskiego, Domaniewską, Puławską i dalej bez zmian.
! Warszawa (autobus). W związku z rozpoczęciem robót przy budowie stacji metra A-17 Dworzec Gdański, od dnia 19.06. do odwołania (na
okres kilkunastu miesięcy), przystanek Dw. Gdański
04, obowiązujący dla linii 103, 127, 500, 518 i 607,
został przeniesiony do zatoki przed wiaduktem
(cofnięto go o 150 m).
! Warszawa (autobus). W związku z potrzebą
skierowania do obsługi linii 702 w soboty i dni wolne
od pracy autobusów wielkopojemnych, przy jednoczesnym braku moŜliwości zawracania tego typu
autobusów na pętli Wawelska w Otwocku, od dnia
29.06. linia 702 w soboty i dni wolne od pracy została wycofana z pętli Wawerska i skierowana bezpośrednio z ul. Andriollego w prawo ul. Powstańców
Warszawy i Armii Krajowej. Jednocześnie przystankiem krańcowym został przystanek Krucza 01
(w rejonie Urzędu Miejskiego). Odjazdy z krańca
Krucza w kierunku Warszawy odbywają się po stałej trasie. Trasa i kraniec w dni powszednie pozostały bez zmian.
4

! Warszawa (autobus). W związku z rozpoczęciem wakacji i przewidywanym spadkiem wykorzystania autobusów komunikacji miejskiej, od dnia
24.06. zostało zawieszone kursowanie linii autobusowych: 118, 178, 301, 302, 307, 308, 322, 326,
327, 356, 384, 394, 401, 404, 413, 415, 416, 445,
460, E-1, E-2, E-3, E-4 i E-5. Jednocześnie zmianie
uległy rozkłady 11 linii autobusowych. W wyniku
wprowadzonych ograniczeń w funkcjonowaniu komunikacji, w szczycie porannym kursuje o 211 autobusów mniej, a w popołudniowym – o 185. Ponadto, na kilku liniach (np. 103, 105 i 106) zaczęło
pojawiać się więcej wozów wielkopojemnych.
! Warszawa (autobus, tramwaj). 17.06. około godz. 17:40 skład 105Na 1172+1173 linii 2 jadący na Banacha uderzył w przejeŜdŜający przez r.
Dmowskiego autobus IK280-2726 linii 517. Przyczyną wypadku było „przepuszczanie na hamowaniu” ww. wagonów. Trzy osoby zostały lekko ranne.
Wagon 1172 wykoleił się obydwoma wózkami, które wstawiono przy pomocy dźwigu. Ponadto zniszczeniu uległ przód pojazdu – na szczęście nie są to
ogromne uszkodzenia. Z wypadku gorzej wyszedł
autobus, który został trafiony przed drugimi
drzwiami, prosto w bak, z którego wylało się paliwo.
Ponadto autobus stracił dwie szyby oraz nabawił
się sporej ilości wgnieceń na karoserii. Złamana została takŜe pierwsza oś, przez co nie wiedziano, jak
go zholować do zajezdni R-11. W końcu uŜyto tatry
nr 382. Zatrzymanie trwało około 45 minut – utknęło
w nim mniej więcej 20 składów tramwajowych.
! Warszawa (bilety). Podpisano umowę
o przedłuŜeniu funkcjonowania wspólnego biletu
ZTM – PKP do końca roku. Dla pasaŜerów nic się
nie zmieni, inny będzie tylko system rozliczeń PKP
z miastem.
! Warszawa (bilety). Od 14.06. przestał działać punkt sprzedaŜy biletów komunikacji miejskiej
zlokalizowany w dawnych rogatkach miejskich na
pl. Unii Lubelskiej.
! Warszawa (metro). Od dnia 1.07. w metrze
przestały funkcjonować bramki swobodnego wejścia. Teraz wszystkie bramki otwierają się przy
uŜyciu: Warszawskiej Karty Miejskiej, kaŜdego rodzaju biletu z paskiem magnetycznym lub bezpłatnej wejściówki dostępnej na terenie kaŜdej stacji
metra.
! Warszawa (tramwaj). 11.06. padający
deszcz nie ostudził brawury kierowców. Jeden
z nich powtórzył wyczyn, który zdarzył się kilka dni
wcześniej. Mianowicie stracił on panowanie nad
swoim autem, spadł ze skarpy i wylądował na torowisku tramwajowym na ul. Starzynskiego, blokując
ruch tramwajów w stronę ronda Zgrupowania AK
Radosław. Na szczęście, prowadzący pojazd doznał tylko niewielkich obraŜeń.
! Warszawa (tramwaj). 16.06. około godziny
23:15 na 20 minut nastąpił zanik napięcia w ciągu
ul. Marszałkowskiej od „patelni” (czyli ronda Dmowskiego) do pl. Konstytucji. W wyniku tego kilka składów tramwajowych zostało unieruchomionych. Prądu nie było teŜ w domach i na okolicznych ulicach.
! Warszawa (tramwaj). 19.06. z powodu duŜej ilości defektów mokotowskich stopiątek, zakład
ten wystawił na 10/5 skład 13N 541+401 w barwach
zakładowych! Przypomnijmy, Ŝe na linii 10 obowiązuje zakaz wypuszczania 13N. Chodzi o ul. Skierniewicką, na której z powodu hałasu rzekomo niszczą się budynki mieszkalne! Była to pierwsza trzynastka na 10 od ładnych paru lat. Miejmy nadzieje,
Ŝe będą one pojawiać się na tej linii znacznie częściej!

PRZYSTANEK 12 (12)

! Warszawa (tramwaj). Pomimo ostatnich
doniesień, rozwalona Ŝoliborska bulwa nr 2123 dalej stoi pod płotem i czeka na lepsze czasy. Bo,
chociaŜ rzeczywiście na chwilę trafiła na „remontówkę”, to nikt przy niej nic nie zrobił. I w zasadzie
nie wiadomo, po co ją tam w ogóle wciągnęli.
! Warszawa (tramwaj). W związku z remontem torów na ul. Okopowej (na odcinku od ronda
Zgrupowania AK Radosław do al. Solidarności)
tramwaje linii 1, 22, 27 i 29 kursują w obu kierunkach trasą objazdową: od ronda Zgrupowania AK
Radosław, al. Jana Pawła II, al. Solidarności i dalej
własnymi trasami według następującego porządku:
- w okresie od 18.06. do 5.07. tylko w dni powszednie od godziny 22:35 do 4:00 dnia następnego
(według stałych rozkładów jazdy z zachowaniem
godzin odjazdów z przystanków końcowych),
- w dniach od 22.06. do 24.06. godzina 4:00, od
29.06. do 1.07. godzina 4:00 oraz od 6.07. do
8.07. godzina 4:00 (według specjalnych rozkładów jazdy).
Jednocześnie, w tym okresie w dni powszednie
w godzinach 22:40–23:15, a w soboty i niedziele
przez cały dzień jest uruchamiana zastępcza linia
autobusowa 204 na trasie: rondo Zgrupowania AK
Radosław (przystanek Rondo Babka 02) – Okopowa – Towarowa – rondo Daszyńskiego. W okresie
od nocy 18/19.06. do nocy 7/8.07. tymczasowe
przystanki śytnia 51 i 52 oraz Powązkowska 53,
uruchomione na trasie linii 204, równieŜ obowiązują
na trasach linii 608 i 612 jako na Ŝądanie.
! Warszawa (tramwaj). W związku z robotami
torowymi w dniach od 25.06. do 7.07. przystanek
tramwajowy Rondo Waszyngtona 07 dla linii 7, 8,
12 i 25 został przeniesiony na tymczasową wysepkę przy al. Zielenieckiej.
! Wrocław (rozkłady). Od 22.06. tramwaje
kursują według rozkładów wakacyjnych, czyli co 15
minut przez cały dzień roboczy, a co 20 – w świąteczny. Zawieszone zostały linie 8 i 21 oraz autobusowe 316 i 327. Tramwajowa linia 12 została wydłuŜona do pętli Pilczyce, a z drugiej strony skrócona do pętli Stadion Olimpijski i kursuje obecnie tylko
w dni robocze. Za to linia 16 została skierowana do
Sępolna.
! Wrocław (tramwaj). 18.06. około godziny
18:30 tramwaj linii 1/5 – zmodernizowany, trzydrzwiowy skład 105Na 2318+2317 – uderzył
w skręcającego na stację benzynową tira. Wszystko
działo się chwilę po ruszeniu z pętli Marino. Wagon
2318 wykoleił się obydwoma wózkami, ustawiając
się pod kątem większym niŜ 45 stopni do torowiska
i równolegle do tira. Tramwaj ma rozbity przód z lewej strony. Ponadto torowcy upalili elementy wózków i podwozia. Po 2-godzinnym zatrzymaniu wagon zjechał do zajezdni o własnych siłach w silnej
eskorcie pojazdów MPK. Drugi wagon jechał za
nim, a z przodu zwisał mu przewód wysokiego napięcia. Pantograf co chwilę tracił kontakt z siecią –
nie chciał się tak wysoko rozkładać. Ale przecieŜ
jeŜdŜenie ze złoŜonym drugim pantografem jest
lepsze... TIR oberwał mniej, ale stał nieźle przechylony. Kilka osób – pasaŜerów tramwaju – zostało
niegroźnie rannych.
Marek Drewniak, Adam Dubis, Jarosław Girstun,
Remigiusz Grochowiak, Tomasz Kaczmarek,
Jacek Kalicki, Piotr Kamiński, Wojciech
Lemański, Krzysztof Lipnik, Bartosz Mazur,
Magdalena Murawska, Michał Musiał, Marcin
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Liberec i Jablonec
nad Nysą
Liberec i Jablonec leŜą stosunkowo blisko polskiej granicy. Ich atrakcyjne połoŜenie sprawia, Ŝe
oba miasta wraz z całym regionem są celem dość
licznych wypraw turystycznych, równieŜ z Polski.
Oba miasta leŜą w dolinie Nysy, od północnej strony sąsiadują z Górami Izerskimi, od strony południowej miasta otacza pasmo Ješted. W niniejszym
artykule chciałbym przybliŜyć Czytelnikom oba miasta, pokazać ich atrakcje, zarówno turystyczne, jak
i komunikacyjne. Ale na początek...
Trochę historii
Pierwsze wzmianki historyczne o Libercu pochodzą juŜ z 1352 roku. Na początku była to niewielka
osada o charakterze typowo rzemieślniczokupieckim. Prawa miejskie Liberec otrzymał w roku
1577, wraz z wprowadzeniem się do niego rodziny
Redernów. I od tego okresu rozpoczął się rozwój
miasta. Wraz z nadaniem praw miejskich Liberec
otrzymał równieŜ prawa do organizowania jarmarków. Do miasta zaczęli przyjeŜdŜać kupcy z całego
regionu, powstawały pierwsze sklepy. Z tego okresu pochodzą teŜ pierwsze budowle murowane (zamek, kościół św. Antoniego).
Historia Jablonca nad Nysą była zawsze i nierozerwalnie związana ze szkłem. Podobnie jak
w przypadku Liberca, pierwsze wzmianki o Jabloncu pochodzą juŜ z XIV wieku. I juŜ z tego wieku pochodzą pierwsze informacje o kształtowaniu się
przemysłu szklarskiego w tym regionie. W 1376 roku z jabloneckich manufaktur popłynęła pierwsza
dostawa wyrobów szklarskich przeznaczonych dla
katedry w Głogowie.
Po bujnym okresie rozkwitu przyszedł jednak
czas stagnacji. Wojna trzydziestoletnia zostawiła
trwałe ślady w obu miastach, a podnoszenie się ze
zniszczeń trwało dość powoli, aŜ do XVIII wieku.
Przełom XVIII i XIX stulecia to narodziny przemysłu
tekstylnego. W Libercu, a takŜe w innych miejscowościach doliny Nysy, powstawały pierwsze fabryki,
a sprowadzenie do regionu najnowszych w owych
czasach maszyn i technologii pozwoliło uczynić
z doliny Nysy prawdziwe zagłębie tekstylne. Początek XIX wieku to równieŜ okres przemian urbanistycznych Liberca. Z centrum miasta znikają ostatnie domy drewniane; zostają zastąpione murowanymi. W 1859 roku do miasta dociera kolej Ŝelazna.
Wszystkie te czynniki sprawiały, Ŝe Liberec z roku
na rok staje się coraz silniejszym ośrodkiem gospodarczym, a z czasem i siedzibą instytucji państwowych.
Dla Jablonca z kolei wiek XVIII i XIX to lata dalszego rozwoju przemysłu szklarskiego i ugruntowywania się pozycji regionu jako głównego ośrodka
produkcji szkła. W tym momencie naleŜy wspomnieć o rodzinie Riedlów, która zdominowała produkcję szkła w regionie przez cały wiek XIX, aŜ do
lat 40. XX wieku. Fabryki naleŜące do tej rodziny
wytwarzały zarówno wyroby ozdobne, jubilerskie,
jak i uŜytkowe. Ciekawostką moŜe być fakt, Ŝe
w odróŜnieniu od pobliskiego Liberca, Jablonec
dość późno otrzymał prawa miejskie. Będąc juŜ
znanym na skalę europejską ośrodkiem przemysłu
szklarskiego i jubilerskiego uzyskuje on status miasta dopiero w roku 1866.
Wiek XX to dalszy rozwój obu miast i regionu.

PoniewaŜ II wojna światowa nie wyrządziła regionowi duŜych szkód, miasta ominęły trudy związane
z odbudową. Dzięki temu zarówno w Libercu, jak
i w Jabloncu zachował się historyczny układ starego miasta, a takŜe wiele zabytkowych budowli.
Czasy współczesne
Współczesny Liberec to miasto powiatowe
(w Czechach powiat jest odpowiednikiem naszego
województwa), zamieszkuje je ponad 100 tys. ludzi.
Jest on do dziś waŜnym ośrodkiem przemysłowym
północnych Czech, po okresie przemian politycznych swoje filie otworzyło tu wiele firm zachodnich.
Liberec jest równieŜ ośrodkiem akademickim –
mieści się tu Uniwersytet Techniczny i kulturalnym
– działają tu dwa teatry. Jest tu równieŜ najstarszy
ogród zoologiczny na ziemiach czeskich, a takŜe
sąsiadujący z zoo ogród botaniczny.
Jablonec dzisiaj to równieŜ miasto powiatowe, liczące około 46 tys. mieszkańców. Miasto to do dziś
słynie ze swoich wyrobów szklarskich i jubilerskich.
Na starówce moŜemy spotkać wiele sklepów oferujących jabloneckie szkła, a historię produkcji wyrobów jubilerskich moŜemy poznać odwiedzając tamtejsze Muzeum Szkła i BiŜuterii.
Bliskość gór powoduje, Ŝe region Liberca i Jablonca idealnie nadaje się do uprawiania zarówno
turystyki górskiej, jak i sportów zimowych. W okolicy
znajduje się wiele tras narciarskich i wyciągów, jest
tu nawet skocznia narciarska.
Komunikacja miejska w Libercu i Jabloncu
- wczoraj
Liberec był dość sporym ośrodkiem miejskim juŜ
w drugiej połowie XIX wieku, pod koniec stulecia
miasto liczyło około 50 tys. mieszkańców. Dlatego
teŜ w tym okresie pojawiła się koncepcja uruchomienia w mieście komunikacji szynowej. Prace przy
budowie sieci rozpoczęto w maju 1897 roku i posuwały się one dość szybko. Po niespełna roku na ulice Liberca wyjechał tramwaj elektryczny. Pierwsza
linia łączyła dworzec kolejowy i centrum z północnymi rejonami miasta. Przystanek końcowy usytuowany był przy zoo. Pod koniec roku trasę przedłuŜono do Lidowych Sadów. Szerokość toru wynosiła
1000 mm, na odcinku dworzec kolejowy – Radnice
trasa była dwutorowa, a na dalszym odcinku przebiegała po jednym torze. Kolejne lata przynosiły
dalsze nowe odcinki. W roku 1899 uruchomiono linię z centrum miasta (Soukenne namesti) do Rochlic, a w roku 1904 połączenie z centrum uzyskuje
Růžodol I. Ciekawostką w owym czasie był fakt, Ŝe
w roku 1906, z okazji wielkiej wystawy osiągnięć
narodu czeskiego i niemieckiego, wybudowano
prowizoryczną jednotorową trasę, która biegła
wzdłuŜ ulicy Husovej i łączyła centrum miasta z ówczesnymi terenami wystawowymi (dziś mieści się
tam Uniwersytet Techniczny). Po zakończeniu wystawy trasę zdemontowano, a pozyskane w ten
sposób szyny posłuŜyły do budowy drugiego toru
do Lidowych Sadów. W roku 1912 tramwaj dociera
do Górnego Hanychowa (Horni Hanychov). Po
1918 roku, czyli po powstaniu państwa czechosłowackiego, pojawiła się koncepcja znacznej rozbudowy sieci tramwajowej, która miała wyjść poza
granice Liberca i łączyć go z pobliskimi miejscowościami podsudeckimi. Planowano na przykład budowę linii do pobliskiej Chrastawy, a takŜe przez
Jablonec do dość odległego Tanwaldu. Jednak na
przeszkodzie w realizacji tych planów stanął wielki
kryzys, który w latach 30. dotknął Europę i świat.
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Okres ten przyniósł zaledwie kilka nowych odcinków. PrzedłuŜono, m.in., linię z Růžodolu do przystanku U Veže na Letku, a takŜe oddano nowy odcinek łączący centrum z trasą do Górnego Hanychowa, likwidując jednocześnie dotychczasowy odcinek biegnący ulicą Barviškovou.
Podobnie jak w przypadku Liberca, początki komunikacji szynowej w Jabloncu sięgają równieŜ
końca XIX stulecia. Prace przy budowie trakcji
tramwajowej rozpoczęto w 1898 roku, by w roku
1900 na ulice miasta mógł wyjechać pierwszy
tramwaj. Pierwsza linia łączyła centrum miasta (Mirove namesti) z południową dzielnicą Rychnov.
W dalszych latach następuje przedłuŜenie linii na
północ, połączenie z centrum uzyskują Rynovice,
Mšeno i Janov. Trasy te były jednotorowe z mijankami, a szerokość toru, podobnie jak w Libercu,
wynosiła 1000 mm. W 1928 roku następuje przebudowa układu linii w centrum miasta, w skutek czego
tramwaje pojawiają się, m.in., na ul. Pocztowej
(Poštovni ulice), prowadzącej do dworca kolejowego. Powstaje teŜ nowa trasa do dzielnicy Paseky.
Po drugiej wojnie światowej udało się w części
zrealizować koncepcję „wielkiej sieci”, czego owocem było połączenie Liberca i Jablonca linią tramwajową. Prace przy budowie linii ruszyły juŜ w 1947
roku, a tramwaje regularnie zaczęły kursować w roku 1955. Linia była jednotorowa z mijankami,
otrzymała ona nr 11. Była ona obsługiwana zarówno przez wozy z Liberca, jak i z Jablonca. W okresie tym tramwaje w obu miastach przeŜywały swoją
świetność. W 1960 roku obie sieci osiągnęły swe
maksymalne długości. Kolejna dekada przyniosła
jednak okres stagnacji i stopniowej likwidacji tras.
W Jabloncu jako pierwsza likwidacji uległa linia do
Paseky. W 1965 roku z jabloneckich tramwajów został tylko miejski odcinek jedenastki z uliczną pętlą
w centrum miasta. Tym samym komunikacja tramwajowa w Jabloncu zostaje zastąpiona autobusami.
W dalszych latach likwidacji ulega równieŜ i uliczna
pętla, a jedenastka została skrócona do nowo wybudowanej pętli przy ul. Budovatelů. Od tego czasu
linia jest obsługiwana przez zakład w Libercu.
Cięcia w trasach nie ominęły równieŜ Liberca.
W latach 60. ulegają im linie do Rochlic i Růžodolu.
I były to jedyne trasy, które zniknęły z mapy miasta.
Na istniejących końcówkach wybudowano pętle,
a na niektórych odcinkach (Viadukt – Pekarny, ul. 5
Kvĕtna w centrum) dobudowano drugi tor. W centrum rozpoczęła się przebudowa sieci, której celem
było wyeliminowanie ruchu tramwajowego ze starego miasta. Ostatecznie przestały one jeździć przez
starówkę od roku 1984, a sieć tramwajowa w regionie przyjęła obecny kształt.
Najbardziej burzliwe dla libereckich tramwajów
okazały się jednak lata 90. ubiegłego wieku. Wtedy
to podjęto decyzję o przebudowie sieci z szerokości
toru 1000 mm na 1435 mm. Prace rozpoczęto od
przebudowy pętli na Lidowych Sadach. Pierwszy
normalnotorowy odcinek prowizorycznie oddano do
eksploatacji w 1992 roku. Wiódł on z Lidovych Sadów do ul. Šamankovej, a do nawracania tramwajów słuŜył tymczasowo wybudowany trójkąt nawrotny. W 1995 roku przybywa normalnotorowy odcinek
do wiaduktu (Viadukt). Tam teŜ wybudowano nową
pętlę. Tor wąski (1000 mm) pozostawiono po przebudowie na odcinku Lidove Sady – Viadukt. Jest to
tzw. tor w torze (odcinek trójszynowy). Dalszą trasę
normalnotorową otwierano etapami – początkowo
do tymczasowego trójkąta nawrotnego przy ul. Kubelikovej, a później do dzisiejszej pętli Dolny Hanychov. Odcinek Viadukt – Dolny Hanychow jest juŜ
5

całkowicie przebudowany na szerokość 1435 mm.
Trasa do Jablonca funkcjonuje w dalszym ciągu jako wąskotorowa. Ponadto, w trakcie modernizacji
sieci, dokonano w mieście dwóch waŜnych inwestycji związanych z komunikacją miejską. Pierwsza
to gruntowna przebudowa zajezdni tramwajowej,
wraz z przystosowaniem jej do obsługi wozów
o obu szerokościach wózków. Druga to wybudowanie w centrum (ul. Fügnerova), sprawiającego dość
typ tramwaju
T2R
T3
T3m
T3M
wagony
gospodarcze
T2R
T3
T3m
T3M
RT6S
wagony
gospodarcze

dziele), obsługiwana jest wyłącznie pojedynczymi
wagonami. ChociaŜ wszystkie dostępne źródła podają, Ŝe linia ta kursuje do pętli przy wiadukcie,
w rzeczywistości swój kurs kończy ona na terminalu
MHD.
Tabor nie odbiega od innych czeskich miast. Dominują oczywiście tatry, w większości po modernizacji. Ilostan taboru tramwajowego przedstawia poniŜsza tabela:

numery boczne
uwagi
wagony o rozstawie osi 1000 mm
22–27
wagony sprowadzone z Ostravy w latach 1995–1996 (odpowiednio
nr: 611, 612, 636, 598, 613, 694), wagon 25 – ex-Usti n/L (nr 153)
37, 42, 44–48
wagony 45 i 48 – ex-Most (numery: 221 i 226)
52, 57
50, 51, 53, 54 56, 59, wagony 82 i 83 – ex-Praga (numery 6238 i 6241)
60, 63, 64, 82, 83
213
T3 ex-Praga (nr 6582)
wagony o rozstawie osi 1435 mm
20 – ex-Ostrava (nr 600), 21– ex-Ostrava (nr 594), ex-Usti n/L (nr
152)
33–35, 39–41
wagony 33, 34, 39 i 40 – ex-Praga (numery odpowiednio: 6171,
6489, 6115 i 6148), wagony 35, 41 i 42 – ex-Most (numery odpowiednio: 256, 265 i 258)
38, 43, 49, 55, 58,
61, 62, 65, 66, 69,
72–75
67, 68, 70, 71, 76–81
85
wagon niskopodłogowy
bez numeru
T2R ex-Ostrawa 640
20, 21

Objaśnienia: T3M – wagony zmodernizowane wraz z wymianą osprzętu elektrycznego;
T3m – wagony zmodernizowane bez wymiany osprzętu elektrycznego.
efektowne wraŜenie, nowoczesnego dworca komunikacji miejskiej (Terminal Mestske Hromadne Dopravy, w skrócie TMHD). Dworzec ten został tak
zaprojektowany, Ŝe moŜliwe jest dogodne przesiadanie się z tramwajów do autobusów, bez konieczności pokonywania zbyt długich odcinków miedzy
przystankami. W budynku znajduje się informacja
o trasach komunikacji miejskiej i punkt sprzedaŜy
biletów.
- dzisiaj
W Libercu obecnie funkcjonuje jeden przewoźnik,
obsługujący zarówno linie tramwajowe, jak i autobusowe (Dopravni Podnik mĕsta Liberce a.s.).
Obecnie w mieście funkcjonują 3 linie tramwajowe
i 22 autobusowe. Przebieg tras linii tramwajowych
przedstawia się następująco:
- linia 2 (normalnotorowa) – Lidove Sady – Fügnerova (terminal MHD) – dworzec kolejowy (hlavni
nadraži) – Dolny Hanychov;
- linia 5 (wąskotorowa) – Viadukt – dworzec kolejowy (hlavni nadraži) – Fügnerova (terminal MHD)
– Vratislavice nad Nisou;
- linia 11 (wąskotorowa) – Fügnerova (terminal
MHD) – Vratislavice nad Nisou – Proseč – Jablonec nad Nisou.
Linia nr 2 posiada w dni robocze kilkuminutową
częstotliwość kursowania. W szczycie kursuje ona
co 4–6 minut, poza nim – co 10 minut. W dni wolne
od pracy częstotliwość maleje do 10–12 minut. Jedenastka kursuje co 15 minut we wszystkie dni tygodnia. Obie linie obsługiwane są przez składy
dwuwagonowe w dni robocze i przez solówki w dni
wolne od pracy. Piątka to typowa linia szczytowa
(chociaŜ wykonuje teŜ kilka kursów w soboty i nie6

W dni robocze na trasy wyjeŜdŜa 8 składów normalnotorowych i 8 składów wąskotorowych. W dni
wolne od pracy trasy obsługuje 7 pojedynczych wozów normalnotorowych i 6 wąskotorowych.
Tabor autobusowy równieŜ niczym nie wyróŜnia
się od innych miast Czeskiej Republiki. Dominują
róŜne typy karos. Najnowszym nabytkiem są niskopodłogowe autobusy city bus, powstałe przy współpracy czeskiej Karosy i francuskiego Renault.
Komunikację miejską w Jabloncu obsługuje
Česka Autobusova Doprava (w skrócie ČSAD – jest
to odpowiednik naszego PKS). W mieście kursuje
17 linii dziennych i jedna nocna. Tabor – podobnie
jak w sąsiednim Libercu – to karosy i niskopodłogowe karosa renault.
- jutro
Na przełomie poprzedniego i obecnego stulecia
ponownie powróciła, zarzucona w latach 30. ubiegłego wieku, koncepcja rozszerzenia sieci na cały
region. Całemu przedsięwzięciu nadano nazwę
Projekt Regiotram. W ramach tego projektu tramwaje miałyby docierać do miast takich, jak: Frydlant,
Josefův Důl, Železny Brod, Tanvald i Harrachov.
Projekt Regiotram byłby przedsięwzięciem ponadgranicznym, gdyŜ tramwaje miałyby dotrzeć równieŜ do niemieckiego Zittau, a takŜe do Szklarskiej
Poręby i Jeleniej Góry. Jako trasy Regiotram wykorzystywałby istniejące trasy kolejowe.
Oprócz Regiotramu planuje się równieŜ rozbudowę miejskiej sieci libereckich tramwajów. W pierwszej kolejności zamierza się przebudować odcinek
Dolny Hanychov – Górny Hanychov na szerokość
toru 1435 mm, a w dalszej perspektywie przedłuŜyć
linię z Górnego Hanychova do stacji kolejki linowej

PRZYSTANEK 12 (12)

na Ješted. Ponadto w planach ujęto budowę linii do
osiedli Rochlice II i Zelene.
Co warto zobaczyć? Co trzeba zaliczyć?
ChociaŜ oba miasta leŜą dość blisko granicy
z Polską, skomplikowany i czasochłonny dojazd
moŜe spowodować, Ŝe jeden dzień moŜe nie wystarczyć. Dlatego na pobyt w Dolinie Nysy polecam
poświęcić 2–3 dni. Wędrówkę po Libercu proponuję
rozpocząć od dworca kolejowego. Na dworcu znajduje się punkt informacji MHD, moŜemy się tam zaopatrzyć w bilety. Z dworca do centrum miasta prowadzi szeroka ulica 1-go Maja, a dojście do centrum zajmuje około 15 minut. Wychodząc z dworca,
po prawej stronie ulicy, nieco w dole roztacza się
widok na zajezdnię tramwajową. Po dojściu do ul.
Fügnerovej (terminal MHD) zalecam, aby odwiedzić
punkt informacji i sprzedaŜy biletów. MoŜna się tam
zaopatrzyć w ciekawe pocztówki z libereckimi
tramwajami, są tam w sprzedaŜy równieŜ karty telefoniczne z motywami komunikacyjnymi. Sam układ
torowy przy terminalu jest równieŜ dość ciekawy.
MoŜna tam obejrzeć sploty szyn o obu szerokościach w miejscach, gdzie trasa wąskotorowej piątki
łączy się z normalnotorową dwójką, a takŜe rozjazdy o podwójnej szerokości szyn. Z terminalu MHD
dzieli nas juŜ tylko krok od starego miasta. Starówka liberecka mieści się na wzgórzu, a jej centralnym
punktem jest plac Benesza (Benešovo namesti),
przy którym znajduje się ratusz. Do placu prowadzą
(dość stromo!) dwie równoległe do siebie ulice:
Praska i Moskiewska. Kiedyś obiema ulicami jeździły tramwaje, czego dowodem są pozostawione na
pamiątkę fragmenty szyn z napisami na nich upamiętniającymi ten fakt. Obecnie obie ulice zostały
zamienione na deptaki i są głównymi ciągami handlowymi miasta. Na pierwszej z nich wart odwiedzenia jest antykwariat (mnóstwo pocztówek, równieŜ z Polski), a na drugiej znajduje się księgarnia z
dość dobrze rozbudowanym działem kartograficznym (wejście od podwórza). Po zwiedzeniu starówki nastaje, niewątpliwie, czas na atrakcje komunikacyjne. Trasa dwójki do Lidowych Sadów jest dwutorowa (tor wąski w torze normalnym), cały czas wiedzie środkiem ulicy, zresztą gruntownie wyremontowanej przy okazji przebudowy linii. Owa trasa jest
dość
urokliwa,
wiedzie
przez
tonące
w zieleni osiedla willowe. Na jej końcu mieści się
Park Kultury i Wypoczynku, w którego skład wchodzą wspominane juŜ zoo i ogród botaniczny. Kompleks ten jest idealnym miejscem do spacerów
i urządzania pikników, a po trudach zwiedzania
parku, zoo i ogrodu botanicznego moŜna zasiąść
w jednym z wielu ogródków i delektować się tym,
z czego Czechy słyną najbardziej. Trasa do Dolnego Hanychova wydaje się być duŜo ciekawsza. Jest
zdecydowanie bardziej kręta i zaczynają się w końcu słynne libereckie podjazdy. Zabudowa wokół linii
jest juŜ mniej ciekawa. Dominują zwykłe blokowiska, od czasu do czasu pojawiają się kamienice.
Bezwzględnie polecam, aby wysiąść z tramwaju
przystanek przed pętlą przy ulicy Kubelikovej i udać
się w dalszą przejaŜdŜkę autobusem nr 33 do Górnego Hanychova. Trasa ta biegnie wzdłuŜ starej linii
tramwajowej. Na całym odcinku zachowały się
jeszcze słupy trakcyjne, a w wielu miejscach spotkać moŜemy fragmenty szyn, a nawet mijanek. Takie widoki mogą dać nam wyobraŜenie, jak mogła
wyglądać trasa dwójki przed przebudową (wówczas
linia nosiła numer 3). Pętla autobusu mieści się dokładnie w miejscu starej pętli tramwajowej. Po dotarciu do Górnego Hanychowa polecam obo-

wiązkowo wjazd kolejką linową na Ješted. Stacja
początkowa kolejki jest oddalona od pętli o około 20
minut marszu pod górę, ale naprawdę warto zadać
sobie trud podejścia. Zwłaszcza, Ŝe w nagrodę dostaniemy wspaniałe widoki Liberca i okolic. Na
szczycie mieści się hotel górski o tej samej nazwie
co masyw. Sama budowla jest nowoczesna i... dość
specyficzna – przypomina ona iglicę o szerokiej
podstawie, zwęŜającej się ku górze. Bryła hotelu
jest widoczna niemal z kaŜdego miejsca Liberca,
stała się ona wręcz symbolem miasta. W środku,
oprócz hotelu, znajdują się równieŜ kawiarnia i restauracja, ale ceny są tu wręcz kosmiczne!
Dodatkową atrakcją moŜe być przejaŜdŜka zabytkowym tramwajem Ringhoffer z 1929 roku (exUsti nad Łabą). Tramwaj kursuje w dni wolne od
pracy na trasie Lidove Sady – Viadukt (oczywiście
po torze wąskim). Przejazd kosztuje 20 koron, a zarówno motorniczy, jak i konduktor ubrani są w mundury z epoki. Dodatkowo kaŜdy pasaŜer otrzymuje
kolorową ulotkę o historii tego typu tramwaju.
Słynna juŜ wśród miłośników jedenastka to obowiązkowy punkt programu pobytu w Libercu. Nie
bez powodu linia ta jest uwaŜana za jedną z najpiękniejszych w tej części Europy. Znajdziemy na
niej wszystko, co moŜna sobie wymarzyć, a więc
i podjazdy, i mijanki, i ostre zakręty, a do tego dochodzą piękne okolice. W sporej części linia przebiega wzdłuŜ Nysy, dwukrotnie ją przecinając.
Przez pewien fragment towarzyszyć nam będzie
równolegle biegnąca linia kolejowa. Do Jablonca
docieramy po około 40 minutach jazdy. A po dotarciu polecam udać się śladem dawnych linii tramwajowych. ChociaŜ właściwie nic po nich nie pozostało, jednak piękne pagórkowate trasy mogą dać nam
wyobraŜenie, jak mogła w przeszłości wyglądać jablonecka sieć. I tak, do Kokonina dojedziemy autobusami 1, 10 i 13; do Rychnova – 14; a do Janova
jedynką (tyle tylko, Ŝe w drugą stronę). Do Paseky
moŜemy udać się autobusami 4 i 14; a do Mšena
wspomnianą juŜ dziesiątką. Centralnym miejscem,
z którego odjeŜdŜają wszystkie linie to plac Dolny
(Dolni namesti). Jest on połoŜony zarówno blisko
starego miasta, jak i dworca ČSAD. Starówka jablonecka moŜe nie jest tak zachwycająca jak w Libercu, ale znajdziemy na niej duŜo kafejek, gdzie
po całodniowych „zaliczaniach” moŜemy ugasić
pragnienie złocistym napojem.
Parę rad praktycznych
- jak dojechać?
Wbrew pozorom, dojazd do Liberca nie jest prosty
i moŜe zająć sporo czasu. Zalecane są dwa warianty:
- wariant I – przez Zawidów. Jeśli zdecydujemy się
przekraczać granicę w Zawidowie, powinniśmy
udać się do Zgorzelca, skąd podróŜ do Zawidowa
kontynuujemy autobusem PKS. TuŜ za granicą
znajduje się przystanek ČSAD, skąd odjeŜdŜają
autobusy do Frydlantu (jeśli okaŜe się, Ŝe na
przystanku trzeba zbyt długo czekać, moŜna próbować zatrzymać autostop). Z Frydlantu odjeŜdŜają bezpośrednie pociągi do Liberca.
- wariant II – przez Jakuszyce. Jest on bardziej
skomplikowany, ale za to trasa, którą przemierzymy jest duŜo ciekawsza. Na początku powinniśmy dostać się do Szklarskiej Poręby (autobusy
odjeŜdŜają spod dworca PKP w Jeleniej Górze
i jeŜdŜą częściej oraz szybciej niŜ pociągi). Co
prawda, ze Szklarskiej Poręby do Jakuszyc kursują autobusy, ale jest ich bardzo mało. W dodat-

ku, od przystanku do przejścia granicznego trzeba jeszcze przejść pieszo dość spory kawałek.
Dlatego teŜ, zwłaszcza jeśli jedziemy większą
grupą, do przejścia granicznego opłaca się pojechać taksówką. Po stronie czeskiej równieŜ znajduje się przystanek ČSAD, z którego odjeŜdŜają
autobusy do Harrachova. Podobnie jak w wariancie poprzednim, z uwagi na małą ilość kursów, tu
równieŜ pomocny moŜe okazać się autostop.
Z Harrachova do Liberca moŜemy się dostać pociągiem (z przesiadką w Tanvaldzie). Jednak
dworzec w Harrachovie jest dość daleko od
przejścia granicznego, a w dodatku czeka nas
dość ostra wspinaczka pod górę, dlatego teŜ lepszym rozwiązaniem moŜe okazać się kontynuowanie podróŜy autobusem ČSAD. Z Harrachova
autobusem dojedziemy do Tanwaldu (dalej przesiadka na pociąg do Liberca – autobus zatrzymuje się obok dworca kolejowego), a nawet do samego Jablonca (stamtąd mamy juŜ do wyboru:
autobus, tramwaj lub pociąg). Jednak tutaj istotna
uwaga – w Jabloncu zarówno dworzec autobusowy, kolejowy, jak i pętla tramwajowa znajdują
się w róŜnych miejscach i są dość oddalone od
siebie!
Istnieje jeszcze jedna moŜliwość. Do Harrachova,
jak i do samego Liberca moŜemy dostać się bezpośrednio z Jeleniej Góry. Jednak autobusy kursują
w wybrane dni tygodnia, często jest to tylko jeden
kurs w godzinach popołudniowych. Dlatego, jeśli
zdecydujemy się na taki wariant podróŜy, konieczne
jest wcześniejsze dokładne sprawdzenie rozkładu
jazdy jeleniogórskiego PKS.
- bilety na komunikację miejską
W Libercu obowiązują bilety czasowe. Są ich dwa
rodzaje: 20-minutowe bez moŜliwości przesiadki na
inną linię; kosztują: 10 kč (normalne) i 5 kč (ulgowe); 45-minutowe uprawniające do przesiadek (na
te bilety jedziemy do Jablonca); kosztują odpowiednio 20 i 10 kč.
W przypadku przesiadki między linią tramwajową
2 a autobusową 33, czas waŜności biletu jest przedłuŜony o 10 minut. Przy biletach dwudziestominutowych uzyskujemy na tej trasie prawo do przesiadki. Najwygodniej jednak jest zaopatrzyć się w bilet
całodzienny, który kosztuje odpowiednio 70 i 35 kč.
W Jabloncu równieŜ mamy do czynienia z taryfą
czasową. RozróŜniamy trzy rodzaje biletów:
- 20 minutowe – kosztują odpowiednio 8 i 4 kč;
- 40 minutowe – kosztują odpowiednio 11 i 6 kč;
- 60 minutowe – kosztują odpowiednio 14 i 7 kč.
W Jabloncu nie ma biletów całodziennych. 1 kč to
około 12 gr.
Sebastian Staschiok
Źródła:
Praca zbiorowa Maly atlas mestske dopravy –
2001, wyd. Gradis Bohemia, s.r.o. 2001.
Praca zbiorowa Elektrifikovane systemy MHD, wyd.
WOLF 2001.
Praca zbiorowa Sto let MHD na Jablonecku, wyd.
mgr inŜ. Josef Karlovsky 1999.
strony internetowe DP mesta Liberce i ČSAD Jablonec nad Nisou.
Przystanek przedstawia (2)

Praga (cz. 3)
Wreszcie unowocześnienia doczekał się park taborowy. Do 1948 roku w ruchu były, co prawda, tylko autobusy przedwojennej produkcji. Stan
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z 30.09.1947 r. wyglądał następująco: praga NO (nr
tab. 7, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 36, 38,
45), tatra 24 (nr 40, 41, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66,
78–92, 104–108, 125), škoda 506N (52 i 53), škoda
506PN (93), motor VT6 (95–98), tatra 24/58 (99,
100, 119–122, 126–128, 146, 147), praga VT6
(101–103), škoda 656 (110), praga TO (113), praga
TOV (114–118, 133–138, 140–145), tatra 24/67
(129, 130, 148, 149), deutz büssing (150). Ponadto
były 2 autokary praga TOV i 2 tatra 24/58 bez
oznaczeń taborowych i 4 przyczepki PRK6 (1–4).
Dwa autobusy: tatra 24 i praga NO zniknęły w maju
1945 roku razem z Niemcami, za to w ramach rozliczeń repatriacyjnych, skierowano do Pragi dwa wozy deutz büssing. Jeden z nich przeznaczono od
razu na magazyn części zamiennych, natomiast
drugi jeździł do 1953 roku. W 1948 roku miasto
odebrało 50 nowych pojazdów praga NDO, dzięki
czemu moŜna było wycofać z ruchu najbardziej zuŜyte wozy. W pierwszych miesiącach 1950 roku na
ulice miasta wyjechały dwa prototypy škoda
706RLS-h i škoda 706ROL, dalecy protoplaści
przyszłego ogórka. W 1951 roku w ruchu znalazły
się 2 autobusiki praga RND oraz 13 pierwszych
škoda 706RO MTZ, których to mutacje na wiele lat
stworzyły wizerunek praskiej MHD. Od 1948 roku
napływają do Pragi takŜe trolejbusy tatra T400, które otrzymują ksywę Junak. Do 1951 roku dociera
ich tu w sumie 69, dzięki czemu na praskich liniach
obserwować moŜna 92 szelkowozy. Trolejbus
wkrótce dociera do Čakovic i na Chuchle, pojawia
się teŜ krótka linia do centrum medycznego na ulicy
Bělocerkevskiej, a wydłuŜenie linii tramwajowej do
Strašnic powoduje skrócenie linii autobusowych
w tym rejonie. Nowymi liniami były tylko linia do
Šarki i do Chodova, przejęte od ČSAD, czyli czeskiej wersji PKS. WydłuŜono nieco linię ruzyňską.
W 1954 roku autobusy wykonywały 7% pracy przewozowej praskiej MHD. WciąŜ planuje się i buduje
nowe linie trolejbusowe, nawet jeśli, jak okaŜe się
za kilka lat, nie uruchomi się na niektórych z nich
przewozów, a inwestycje zostaną wstrzymane.
Do 1956 roku z inwentarza skreślono wszystkie
przedwojenne autobusy. Wzrastała liczba ogórków,
a nawet pojawił się jeden rodzynek – turystyczna
škoda 706RO CAR. Przybywały następne tatry
T400, dzięki czemu trolejbusy škoda Tr1 i Tr2
w 1953 roku odsprzedano do Pilzna. Liczba trolejbusów osiągnęła na koniec 1954 roku liczbę 153,
z czego 135 to T400. Dla trolejbusów w 1952 roku
zaadoptowano kolejną nieczynną zajezdnię tramwajową w Libni. Od marca do sierpnia tegoŜ roku
stacjonowały tam teŜ autobusy.
Jednak juŜ w 1959 roku rozpoczął się powolny
zmierzch trolejbusów praskich, za sprawą zamknięcia najstarszej linii Bořislavka – Baba, którą krótko
zastępował „zatrolejbus” 51, a potem regularna linia
125. W następnym roku los ten podzieliła linia do
Chuchli. Ruchy te tłumaczono koniecznością częstych przestojów w pracy na liniach biegnących
w wiecznie rozkopanym mieście, gdyŜ autobusom
moŜna było przecieŜ zorganizować objazd. Ponadto, linia chuchelska była awaryjną za przyczyną
zamarzającej w okresie zimowym sieci, szczególnie
w dolinie Wełtawy. W czasie, gdy trolejbusy z wolna
opuszczały ulice miasta, autobusy przygotowywały
się do boomu. Z początku nowe linie wyjechały na
trakty opuszczone przez trolejbusy, jednak na przełomie lat 50. i 60. pojawiają się 3 nowe, niezaleŜne
od układu gwiazdy, linie pospieszne, które odciąŜają najbardziej obleganą linię tramwajową do Vysočan.
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Przyglądając się rozwojowi sieci trolejbusowej,
odnieść moŜna było wraŜenie, Ŝe budowa ich postępowała w miarę budowy nowych osiedli mieszkaniowych. Rychło jednak okazało się, Ŝe szelkowozy nie dotrzymują tempa rozwoju, w przeciwieństwie do autobusów. Ba! W 1956 roku firma Tatra
Smichov zaprzestała produkcji trzyosiowych trolejbusów, na rynku pozostały więc tylko pojazdy
mniejsze i mniej pojemne. CóŜ, jeśli na ulicach Pragi uwijało się coraz więcej pojemnych ogórków,
a później takŜe karos SM11. Ciekawostką był fakt,
Ŝe jesienią 1952 roku na linii do Jinonic zaczęły
kursować nocne trolejbusy. Jednak nikłe zainteresowanie pasaŜerów tą gałęzią działalności MHD
sprawiło, Ŝe po 4 tygodniach wycofano się z tego
pomysłu. W latach 1955–56 wycofano wszystkie
trolejbusy tatra T86, do 1958 – praha TOT, na stan
przyjęto co prawda 35 sztuk škód Tr8 i prototyp tatra T401 oraz zmodernizowany T400. Obydwa prototypy wycofano jednak juŜ w 1961 roku i wówczas
przedsiębiorstwo liczyło 178 pojazdów dwóch typów: tatra T400 i škoda Tr8. W autobusach teŜ
działo się wiele. Gwoli porządku zdradzę, Ŝe škody
706RTO numerowano od 201 wzwyŜ, jednak
1.01.1954 roku zmieniono system oznakowania autobusów i numer kaŜdego z ogórków obniŜono
o 150, a więc odpowiednio z 201 na 51, itd. W 1961
roku na stanie jest 69 wozów škoda 706RO MTZ
(51–100, 108–126), 2 autokary 706RO CAR (101,
102), 82 szt. 706RTO MTZ (127–149, 195–202, od
207), 31 szt. 706RTO MEX (wersja eksportowa dla
Kuby i Rumunii) (164–194), 17 jednodrzwiowych
706RTO CAR (150–163, 203–206), czyli ponad 200
autobusów. W 1955 roku zbudowano pierwszą

Między przystankami
" 22 na 30-lecie. 22 czerwca odbyły się oficjalne

obchody 30-lecia Maltańskiej Kolei Dziecięcej. Do
imprezy przyłączył się takŜe KMPS uruchamiając
specjalną linię nr 22. Jej trasa wiodła z Zawad
przez r. Śródka, Wyszyńskiego, pl. Wielkopolski,
Fredry, Roosevelta, r. Kaponiera, Zwierzyniecką,
Kraszewskiego do Rynku JeŜyckiego, skąd przez
Dąbrowskiego tramwaj udawał się z powrotem na
Zawady. Linię obsługiwały: 13N-115, za którego
sterami zasiadł Piotr Dutkiewicz i skład N+ND
2602+2456, który poprowadził Ryszard Szrama.
Tramwaje jeździły co pół godziny od 10:30 do
18:00, zatrzymując się na kaŜdym przystanku. Początkowo frekwencja była spora, a po południu
zmniejszyła się. Zasada „nie ma świętowania bez
zatrzymania” sprawdziła się i tym razem, bowiem
w trakcie kursu eNki z Zawad o godzinie 13:00 zepsuły się drzwi w doczepce, którą trzeba było zostawić w zajezdni przy ul. Gajowej. Później eNka
jeździła solo. Pogoda dopisała, szczególne podziękowania naleŜą się przede wszystkim motorniczym,
a takŜe konduktorom.
" Komunikacją miejską nad Maltę. Jak
kaŜdego roku, tak i obecnie MPK Poznań ułatwiło
miłośnikom plenerowych spektakli teatralnych dojazd nad Maltę. Od 25 do 29 czerwca kursował do8

(wybudowaną od podstaw w tym celu) zajezdnię
trolejbusową w Vršovicach. Dzięki temu pojazdy
mogły opuścić tereny na Vinohradach. Do 1958 roku trolejbusy uŜywają teŜ stanowisk zajezdni Dejvice. Autobusy, które powoli nie mieściły się juŜ
w Dejvicach zaczęły garaŜować w Libni.
Ogórkowa powódź pozwoliła na rozmach w inicjowaniu nowych połączeń, więc w latach 1964–65
powstało dalszych 5, nie nawiązujących do gwiezdnego układu linii pospiesznych. Zlikwidowano stanowiska konduktorów, bilet nabyć moŜna było u kierowcy. Z czasem ich popularność wzrosła tak dalece, ze stały się bardziej przeciąŜone niŜ tramwaje,
z którymi konkurowały. W okresie następnych 10 lat
ich liczba wzrosła do 18. O likwidacji trolejbusów
otwarcie zaczęto mówić wiosną 1965 roku. Nawet
w numeracji linii autobusowych stworzono lukę od
137 do 142, przewidzianą dla następców zlikwidowanych trajtków. W rzeczywistości likwidowane
później linie 55, 56, 57, 58, 61 i 63 zostały zastąpione odpowiednio autobusami 138, 139, 140, 141,
148 i 152. Dla wzmocnienia obsady na zlikwidowanych liniach skierowano teŜ autobusy 128, 137
i 176. Zmianę jakościową uwidacznia fakt, Ŝe
w 1955 roku w dni powszednie uruchamiano 94 autobusy, a w 1965 juŜ 328. Kolejna zmiana oznaczeń
taborowych nastąpiła 15.08.1963 roku. Pojawiły się
oznaczenia czterocyfrowe – przed numerkami
ogórków dopisano 4, zaś nowe karosy dostały 5.
Wszystkiego razem na stanie MHD było 378: škód
249 w wersji MTZ (4051–4199, 4245–4252, 4257–
4308, 4310–4330, od 4412), 112 eksportowych
MEX (4214–4244, 4331–4411), 16 CAR (4200–
4213, 4253–4256) i autokar RTO LUX (4309).

Zakłady Škoda, mające niedawno problem ze
zbytem ogórków, nie nadąŜały z montaŜem dla
chłonącej wszystkie wersje praskiej komunikacji.
W 1963 roku wsparto się dostawą 40 sztuk ikarusów 620 (4001–4040), które skierowano na mniej
uczęszczane linie. W październiku 1965 roku do
miasta dotarły dwie prototypowe karosy SM11, które wpisały się w obraz miasta lat 70. i pierwszej połowy 80. Problemy taborowe w latach 60. musiały
być znaczne, skoro w latach 1965–66, obsługę linii
133, 135 i 136 przekazano ČSAD. W tym czasie
park trolejbusów nie był juŜ uzupełniany, więc stopniowo ubywało szelkowozów. Pod koniec roku 1965
na stanie były 133 tatry T400 i 35 škód Tr8. W 1964
roku autobusy otrzymały do dyspozycji zajezdnię
Libeň oraz część zajezdni trolejbusowej Vršovice.
Dodam, Ŝe w tym czasie wiele autobusów z braku
miejsca w zajezdniach nocowało pod gołym niebem, gdzie organizowano prowizoryczne tereny postojowe. W miarę adaptowania do uŜytku autobusów baz trolejbusowych i budowania nowych zajezdni, sytuacja poprawiała się i likwidowano parkingi przy Voctařovej, Jawie, a wkrótce kolejne.
W połowie lat 60. zmieniła się koncepcja komunikacji nocnej. W 1966 roku zlikwidowano dwie linie,
które dublowały trasę tramwaju, w następnym roku
uruchomiono linię na Novodvorską, w 1970 roku
nocki docierały takŜe na Prosek. Warto dodać, Ŝe
burzliwie rozwijały się linie rekreacyjne. W 1967 roku kursowała największa liczba „sezonówek” w historii miasta.
(ciąg dalszy nastąpi)
Marcin Łańko

datkowy teatralny tramwaj i autobus. Tramwaj
(w sile czterech składów z S1) kursował po następującej trasie: r. Kaponiera – Św. Marcin – Towarowa – Królowej Jadwigi – r. Rataje – Jana Pawła II
– r. Śródka – Warszawska – Miłostowo (powrót: ...
– Królowej Jadwigi – most Dworcowy – r. Kaponiera). Częstotliwość wynosiła 15 minut; odjazdy z Kaponiery odbywały się w godzinach 23:00–1:30,
z Miłostowa: 23:30–2:00. Cztery ostatnie kursy
przez Kaponierę, Grunwaldzką, Reymonta i Hetmańską docierały do zajezdni przy Głogowskiej.
Autobus łączył natomiast r. Śródka z przeciwległym
brzegiem jeziora, czyli skrzyŜowaniem Majakowskiego i Chartowa. OdjeŜdŜał ze śródeckiego ronda
co 15 minut w godzinach 23:00–1:45, zaś z Chartowa pomiędzy 23:10–1:55. Ponadto, z okazji festiwalu, po mieście uwijał się jelcz ogórek w barwach
KSK z całoburtowym napisem Maltobus. Jeździł on
od przejazdu kolejowego na skrzyŜowaniu ul. Majakowskiego ze Szwajcarską przez Jana Pawła II, r.
Śródka, Estkowskiego, Solną, al. Niepodległości do
Izby Rzemieślniczej. Kursy odbywał co godzinę
i cieszył się sporym zainteresowaniem pasaŜerów.
" Przetarg na myjnię. WysłuŜoną myjnię autobusową z zajezdni A1 zamierza sprzedać poznański przewoźnik. Otwarcie ofert kupna nastąpi 2.07.
" Latem rzadziej. Podpoznańska gmina Tarnowo Podgórne, będąca właścicielem spółki TP
BUS, wprowadziła na lipiec i sierpień letni rozkład
jazdy na liniach 01 i 02.
" Nowa linia nr 50. Od 6 lipca do końca sierpnia w soboty, niedziele i święta kursować będzie linia 50 na trasie r. Śródka – Warszawska – Krańcowa – Nowe ZOO. Obsługa: 1 wóz z wydziału A1,
częstotliwość co 30 minut. Pierwszy kurs ze Śródki
będzie miał miejsce o godzinie 8:45, ostatni

o 18:45. Przypomnijmy, Ŝe malownicza, śródleśna
pętla przy nowym ZOO opuszczona była od roku
1991, gdy zlikwidowano linię przyspieszoną 402,
która zastąpiła dawniejszą linię sezonową Z. Rodzi
się jednak pytanie: po co stworzono linię, która dubluje w kaŜdym szczególe trasę Maltanki?
" Zasilenia nad jeziora. Od 1.07. zajezdnia
Kacza uruchamia dwa dodatkowe autobusy na linii
95 we wszystkie dni tygodnia. Do końca wakacji
nad Rusałkę, do Kiekrza i Strzeszynka kursować
będą w sumie cztery wozy na linii 95.
" Znormalniał. JuŜ przeszło tydzień z normalnym (zamiast połówkowym) pantografem jeździ
głogowski zestaw 224+223.
" Autobusy na ul. św. Michała. Budowa trasy
Nowe Zawady nabrała rumieńców. Dotychczasowy
przebieg prac nie spowodował dotąd Ŝadnych komunikacyjnych perturbacji. Jednak nadszedł czas
na włączenie tej ulicy w istniejący układ komunikacyjny Zawad i Głównej. Dlatego od 22.06. na około
trzy tygodnie rozpoczął funkcjonowanie objazd
w kierunku Śródki następującymi ulicami: Główna –
św. Michała – Warszawska. Po wymienionej trasie
jeŜdŜą autobusy linii 70, 72, 73, 85, N37 z MPK Poznań, S2 swarzędzkiego WiraŜ-Busu oraz 10, 11,
12, 22 i 23 z Transkomu Czerwonak. Na trasie objazdu funkcjonują dwa tymczasowe przystanki na
ul. św. Michała (za krzyŜówką z Główną i przy
skrzyŜowaniu z Małachowskiego).
" 91/64. Upalne popołudnie 20.06. u wielu poznaniaków powodowało zaburzenia percepcji wszelakich bodźców. Jednak pojawienie się na wyświetlaczach MANa 1047 w roli 64/9 linii 91 z kierunkiem Os. Batorego nie było efektem poraŜenia słonecznego, lecz awarii wyświetlacza. Na pohybel
wyświetlaczowi i jako ukłon ku starym czasom, za
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przednią szybą zatknięta była tablica z relacją linii
64, lecz mimo to, niemalŜe na kaŜdym przystanku
pasaŜerowie masowo generowali zapytania: „To
dokąd pan jedzie?”
" Pracowita rezerwa. Dzielny zemun 1576
21.06. rano kursował jako 83, po południu uwracał
na 63, a następnie, o 19:25 widziany był na linii 67,
gdy jechał Garbarami.
" Po remontach. Po naprawach głównych wykonanych w Solcu Kujawskim pojawiły się na poznańskich ulicach jelcze 1125, 1126 i 1402. Po raz
pierwszy wymieniono siedzenia na te znane
z tramwajów po NG. Powrócił takŜe z NG z Biskupic ikarus 260-1729. 29.06. na linię 52 wyjechał wyklepany powypadkowy N4016-1307 – przód wozu
błyszczy się świeŜym lakierem. Na jazdy próbne
wyruszył takŜe skład 242+241, przybyły do miasta
po NG wykonanej w MZNT w Łodzi, by juŜ 29.06.
spędzić dzień na linii 11. AŜ miło było popatrzeć na
nowiutki licznik, wskazujący zaledwie 80 przejechanych kilometrów. Skład ma barwy zakładowe, nowe
fotele, pudło z małymi klapami dachowymi, przetwornice statyczne i (niestety) wózki bez podwójnego odspręŜynowania.
" Taborowe ciekawostki. 19.06. jako 51/1
ujeŜdŜał MAN NL202-1017. Zaś 21.06. naczelny
Przystanku z wraŜenia o mało nie spadł z roweru
po wyprzedzeniu zemuna 1572 na dziesiątej brygadzie linii 51 i DAFa 1211 na 60/2. Podobnego szoku
3 dni później doznała nasza jedyna współpracowniczka, jadąc późnym wieczorem przegubowym
MANem 1095 na linii 64. 27.06. na linii 56/1 do Lubonia zawitał przegubowy MAN NG312 o numerze
1082. 28.06. na linii 67/1 jeździł SU18-1382 i tego
samego dnia N4020-1358 na 60/3.
" Jednych ubywa, innych przybywa. Z autobusów nr 1571 i 1584, stojących przy płocie zajezdni A1, wymontowane zostały kasowniki. Zapewne więc busy te są przygotowane do kasacji.
Tak samo jest z autobusem nr 1397, który stoi na
tyłach zajezdni i równieŜ ma wymontowane kasowniki. Ponadto, tył autobusu jest juŜ dość mocno
nadszarpnięty przez rdzę. Natomiast w zajezdni A3
pojawił się MAN NL223 o numerze taborowym
1051.
Tomasz Albrecht, Adam Białas, Rafał
Bręczewski, Piotr Buczkowski, Krzysztof
Dostatni, Tomasz GieŜyński, Adam Konieczka,
Michał Kryg, Grzegorz Narkiewicz, Maciej
Rudzki, Natalia Rychlewicz, Jakub Torenc

dwa duŜe psy zmusiły do wyjazdu rezerwę czynną
(był to ikarus 1157). Przebiegając przez ul. Szczepankowo (za ul. Poprzeczną) wpadły one pod koła
jadącego do Spławia jelcza 1408 linii 54/1. W pojeździe zbił się przedni lewy reflektor, co zmusiło go
do ewakuacji na Pustą.
17.06. Nasz klubowy kolega, Grzegorz Jakubowski, zjeŜdŜając z pętli Połabska na S3 zestawem
336+337 (4/12) rozprawił się po drodze z BMW
316, które nie raczyło ustąpić mu pierwszeństwa
przejazdu na pl. Ratajskiego. Spowodowało to 20minutowe wstrzymanie. Zadrapaniu uległ lakier
tramwaju, a zniszczeniu przód „beemki”.
19.06. Do zagadkowego zdarzenia doszło w południe na przystanku Rynek Łazarski. Z ruszającego
helmuta 667 (8/3) wypadły dwie dziewczyny, które
nie zdąŜyły wsiąść. Zdarzenia nie zauwaŜyła motornicza i kontynuowała jazdę w kierunku Górczyna.
Jedna niedoszła pasaŜerka została zabrana przez
pogotowie ratunkowe.
19.06. Aktu dywersji na ul. Hetmańskiej (przy
Traugutta) wieczorem dokonał forteczański skład
302+303, obsługujący 1/8. Łamiąc pantograf pogiął
podpórkę sieci przy słupie i zerwał 7 linek pionowych tak, Ŝe Krupp musiał go wyciągnąć. Przez trzy
kwadranse był wyłączony prąd w sieci, a ruch całkowicie przywrócono dopiero po godzinie. Kursowały 2 zatramwaje, a pozostałe tramwaje kierowano
objazdami.
19.06. Na środku skrzyŜowania Piastowskiej i Dolnej Wildy zablokowały się hamulce drugiej osi
w 76/4 („ekologiczny” ikarus nr 1632) jadącym na
os. Dębina. W godzinach 17:08–19:40 pojazd blokował skrzyŜowanie, więc wozy linii 71 i 76 przejeŜdŜały tędy w asyście NN. Po odblokowaniu uszkodzonych hamulców przez pracowników pogotowia
technicznego, ekolog zjechał na Kaczą.
19.06. WjeŜdŜający na pętlę Dębiec zestaw
220+219 (10/7) wykoleił się na zwrotnicy. Po wstawieniu przez Kruppa zjechał do zajezdni. Pętla była
nieczynna przez 35 minut.
20.06. Skręcający z ul. Jaśkowiaka w lewo w ul.
Morasko mercedes dostał w mordkę od pszczółki
1267, frunącej jako 88/1 na Morasko. Autobus musiano odholować do zajezdni, gdyŜ – oprócz zderzaka, wlotu chłodnicy i poszycia po lewej stronie –
zniszczył się układ centralnego smarowania.
W samochodzie pogiął się cały przód.
21.06. O godzinie 8:31 na przystanku Szylinga
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17.06. O godzinie 5:25 na skrzyŜowaniu Pułaskiego i Przepadku pewna mazda nie ustąpiła pierwszeństwa Ŝukowi, który w celu uniknięcia zderzenia
zjechał z jezdni, najeŜdŜając na krawęŜnik. To
spowodowało jego przewrócenie się na prawy bok
na torowisko tramwajowe, które zostało zablokowane w obie strony na 40 minut. Musieli interweniować straŜacy, gdyŜ z totalnie rozbitego pojazdu zaczął wyciekać gaz LPG. Na koła ustawił go MPKowski Star i następnie ściągnął z torów. Podsumowując: 8 tramwajów zostało zablokowanych, resztę
kierowano na Piątkowską. Na nieczynnym odcinku
jeździły 3 tramwaje.
17.06. Wydzielone torowisko tramwajowe przy
skrzyŜowaniu ulic Grunwaldzkiej i Jawornickiej stało
się lądowiskiem dla volkswagena busa, który zablokował oba tory. Po 20 minutach wyciągnął go MPKowski star. Utknęło 8 tramwajów.
17.06. Jeszcze się chyba nigdy nie zdarzyło tak, Ŝe

w MANie 1022 (69/9) kierującym się na os. Kopernika zasłabł starszy męŜczyzna. Pozostali pasaŜerowie wynieśli go z pojazdu w celu przeprowadzenia reanimacji. Gdy przyjechało pogotowie, człowiek juŜ nie Ŝył. 25 minut po godzinie dziewiątej autobus zjechał zajezdni na dezynfekcję. Do czasu
zabrania zwłok, czyli do godziny 10:00, pozostałe
autobusy nie wjeŜdŜały do zatoki.
21.06. O godzinie 20:10 opuszczający r. Starołęka
w kierunku Zawad helmut 651 (7/1) zderzył się z litewskim tirem, podąŜającym ul. Hetmańską w stronę 28. Czerwca. Pogotowie do szpitala przewiozło
troje pasaŜerów tramwaju, w którym wykolejeniu
uległ pierwszy wózek, zbiła się przednia szyba
i dość mocno pogiął przód. Interweniował Krupp.
Przymusowa przerwa trwała 3 kwadranse, po których tramwaj został zholowany na S2. W tym czasie
z r. Rataje na r. Starołęka kursowały 2 zatramwaje.
Dodajmy, Ŝe w naczepie tira rozdarła się plandeka
i uszkodziło koło.
22.06. 18 minut trwało wstrzymanie na skrzyŜowaniu Hetmańskiej i 28. Czerwca, gdy 1/8 (zestaw
224+223) udająca się na Ogrody połamała pantograf nad pierwszym wagonem. Następnie motorniczy zjechał nią do zajezdni.
23.06. O godzinie 18:10 na trasie PST (na wysokości ul. Norwida) nieznany sprawca rzucił kamieniem w przejeŜdŜającą 12/2 (tatra nr 401), podąŜającą na Sobieskiego. W wyniku tego zbiła się czołowa szyba, kalecząc przy okazji motorniczego.
Tramwaj skierowano na Sobieskiego o 18:45,
a w zamian uruchomiono rezerwę. Do tego czasu
bimby kierowano objazdem. Przeszło półtorej godziny później RT6N1 zjechała na S3.
24.06. 15-minutowe wstrzymanie na skrzyŜowaniu
Bukowskiej i Roosevelta spowodował jadący w kierunku Górczyna skład 186+185 (14/2), który połamał pantograf. Do zajezdni zjechał przy wykorzystaniu drugiego. Odkorkowywanie okolicy trwało
dalsze 20 minut.
25.06. GT8-658 zjeŜdŜał z 7/3 (z pętli Zawady) na
Madalinę. O godzinie 23:01 na ul. Hetmańskiej,
około 100 m przed Drogą Dębińską, przejeŜdŜający
z jezdni północnej na południową dźwig potraktował
go jak puszkę konserwy, skutkiem czego w bimbie
zbiły się szyby w pierwszym i drugim członie, wyrwane zostały drugie drzwi i rozdarte poszycie
boczne na tej samej długości. Dźwig po odbiciu się
od tramwaju skasował barierki po prawej stronie

Z pamiętnika lakiernika
poprzednia
reklama

115+116 Rexona
124+123 Netia
168+167
184+183
242+241
302+303
614
681

WBK
Actus
reklama
niemiecka

kolor poprzedniego podkładu

obecna
reklama
tramwaje
srebrno-czerwony biało-niebiesko- czerwony
barwy MPK
Samsung
barwy MPK
Samsung
zielono-pomarań. barwy MPK
TNT
róŜowo-biały
niebieski
-

kolor obecnego
podkładu

uwagi

barwy MPK
barwy MPK

-

niebieski
niebieski
barwy MPK
biało-pomarańcz.
barwy MPK
biały

po NG
-

podkład po poprzedniej reklamie
-

1358 Euronit
1413 WTL

zielony
biały

autobusy
-

barwy MPK
biały

1537 Brapol

niebieski

-

barwy MPK

opracował Łukasz Nowicki
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jezdni i uszkodził skrzynkę energetyczną. Oczywiście rozbiciu uległa w nim kabina kierowcy, uszkodził się układ kierowniczy i hamulcowy. Przerwa
trwała 50 minut. Tramwaj zjechał w silnej eskorcie
pojazdów ZSR do zajezdni.
26.06. Około godziny 22 na ul. Głogowskiej przy
Rynku Łazarskim awarii uległa rura wodociągowa.
Ogromne ilości H2O uniemoŜliwiły przejazd wszelkim pojazdom i podmyły remontowane torowisko.
Zatramwaje skierowano od Kaponiery Głogowską,
Niegolewskich, Dmowskiego, Hetmańską i Kasprzaka. Powrót odbywał się Chociszewskiego, Ka-

sprzaka, Głogowską, Hetmańską, Dmowskiego,
Małeckiego, Gąsiorowskich, Głogowską z powrotem do Kaponiery. Po 60 minutach Głogowska stała
się przejezdna w kierunku centrum. Autobusy nocne i następnie dzienne kierowano przez Głogowską, Berwińskiego, Matejki, Sczanieckiej, Głogowską, a dalej po zwykłych trasach.
26.06. O godzinie 17:25 na przejściu dla pieszych
skrzyŜowania Hetmańskiej i Arciszewskiego pod jadącą na Ogrody 1/6 (276+277) dostał się 12-letni
rowerzysta. Do podniesienia tramwaju uŜyto specjalnego dźwignika. Pogotowie odwiozło chłopca

Ile kolizji jeszcze?

we (nie li-cząc
ronda
Starołęka), dwukrotnie dzieląc się
jedną nitką jezdni z kierowcami
zdąŜającymi w
kierunku Rataj.
Późnym wtorkowym wieczorem,
25 czerwca, zderzyły się wagon
GT8-658 i cięŜki
dźwig samochodowy. Informacją
z ostatniej chwili
jest wiadomość
o kolejnym zderzeniu,
które
miało miejsce
wieczorem
w
piątek, 28 czerwca – tym razem na feralnym przejeździe kolizji
z TIRem uległ „diabelski” helmut 666 (opis zdarzenia w następnym numerze Przystanku).
Te cztery zdarzenia spowodowały, Ŝe zacząłem
się zastanawiać, czy nie moŜna było rozwiązać
tymczasowych objazdów inaczej. Podstawowym
załoŜeniem mojego rozumowania stało się to, aby
samochody i tramwaje krzyŜowały się tylko w tych
samych miejscach, w których krzyŜują się podczas
normalnej organizacji ruchu. Oto moje wnioski.
Mianowicie, moŜna by zamknąć dla ruchu kołowego
całą północną nitkę ulicy Hetmańskiej, od ronda
śegrze do ulicy Rolnej, a samochody skierować na
nitkę południową, odwracając częściowo ruch na
rondach śegrze i Starołęka. Samochody wracałyby
na właściwą nitkę na skrzyŜowaniu z Rolną. Przed
dziesięcioma laty istniała taka organizacja ruchu
w trakcie remontu ronda Kaponiera. Samochody
jeździły wówczas po Kaponierze „pod prąd”. Nie
jest to więc rozwiązanie niemoŜliwe. NaleŜałoby
równocześnie zaokrąglić kilka krawęŜników na
wspomnianych rondach tak, aby moŜliwe stało się
skręcanie w nietypowych miejscach. Myślę, Ŝe
ogólna ilość asfaltu potrzebnego do stworzenia takich objazdów nie róŜniłaby się od ilości zuŜytej na
wykonane przejazdy. Dodatkowo, łatwo moŜna by
zmienić organizację ruchu po zakończeniu remontu
jednej nitki i rozpoczęciu naprawy drugiej. Moje
rozwiązanie byłoby równieŜ skuteczne na ograniczonym odcinku – na przykład tylko pomiędzy rondami śegrze i Starołęka. Szczegóły mojego pomysłu ilustruje rysunek.
Niebagatelne są równieŜ poniesione w wyniku zaistniałych zdarzeń koszty – zarówno cierpienia osób
rannych, jak i zniszczone tramwaje oraz samochody, koszty akcji ratowniczych i uruchomienia komu-

KaŜda ulica i budowla drogowa ma określoną Ŝywotność. O tym, Ŝe sprawność techniczna wiaduktów w ciągu ulicy Hetmańskiej ma się ku końcowi,
wiadomo było od dawna. Dla kierowców odczuwalne były uskoki na szczelinach dylatacyjnych, dla
pasaŜerów tramwajów – nierówne, wyboczone torowisko. Wreszcie, dla osób przechodzących chodnikami pod wiaduktami uciąŜliwa była woda deszczowa spływająca ze zgoła dziwnych miejsc konstrukcji.
Wreszcie zapadła decyzja o remoncie kapitalnym
wiaduktu między rondami śegrze i Starołęka (przy
os. Armii Krajowej) i remoncie nawierzchni wiaduktu
nad Drogą Dębińską. Najpierw wyremontowano torowisko tramwajowe na wiadukcie pomiędzy rondami. JednakŜe, kiedy ponad pół roku temu wytyczono dwa tymczasowe przejazdy przez torowisko
tramwajowe na ulicy Hetmańskiej, pomiędzy rondami i zamknięto jedną nitkę wiaduktu dla ruchu
samochodowego, cały ruch aut kierując przez tory
tramwajowe na drugą nitkę, w środowisku miłośniczym pojawiło się pytanie: kiedy dojdzie na którymś
ze wspomnianych tymczasowych przejazdów do
wypadku z udziałem tramwaju i samochodu? Na
odpowiedź nie trzeba było długo czekać. 17 stycznia o godzinie 16:36 doszło do zderzenia wagonu
GT6-609, obsługującego 11/5 i wyładowanej ziarnem cięŜarówki škoda liaz. Efekty: dziewięć osób
rannych, skasowany tramwaj i zniszczona przyczepa cięŜarówki. Do następnego wypadku doszło
w tym samym miejscu 13 lutego. Wówczas miało
miejsce zderzenie citroena berlingo i składu
160+159, który jechał jako siódma brygada piątki.
I tym razem, na szczęście, nikt nie zginął, ale dwoje
pasaŜerów citroena zostało powaŜnie rannych. Do
bilansu strat naleŜy w tym przypadku doliczyć
zniszczony przód i lewy bok wagonu 160 (ślady po
tym zdarzeniu widoczne są do dzisiaj – wagon po
lewej stronie nie ma reklamy), zniszczony izolator
sekcyjny i skasowany, pocięty przez straŜaków samochód. BliŜszy opis obu tych zdarzeń znajdą Czytelnicy w dziale Magazyn 995 numerów 1 i 3 Przystanku. Zupełnie pomijam w tej chwili kwestię
pierwszeństwa przejazdu i unikam przypisywania
komukolwiek winy za spowodowanie opisywanych
wypadków. Nie jest to moim celem. Te dwa zdarzenia udowodniły naocznie, Ŝe takie rozwiązanie objazdu jest niezwykle ryzykowne.
JakieŜ jednak było moje zdziwienie, gdy przez
trzy czerwcowe noce obserwowałem prace przy
konstruowaniu identycznych przejazdów kilometr
dalej – na wiadukcie ul. Hetmańskiej nad Dolną
Wildą. Przejazdy powstały, ruch poprowadzono objazdem. Teraz na odcinku od ronda śegrze do ulicy
Rolnej kierowcy jadący z osiedli GTR w stronę centrum przejeŜdŜają cztery razy przez tory tramwajo10
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z cięŜkimi obraŜeniami do szpitala. Wstrzymanie
ruchu trwało godzinę. Wtenczas kursowały 4 zatramawaje w kierunku Starołęki i Górczyna.
27.06. Po południu 10 metrów przed łukiem wjazdowym pętli Górczyn wykoleiła się 14/2 (zestaw
230+229). Z torów wyskoczyła ostatnia oś drugiego
wagonu. Pętla była nieprzejezdna przez 17 minut,
czyli do czasu, gdy Krupp wstawił wykolejeńca na
szyny. W tym czasie koledzy nieszczęśnika zawracali przez zajezdnię S1. Sprawcą zamieszania okazał się oberwany klocek hamulca szynowego.
Natalia Rychlewicz, Adam Konieczka

nikacji zastępczej, wstrzymania ruchu, itp.
Sądzę, Ŝe proponowane przeze mnie rozwiązanie
wyeliminowałoby niebezpieczne miejsca krzyŜowania się ruchu tramwajów i samochodów, koncentrując natomiast ryzyko na, i tak niebezpiecznych
(z powodu nieuwagi kierowców samochodów), rondach. Niewątpliwie, minusem sugerowanego rozwiązania byłby brak moŜliwości zjazdu z ul. Hetmańskiej na jezdnię prowadzącą do ronda na dwupoziomowym skrzyŜowaniu z Dolną Wildą, ale jest
to pewna nieunikniona cena takiego projektu.
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PRZYS T A NEK
bezpłatny dwutygodnik
miłośników komunikacji
miejskiej
kontynuacja Nowinek z Pyrogrodu
Z kraju i ze świata
! Bremen (tramwaj). W ubiegłym tygodniu
przeprowadzono powaŜne prace remontowe na torowisku w ulicy Obernstrasse. Tramwaje linii 2 i 3
jeździły trasą przez Westerstrasse, zaś linia 3S została na okres tygodnia zawieszona.
! Bytom (autobus). Zakupiony przez PKM Bytom ikarus o numerze BK162 otrzymał na Śląsku
numer 7243. Jego pierwotny numer pochodził
z systemu numeracji stosowanego w jednym tylko
mieście, stąd co bystrzejsi czytelnicy i tak wiedzą,
Ŝe macierzystym miastem ikarusa był Kraków.
! Częstochowa (MZDiT). Z dniem 1 czerwca
w Częstochowie powstał Miejski Zarząd Dróg
i Transportu. W najbliŜszym czasie nowa instytucja
przejmie zadania jednostek, które w ostatnich kilku
latach skompromitowały się, dając się mocno we
znaki mieszkańcom miasta poruszającym się po jego terenie za pomocą komunikacji miejskiej, własnych samochodów, rowerów, jak równieŜ pieszo.
Chodzi tu oczywiście o układające „doskonale skoordynowane” rozkłady jazdy (które zazwyczaj nie
docierały do kierowców) Dział Organizacji Ruchu
MPK Sp. z o.o. oraz Zarząd Dróg Miejskich, odpowiedzialny za wykonane niezgodnie z instrukcjami
technicznymi i niewłaściwie oznakowane ścieŜki dla
rowerów, znikające zielone strzałki oraz pseudonowoczesne sygnalizacje świetlne z przyciskami,
zmuszające pieszych i rowerzystów do przeczekiwania kilku cykli (w tym na pasie rozdzielającym
dwie jezdnie), zanim komputer raczy przyjąć do
wiadomości zgłoszoną przez nich chęć przejścia.
! Częstochowa (tramwaj). Na trasę powrócił
wyremontowany skład 689+683 (rok produkcji
1984). Podobnie, jak w poprzednio zmodernizowanych składach, wnętrze cieszy oko stwarzającą
wraŜenie spokoju kolorystyką (jasnoŜółte poręcze
i czarne uchwyty siedzeń). Podobnie jednak, jak
w poprzednio wyremontowanym składzie 638+636
(bohaterze zamieszania z niewłaściwym doborem
reklam – szczegóły: http://csi.km.w.interia.pl/kroniki/
gru01.htm), odstąpiono od montaŜu nowych siedzeń w trzech rzędach. Ciekawostkę natomiast stanowi fakt, Ŝe mimo otrzymania nowych płatów
drzwiowych, wagony 689 i 683 są pierwszymi od
dłuŜszego czasu, w których nie wymieniono napędu
drzwi. Warto przypomnieć, Ŝe wymiany dokonano,
m.in., we wszystkich składach z lat 1988–90, czyli
wagonach z zakresu numeracyjnego 601–615.
! GOP (autobus). Od 29.06. przestała kursować linia prywatna „reprezentacyjny ekspres”
z Katowic do Pyrzowic. Kursowała kilka razy w ciągu dnia od 1.12.2001 r. Z uwagi na specyfikę, zo-

stała szerzej opisana w artykule „Paradoksy górnośląskiej komunikacji – odc. 2”. Przewoźnik z śor
zrezygnował, poniewaŜ interes okazał się nieopłacalny. PasaŜerów było zbyt mało. Wcześniej – od
marca 1995 r. do listopada 2001 r. – na tej trasie
kursował przyspieszony autobus KZK GOP numer
885. Jak twierdzi KZK GOP, utrzymywanie linii 885
było nieopłacalne, poniewaŜ korzystali z niej jedynie
mieszkańcy Psar, Mierzęcic i OŜarowic podróŜujący
tylko kilka przystanków, a na lotnisko autobus przyjeŜdŜał pusty i odjeŜdŜał pusty (Dziennik Zachodni,
5.07.2002 r.). W ten oto sposób zawieszone zostało
jedyne połączenie lotniska w Pyrzowicach ze stolicą
województwa śląskiego.
! GOP (autobus). Na okres wakacji (od 1.07.
do 31.08.) Komunikacyjny Związek Komunalny
GOP w Katowicach wprowadził następujące ograniczenia: według odrębnych, wakacyjnych rozkładów jazdy o zmniejszonej częstotliwości w dni robocze kursują linie autobusowe nr 24, 77, 91, 99,
111, 160, 604, 644, 657, 673, 721, 722, 805, 820
(ograniczenia równieŜ w soboty i niedziele), 830
(ograniczenia równieŜ w soboty i niedziele), 912,
952, 953. Zawieszone zostały niektóre kursy w dni
robocze na liniach autobusowych nr 0, 2, 14, 15,
20, 35 (takŜe w soboty), 42, 50, 51, 61, 81, 96, 104
(takŜe w soboty i niedziele), 107 (takŜe w soboty)
109, 110, 127, 139, 144, 146, 154, 183, 186, 187,
188, 196, 197, 198, 200 i 215 (takŜe w soboty i niedziele), 227, 230, 255, 615, 619, 623, 677, 688 (tylko w soboty i niedziele), 708, 801, 804, 812, 821,
823, 831, 850 (takŜe w soboty), 911, 974, 998 i N24 (takŜe w soboty i niedziele). Całkowicie zostało
zawieszone kursowanie w dni robocze linii autobusowych nr 108, 141, 162, 209, 220, 235, 257, 618,
648, 693, 802, 818, 932 oraz w soboty i niedziele linii nr 107, 190, 669, 801. Uruchomione zostały dodatkowe kursy lub linie oraz wydłuŜono trasy do
niektórych ośrodków rekreacyjnych: 221 (Zalew
Sosina w Jaworznie-Szczakowej), 232 (ośrodek
Radoszowy w Kochłowicach; kursuje tylko w dni
wolne od pracy), 650 (Jezioro Czechowice w Gliwicach-Czechowicach) i 735 (Zbiornik Chechło-Nakło
w gminie Świerklaniec).
! GOP (tramwaj). W komunikacji tramwajowej
wprowadzone zostały ograniczenia wyłącznie w dni
robocze: dla pociągów 96, 133 i 410 zmieniono typ
taboru z 2×105N na 1×105N. Zawieszono kursowanie linii 41bis (pociągi 4107, 4108 i 4109) i część
kursów na linii nr 23 (nie kursuje pociąg 233) oraz
28 (zawieszono część kursów dla pociągów 281
i 284). Linia nr 30 kursuje według wakacyjnego rozkładu jazdy.
! Kielce (autobus). Związkowcy z MPK Kielce
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obawiają się grupowych zwolnień. Przewidują, Ŝe
pracę moŜe stracić około 200 osób. Jest to spowodowane tym, Ŝe dochody, przyrównując analogiczny okres roku ubiegłego są mniejsze o mniej więcej
3 miliony złotych. Tymczasem kierowcy mogą na
razie spać spokojnie – przy 190 autobusach liczba
370 kierowców jest liczbą optymalną i nie ma potrzeby – ani chyba nawet moŜliwości – zwalniać ich.
Ponadto, związkowcy z kieleckiego MPK i PKS mają pretensje do władz wojewódzkich, Ŝe wydają
koncesje prywatnym przewoźnikom. Związkowcy
sprzeciwiają się takŜe akceptacji przez Urząd Marszałkowski (który ustawowo stoi na straŜy cnoty
rozkładów jazdy) rozkładów jazdy godzących w interesy PKS i MPK – prywatni przewoźnicy tak koordynują odjazdy, aby ich autobusy zabierały ludzi
z przystanków na przysłowiowe pięć minut przed
odjazdem autobusu MPK czy PKS. W niedługim
czasie planuje się akcję protestacyjną polegającą
na utrudnieniach ruchu w Kielcach i na terenie województwa. CzyŜby chcieli blokować drogi? Przystanek przypomina, Ŝe akcja protestacyjna w formie
blokad, czy chociaŜby strajku okupacyjnego, uderzy
w pierwszej kolejności w pasaŜerów, po drugie
w MPK i PKS nie mających wpływu na wojewodę,
a po trzecie przyniesie nieplanowane zyski przewoźnikom prywatnym, którzy nie pozwalają rozwinąć się związkom zawodowym u siebie.
! Kielce (autobus). Pod koniec czerwca MPK
Kielce Sp. z o.o. uruchomiło nową linię autobusową
oznaczoną literą Z. Kursuje ona w okresie wakacji
w słoneczne dni wolne od pracy nad zalew w podkieleckiej miejscowości Cedzyna. Miejska końcówka tej linii znajduje się przy ulicy śytniej, natomiast
przystanek nad drugim końcu trasy, oznaczony jako
Cedzyna Parking, znajduje się – jak sama nazwa
wskazuje – w Cedzynie. Autobusy na linii Z kursują
z około 50-minutową częstotliwością w godzinach
od 9 do 17. Na linii obowiązują wyłącznie bilety
w cenie 2 zł kupione u kierowcy; wszelkie ulgi
i uprawnienia do bezpłatnej jazdy są niewaŜne.
Przystanek pyta, czy równieŜ te poselskie?
! Kraków (autobus). Z dniem 22.06. ruszyła
nowa linia autobusowa o oznaczeniu 177/477.
Osobliwy numer wynika z jej dwukierunkowości
i z czyjejś zapewne nadmiernej fantazji. Linia 177
krąŜy zgodnie z ruchem wskazówek zegara startując z Nowego Kleparza ulicami: 29. Listopada, Kuźnicy Kołłątajowskiej, DoŜynkową, Mickiewicza,
Opolską, Prądnicką wracając na Nowy Kleparz, a tą
samą trasą (w przeciwnym kierunku) jadą autobusy
linii 477. Linia, czy moŜe linie, kursują w godzinach
szczytu od poniedziałku do soboty.
! Kraków (rozkłady jazdy). Miejskie Przed1

siębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie informuje, Ŝe na okres wakacji zawieszone zostały linie
118, 428, 439 i 511 oraz Ŝe obowiązuje rozkład wakacyjny w komunikacji tramwajowej i autobusowej.
! Kraków (tramwaj). Aktualne informacje na
poniŜszy temat zamieszczamy w następnej notatce.
Te, w zasadzie zdezaktualizowane informacje drukujemy dla ciekawostki. A więc... Sezon ogórkowo–
remontowy w pełni. MPK S.A. obwieściło, Ŝe od
dnia 22.06. trwa: II etap remontu torowiska w ul.
Mikołajczyka do Mistrzejowic i os. Piastów; dalsze
prace torowe w rejonie ul. Piłsudskiego oraz remont
torowiska na moście Powstańców Śląskich.
W związku z tym linie tramwajowe kursują po zmodyfikowanych trasach:
- 2 Cmentarz Rakowicki – Lubicz – Dworzec Gł. –
Westerplatte – Franciszkańska – Zwierzyniecka –
Salwator;
- 3 BieŜanów Nowy – Wielicka – Limanowskiego –
Krakowska – Dietla – Poczta Gł. – Dworzec Gł. –
Basztowa – Długa – Krowodrza Górka;
- 8 Borek Fałęcki – Wadowicka – Kalwaryjska –
Krakowska – Poczta Gł. – Dworzec Gł. – Basztowa – Karmelicka – Bronowice Nowe;
- 9 BieŜanów Nowy – Wielicka – Limanowskiego –
Krakowska – Dietla – Grzegórzecka – rondo Mogilskie – Mogilska – al. Jana Pawła II – Bieńczycka – al. Andersa – pl. Centralny – al. Solidarności
– CA HTS – Mrozowa – Walcownia;
- 10 Łagiewniki – Kalwaryjska – Krakowska – Stradomska – Westerplatte – Dworzec Gł. – Lubicz –
Mogilska – al. Jana Pawła II – r. CzyŜyńskie –
Bieńczycka – r. Kocmyrzowskie – al. Andersa –
pl. Centralny – al. Solidarności – Ujastek – Mrozowa – Walcownia;
- 11 Cmentarz Rakowicki – Lubicz – r. Mogilskie –
r. Grzegórzeckie – Starowiślna – Dajwór;
- 13 BieŜanów Nowy – Wielicka – Limanowskiego
– Krakowska – Stradomska – Św. Gertrudy –
Poczta Gł. – Dworzec Gł. – Basztowa – Karmelicka – Bronowice Nowe;
- 14 Bronowice – r. Kocmyrzowskie – Andersa – al.
Jana Pawła II – Ptaszyckiego – Kopiec Wandy;
- 15 Salwator – pl. Wszystkich Św. – Dworzec Gł. –
Lubicz – Mogilska – al. Jana Pawła II – pl. Centralny – al. Jana Pawła II – Ptaszyckiego – Igołomska – Pleszów;
- 24 Kurdwanów – Wielicka – Limanowskiego –
Krakowska – Dietla – Poczta Gł. – Dworzec Gł. –
Basztowa – Karmelicka – Bronowice.
Linie 7, 16, 17, 18, 20 i 21 nie kursują, jednak – Ŝeby nikomu nie było smutno – uruchomiono dodatkowe linie tramwajowe:
- 30 Pleszów – Igołomska – Ptaszyckiego – al. Jana Pawła II – pl. Centralny – al. Andersa – r.
Kocmyrzowskie – Kocmyrzowska – Ujastek – CA
HTS – Igołomska – Pleszów;
- 31 Pleszów – Igołomska – CA HTS – Ujastek –
Kocmyrzowska – r. Kocmyrzowskie – al. Andersa
– pl. Centralny – al. Jana Pawła II – Ptaszyckiego
– Igołomska – Pleszów;
- 37 Dąbie – al. Pokoju – r. Mogilskie – Lubicz –
Dworzec Gł. – Basztowa – Długa – Kamienna –
Krowodrza Górka;
- 38 Łagiewniki – Kapelańska – Dietla – Stradomska – Św. Gertrudy – Starowiślna – Dajwór.
Linie autobusowe 301 i 302 zostały przedłuŜone do
r. Kocmyrzowskiego, zaś linia 303 kursuje bez
zmian.
! Kraków (tramwaj). Po remoncie... PowyŜej
podajemy informacje, które obiegły świat w związku
z remontem krakowskiego torowiska tramwajowego
2

w ciągu ulic Mikołajczyka, Srebrnych Orłów do Mistrzejowic oraz do os. Piastów. Teraz, z perspektywy kilku tygodni od rozpoczęcia naprawy, moŜemy
z pewnego dystansu przyjrzeć się kończącemu się
remontowi. Oprócz torowiska wymieniono całą
podbudowę i rozjazdy. Jeździć się będzie więc
szybko i cicho. RównieŜ nawierzchnia przejazdów
przez torowiska została całkowicie wymieniona –
czyli po prostu wylana na nowo. W związku z tym
remontem przez ponad miesiąc mieliśmy okazję
zobaczyć tramwaje na awaryjnej pętli Bieńczyce.
Do widoku zawracających na tej pętli składów
105Na, T4+B4 oraz GT6 brakowało jedynie wagonów generacji 102N i N – ale te zobaczymy juŜ tylko w muzeum lub na okazjonalnych przejazdach.
Przez drugi miesiąc remontu (II etap) całkowicie
wyłączono komunikację tramwajową od r. Kocmyrzowskiego do Bieńczyc, pojawiła się teŜ okazja do
zaliczenia przejazdu linią 30 lub 31 przejazdem na
wprost Kocmyrzowska / Łowińskiego (ostatnio liniowo uŜywany przez starą linię 14, zlikwidowaną
na początku lat 90.). Malowniczo połoŜony węzeł
torowy (pętla) Kopiec Wandy stał się końcówką dla
linii 14. Pętla ta nie jest uŜywana liniowo od mniej
więcej połowy lat 70., kiedy kursowała tam linia
20bis.
! Kraków (tramwaj). W weekend 13–14 lipca,
z powodu robót torowo-drogowych, wstrzymany był
ruch tramwajowy w ul. Limanowskiego. W związku
z tym w Krakowie przez 2 dni funkcjonowały dwie
sieci tramwajowe. Zmiany nastąpiły w trasach przejazdu następujących linii (generalnie do Korony bez
zmian):
- 3, 9 i 13 do zajezdni Podgórze ul. Kalwaryjską,
Wadowicką i Rzemieślniczą (wyjazd na trasę
przez pętlę Łagiewniki);
- 6 i 24 ul. Kalwaryjską, Wadowicką do Łagiewnik.
Uruchomiono 2 tramwajowe linie (tym)czasowe:
- 33 Dworcowa – Wielicka – BieŜanów Nowy;
- 34 Dworcowa – Wielicka – Witosa – Kurdwanów
oraz linię autobusową 313 na trasie Dworcowa –
Wielicka – Limanowskiego – Rynek Podgórski.
Przez weekend zawieszona była linia 38.
! Kraków (tramwaj). 5.07. rozładowano
w zajezdni Nowa Huta dostarczone prosto z Norymbergi wagony GT6 (343, 344, 346, 347, 354)
i B4 (1531, 1536, 1573, 1572). Niebawem podamy,
w jakiej konfiguracji wagony te wyjadą na miasto.
! Łódź (tramwaj). Od 3.06. trwa wymiana torowiska na węgierskie na ul. 19. Stycznia (od Kopernika do pl. Kościuszki) w Konstantynowie Łódzkim. Na odcinku pozbawionym komunikacji tramwajowej (Łódź, Brus – Konstantynów, Park Miejski)
kursują autobusy zastępcze obsługiwane przez
PKS. Podobnie jak rok temu, na trasie Konstantynów – Lutomiersk kursują GT6 (nocujące na trójkącie manewrowym w Konstantynowie). Planowany
termin zakończenia robót wyznaczony został na
18.08.
! Łódź (tramwaj). Od 14.06. trwa remont torowiska na ul. Bratysławskiej, od Wróblewskiego do
awaryjnej pętli tramwajowej przy al. Waltera-Janke.
W trakcie trwania naprawy ruch tramwajowy odbywa się po jednym torze. Przez pierwsze dwa tygodnie wymieniono tor w kierunku centrum. 29.06.
miało miejsce przełoŜenie zjazdów międzytorowych
(w celu przełączenia ruchu na wyremontowany tor).
W związku z tym tramwaje linii 10, 12 i 14, jadące
w kierunku Retkini od węzła przy Dworcu Łódź Kaliska kierowane były al. Włókniarzy, Limanowskiego
do awaryjnej pętli śabieniec. Ze względu na brak
ruchu tramwajowego na Retkini, uruchomiona zo-
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stała linia autobusowa Z-1 na trasie: Dworzec Łódź
Kaliska – al. Włókniarzy – al. Bandurskiego – Maratońska – Wileńska – Bratysławska – al. Wyszyńskiego – Wyszyńskiego (Popiełuszki) – al. Wyszyńskiego – Bratysławska – Wileńska – al. Bandurskiego – al. Włókniarzy – Dworzec Łódź Kaliska.
Od 30.06. ruch odbywa się po torze południowym.
Z powodu remontu zmieniono lokalizację przystanków Bratysławska-Wróblewskiego. Przystanek
w kierunku południowym został przesunięty kilkadziesiąt metrów na północ, zaś przystanek w kierunku północnym został przeniesiony na pętlę Bratysławska. Równolegle prowadzone są dwa inne
remonty łódzkiej trasy W-Z, oba na al. Mickiewicza:
od 1.07. trwa wymiana toru północnego na odcinku
Łąkowa – al. Włókniarzy (zjazdy międzytorowe ułoŜono tuŜ za kładką dla pieszych na zachód od Łąkowej i kilkadziesiąt metrów przed al. Włókniarzy),
a od 10.07. wymieniany jest tor północny przy Centralu (zjazdy międzytorowe na al. Piłsudskiego
przed Piotrkowską oraz na al. Mickiewicza między
al. Kościuszki a Wólczańską, ponadto przystanki
Central zostały przeniesione do skrzyŜowania
z Wólczańską). W obu przypadkach ruch tramwajowy odbywa się po torze południowym. Tak więc
jadąc na Retkinię tramwajem linii 10 lub 14 trzy razy
przejedziemy po torze niewłaściwym.
! Radom (autobus). Po dokonanych pod koniec czerwca obserwacjach moŜemy stwierdzić, Ŝe
zakupy uŜywanych autobusów na dwóch przegubowych MANach w wersji średniopodłogowej (nr 36
i 43) prawdopodobnie w ITS-ie się nie kończą.
W podradomskim Mleczkowie, gdzie pan Michalczewski, właściciel ITS-u, ma takŜe coś na kształt
bazy i warsztatu remontowego, dostrzeŜony został
trzeci przegubek. MAN drugiej generacji (niestety
nie udało się ustalić, czy nisko- czy teŜ średniopodłogowy), jeszcze na niemieckich numerach stoi sobie grzecznie za płotem i czeka. Nie wiadomo tylko,
czy zostanie on następcą przechodzonych ikarusów, czy teŜ posłuŜy za magazyn części zamiennych do pozostałych pięciu przegubowych MANów
ITS-u.
! Radom (rozkłady). Zgodnie z „wielowiekową” tradycją, w okresie wakacyjnym MZDiK pociął
rozkłady jazdy. Cała operacja wykonana została
w dwóch turach. Pierwsza nastąpiła 24 czerwca.
Wakacyjne rozkłady jazdy zaczęły obowiązywać na
liniach 2, 3, 5, 8, 11, 13, 14, 15 i 17. W dni powszednie autobusy kursują z następującą częstotliwością: w godzinach 5:00–16:30 co 20 minut, w godzinach 16:30–21:00 co 30 minut, w godzinach
21:00–23:00 co 40 minut. Ponadto, na liniach 6, 26,
A, B i D autobusy nie wykonują kursów oznaczonych na rozkładach jazdy literą W (jako niewykonywane w okresie wakacji). Druga część wakacyjnych
cięć nastąpiła pod koniec tego samego tygodnia.
Od 29.06. wakacje zaczęły się takŜe dla linii 1, 4, 7,
9 i 23. W dni powszednie 1, 4 i 23 kursują następująco: w godzinach 5:00–16:30 co 20 minut, w godzinach 16:30–21:00 co 30 minut, w godzinach
21:00–23:00 co 40 minut. Linie pierwszej kategorii –
7 i 9 – kursują w sposób następujący: 5:00–6:30 co
20 minut, 6:30–19:00 co 10 minut, 19:00–21:00 co
15 minut, 21:00–23:00 co 20 minut. W dni wolne od
pracy 9 wszystkimi kursami dojeŜdŜa tylko do os.
Gołębiów.
! Szczecin (autobus). Na linii 703 do HITa regularnie pojawia się jelcz 120M-1404 w stosownej
reklamie. Powstała paradoksalna sytuacja, Ŝe nowszym autobusem moŜna jeździć za darmo, a na innych liniach płaci się za jazdę jelczem M11.

! Szczecin (autobus). Dość ciekawą minę musieli mieć pasaŜerowie SzPAKowatego ikarusa 2801191, który 8 lipca obsługiwał linię 83 w relacji pl.
Sprzymierzonych – Pomorzany. Pikselowy wyświetlacz z przodu był zdemontowany, a za szybę wetknięta byłą tablica z poprawnym numerem 83, natomiast na pikselach z tyłu autobusu objawił się wyraźny numer 58. Prościej demontować niŜ naprawiać?
! Szczecin (tramwaj). Szczecińskie bulwy
ogarnęła ostatnio mania przełączania – od początku lipca jeździ skład 1054+1053, czyli odwrotnie niŜ
zazwyczaj. Po siedmiomiesięcznym pobycie w sanatorium Golęcin, do ruchu powrócił helmut o numerze 911. Wagony 901 i 907 są w stanie agonalnym. Wagony GT6 z Niemierzyna mają letnią przerwę; moŜna je spotkać w zasadzie tylko w składach
z doczepami na linii 3. Spowodowane jest to tymczasowym przejęciem w całości linii 11 przez Golęcin. Sypiące się coraz bardziej stodwójki jeŜdŜą
obecnie na linii 1 (przejętej na dni powszednie
przez Niemierzyn) oraz na 3 i 12.
! Szczecin (tramwaj). Z okazji koncertu Joe
Cockera oraz obchodów Dni Morza uruchomiona
została dodatkowa komunikacja. 5.07. wieczorem
na ul. Twardowskiego ustawił się rządek ikarusów
280, oznakowanych jako linie 61, 107, A, B i C
w relacji Stadion – (odpowiednio:) Podjuchy, Police
os. Chemik, Os. Bukowe, Os. Słoneczne, Dąbie
Osiedle. Jeden skład tramwajowy (oznakowany jako linia 7) stał na skręcie z Wawrzyniaka w Mickiewicza, pozostałe (siódemki na normalnej trasie,
piątki na trasie wydłuŜonej do Gocławia oraz dwie
rezerwy, jadące do Dworca Niebuszewo) oczekiwały na pętli Krzekowo. Z powodu ciasnoty na pętli,
jeden skład wysłano na tor dojazdowy do Centralnych Warsztatów. Poza dodatkami, w tę noc zastąpiono kursujące na części linii nocnych autosany
H6 pojazdami większymi. Na sobotę 6.07. zaplanowano największe atrakcje obchodów Dni Morza,
w tym – tradycyjnie przyciągający największe tłumy
– pokaz fajerwerków. Szczecinianie zdąŜyli się juŜ
przyzwyczaić, Ŝe od czasu likwidacji nocnej komunikacji tramwajowej nie ma co liczyć na miejski
transport zbiorowy, ale w tym roku ZDiTM sprawił
miłą niespodziankę. Po zakończeniu dziennych
kursów, na swoich trasach pozostały po dwa składy
z linii 6, 7 i 8, które do zajezdni zjechały około godziny 3. Gwoli ścisłości, linia numer 6 odjeŜdŜała
z Gocławia o 22:55, 23:30, 1:00 i 1:15, a z Pomorzan o 0:00, 0:20, 1:45 i 2:15; linia numer 7 wykonała dodatkowe kursy z Basenu Górniczego o godzinach 23:52, 0:10, 1:20 i 1:52, a z Krzekowa
o 22:52, 23:35, 0:40 i 0:52. 8 z Basenu Górniczego
wyjeŜdŜała o 23:02, 23:55, 0:20 i 1:55, zaś z Gumieniec o 22:55, 23:43, 0:55 i 1:00. Specjalne autobusy wyjechały na linie: 61 (dodatkowy 61 z Wyszyńskiego odjechał o 23:10, 23:30, 23:55, 0:30
i 1:00), 75 (dodatki odjechały z Wyszyńskiego
o 0:00, 0:05, 0:20, 1:10 i 1:40), 107 (dodatkowe autobusy z pl. Rodła odjechały o 23:50, 0:00, 0:20,
1:20 i 1:40), A, B i C. Wzmocniono takŜe linie nocne (widziano m.in. ikarusy na 503 i 510 oraz zemuna na 502. Ponadto, nocki linii 506 jeździły z Pomorzan objazdem przez Trasę Zamkową, pl. Hołdu
Pruskiego, ul. Matejki, Dubois i dalej swoją trasą.
Zgodnie z tradycją, juŜ po południu 6.07., SPPK
podmieniło swoje MANy z linii 101 i 107 na jelcze
M11 i ikarusy. W dniach 6 i 7 lipca linia 6 kursowała
typowym objazdem przez Wyszyńskiego, pl. śołnierza Polskiego, Matejki i Dubois. 7.07. inaczej jeździły teŜ linie turystyczne – obie z pominięciem Wałów

Chrobrego: zerówka zamiast przez Jana
z Kolna, jechała przez Matejki i Nową; natomiast
objazd pięćdziesiątki sprawiał wraŜenie bycia zrozumianym tylko przez swojego autora.
! Szczecin (tramwaj). Rozłączone w kwietniu
składy 105N 671+658 oraz 105Na 732+739 zostały
z powrotem połączone. Powodem tego jest konieczność obsługi linii 1 i 9 składami dwuwagonowymi. Pozostałe solówki z Pogodna (czyli 668, 702,
716, 749, 752, 754, 762, 763 i 790) mają wakacje.
W zajezdni Pogodno uznano, Ŝe nie ma potrzeby
ich łączenia, gdyŜ posiadana ilość składów w zupełności wystarcza do obsługi linii (szczególnie po
letnich cięciach linii 7 i 8). Na podobne wakacje
Niemierzyn wysłał solówkę 600, która na dobrą
sprawę nie ma w ogóle zastosowania na liniach obsługiwanych przez tę zajezdnię. Do końca czerwca
kursowała na linii 11, ale na okres zamknięcia trasy
na Pomorzany obsługę linii 11 w całości przejęła
zajezdnia Golęcin.
! Tychy (autobus, trolejbus). Miejski Zarząd
Komunikacji w Tychach na okres wakacji (od 1.07.
do 31.08.) zmniejszył częstotliwość kursowania autobusów i trolejbusów na następujących liniach: A,
B, E, E-1, E-2, G, W, 1, 8, 14, 21, 29, 33, 36, 45,
51, 65, 69, 75, 82, 137, 161, 262, 268, 291, 400,
605, 620, 655, 686 i 696. Od dnia 24.06. do 31.08.
zawieszone zostało kursowanie linii: Sz i 56, a od
dnia 1.07. do dnia 30.09. – linii E-2. Od dnia 24.06.
na okres wakacji została uruchomiona linia autobusowa Pw (przejazd tą linią jest bezpłatny dla dzieci
i młodzieŜy do lat 18).
! Warszawa (autobus). Od 5.07. od około godziny 21:00 do odwołania (na około 2 miesiące) została zamknięta dla ruchu północna jezdnia al. Witosa. Ruch w kierunku ul. Sobieskiego odbywa się
południową jezdnią al. Witosa. Przystanek Al. Witosa 03 dla linii 141 został przeniesiony na ul. Czerniakowską przed al. Witosa.
! Warszawa (autobus). W związku z robotami
drogowymi na prawym pasie północnej jezdni ul.
Połczyńskiej, od ul. Powstańców Śląskich do ul.
Szeligowskiej, od dnia 5.07. godziny 22:00 do 8.07
godziny 5:00, ruch odbywał się lewym pasem.
W związku z tym przystanek Tkaczy 02 był czasowo skasowany, a przystanek Szeligowska 02 dla linii 713 był przeniesiony na prowizoryczną wysepkę
za skrzyŜowaniem z ul. Szeligowską, a dla linii 105,
125 i 408 – na istniejący przystanek linii 112 Szeligowska 04.
! Warszawa (autobus). W związku z robotami
asfaltowymi na wschodniej jezdni ul. Pułkowej od
węzła Wisłostrada / Marymoncka / Pułkowa w kierunku ul. Wóycickiego, od dnia 5.07. godziny 22:00
do 8.07. godziny 5:00 ruch odbywał się jednym pasem ruchu, a przystanek linii 181 Muzealna 02 był
czasowo cofnięty o 40 m na prowizoryczną wysepkę.
! Warszawa (autobus). W związku z robotami
torowymi oraz kolejnym etapem prac drogowych,
od dnia 8.07. od około godziny 21:00 do odwołania
(na około 4 tygodnie) został zamknięty przejazd
z ul. Waryńskiego w ul. Goworka. W tym czasie autobusy linii 131, 407, 410, 519, 522 i 611 zostały
skierowane na trasę objazdową od skrzyŜowania
Waryńskiego / Batorego / Boya-śeleńskiego ulicami: Boya-śeleńskiego – pl. Unii Lubelskiej – Klonowa – Spacerowa i dalej stałymi trasami. Na trasie
objazdowej obowiązuje przystanek Pl. Unii Lubelskiej 08 (na ul. Boya-śeleńskiego). W kierunku
przeciwnym trasy ww. linii nie uległy zmianie. Jednocześnie uległa zmianie trasa linii 167 w kierunku
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krańca Nowe Bemowo. Autobusy tej linii zostały
skierowane na trasę objazdową od skrzyŜowania
Spacerowa / Klonowa ulicami: Klonowa – pl. Unii
Lubelskiej – Boya-śeleńskiego – Waryńskiego –
Puławska – Rakowiecka i dalej stałą trasą. Na trasie objazdowej obowiązuje przystanek Pl. Unii Lubelskiej 01 (w zatoce na ul. Waryńskiego). Trasa
w kierunku przeciwnym nie uległa zmianie. Z uwagi
na zmianę funkcji jezdni zachodniej ul. Puławskiej,
pomiędzy pl. Unii Lubelskiej a ul. Waryńskiego
z przelotowej na lokalną, od dnia 8.07. od około godziny 21:00 trasa linii 122 w kierunku krańca Spartańska została na stałe zmieniona i przebiega od pl.
Unii Lubelskiej ulicami: Boya-śeleńskiego – Waryńskiego – Puławską i dalej bez zmian. Zamiast przystanku Pl. Unii Lubelskiej 03 na trasie linii 122 obowiązuje przystanek Pl. Unii Lubelskiej 01 (w zatoce
na ul. Waryńskiego). Jednocześnie przystanek Pl.
Unii Lubelskiej 01 został przeniesiony w docelową
lokalizację za skrzyŜowanie z ul. Batorego do wybudowanej zatoki.
! Warszawa (autobus). W związku z remontem torowiska na ul. Kaliskiego, od 12.07. od około
godziny 20:00 do 15.07. około godziny 6:00 autobusy linii 105, 109, 149 i 601 zostały skierowane na
poniŜsze trasy objazdowe:
- linie 105, 109 i 601 od skrzyŜowania Kaliskiego /
Kocjana – Kocjana – Kartezjusza – Archimedesa
– Kaliskiego i dalej własnymi trasami w kierunku
pętli Chomiczówka (linia 105) i Stare Bemowo (linie 109 i 601). Na trasie objazdowej uruchomiono
dodatkowy przystanek na ul. Kartezjusza za ul.
Kocjana;
- linie 105, 109 i 601 od skrzyŜowania Kaliskiego /
Gąsiorowskiego przez Gąsiorowskiego – Kartezjusza – Kocjana – Kaliskiego i dalej własnymi
trasami w kierunku pętli Dworzec Centralny (linie
105 i 109) i PKP Rembertów (linia 601). Na trasie
objazdowej uruchomiono dodatkowe przystanki
na ul. Kartezjusza za ul. Archimedesa i przed ul.
Kocjana;
- linia 149 od skrzyŜowania Kocjana / Kartezjusza
przez Kartezjusza – Archimedesa – Kaliskiego
i dalej własną trasą w kierunku pętli Cmentarz
Wolski. Na trasie objazdowej uruchomiono dodatkowy przystanek na ul. Kartezjusza za ul. Kocjana;
- linia 149 od skrzyŜowania Kaliskiego / Gąsiorowskiego przez Gąsiorowskiego – Kartezjusza –
Kocjana i dalej własną trasą w kierunku pętli Groty. Na trasie objazdowej uruchomiono dodatkowe
przystanki na ul. Kartezjusza za ul. Archimedesa i
przed ul. Kocjana;
! Warszawa (autobus). W związku z remontem nawierzchni południowej jezdni ul. Hynka, na
odcinku od ul. Radarowej do ul. świrki i Wigury, od
dnia 12.07. od około godziny 22:00 do odwołania
(przewidywany termin zakończenia prac to 14.07.),
autobusy linii 189 jadące w kierunku Sadyby zostały
skierowane na trasę objazdową od skrzyŜowania
Łopuszańska / Hynka / al. Krakowska ulicami: al.
Krakowską – 17. Stycznia – świrki i Wigury i dalej
bez zmian. Trasa w kierunku przeciwnym nie zmieniła się.
! Warszawa (autobus). W związku z zawieszeniem kursowania linii 118, od dnia 29.06. na trasie linii 506 zostały uruchomione przystanki na Ŝądanie KS Spójnia 01 i 02, obowiązujące tylko w soboty, niedziele i święta. W związku z powyŜszym
trasa linii 506 w węźle Wisłostrada / Krasińskiego
przebiega jezdniami dolnymi Wisłostrady, zamiast
jezdniami na wiaduktach.
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! Warszawa (autobus). Od dnia 1.07. na trasie
linii 717 w Piastowie zostały uruchomione dodatkowe przystanki Norwida 01 i 02.
! Warszawa (autobus). W związku z zakończeniem remontu jezdni ul. Sytej, od dnia 2.07. została przywrócona stała trasa linii 164 (Sadyba –
Wilanów).
! Warszawa (autobus). W związku z egzaminami wstępnymi do Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego (SGGW) przy ul. Nowoursynowskiej
w dniach 2–4.07. została zasilona linia 193. Do jej
obsługi skierowano pięć dodatkowych brygad, tzw.
wtyczek, z zajezdni Woronicza, które kursowały
w przybliŜeniu w godzinach 7:00–13:00. Wyjątek
stanowiła piąta brygada, która wyjeŜdŜała na trasę
tylko w godzinach 7:00–9:00. Dzięki tym wzmocnieniom autobusy tej linii kursowały do godziny 9:00
z częstotliwością co 5–7 minut, a po godzinie 9:00
co 8–9 minut. Przy okazji warto zaznaczyć, Ŝe jeszcze w ubiegłym roku w okresie egzaminów do
SGGW była uruchomiona linia zwykła 200, która
kursowała na trasie Metro Wilanowska – Ursynów
Płd. Wówczas jednak nie kursowała linia 193,
a w rejon SGGW dojeŜdŜała linia przyśpieszona
515, która miała inną trasę niŜ obecnie (Huta – Natolin Płn.). Przy tak długiej trasie, przez całą Warszawę z północy na południe, dołoŜenie kilku dodatkowych brygad mijało się z celem. W okresie
egzaminów niezbędne jest zwiększenie częstotliwości tylko na odcinku od stacji metra Wilanowska
do SGGW. W związku z tym bardziej optymalne było uruchomienie specjalnej linii dowozowej.
! Warszawa (autobus). W związku z prowadzeniem robót asfaltowych na jezdni wschodniej ul.
Wał Miedzeszyński (na odcinku Wersalska – Narodowa), od dnia 3.07. od około godziny 22:00 do
odwołania (na około 4 tygodnie) nastąpiło przeniesienie ruchu na jezdnię zachodnią. W związku
z tym przystanki autobusowe linii 146 i 147 w kierunku południowym zostały przeniesione do zatok
docelowych przy jezdni zachodniej, natomiast przystanki w kierunku północnym – na tymczasowe wysepki na pasie dzielącym jezdnie.
! Warszawa (autobus). W związku z robotami
drogowymi na ul. Lazurowej przy ul. Dywizjonu 303,
od dnia 5.07. od około godziny 10:00 do odwołania
nastąpiło zwęŜenie jezdni na długości około 300
m (po wschodniej stronie). W związku z tym, przystanek Spółdzielnia SPES 02 dla linii 105, 109, 113
i 601 został przeniesiony o 100 m do przodu (w kierunku ul. Radiowej) na prowizoryczną wysepkę.
! Warszawa (autobus). W związku z remontem torowiska przy wlocie al. Zielenieckiej, na
r. Waszyngtona od dnia 5.07. od około godziny
20:00 do 8.07. około godziny 8:00 autobusy linii
102, 111, 117, 123, 138, 146, 147, 158, 303, 509,
517, 521, 602, 605 i 610 zostały skierowane na poniŜsze trasy objazdowe:
- linia 102 od skrzyŜowania Waszyngtona / al. Zieleniecka – al. Zieleniecką, Targową, Sokolą, mostem Świętokrzyskim i dalej bez zmian (tylko
w kierunku pętli Dw. Centralny);
- linie 111 i 303 od skrzyŜowania Saska / Zwycięzców – Zwycięzców, Wałem Miedzeszyńskim,
WybrzeŜem Szczecińskim, wjazdem północnym
(od strony stadionu) w al. Poniatowskiego i dalej
bez zmian (tylko w kierunku pętli – odpowiednio:
Esperanto i Huta);
- linia 117 od r. Waszyngtona – zawrotka na rondzie w ul. Francuską (bez zatrzymywania na
przystanku Obrońców 01), a następnie: Zwycięzców, Wałem Miedzeszyńskim, WybrzeŜem
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Szczecińskim, wjazdem północnym (od strony
stadionu) w al. Poniatowskiego i dalej bez zmian
(tylko w kierunku pętli Wilanów);
- linie 123, 138, 146 i 147 od skrzyŜowania Targowa / Zamoyskiego – Zamoyskiego, Sokolą, WybrzeŜem Szczecińskim, Wałem Miedzeszyńskim,
wjazdem południowym w al. Poniatowskiego
w kierunku r. Waszyngtona i dalej bez zmian (tylko w kierunku pętli – odpowiednio: Dw. Wschodni
(Lubelska), Rakowiecka-Kościół, Falenica, Wiśniowa Góra);
- linie 158, 521 i 605 od r. Waszyngtona – Francuską, Zwycięzców, Wałem Miedzeszyńskim, WybrzeŜem Szczecińskim, wjazdem północnym (od
strony stadionu) w al. Poniatowskiego i dalej bez
zmian (tylko w kierunku pętli – odpowiednio: Emilii Plater, Szczęśliwice, Os. Górczewska);
- linie 509, 517 i 602 od skrzyŜowania Targowa /
Zamoyskiego – Zamoyskiego, Sokolą, WybrzeŜem Szczecińskim, wjazdem północnym (od strony stadionu) w al. Poniatowskiego i dalej bez
zmian (tylko w kierunku pętli – odpowiednio: Metro Politechnika, Ursus-Niedźwiadek, Dworzec
Centralny);
- linia 610 od skrzyŜowania Egipska / Ateńska –
Saską, Zwycięzców, Wałem Miedzeszyńskim,
WybrzeŜem Szczecińskim, wjazdem północnym
(od strony stadionu) w al. Poniatowskiego i dalej
bez zmian (tylko w kierunku Os. Górczewska).
Trasy tych linii w kierunku przeciwnym pozostały
bez zmian. Na czas trwania robót zostały uruchomione przystanki zastępcze: w al. Poniatowskiego
przed wjazdem na most – Rondo Waszyngtona 51;
przy ul. Francuskiej po zjeździe z r. Waszyngtona –
Rondo Waszyngtona 53; przy ul. Zwycięzców za
skrzyŜowaniem z ul. Saską (w kierunku Centrum);
przy ul. Targowej w rejonie wiaduktu kolejowego
(w kierunku al. Zielenieckiej). Na trasach objazdowych dla linii zwykłych obowiązywały wszystkie napotkane przystanki (z wyjątkiem przystanku tymczasowego przy ul. Francuskiej dla linii 138, 146
i 147), dla linii przyspieszonych 509 i 517 tylko ww.
przystanki zastępcze przy ul. Targowej i al. Poniatowskiego, a dla linii 521 tylko ww. przystanki zastępcze przy ul. Francuskiej i al. Poniatowskiego.
! Warszawa (tramwaj). Po autobusach przyszedł czas na tramwaje. Od dnia 1.07. na czas wakacji zawieszono kursowanie linii: 19, 21, 44, 46
i 47. Ponadto, wprowadzono wakacyjne rozkłady
jazdy dla linii: 2, 4, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 35 i 36.
Od tej pory w dzień powszedni wyjeŜdŜa na miasto
o 68 brygad mniej niŜ w ciągu roku szkolnego,
a w dni świąteczne – o 8 mniej. W związku ze
zmianami rozkładów nastąpiły pewne przetasowania w obsłudze niektórych linii. Na linii 2 trzy brygady szczytowe w dzień powszedni przejęła zajezdnia
R-2 Praga, która do tej pory obsługiwała tylko jedną
brygadę całodzienną. Z kolei na linii 9 aŜ dziewięć
brygad całodziennych w dzień powszedni i dwie
w dzień świąteczny przeszło do zakładu R-3 Mokotów. W następstwie tego w dzień powszedni na tej
linii moŜna zobaczyć tylko na jednej brygadzie
szczytowej skład z R-1 Wola. Ponadto na liniach 15
i 35 króluje zakład R-4 śoliborz. Na linii 15 w dzień
powszedni kursują tylko dwie brygady całodzienne
z R-3 Mokotów. Natomiast na 35 zarówno w dzień
powszedni, jak i świąteczny objawia się tylko jeden
rodzynek z R-3 Mokotów. Największą ciekawostką
jest pojawienie się w dzień powszedni składów
z zajezdni R-1 Wola na liniach 18 i 36. Na osiemnastce moŜna zobaczyć trzy, a na 36 dwie brygady
szczytowe z tej zajezdni. Ponadto na linii 18 przez
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okres wakacji nie ujrzymy Ŝadnego składu z R-4.
! Warszawa (tramwaj). W związku z pracami
torowymi w dniach od 13.07. godziny 0:00 do
15.07. godziny 4:00 był wyłączony ruch tramwajowy
w ciągu ulic Dywizjonu 303 – Kaliskiego na odcinku
od rozjazdu Dywizjonu 303 / Radiowa do pętli Boernerowo. W tym czasie tramwaje linii 20 kursowały
na trasie zastępczej: Banacha – Grójecka – pl. Narutowicza – Grójecka – pl. Zawiszy – Towarowa –
al. Solidarności – Wolska – Młynarska – Obozowa –
Dywizjonu 303 – Radiowa – Powstańców Śląskich
– Nowe Bemowo.
! Warszawa (tramwaj). W związku z remontem torów, w dniach od 6.07. godzina 0:00 do 8.07.
godzina 4:00 wyłączony był ruch tramwajowy w al.
Zielenieckiej. W czasie wyłączenia ruchu tramwaje
linii 7, 8, 12, 25 oraz T kursowały od r. Waszyngtona trasą objazdową:
- linie 7, 25 i T Waszyngtona, r. Wiatraczna, Grochowska, Zamoyskiego, Targowa i dalej bez
zmian (linie 7 i 25 – w obu kierunkach, a T – tylko
w kierunku opisanym powyŜej, poniewaŜ jest to
linia okręŜna);
- linie 8 i 12 Waszyngtona do pętli Wiatraczna na r.
Wiatraczna (jako przystanek krańcowy obowiązywał przystanek Wiatraczna 06, tor pierwszy –
bez postoju).
W czasie przejazdu przez pętlę na r. Wiatraczna
obowiązywał przystanek:
- Wiatraczna 06 – tor pierwszy (dla kierunku z ul.
Waszyngtona w stronę ul. Grochowskiej);
- Wiatraczna 13 – tor czwarty (dla kierunku z ul.
Grochowskiej w stronę ul. Waszyngtona).
Kursowanie tramwajów linii 7, 8, 12, 25 i T odbywało się według specjalnych rozkładów jazdy.
! Warszawa (tramwaj). W związku z remontem torowiska, od dnia 1.07. do odwołania (na około 1 miesiąc) wyłączono ruch tramwajowy
w ciągu ulic: Marszałkowska – Puławska, na odcinku od pl. Zbawiciela do ul. Woronicza. W czasie wyłączenia ruchu tramwaje linii 4, 18 i 35 kursują
w obu kierunkach trasami objazdowymi:
- linie 4 i 35 od pl. Zbawiciela Nowowiejską, pl. Politechniki, Nowowiejską, al. Niepodległości, Rakowiecką, Chodkiewicza, Wołoską, Woronicza,
Puławską i dalej bez zmian;
- linia 18 od pl. Zbawiciela: Nowowiejską, pl. Politechniki, Nowowiejską, al. Niepodległości, Rakowiecką, Chodkiewicza, Wołoską i dalej bez
zmian.
Kursowanie tramwajów linii 4, 18 i 35 odbywa się
według specjalnych rozkładów jazdy. W celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej wyłączonego odcinka na czas remontu, trasa linii 206 jest wydłuŜona od pl. Unii Lubelskiej Marszałkowską – pl. Zbawiciela – Marszałkowską do pl. Konstytucji. Przystanek końcowy (Pl. Konstytucji 51) jest zlokalizowany na jezdni w kierunku Mokotowa za przystankiem Pl. Konstytucji 01 dla linii przejeŜdŜających
przez plac w tym samym kierunku (powrót: pl. Konstytucji – Waryńskiego – r. Jazdy Polskiej – Waryńskiego – Puławska). Ponadto w tym okresie linia
kursuje równieŜ w soboty i dni świąteczne. Poza
tym na trasach linii 505 i 524 uruchomiono dodatkowe przystanki: Bukowińska 01 i 02, Malczewskiego 01 i 02, Morskie Oko 01 i 02.
! Warszawa (tramwaj). W związku z pracami
przy budowie stacji metra Dworzec Gdański, od
dnia 1.07. do odwołania (na około 3 miesiące), został wyłączony ruch tramwajowy na ul. Słomińskiego na odcinku od r. Zgrupowania AK Radosław do
ul. Międzyparkowej. W związku z tym kursowanie

linii 1 zostało zawieszone.
! Warszawa (tramwaj). Od mniej więcej
dwóch miesięcy w zajezdni R-4 trwa „remont” zabytkowego 13N-795. Wagon dostał nowy lakier
oraz wymieniono mu pantograf na nowy. Pomalowano go równieŜ wewnątrz.
! Warszawa (tramwaj). W sobotę 29.06. zainaugurowano kursy turystycznej linii tramwajowej
oznaczonej literką T. Pierwszego dnia jeździły wagony Lw-541 oraz skład eNek 4NJ+4ND1
838+1811. W niedzielę eNki takŜe wyjechały na linię, a Lw zostało podmienione przez N3-674.
! Warszawa (tramwaj). Ostatnimi czasy przeprowadzono kilka remontów pętli tramwajowych.
W związku z powstałymi utrudnieniami ZTM zorganizował za nimi tymczasowe przystanki zbiorcze.
Jednak, ku zdziwieniu niektórych, po zakończeniu
remontów przystanków tych nie usunięto. ZTM tłumaczy swoją decyzję tym, Ŝe ludzie stojący na takim przystanku nie muszą biegać na poszczególne
wysepki i czytać rozkładów, tylko wsiadają w pierwszy tramwaj, który ruszy z pętli. A przystanki takie
pojawiły się przy pętlach Gocławek oraz Banacha.
! Warszawa (tramwaj). W połowie czerwca
praski wóz 105Na-1257 ze składu 1258+1257 stracił tylne gniazda sterowania wielokrotnego. Związane to było z remontem powypadkowym, który wagon ten przeszedł w zajezdni R-2 Praga. Miejmy
nadzieje, Ŝe zajezdnia nie pójdzie za ciosem, poniewaŜ tak okaleczonych wagonów nie będzie
moŜna połączyć w trójskład.
! Warszawa (tramwaj). 29.06. doszło do wypadku na ul. Puławskiej (róg Dolnej). Około godziny
11:10 rozpędzony skład 105Nf 1450+1449 linii 4
uderzył w nieprawidłowo zawracające dostawcze
iveco na dolnośląskich numerach rejestracyjnych.
Siła uderzenia była ogromna – tramwaj wepchnął
samochód na najbliŜszy słup trakcyjny, który się
przewrócił, uszkadzając przy okazji trakcję na odcinku kilkuset metrów. Z rozbitego baku wylała się
benzyna. Ku przeraŜeniu przechodniów zaowocowało to po chwili poŜarem, poniewaŜ na ziemi leŜała juŜ zerwana trakcja elektryczna! Na szczęście, z
ogniem dość szybko się uporano. Gorzej było
z usunięciem zmasakrowanego samochodu (m.in.
spadla z niego „buda”), który na ponad 3 godziny
zablokował ruch tramwajowy na tej trasie. Na
szczęście nikomu nic się nie stało. Po wypadku
tramwaj miał rozbity przód, zarysowane i powgniatane blachy oraz powybijane szyby. Samochód
nadawał się tylko na złom. Dodatkowo uszkodzona
trakcja spowodowała połamanie pantografów
w dwóch składach, które znalazły się akurat niedaleko miejsca kraksy. W składzie 105Na 1102+1103
linii 18 poleciały oba patyki (jeden potem prowizorycznie naprawiono), a w składzie 105Na
1156+1157 linii 35 złamaniu uległ pierwszy pantograf. Ponadto, skład 1450+1449 do zajezdni R-3
Mokotów nie zjechał o własnych siłach – zaciągnęła
go tam po torowisku „autobusowa” tatra 382.
! Warszawa (tramwaj). Tego samego dnia
o godzinie 21:20 wagon 116Na/2-3029 linii 2 wykoleił się na skręcie z ul. Krzywickiego w Nowowiejską. Po prostu wyjechał on z torowiska na „kwadratowych łukach”. Nikomu nic się nie stało, ale wkolejanie nieszczęśnika trwało ponad godzinę.
W tym czasie tramwaje linii 2, 15 oraz 36 kursowały
objazdami. Po zdarzeniu na asfalcie ulicy zostały
wyraźne ślady po wykolejeńcu.
! Warszawa (tramwaj). Pod koniec czerwca
w Warszawie przybył kolejny skład z nowymi cyferkami. Jest to mokotowski 1152+1153. Ma on czer-

wone cyferki z czarnymi cieniami.
! Warszawa (tramwaj). 2.07. zmodernizowane do pudel trzydrzwiowych oraz układu IGBT wagony 1392+1391 (ex-105Nb/e) zostały przeniesione
z R-3 Mokotów na R-1 Wola. W zamian z R-1 na R3 powędrował skład 105Na 1274+1273. Tak wiec
Mokotów na pewno się „ucieszy”, bo skład ten
sprawia sporo problemów (m.in. dlatego ostatnio
pozbyła się go R-2 Praga).
! Warszawa (tramwaj). 3.07. o godzinie 8:25
Alejami Jerozolimskimi od strony centrum przez pl.
Zawiszy przemyka TIR, który zgarnia swoją górną
skrajnią sieć z całego skrzyŜowania. Resztki trakcji
spadają na jezdnię, tramwaje stają we wszystkich
kierunkach. Zapowiada się megawstrzymanie. Po
chwili na miejscu zjawiają się ekipy sieciowców
(3 samochody Motraks 3PS oraz dwa marki WUKo)
i zaczynają naprawę licznie pozrywanych odciągów
oraz strasznie zniszczonej sieci na samym pl. Zawiszy. Do tego sieć jest uszkodzona na ul. Towarowej na odcinku pl. Zawiszy – Srebrna i nawet
w Al. Jerozolimskich widoczne są usterki. Po chwili
w zatrzymaniu z trzech kierunków stoi juŜ około 30
składów. Jeden z nich (13N 751+701 linii 29) blokuje po części przejazd przez plac. Od strony pl. Narutowicza tkwi 12 pociągów (stoją do ul. Niemcewicza), resztę objazdami kieruje ręcznie ekspedycja z
pl. Narutowicza. Od strony ronda Daszyńskiego stoi
10 składów (z przerwami prawie do samego ronda).
Od strony pl. Starynkiewicza w Alejach stoi 7 składów. Na pozbawionym napięcia odcinku do r.
Dmowskiego zatrzymanych jest około 40 pociągów.
Na szczęście, około godziny 9:20, po przejściowych
trudnościach zostaje otworzona zwrotnica oraz
udroŜniony przejazd przez parking samochodowy
na pl. Starynkiewicza, gdzie tramwaje są zawracane. Ogólnie rano komunikacja tramwajowa była totalnie sparaliŜowana (linie pojawiały się na roŜnych
dziwnych trasach). Tworzyły się takŜe ogromne
korki w centrum z powodu naprawy sieci. Zatrzymanie
trwało
ponad
210
minut,
a normalny ruch przywrócono około godziny 11:40.
! Warszawa (tramwaj). Trwają prace przy
budowie Trasy Siekierkowskiej. W związku z tym
przebudowywane jest równieŜ skrzyŜowanie ulic
Czerniakowskiej i Chełmskiej. Na początku lipca
odkopano tam stare torowisko tramwajowe. Znalezisko jest o tyle sensacyjne, Ŝe ujawniono pozostałości przedwojennego trójkąta manewrowego o nazwie Wojtówka, eksploatowanego od 1942 r. do
1.08.1944 r. Bardzo dobrze widoczne są łuki (od
strony Wilanowa) w ul. Chełmską, o których nikt nie
miał pojęcia, Ŝe jeszcze mogły się zachować!
Oczywiście torowisko jest szerokie (1525 mm). W
niedługim czasie powinna zostać odkopana takŜe
zwrotnica. Miłośnicy, aparaty w dłoń!
! Warszawa (wypadek). 23.06. przed południem w al. Waszyngtona (na skrzyŜowaniu z ul.
Kinową) doszło do potrącenia pieszej, która wtargnęła na jezdnię na czerwonym świetle. Nie byłoby
w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, Ŝe potrącającym był polonez Nadzoru Ruchu TW. Jego
kierowca próbował jeszcze uciekać na torowisko,
jednak zderzenie było juŜ nieuniknione. Kobietę
w stanie krytycznym przewieziono do szpitala,
gdzie wkrótce zmarła. Rozbity powaŜnie samochód
spowodował zatrzymanie w ruchu tramwajowym.
! Wrocław (MPK). Miejski przewoźnik z okazji
lata wyposaŜył motorowych i kierowców w granatowe koszulki polo z napisem „MPK sp. z o.o. Wrocław”. Nowy ubiór prezentuje się znacznie bardziej
estetycznie od zeszłorocznych T-shirtów.
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! Wrocław (sprostowanie). Część informacji
dotyczących letnich rozkładów jazdy okazała się,
niestety, nieprawdziwa, za co przepraszamy.
Tramwaje kursują w dni wolne co 30 minut do godziny 9; później osiągają tradycyjną, dwudziestominutową częstotliwość. Natomiast linia 16 kursuje
częściowo zmienioną trasą (Park Południowy – ... –
Pl. Grunwaldzki – Most Szczytnicki – RóŜyckiego –
Paderewskiego – Mickiewicza – Wróblewskiego –
Hala Ludowa) tylko w dni wolne do około godziny
20. Wieczorem jeździ stałą trasą.
! Wrocław, Gdańsk (tramwaj). Gdańskie
stopiątki znajdują się w końcowej fazie remontu.
Mają juŜ za sobą malowanie (zewnętrzne i wewnętrzne), obecnie są w nich montowane okna
i drzwi. Dwa wozy w ciągu najbliŜszych dni będą
gotowe do jazdy. Na warsztat trafiły natomiast dwa
wrocławskie składy: 105N 2254+2255 i 105Na
2378+2377, a zestaw 2546+2547 po zakończonej
NG pojawił się 9.07. na linii 22. Jest to trzeci w tym
roku zestaw z drzwiami systemu IFE.
! Zielona Góra (autobus). W związku z planowaną modernizacją układu ulic w śródmieściu,
trwa przebudowa węzła komunikacyjnego wokół
dworca PKP. Węzeł ten, wraz z ul. Dworcową, ma
w przyszłości stać się fragmentem nowo projektowanej ul. Aglomeracyjnej, mającej połączyć zachodnie rejony tzw. Dzielnicy Przemysłowej, osiedla
Zacisze i Leśne z osiedlami Pomorskim, Śląskim
i Starym Kisielinem oraz z mającą odciąŜyć dość
zatłoczoną ul. Bohaterów Westerplatte. A poniewaŜ
koło dworca zbiega się spora ilość linii autobusowych, zmienia się takŜe przebieg linii i układ przystanków komunikacji miejskiej. Ponadto, autobusy
linii 5 i 6 zostały skierowane ulicą Dworcową, a koło
dworca PKS pojawił się nowy przystanek autobusowy dla tych linii (niestety, przystanek umieszczony jest tylko w kierunku dworca PKP).

Wojciech Gąsior, Jarosław Girstun, Tomasz
Kaczmarek, Jacek Kalicki, Michał Kamiński,
Adam Kołacz, Rafał Lamch, Krzysztof Lipnik,
Bartosz Mazur, Magdalena Murawska, Michał
Musiał, Olaf Skrzymowski, Andrzej Soczówka,
Sebastian Staschiok, Jan Szulew, Tomasz
Szydłowski, Krzysztof Utracki
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Malowanie zakładowe –
czy rzeczywiście
jednolite?
Do lat 90. w całej Polsce autobusy i tramwaje malowane były na kolor czerwony, czerwono-kremowy
lub czerwono-biały. Wyjątkiem były, m.in., tramwaje
poznańskie, wrocławskie i krakowskie. Później
większość przedsiębiorstw komunikacyjnych zaczęło wprowadzać własne malowanie swoich pojazdów. Ma to na celu wyróŜnienie się wśród innych
przedsiębiorstw i miast. Dlatego dziś moŜemy oglądać tramwaje w róŜnych kolorach, pomijając oczywiście reklamy. Kraków i Wrocław mają tramwaje
niebieskie, Poznań – zielono-Ŝółte, Warszawa i
Łódź – czerwono-Ŝółte, Częstochowa, Bydgoszcz i
Toruń pozostały przy kolorze czerwonym, natomiast
po Gdańsku i Gorzowie Wlkp. kursują tramwaje
kremowo-czerwone, ale w układzie barw nieco odmiennym od tradycyjnego.
Malowanie zakładowe powinno być identyczne na
wszystkich pojazdach, podobnie jest z kolorem
i czcionką numerów taborowych. W przypadku
szczecińskich tramwajów często tak nie jest. W tym
artykule postaram się zwrócić uwagę na róŜnorodność malowania zakładowego tramwajów.
Do 1995 r. tramwaje w Szczecinie były malowane
na czerwono, a powyŜej dolnej linii okien – na kremowo. Numery boczne były Ŝółte z czarnymi cieniami, później całe Ŝółte. Stosowano czcionkę, która do dziś obowiązuje na tramwajach bydgoskich
i krakowskich. Obecne malowanie zakładowe, nazywane przez miłośników takŜe miejskim, jest następujące: pudło białe, z wyjątkiem czerwonego tyłu, na fartuchu 3 czerwone i 4 niebieskie pasy.
Pierwszy niebieski pas jest umieszczony bezpośrednio nad listwą biegnącą wzdłuŜ wagonu, zaś listwa jest pierwszym czerwonym pasem. Numery
boczne są w kolorze niebieskim (z przodu i boków
wagonu) lub Ŝółtym (z tyłu wagonu). Obowiązująca
czcionka to Times New Roman.
Pierwszym tramwajem w malowaniu zakładowym, który pojawił się w 1995 r. na ulicach miasta,
był wagon 105Na-749 (inne źródła podają, Ŝe był to
skład 757+755). Stopniowo przemalowywane były
kolejne wagony, zazwyczaj podczas remontów.
Ostatnie czerwone wagony zniknęły z ulic miasta
w 2000 r. Były to wagony 105Na-745 i 746, poddane modernizacji na wagony trzydrzwiowe. Obecnie
jedynymi czerwonymi tramwajami są wagony historyczne typu N, 4N i 4ND, a takŜe skład historyczny
w ruchu liniowym 105N 720+701.
RóŜnice w malowaniu zakładowym najbardziej
widoczne są na drzwiach wagonów oraz w czcionce
i kolorze numerów bocznych. Początkowo drzwi
malowane były podobnie jak reszta wagonu, a więc
w takie same pasy. Czasem jednak zdarzało się, Ŝe
brakowało czerwonych pasów, a było jedynie niebieskie tło. Było to pewnego rodzaju ułatwienie pracy, wprowadzone przez samych malarzy. Najczęściej zdarzało się to po zamalowaniu reklamy.
Pierwsze zmodernizowane stopiątki przyniosły nową wersję malowania drzwi, mianowicie w całości
na biało. Podobnie są malowane drzwi nowych wagonów 105N2k. Obecnie drzwi pozostają białe po
zamalowaniu reklamy, natomiast po remontach wykonywanych w Centralnych Warsztatach pojawiają
się na nich czerwono-niebieskie pasy.
Nie zawsze teŜ zgadza się ilość pasów. Na
dwóch składach 105Na (748+747 i 750+735) z Po6

godna brakuje górnego niebieskiego pasa. Dodatkowo skład 105Na 748+747 ma tyły wagonów
w kolorze białym. Skład 105Na 1003+1004
z Golęcina ma tylko jeden czerwony pas na listwie
nad fartuchem. Z kolei helmuty mają tylko dwa
czerwone pasy, zaś GT6-905 nie ma ich w ogóle.
RóŜnorodność czcionek i kolorów numerów taborowych na wagonach moŜe kaŜdego przyprawić
o zawrót głowy. Numery taborowe są naklejane lub
malowane z wykorzystaniem szablonów. Szczególnie w przypadku numerów malowanych moŜna zaobserwować całą gamę twórczości malarskiej. Kolory numerów są przeróŜne. Na białym tle moŜna
zobaczyć numery czerwone (głównie na wagonach
z Niemierzyna), niebieskie i czarne. Z tyłu wagonu
zaś numery są białe, Ŝółte, niebieskie lub czarne.
Ewenementem w tej dziedzinie jest wagon
105N/Na-1038, który ma numer niebieski w białym
prostokącie. Wynika to z faktu, Ŝe kiedyś cały skład
1037+1038 był pomalowany na biało z niebieskimi
numerami. W momencie, gdy wagon 1037 dostał
reklamę, jego doczepę postanowiono przemalować
na barwy zakładowe. Aby jednak zbytnio się nie
trudzić, pomalowano tył na czerwono pozostawiając
obramowanie numeru.
Co ciekawe, zdarza się często, Ŝe numery taborowe z boku są w innym kolorze niŜ z przodu,
a nawet bywają wykonane inną czcionką. Podstawowa czcionka to Times New Roman, ale zdarza
się takŜe Arial (identyczna jak w Gdańsku) oraz podobna do PL Palm Springs. Ta ostatnia jest wręcz
znienawidzona przez miłośników, gdyŜ numery są
bardzo słabo widoczne. Spośród uŜywanych czcionek tylko Times New Roman moŜe być w wersji
malowanej i naklejanej, pozostałe są tylko naklejane i tylko w kolorze czarnym.
Dość ciekawe jest takŜe rozmieszczenie numerów na wagonie. Na wagonach GT6 numery
umieszczane są na zderzakach oraz na przegubie.
stodwójki mają numery pomiędzy oknem a przegubem, czasem na przegubie. Natomiast na stopiątkach numery obserwowano w przeróŜnych miejscach: na burcie przed pierwszymi drzwiami, nad
pierwszym wózkiem, nad drugim wózkiem, za
czwartymi drzwiami oraz pośrodku. Standardowo
numery powinny być umieszczone nad pierwszym
wózkiem z prawej strony i nad drugim wózkiem
z lewej.
PowyŜsze rozwaŜania obrazuję 4 zdjęciami (tylko
w wersji internetowej) oraz tabelą (na następnej
stronie).
Jak widać, róŜnorodność malowania zakładowego w Szczecinie przerasta wszelkie wyobraŜenia.
Sposób często jest charakterystyczny tylko dla danego wagonu lub składu.
Dodam na koniec, Ŝe aktualnie w Szczecinie jest
218 wagonów tramwajowych, z czego 118 jest
w malowaniu zakładowym (54%), 2 mają umieszczoną reklamę na malowaniu zakładowym, 2 są
czerwono-kremowe, 2 są w oryginalnym malowaniu
z Frankfurtu (doczepy do GT6) a 94 wozi na sobie
reklamy.
Jacek Kalicki

Zabytkowym tramwajem
po Warszawie
Jak juŜ informowano na łamach Przystanku, 29
czerwca zainaugurowano kursowanie tramwajowej
linii turystycznej T w Warszawie. Pierwszego dnia
na trasę wyjechały wagony: Lw-541 – na pierwszą
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brygadę oraz skład 4NJ + 4ND1 838+1811 – na
drugą.
Tramwaje tej linii kursują w kaŜdą sobotę, niedzielę i święto do 1 września br. włącznie. W bieŜącym sezonie trasa uległa pewnym modyfikacjom
w stosunku do ubiegłego. Jej dokładny przebieg
wygląda następująco: pl. Narutowicza – Grójecka –
pl. Zawiszy – Al. Jerozolimskie – r. Dmowskiego –
Al. Jerozolimskie – rondo de Gaulle’a – Al. Jerozolimskie – wiadukt mostu Poniatowskiego – most
Poniatowskiego – al. Poniatowskiego – r. Waszyngtona – al. Zieleniecka – Targowa – al. Solidarności
– most Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – al.
Jana Pawła II – Stawki – Andersa – pl. Bankowy –
Marszałkowska – r. Dmowskiego – Marszałkowska
– pl. Konstytucji – Marszałkowska – pl. Zbawiciela –
Nowowiejska – pl. Politechniki – Nowowiejska –
Krzywickiego – Filtrowa – pl. Narutowicza.
Tramwaje zatrzymują się na wszystkich przystankach. Na trasie przejazdu, jak przystało na linię turystyczną, moŜna zobaczyć wiele charakterystycznych dla Warszawy i godnych polecenia miejsc. Nie
pozostaje nic innego, jak zaprosić na przejaŜdŜkę
zabytkowym tramwajem.
Tramwaje linii T wyruszają z pętli zlokalizowanej
na pl. Narutowicza w dzielnicy Ochota. Jest to jeden z nielicznych warszawskich placów z zachowaną przedwojenną zabudową. Pętla tramwajowa
znajduje się na skwerze, na środku placu, w pobliŜu
wschodniej jezdni prowadzącej w kierunku centrum
miasta. Tramwaje linii turystycznej odjeŜdŜają z toru
piątego, najbliŜej budynku ekspedycji Tramwajów
Warszawskich. Przed wejściem do tramwaju warto
zwrócić uwagę na gmach akademika Politechniki
Warszawskiej, który znajduje się po południowej
stronie placu (stojąc na przystanku linii T, naleŜy
patrzeć w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy).
Po zajęciu miejsca w wagonie spoglądamy do
przodu w kierunku jazdy. Wówczas naszym oczom
ukazuje się kamienica wybudowana w 1929 roku
przez PKO.
ZbliŜa się czas odjazdu. Wagon z niewielką prędkością rusza z przystanku i wjeŜdŜa na rozjazd, aby
po chwili skręcić w lewo. W tym momencie zza
drzew porastających skwer na środku placu wyłania
się charakterystyczna sylwetka kościoła pod wezwaniem NMP Niepokalanej. UwaŜni obserwatorzy
mogą zauwaŜyć ślady po uszkodzeniach wojennych na ceglanych ścianach kościoła.
Po chwili tramwaj pokonuje skręt w prawo, wjeŜdŜając na trasę tramwajową wzdłuŜ ul. Grójeckiej –
głównej arterii Ochoty. W momencie wjazdu w tę
ulicę warto spojrzeć w lewą stronę. W pobliŜu rozjazdów, pomiędzy torami, stoi ostatni dwuramienny
rurowy słup trakcyjny z wysięgnikami Siemensa.
Jadąc dalej ulicą Grójecką, po jej obu stronach moŜemy podziwiać kilkanaście przedwojennych budynków mieszkalnych. Oglądając zwartą zabudowę
tej ulicy dojeŜdŜamy do pierwszego przystanku na
trasie – Daleka. Niedługo po odjeździe z niego, po
prawej stronie widzimy budynek hotelu Jan III Sobieski z charakterystyczną, róŜnokolorową elewacją. W tym momencie tramwaj, pokonując łuk
w prawo, dojeŜdŜa do pl. Zawiszy.
Jest to główny węzeł komunikacyjny na pograniczu dzielnic Śródmieście i Ochota. W prawo od placu odchodzi ul. Raszyńska, prowadząca w kierunku
Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa –
Okęcie im. F. Chopina, z kolei w lewo – ul. Towarowa, przy której, w niedalekiej perspektywie, po
lewej stronie widać budynek dawnego dworca ko-
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* – numer z tyłu wagonu 1038 jest w białej ramce;
** – boczne numery wagonu 767 jest malowany czcionką Times New Roman;
Wagon GT6-901 jest mocno zdekompletowany w zajezdni Golęcin.
lejowego Warszawa Główna. Obecnie znajduje się
w nim Muzeum Kolejnictwa. Z okien tramwaju moŜna zobaczyć ekspozycję lokomotyw znajdującą się
przy peronach byłego dworca.
Nasz zabytkowy pojazd przejeŜdŜa prosto przez
plac i wjeŜdŜa w Aleje Jerozolimskie. TuŜ za placem zatrzymujemy się na kolejnym przystanku Pl.
Zawiszy. Wówczas po prawej stronie nie sposób
nie zauwaŜyć wieŜowca Reform Plaza, który swoim
wyglądem wzbudza wiele kontrowersji wśród
mieszkańców stolicy. Właśnie z powodu swojej białej elewacji z niebieskimi wstawkami jest nazywany
łazienką lub wręcz „toi-toi-em”.

Po odjeździe z przystanku jedziemy cały czas
prosto wzdłuŜ Alej Jerozolimskich. Po lewej stronie
w zagłębieniu wzdłuŜ Alej przebiega linia kolejowa
łącząca dworce Warszawa Zachodnia i Warszawa
Wschodnia, zwana linią średnicową. W ten sposób
dojeŜdŜamy do kolejnego przystanku – Pl. Starynkiewicza, który zlokalizowany jest tuŜ przed skrzyŜowaniem Alej Jerozolimskich z ulicą śelazną i placem Starynkiewicza. Na rogu Alej i placu Starynkiewicza, a więc po prawej stronie patrząc z okien
wagonu, ma swoją siedzibę redakcja dziennika
Rzeczpospolita. Na samym placu do dzisiejszego
dnia znajduje się pętla tramwajowa. Obecnie jest
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ona uŜywana tylko w sytuacjach awaryjnych. Na tej
pętli rozpoczyna się takŜe większość imprez tramwajowych organizowanych przez Klub Miłośników
Komunikacji Miejskiej.
Po przejechaniu tego skrzyŜowania tramwaj
w dalszym ciągu przemierza Aleje Jerozolimskie.
Po lewej stronie nie ujrzymy juŜ w zagłębieniu Ŝadnego pociągu, poniewaŜ od skrzyŜowania z ul. śelazną tory kolejowe są schowane w tunelu. W przeszłości planowano zabudowanie tego terenu budynkami o lekkiej konstrukcji. Do dzisiaj na odcinku
pomiędzy ul. śelazną a al. Jana Pawła II nad linią
kolejową zbudowano jeden budynek tego typu, a na
pozostałym wolnym terenie znajduje się parking
samochodowy.
W ten sposób zbliŜamy się do następnego skrzyŜowania, tym razem Alej z al. Jana Pawła II i ul.
Chałubińskiego. TuŜ za nim zatrzymujemy się na
następnym przystanku, noszącym nazwę Dw. Centralny. Po lewej stronie widzimy halę kasową dworca Warszawa Centralna. Z kolei po przeciwnej stronie naszą uwagę zwraca wieŜowiec, w którym znajduje się hotel naleŜący do amerykańskiej sieci Mariott.
Po chwili postoju jedziemy dalej. Po minięciu kolejnego skrzyŜowania (z ul. Emilii Plater) naszym
oczom ukazuje się charakterystyczna sylwetka Pałacu Kultury i Nauki (PKiN), który jest darem narodu
radzieckiego dla polskiego. Jego budowa zakończyła się w 1955 roku. Obecnie jest on siedzibą wielu
instytucji publicznych i firm – m.in. Muzeum Techniki, Muzeum Ewolucji PAN, Teatru Dramatycznego,
Teatru
Studio,
Teatru
Lalka,
Kinoteki.
Z XXX piętra Pałacu moŜna podziwiać panoramę
Warszawy.
Na wysokości PKiN po przeciwnej stronie zachował się fragment przedwojennej zwartej zabudowy,
którą tworzy kilka kamienic. Ostatnim budynkiem
w tym ciągu jest Hotel Polonia. Niestety, w tej chwili
znajduje się on w remoncie, a całą fasadę przykrywa reklama. W ten sposób dojeŜdŜamy do
r. Dmowskiego. To tutaj krzyŜują się dwie główne
ulice miasta – Al. Jerozolimskie i ul. Marszałkowska. Oczywiście przed samym rondem tramwaj zatrzymuje się na kolejnym przystanku – tym razem
Centrum. W pobliŜu ronda znajduje się stacja metra
Centrum.
Nasz tramwaj rusza w dalszą drogę. TuŜ za rondem po prawej stronie jest widoczny Ŝółty wieŜowiec Hotelu Forum, który został zbudowany na początku lat siedemdziesiątych przez firmę budowlaną
ze Szwecji. Po przeciwnej stronie ulicy stoi charakterystyczny budynek w kształcie rotundy, w którym
swoją siedzibę ma jeden z oddziałów banku PKO
BP S.A. Dzięki swojemu oryginalnemu kształtowi
warszawiacy i przyjezdni bardzo często obierają go
na miejsce spotkań.
Wróćmy jednak do naszej podróŜy. W dalszym
ciągu jedziemy Alejami. Jednak znacząco zmienił
się charakter zabudowy. Teraz podąŜamy wzdłuŜ
powojennych budynków z lat pięćdziesiątych
i sześćdziesiątych. Kolejny przystanek, przy skrzyŜowaniu z ul. Kruczą, nosi nazwę DH Smyk – od
domu towarowego o tej samej nazwie. Następnym
skrzyŜowaniem na naszej trasie jest rondo de Gaulle’a. Od niego odchodzi ul. Nowy Świat – najbardziej reprezentacyjna ulica Warszawy. Jako ciekawostkę historyczną naleŜy potraktować fakt, Ŝe do
1944 roku tą ulicą kursowały tramwaje.
Przy ul. Nowy Świat nasz tramwaj ma kolejny
przystanek. Po prawej stronie ulicy warto zwrócić
uwagę na przedwojenny budynek Banku Gospo7

darstwa Krajowego. TuŜ za rondem po tej samej
stronie ulicy stoi gmach Centrum FinansowoGiełdowego, gdzie jeszcze kilkanaście miesięcy
temu swoją siedzibę miała Giełda Papierów Wartościowych, a do 1989 roku – Komitet Centralny
PZPR.
Następny w kolejności budynek to siedziba Muzeum Narodowego i Muzeum Wojska Polskiego,
które moŜna poznać po ekspozycji plenerowej róŜnego rodzaju samolotów, czołgów, dział itp.
Po minięciu tego ostatniego budynku kończą się
Aleje Jerozolimskie. Ich przedłuŜeniem jest najpierw wiadukt, a następnie most Poniatowskiego.
Uwagę podróŜujących zwracają charakterystyczne
wieŜyce na przyczółkach obiektu. Wiadukt przebiega nad niŜej połoŜoną częścią Warszawy – Powiślem. Właśnie pod tym wiaduktem do roku 1961
mieściła się jedna z zajezdni tramwajowych. Most
wraz z wiaduktem są historycznie najstarszymi
obiektami tego typu w Warszawie. W swojej historii
oba obiekty były dwukrotnie niszczone (ostatni raz
pod koniec II wojny światowej). Jednak zawsze były
odbudowane w swojej pierwotnej wersji. Przed
wjazdem na sam most jeszcze zatrzymujemy się na
chwilę na przystanku Most Poniatowskiego i wjeŜdŜamy na właściwy most. Pod nami przepływa królowa polskich rzeka – Wisła. W oddali po prawej
stronie widzimy most Łazienkowski, zaś po lewej –
most kolejowy linii średnicowej, a tuŜ za nim – most
Świętokrzyski (pierwszy most podwieszany w stolicy). Po zjeździe z mostu wjeŜdŜamy w al. Poniatowskiego. Po jej prawej stronie znajduje się jeden
z ładniejszych rejonów miasta – willowe osiedle Saska Kępa. Jego specyficzna zabudowa i klimat powodują, Ŝe na tym osiedlu mieszka wiele osób
z kręgu kultury i sztuki. Z kolei po lewej stronie widzimy Stadion Dziesięciolecia, na którym od ponad
dziesięciu lat funkcjonuje, nie przydający Warszawie chwały, największy bazar, zwany szumnie Jarmarkiem Europa. W ten sposób dojeŜdŜamy do
przystanku Rondo Waszyngtona zlokalizowanego
przed rondem o tej samej nazwie. Po odjeździe
z przystanku tramwaj skręca (z charakterystycznym
zgrzytem) w lewo w al. Zieleniecką. Jest to bardzo
specyficzna aleja, poniewaŜ po obu jej stronach nie
ma Ŝadnych zabudowań. Po jej prawej stronie rozciąga się park Skaryszewski im. I. Paderewskiego
z jeziorkiem Kamionkowskim, zaś po lewej stronie –
Stadion Dziesięciolecia. ZbliŜając się do kolejnego
przystanku (Al. Zieleniecka), w oddali po prawej
stronie są widoczne budynki fabryki E. Wedel. Przy
sprzyjającym wietrze moŜemy poczuć w powietrzu
zapach czekolady. Na wysokości samego przystanku po prawej stronie, przy samej alei, widoczny jest
niezbyt atrakcyjny architektonicznie budynek Teatru
Powszechnego. Po przeciwnej stronie w oddali
znajduje się dworzec PKS Warszawa Stadion.
Po odjeździe z przystanku tramwaj dojeŜdŜa do
skrzyŜowania z ulicą Zamoyskiego, na którym skręca w lewo. WjeŜdŜamy w rejon Starej Pragi. Po obu
stronach ulicy stoją w większości stare kamienice
jeszcze z końca XIX wieku. Po chwili przejeŜdŜamy
pod wiaduktem linii kolejowej. Z nim rozpoczyna się
ulica Targowa – główna ulica Pragi. TuŜ za wiaduktem w prawo odchodzi ulica Kijowska, która prowadzi do dworca kolejowego Warszawa Wschodnia.
TuŜ za tym skrzyŜowaniem zatrzymujemy się na
przystanku Kijowska. Po krótkim postoju jedziemy
dalej wzdłuŜ ul. Targowej. W końcu dojeŜdŜamy do
przystanku Ząbkowska. Na wysokości tego przystanku po prawej stronie znajduje się słynny bazar
RóŜyckiego,
który
praktycznie
8

w niezmienionej formie istnieje od zakończenia II
wojny. Zaraz za przystankiem w prawo odchodzi ul.
Ząbkowska, przy której stoi kilkanaście przedwojennych kamienic – systematycznie odzyskujących
wygląd sprzed wielu lat.
My jedziemy nadal prosto ul. Targową. W niedługim czasie docieramy do kolejnego przystanku –
Dw. Wileński, tuŜ przed skrzyŜowaniem z arterią
wylotową na Białystok – al. Solidarności. Nazwa tego przystanku pochodzi od dworca kolejowego
Warszawa Wileńska, z którego odjeŜdŜają pociągi
podmiejskie do Tłuszcza. Obecnie perony stacji
przysłania niedawno otworzone Centrum Handlowe
„Wileńska” (po prawej stronie ul. Targowej).
Po odjeździe z przystanku na wspomnianym
skrzyŜowaniu skręcamy w lewo, w al. Solidarności.
Zaraz po skręcie po prawej stronie widzimy sylwetkę cerkwi Św. Marii Magdaleny. Mniej więcej po
przeciwnej stronie alei znajduje się najstarsze praskie liceum ogólnokształcące im. Władysława IV,
mieszczące się w zabytkowym budynku z 1905 roku. Jadąc dalej zwracamy uwagę na znajdujący się
po prawej stronie wybieg z niedźwiedziami brunatnymi. Jest to jedyna w swoim rodzaju wizytówka
i reklama warszawskiego ZOO, które połoŜone jest
o parę minut drogi przez przylegający do wybiegu
park Praski.
Po chwili zatrzymujemy się na kolejnym przystanku, który nosi nazwę właśnie Park Praski. Patrząc w lewo, widzimy neogotycką katedrę praską
pod wezwaniem Św. Floriana.
Nasz tramwaj rusza dalej. W tym momencie rozpoczyna podjazd na most Śląsko-Dąbrowski, który
został zbudowany w 1949 roku na ocalałych filarach
zniszczonego w czasie wojny mostu Kierbedzia.
PrzejeŜdŜając przez most, po prawej stronie widzimy w oddali dwupoziomowy most Gdański, na
wprost – panoramę Starego Miasta, a po lewej
stronie, wspomniany juŜ wcześniej, most Świętokrzyski i panoramę Powiśla. Oczywiście pod mostem przepływa rzeka Wisła.
Po zjeździe z mostu tramwaj pokonuje łuk w prawo (w tym momencie po lewej stronie ukazuje się
nam osiedle Mariensztat wraz z rynkiem) i po chwili
zatrzymuje się na przystanku Pl. Zamkowy. Po
prawej stronie widzimy górujący Zamek Królewski.
Na tym przystanku muszą wysiąść wszyscy Ci, którzy chcą zobaczyć warszawską Starówkę. My jedziemy dalej. Tramwaj przejeŜdŜa przez tunel pod
pl. Zamkowym, na którym stoi Kolumna Zygmunta
III Wazy. Po wyjeździe z tunelu, po lewej stronie
widzimy pomnik Nike. Po kilkuset metrach aleja
rozdziela się na dwie jezdnie, oddzielne dla dwóch
kierunków jazdy. Powodem takiej organizacji ruchu
jest Pałac Przebendowskich – obecnie siedziba
Muzeum Ruchów Niepodległościowych i Społecznych. Pod koniec lat czterdziestych XX wieku, kiedy
wytyczano aleję Solidarności (w tamtym okresie
nosiła nazwę al. Świerczewskiego) podjęto decyzję
o zachowaniu tego pałacu. Po minięciu pałacu
jezdnie znowu łączą się w jedną. W ten sposób zatrzymujemy się na przystanku Metro Ratusz, z którego moŜna się przesiąść do podziemnej kolejki.
W czasie postoju na przystanku warto zwrócić
uwagę na niewielki budyneczek pomiędzy torami
tramwajowymi. Jest to dawny zdrój miejski, zwany
potocznie Grubą Kaśką. Po lewej stronie alei wznosi się kolejny warszawski wieŜowiec, nazywany
z racji swojej elewacji Błękitnym WieŜowcem.
Ruszamy w dalszą podróŜ. Zaraz za przystankiem przecinamy skrzyŜowanie alei z ul. Andersa
i pl. Bankowym. Jadąc w dalszym ciągu aleją Soli-
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darności, po prawej stronie mijamy kościół ewangelicko-reformowany, a następnie kościół Narodzenia
NMP. W ten sposób dojeŜdŜamy do przystanku Kino Femina. Jego nazwa pochodzi od kina o tej samej nazwie, które znajduje się naprzeciw przystanku. Jest to pierwsze kino typu multiplex, które powstało w Warszawie na początku lat dziewięćdziesiątych.
Po ruszeniu z przystanku tramwaj skręca w prawo w aleję Jana Pawła II. Niestety przy tej alei nie
ma zbyt wielu interesujących budynków. Cała zabudowa pochodzi z lat powojennych – pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, ale takŜe – z lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. W ten sposób zatrzymujemy się na przystanku Nowolipki. Niedługo po
odjeździe z niego warto spojrzeć w prawo, gdzie
przy skrzyŜowaniu z ul. Pawią, widzimy budynek
niewiele wystający ponad poziom ulicy a przed nim
charakterystyczne uschnięte drzewo. Jest to Muzeum Więzienia „Pawiak”, które mieści się w ocalałych po wojnie piwnicach budynku. W czasie wojny
stało się ono miejscem kaźni wielu mieszkańców
Warszawy.
Bez większych atrakcji za oknami mijamy przystanek Anielewicza i dojeŜdŜamy do przystanku
Stawki, przy ulicy o tej samej nazwie. Na tym skrzyŜowaniu nasz tramwaj skręca w prawo, właśnie
w ulicę Stawki. Po lewej stronie warto zwrócić uwagę na Umschlagplatz – miejsce deportacji śydów
do obozów zagłady w czasie II wojny światowej.
Kolejnym przystankiem na trasie jest Dzika. W dalszym ciągu jedziemy ul. Stawki. TakŜe po lewej
stronie widzimy Oddział ds. Przewozów (R-5)
i Utrzymania Taboru (T-5) Miejskich Zakładów Autobusowych, a lakonicznie mówiąc, jedną z sześciu
warszawskich zajezdni autobusowych, naleŜących
do MZA (siódma filia zajezdni Woronicza znajduje
się w Piasecznie). W ten sposób znaleźliśmy się na
przystanku Muranowska przy skrzyŜowaniu ulic:
Stawki, Muranowska i Andersa. Po lewej stronie
widać następny wieŜowiec – Intraco, który stoi
w miejscu dawnej zajezdni tramwajowej Muranów.
Na tym skrzyŜowaniu skręcamy w prawo w ul. Andersa. W momencie skrętu po lewej stronie widzimy
pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie,
w formie wagonu kolejowego z wieloma krzyŜami
oraz podkładami kolejowymi z wypisanymi miejscami straceń Polaków.
Zanim dojedziemy do kolejnego przystanku (Muranów), po obu stronach ulicy obserwujemy typową
zabudowę z lat pięćdziesiątych XX wieku. Jadąc
pomiędzy przystankami Muranów a Metro Ratusz,
po prawej stronie warto spojrzeć na Pałac Mostowskich, w którym obecnie swoją siedzibę ma Komenda Główna Policji. Po przeciwnej stronie znajduje się Ogród Krasińskich, a w pobliŜu stacji metra
Ratusz – Arsenał, a przy nim odcinki szerokiego
(1525 mm) torowiska tramwajowego przy ul. Bohaterów Getta. Po odjeździe z tego przystanku przecinamy al. Solidarności, którą juŜ wcześniej jechaliśmy i wjeŜdŜamy na pl. Bankowy. Po lewej stronie
mijamy wcześniej opisywany Błękitny WieŜowiec.
Po prawej stronie warto zwrócić uwagę na kompleks budynków, w który znajduje się Urząd Miasta
Stołecznego Warszawy (Ratusz), niektóre wydziały
Urzędu Wojewódzkiego oraz Muzeum Porczyńskich
– Galeria im. Jana Pawła II. Po odjeździe z przystanku na placu wjeŜdŜamy w ul. Marszałkowską.
Po lewej stronie mijamy Ogród Saski z Grobem
Nieznanego śołnierza. W ten sposób po dwóch minutach znajdujemy się na przystanku Królewska,
przy skrzyŜowaniu z ulicą noszącą taką samą na-

zwę. Po odjeździe z przystanku tramwaj pokonuje
łuk w prawo i jedzie dalej ulicą Marszałkowską. Po
prawej stronie, w głębi za pawilonami handlowymi
widać przedwojenny budynek, w którym mieściła
się przed wojną PAST-a. No i znajdujemy się na
przystanku Metro Świętokrzyska przy skrzyŜowaniu
z ulicą Świętokrzyską. Nasz tramwaj jedzie cały
czas prosto. Po lewej stronie ulicy widoczne są zabudowania tzw. Ściany Wschodniej. Na pierwszym
planie widoczne są domy towarowe Galerii Centrum. Po prawej stronie widzimy górujący nad całą
okolicą PKiN. W ciągu dwóch minut zatrzymujemy
się na kolejnym przystanku Centrum. Po krótkim
postoju przejeŜdŜamy przez r. Dmowskiego i jedziemy w dalszym ciągu ul. Marszałkowską. Kolejny przystanek na trasie przejazdu nosi nazwę HoŜa. Po odjeździe warto spojrzeć w lewo. Spośród
powojennej zabudowy wyróŜnia się jedyna zachowana przedwojenna kamienica. Jest to budynek
w stylu neogotyckim. W minionym roku zakończono
jego restaurację. Po chwili zatrzymujemy się na
przystanku Pl. Konstytucji. Po minutowym postoju
ruszamy w dalszą drogę. Mijamy skrzyŜowanie z ul.
Piękną, a następnie wjeŜdŜamy na plac Konstytucji.
Zabudowa placu i przylegających ulic tworzy Marszałkowską Dzielnicę Mieszkaniową (MDM) – typowy przykład architektury epoki socrealizmu. TuŜ
za placem ponownie wjeŜdŜamy w ul. Marszałkowską, aby po chwili zatrzymać się na kolejnym przystanku Pl. Zbawiciela. Chwilę później dojeŜdŜamy
do samego placu, na którym nasz tramwaj skręca
w prawo w ul. Nowowiejską. W trakcie tego manewru warto spojrzeć według okna po lewej stronie wagonu. Naszym oczom ukazuje się Kościół p.w. Św.
Zbawiciela z początku XX wieku. Jest jeden z piękniejszych kościołów w Warszawie.
Wracając do naszej przejaŜdŜki, tuŜ za zakrętem
tramwaj zatrzymuje się na przystanku Metro Politechnika przy skrzyŜowaniu z ulicą Waryńskiego.
Po krótkim postoju jedziemy dalej wzdłuŜ ulicy Nowowiejskiej, aby po chwili wjechać na plac Politechniki. Na samym placu zatrzymujemy się na
przystanku noszącym nazwę Plac Politechniki.
W prawo od placu odchodzi ul. Śniadeckich, którą
przed wojną kursował tramwaj. TuŜ za przystankiem po prawej stronie rozpoczynają się zabudowania Politechniki Warszawskiej. Największą uwagę naleŜy zwrócić na pierwszy budynek, czyli
Gmach Główny. To w nim mieści się słynna aula.
Jadąc w dalszym ciągu ulicą Nowowiejską dojeŜdŜamy do skrzyŜowania z aleją Niepodległości
(przystanek Nowowiejska). Po przejechaniu tego
skrzyŜowania jedziemy nadal wzdłuŜ ul. Nowowiejskiej, aby na kolejnym skrzyŜowaniu skręcić w lewo
w ul. Krzywickiego i po chwili w prawo w ul. Filtrową. Zaraz za zakrętem zatrzymujemy się na przystanku Krzywickiego. Od momentu skrętu w ul.
Krzywickiego cały czas jedziemy wzdłuŜ terenów
Filtrów i Wodociągu Centralnego, wybudowanych
jeszcze w XIX wieku.
Po przeciwnej stronie ulicy Filtrowej najpierw mijamy siedzibę NajwyŜszej Izby Kontroli (NIK),
a następnie przedwojenne kamienice kolonii Stasziców. W ten sposób dojeŜdŜamy do przystanku
Raszyńska. Po krótkim postoju ruszamy w dalszą
drogę. Przecinamy ul. Raszyńską, jedziemy jeszcze
kilkaset metrów wzdłuŜ ul. Filtrowej, aŜ w końcu dojeŜdŜamy do pl. Narutowicza. Tramwaj wjeŜdŜa na
skwer na placu i po wykonaniu skrętu w lewo zatrzymuje się na przystanku końcowym. Po wypuszczeniu pasaŜerów tramwaj wykona jeszcze objazd
całego placu, aby podjechać na przystanek dla

wsiadających. W ten sposób zakończyliśmy przejazd głównymi ulicami miasta. Niestety, z okien
tramwaju nie moŜna obejrzeć wszystkich atrakcji
Warszawy, poniewaŜ po prostu nie wszędzie znajdują się tory tramwajowe.
Na koniec jeszcze kilka informacji praktycznych
na temat linii turystycznej.
Według
zapowiedzi
Zakładu
TorowoBudowlanego, w dniach 10, 11, 24, 25 i 31 sierpnia,
a takŜe 1 września planowane są prace torowe, które spowodują zmiany trasy linii T.
Szczegółowe informacje na ten temat będą podawane na bieŜąco w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej ZTM. Wszelkie informacje moŜna
takŜe uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu Informacji ZTM – 94-84.
Linię obsługują 2 brygady, kursujące z częstotliwością co 60 minut. Szczegółowy rozkład odjazdów
z wybranych przystanków na trasie wygląda następująco:
- z pętli na przystanku Pl. Narutowicza 14 (tor piąty, najbliŜej budynku ekspedycji) – 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 i 18:00;
- z przystanku Dw. Centralny 07 (w kierunku Pragi), znajdującym się w Al. Jerozolimskich – 11:07,
12:07, 13:07, 14:07, 15:07, 16:07, 17:07 i 18:07;
- z przystanku Dw. Wileński 10 (w kierunku Woli)
na ul. Targowej – 11:25, 12:25, 13:25, 14:25,
15:25, 16:25, 17:25 i 18:25;
- z przystanku Pl. Zamkowy 04 (w kierunku Woli)
w al. Solidarności – 11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30 i 18:30;
- z przystanku Pl. Bankowy 07 (w kierunku Mokotowa) na pl. Bankowym – 11:47, 12:47, 13:47,
14:47, 15:47, 16:47, 17:47 i 18:47;
- z przystanku Centrum 07 (w kierunku Mokotowa)
na ul. Marszałkowskiej – 11:53, 12:53, 13:53,
14:53, 15:53, 16:53, 17:53 i 18:53.
Czas przejazdu całej trasy wynosi 68 minut.
W dniach obowiązywania tras objazdowych godziny
odjazdów z niektórych przystanków pośrednich
mogą ulec zmianie. Jednak, niezaleŜnie od przebiegu trasy, odjazdy z pętli Pl. Narutowicza zawsze
pozostaną bez zmian.
Kursy w godzinach nieparzystych zawsze obsługuje pojedynczy wagon silnikowy, natomiast kursy
w godzinach parzystych wagon silnikowy z wagonem doczepnym. Danego dnia moŜna zobaczyć
wybrane wagony historyczne. Do obsługi tej linii wytypowane są następujące wozy:
- K-403 – rok produkcji 1939/40 (producent: Waggonfabrik Danzig AG lub Wspólnota Interesów,
Katowice);
- Lw-541 – rok produkcji 1925–29 (producent: Linke Hoffmann Werke, Breslau);
- N1-607 – rok produkcji 1949 (producent: Chorzowska Wytwórnia Konstrukcji Stalowych Konstal, Chorzów);
- N3-674 – rok produkcji 1952 (producent: Chorzowska Wytwórnia Konstrukcji Stalowych Konstal, Chorzów);
- 4NJ-838 – rok produkcji 1957 (producent: Chorzowska Wytwórnia Konstrukcji Stalowych Konstal, Chorzów) + ND2-1620 – rok produkcji 1951
(producent: Sanocka Fabryka Wagonów, Sanok);
- 4NJ-838 – rok produkcji 1957 (producent: Chorzowska Wytwórnia Konstrukcji Stalowych Konstal, Chorzów) + 4ND1-1811 – rok produkcji 1961
(producent: Chorzowska Wytwórnia Konstrukcji
Stalowych Konstal, Chorzów).
Niestety, przygotowany jeszcze w czerwcu harmonogram obsługi linii turystycznej na cały sezon,
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z przyczyn technicznych jest nieaktualny. Najczęściej do obsługi tej linii wyjeŜdŜają wagon N3-674
i skład 4NJ+4ND1 1811+838. Pozostałe wagony pojawiają się sporadycznie. Na dzień dzisiejszy pewny
jest wyjazd wagonu Lw-541 1 września br.
Na linii T obowiązują wszystkie bilety ZTM, zarówno jednorazowe jak i okresowe. Opłata za przejazd wynosi: 2,40 zł (normalna), 1,25 zł (ulgowa
48%) i 1,20 zł (ulgowa 50%).
Tomasz Kaczmarek, KMKM Warszawa
PS. Dziękuję Krzysztofowi Lipnikowi za pomoc przy
pisaniu artykułu.

Paradoksy górnośląskiej
komunikacji – odc. 3
Z dniem 20 czerwca rozpoczęła się w Mysłowicach przebudowa ulicy Świerczyny. Obejmuje ona
równieŜ remont kapitalny torowiska tramwajowego.
PoniewaŜ przebiegająca tamtędy linia tramwajowa
nr 14 na odcinku od Szopienic do Mysłowic jest
jednotorowa (z mijanką przy szpitalu w Mysłowicach) i nie ma moŜliwości skierowania ruchu tramwajów w obydwu kierunkach jednym torem, uruchomiona została na tym odcinku przez Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach, autobusowa (a raczej minibusowa) komunikacja zastępcza, obsługiwana przez prywatnego przewoźnika – S. ZastrzeŜyńskiego z Jaworzna.
Pierwsze wątpliwości rodzi tutaj róŜnica w postaci
oferowanych miejsc w komunikacji tramwajowej
i minibusowej komunikacji zastępczej. W przypadku
tramwaju w dni robocze większość kursów obsługują dwuwagonowe pociągi 105N, natomiast w dni
wolne oraz w godzinach wieczornych w dni robocze
są to pojedyncze wagony typu 105N. Łatwo zatem
obliczyć stosunek pojemności tych środków transportu – odpowiednio 240 lub 120 osób (tramwaj) do
około 20 osób (minibus). Zatem występuje bardzo
duŜa róŜnica pomiędzy podaŜą miejsc w komunikacji tramwajowej, a komunikacją zastępczą. Co
prawda, oferta przewozowa na linii tramwajowej nr
14 na odcinku od Szopienic do Mysłowic jest większa, niŜ występujący popyt, aczkolwiek z tramwaju
korzysta więcej pasaŜerów, niŜ wskazywałaby na to
wielkość oferty przewozowej komunikacji zastępczej.
Analiza rozkładu jazdy komunikacji zastępczej
dostarcza równie ciekawych wniosków. Szczegółowe wyniki zostały przedstawione w tabeli. Dla ułatwienia ich interpretacji dodam, Ŝe linia tramwajowa
nr 14 kursuje codziennie z częstotliwością co 20
minut, a po godzinie 18:00 z częstotliwością co 30
minut. Tymczasem, jak wynika z analizy, w połowie
przypadków czas oczekiwania na przesiadkę jest
dłuŜszy, niŜ połowa okresu czasu pomiędzy poszczególnymi kursami tramwaju, zaś występują sytuacje, Ŝe czas oczekiwania jest dłuŜszy, niŜ częstotliwość kursowania tramwaju (średni czas oczekiwania na przesiadkę w dzień roboczy i soboty to
około 10 minut, zaś w niedziele i święta – około 15
minut). Co ciekawe, brak moŜliwości przesiadki na
lub z pojazdu komunikacji zastępczej występuje
przede wszystkim w dni robocze w godzinach
szczytu oraz w godzinach porannych i wieczornych
w niedziele. Jest to o tyle interesujące, Ŝe w soboty
i niedziele rano na tej trasie funkcjonuje giełda samochodowa.
Po raz kolejny organizator komunikacji nas zaskoczył, niestety, nie w pozytywnym tego słowa
znaczeniu. Jednym z postulatów przewozowych
9

il. minut
il. kursów
%
czas oczekiwania na przesiadkę
w dni robocze i soboty do Mysłowic
do 3
20
3–6
5
7–10
16
11–15
3
16–20
0
21–40
6
pow. 40
0
czas oczekiwania na przesiadkę
w dni robocze i soboty z Mysłowic
do 3
4
3–6
29
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0
11–15
6
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3
21–40
8
pow. 40
0
czas oczekiwania na przesiadkę
w niedzielę i święta do Mysłowic
do 3
13
3–6
5
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11–15
4
16–20
0
21–40
10
pow. 40
2
czas oczekiwania na przesiadkę
w niedzielę i święta z Mysłowic
do 3
4
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3
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7
pow. 40
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40
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6
0
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0

8
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0
12
6
16
0

26
10
32
6
0
22
4

8
50
0
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6
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zgłaszanych przez pasaŜerów jest bezpośredniość
połączeń. W momencie wprowadzenia komunikacji
zastępczej postulat ten nie jest realizowany, czyli
wszelkie działania powinny zmierzać do tego, aby
w sposób maksymalny złagodzić występujący odczuwany przez pasaŜerów dyskomfort i dodatkowo
nie wydłuŜać czasu podróŜy. Tymczasem, w przypadku połowy kursów, występuje długi lub bardzo
długi czas oczekiwania na środek komunikacji zastępczej. Pytanie o konkurencyjność połączenia
tramwajowego wobec bezpośrednich połączeń autobusowych z Katowic i Szopienic do Mysłowic jest
zatem pytaniem retorycznym.
Nie po raz pierwszy teŜ okazało się, Ŝe wszelkie
remonty to okazja dla Komunikacyjnego Związku
Komunalnego GOP w Katowicach, aby jak najwięcej zaoszczędzić na komunikacji. Rodzi się zatem
pytanie: czy remont torowiska ma sens? Odpowiedź na to pytanie wydaje się oczywista, wręcz
trywialna, szczególnie Ŝe wymagania infrastruktury
tramwajowej odnośnie remontów znacznie przewyŜszają moŜliwości finansowe. Pojawia się inny
problem: przy takim sposobie organizowania komunikacji zastępczej uda się skutecznie zniechęcić
pasaŜerów do korzystania z komunikacji tramwajowej. Potem wystarczy tylko kilka ekonomicznych
wyliczeń o większej rentowności i elastyczności autobusu i w tym momencie zawieszony zostanie
ruch, a następnie dokona się fizycznej likwidacji kilku kilometrów sieci tramwajowej. Ale to nie problem
KZK GOP, poniewaŜ remont torowiska nie był
przeprowadzany za jego pieniądze, tylko za pienią10

dze przewoźnika (Przedsiębiorstwa Komunikacji
Tramwajowej w Katowicach).
Całość rozwaŜań w odniesieniu do poprzednich
artykułów zakończę jednym, smutnym stwierdzeniem: „Głupota jest jak trąd, nie działa Ŝaden lek”.
Andrzej Soczówka

Mali pomocnicy
w MPK Kielce
W 2001 roku dawny Miejski Zakład Komunikacji
w Kielcach (w likwidacji) zdecydował się na zakup,
oprócz dziesięciu pojazdów dwunastometrowych,
takŜe piętnastu ośmiometrowych busów. Niestety,
Zarząd Miasta w Kielcach z obiecanych 10 milionów zł przekazał MZK zaledwie nieco ponad milion
zł. Starczyło to jedynie na zakup pięciu małych autobusików. W przetargu wygrały oferowane przez
Jelcza modele M081MB (4 sztuki) i L081MB
(1 sztuka). Komplet pojazdów pojawił się w maju.
Początkowo autobusy te miały być kierowane tylko
na linie podmiejskie, a takŜe na mało uczęszczane
linie miejskie po godzinach szczytu.
Pierwsze jelczątko w wersji miejskiej rozpoczęło
swoją regularną pracę na linii miejskiej nr 27. Wybór był trafny. Na linii tej podróŜuje średnio 20 osób,
zaś w godzinach szczytu ilość pasaŜerów w pojeździe dochodzi do 40. Pod względem ekonomicznym
wypuszczenie takiego pojazdu bardziej się opłaca
niŜ np. solarisa, który jest w stanie pomieścić około
100 pasaŜerów. Lokalną wersję busika widziałem
na liniach podmiejskich nr 12, 18 i 45. Na tych liniach równieŜ jest podobne natęŜenie pasaŜerów
jak w 27. Wersje miejskie tego busa zauwaŜyłem
na liniach nr 26 i 31. Na liniach nr 31 do Chęcin i 18
do Piekoszowa jelczątka dobrze spełniają swoje
zadanie. Właśnie na trasach do tych miejscowości
busiarze odbierają MPK najwięcej pasaŜerów. Na
linii 31 w niedziele autobus kursuje co około 100
minut. Dzięki ekonomiczności nowych pojazdów
moŜliwe moŜe być nawet zwiększenie częstotliwości na tej linii, a takŜe i na innych.
Prywatni przewoźnicy są zmorą dla MPK. Busiarz
moŜe, np., przewieźć 100 osób w ciągu jednego
dnia a zgłosić do Urzędu Skarbowego 20 i tylko od
dwudziestu zapłać podatek. MPK jako przedsiębiorstwo, którego właścicielem jest miasto, nie moŜe robić takich „przekrętów”. Często teŜ się zdarzało, Ŝe prywatny przewoźnik podjeŜdŜał na przystanek pięć minut przed autobusem, zabierając część
pasaŜerów. Korzystali oni teŜ z przystanków autobusowych, na sprzątanie których MPK wydaje
rocznie około 5 milionów złotych.
Wracając do nowych nabytków MPK. Zdziwiło
mnie pojawienie się tych jelczątek na liniach miejskich nr 5 i 20. Piątka przebiega przez centrum
miasta i kieruje się do tzw. sypialni Kielc. Na szczęście autobus w wersji miejskiej pracował na tej linii
pierwszy i ostatni raz. Dziwi mnie jednak to, Ŝe busy
te bardzo często widzę na linii nr 20. Zaskoczyła
mnie teŜ lokalna wersja na tej linii. Jeden z przystanków, na którym się dwudziestka zatrzymuje,
znajduje się obok placu targowego. Często spotyka
się więc taką sytuację, Ŝe część pasaŜerów musi
zostać na przystanku.
W wszystkich pojazdach zamontowano silnik
Mercedesa i, na Ŝyczenie zamawiającego, manualną skrzynię biegów. Pojazdy te są ciche, ale nazbyt
dynamiczne – mogłaby być automatyczna skrzynia
biegów. Nierzadko więc, przy gwałtownym przyspieszeniu, pasaŜerowie mogą się przewrócić. Ko-
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lorystyka wnętrza jest przyjemna dla oka, Ŝółte poręcze i zielone siedzenia nie raŜą. Jedyną zmorą
moŜe być fakt, Ŝe w czasie jazdy siedzenia te bardzo skrzypią i słychać je bardziej niŜ silnik.
Czy zakup tych busów był opłacalny dla MPK
Kielce? Na pewno tak. Jak na razie przewoŜą one
taką samą ilość pasaŜerów jak inne, bardziej pojemne i o wiele bardziej paliwoŜerne pojazdy. To
jeszcze nie koniec zakupów małych pomocników.
MPK planuje w 2002 roku nabyć jeszcze 10 jelczątek.
Michał Musiał

Dostawa do Gdańska
11 czerwca do Gdańska przyjechały z podpoznańskiej fabryki MAN Pojazdy UŜytkowe 3 pierwsze z 20 zamówionych autobusów MAN NL263.
Dodatkowo zamówiono jeszcze 3 sztuki przegubów
MAN NG313, jednak one przyjadą dopiero na początku października.
Ostatnia dostawa fabrycznie nowych autobusów
do Gdańska miała miejsce w kwietniu 2000 roku –
wtedy kupiono 4 sztuki autobusów marki Solaris
Urbino 12 z silnikiem MANa. Na zakup solarisów
zdecydowano się ze względu na wcześniejszą
współpracę z firmą Neoplan – po Gdańsku jeździ
11 sztuk N4020/3 i 23 sztuki N4016, wszystkie
z 1997 roku. O zakupie „solniczek” zadecydowały
teŜ względy cenowe. Jednak przedsiębiorstwo nie
jest zbyt zadowolone z eksploatacji solarisów, busy
te są nielubiane przez kierowców, a i pasaŜerowie
ich nie kochają ze względu na „chory” układ siedzeń.
Wynik przetargu ogłoszonego na dostawę aŜ 23
sztuk nowych autobusów był do końca niewiadomy,
bo startowały 3 duŜe i znane firmy – Volvo, Solaris
i MAN. Początkowo największe szanse miało Volvo,
jednak w końcowej fazie przewagę zdobył MAN
i dziś Gdańsk moŜe się juŜ szczycić tymi ładnymi
autobusami.
Zmienił się nieco design nowych autobusów, podobnie jak solarisów i taboru wysokopodłogowego.
MANy otrzymały cieplejszy odcień czerwieni, zamiast koloru białego zastosowano kremowy, a firma
MAN zrobiła niespodziankę w postaci zielonych poręczy. Niemiłym zaskoczeniem natomiast są wyświetlacze firmy Rączka & Gąsior, które są o wiele
mniej czytelne niŜ te zastosowane w neoplanach.
Ciekawostką jest teŜ fakt, Ŝe pierwsze 3 sztuki dostarczonych MANów mają słabszy silnik, jednak
mają one takŜe oznaczenie 263.
Autobusy standardowe otrzymały numery 2043–
2062 i jest to kontynuacja numeracji 12-metrowych
niskopodłogowców, a przeguby otrzymają numery
2501–2503.
W związku z tak duŜą dostawą fabrycznie nowych autobusów, rozpoczęły się kasacje jelczy
i ikarusów. Niestety, ten los spotka takŜe MB O305
sprowadzone na początku lat 90. z Bremy. ZKM
Gdańsk posiadał 6 sztuk MB O305 i jednego MANa
SL192. Pozostały tylko 3 sztuki O305G, z czego 2
typowane są do kasacji w tym miesiącu. Ostatnim
MB O305G w Gdańsku pozostanie autobus nr 2707
ex-25207, ex-Bremen 139.
MANy NL263 moŜna spotkać praktycznie na
wszystkich liniach obsługiwanych przez niskopodłogowce, jednak najłatwiej je „ustrzelić” na 115,
127, 130, 142, 184. Przeguby będą miały stałe zadania na liniach 148 i 155 oraz, opcjonalnie, na
118.
Krystian Jacobson

Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

Między przystankami
" Łapanka. Pierwszego dnia lipca policja urządziła łapankę na nietrzeźwych kierowców i motorniczych MPK Poznań Sp. z o.o. Skontrolowano
wszystkie wyjeŜdŜające z zajezdni pojazdy i tylko
u jednego kierowcy oraz u jednego motorniczego
stwierdzono stan po spoŜyciu alkoholu. Kierowców
i autobusy PKS oraz KSK kontrolowano zaś w piątek 5.07. W jednym z pojazdów tachograf nie posiadał świadectwa legalizacji, więc policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny tego autobusu. Niestety, skrajną nieodpowiedzialnością popisał się inny
kierowca, który w wydychanym powietrzu miał 1,02
promila alkoholu, czym przebił wyczyn swoich
dwóch kolegów po fachu z MPK razem wziętych.
" Remont na Promienistej. 8 lipca rozpoczął
się planowany na około 6 tygodni remont ulicy
Promienistej na odcinku od Rembertowskiej do
Ściegiennego. Z ruchu wyłączony został jeden pas
jezdni, co spowodowało konieczność wytyczenia
objazdów dla autobusów odjeŜdŜających z pętli Kacza i os. Kopernika. Autobusy linii 64, 79 i N32 tymczasowo jeŜdŜą osiedlowymi ulicami – Rembertowską i Raszyńską, natomiast 69 i P pokonują kryterium uliczne Jugosłowiańską, Gwiaździstą i Taczanowskiego. W przeciwnym kierunku ruch odbywa
się normalnie – Promienistą.
" Taborowy groch z Ka(czą)Pustą, czyli
kasacje, remonty, rezerwy i zakupy. Nocą
z 29 na 30 czerwca na N38/1 jeździł N4016-1324.
1 lipca MAN NL223-1048 obsługiwał jedną z brygad
linii 93, a neoplan 1310 – linii 51. 4 lipca – to nie lada ciekawostka – na linii P pojawił się jelcz M111472. 5 lipca około godziny 23 na linii 64 pojawił się
przegubowy MAN nr 1091. 1265 wieczorem 12.07
pracował na 60/1, a 1330 po południu 13.07 na
87/1. Początek lipca to data rozbiórki i kasacji następujących wozów: DAFów MB200-1204 i 1228;
ikarusów 160P-1571, 1581 i 1584 oraz jedynego
w poznańskim MPK jelcza L11-1397. 1397 interesująco wygląda, gdy o własnych siłach jeździ po terenie zajezdni, pozbawiony klap i szyb. 10 lipca na
swarzędzkie złomowisko trafił wspomniany zemun
1584. Tym samym ostał się tylko jeden pojazd tego
typu – 1572. Po naprawie głównej pojawił się ikarus
280.70A o numerze 1638. NG wykonano w ZNA Biskupice. W odróŜnieniu od poprzedników nie zamontowano w nim głośników. Nowością są fotele
firmy Ster (identyczne jak w najnowszych M11 po
KZNS (1125, 1126 i 1402) i nowy, szary przegub.
Autobus ma barwy zakładowe. W niedzielę 14.07.
kursował na 91/2, ale planowego końca słuŜby nie
doczekał, bo zdefektował wczesnym popołudniem.
W typowo poznańskie gadŜety wyposaŜono juŜ
najnowsze nabytki poznańskiego przewoźnika, czyli
uŜywane testowe 12-metrowe MANy NL223 i autobusy te zaczęły pojawiać się w ruchu liniowym. Są
to: 1049 w reklamie REAL (odcienie róŜówofioletowe), 1050 równieŜ w reklamie REALa (ale
w odcieniach zieleni) i 1051 w barwach MPK.
" Testowy solaris. Od 3 lipca na linii 63 kursuje
testowy solaris urbino 12. Autobus jest w barwach

100+99
186+185
254+253
653

poprzednia
reklama
Uno – bakalie
Manti
Opal

1049 1050
1051
1125
1402
1404
1408
1410
1638

-

kolor poprzedniego podkładu

obecna
reklama
tramwaje
pomarańcz.-Ŝółty TNT
zielony
barwy MPK
Stolarka
niebiesko-czerw. autobusy
słodki autobus
REAL
dobra linia REAL
barwy MPK
barwy MPK
barwy MPK
Big Star
barwy MPK
Big Star
barwy MPK
Big Star
barwy MPK
-

kolor obecnego
podkładu

uwagi

biało-pomarańcz.
barwy MPK
niebieski
barwy MPK

-

czerwony

reklama naklejana

zielony
barwy MPK
barwy MPK
barwy MPK
Ŝółto-czarny
Ŝółto-czarny
Ŝółto-czarny
barwy MPK

reklama naklejana
po NG
po NG
po NG
opracował Łukasz Nowicki

biało-pomarańczowych z subtelnym dodatkiem burgunda. W odróŜnieniu od poznańskich braci 1334–
36 ma większy odsetek niderflura (aŜ 10 foteli jest
zlokalizowanych w obrębie niskiej podłogi, w odróŜnieniu od dwóch foteli w naszych SU12), co uzyskano dzięki innemu umiejscowieniu zbiornika paliwa, który umieszczono w pobliŜu prawego przedniego nadkola. Same fotele są ponadto estetyczniejsze i wygodniejsze, niŜ te znane ze starszej
wersji pojazdu. Autobus wyposaŜony jest w 280konny silnik MANa, spełniający normę EURO 3.
Niewątpliwie bardzo efektownie wygląda niedzielona przednia szyba, ale moŜe ona okazać się sporym wydatkiem, w razie konieczności jej wymiany.
Za to drzwi oddzielające kabinę kierowcy są nikczemnie małe – jako Ŝywo naśladują te znane
z DAFów MB200. Ukłonem w stronę osób niepełnosprawnych jest klapa wjazdowa dla wózków inwalidzkich. W autobusie zastosowano kasowniki
LCD z firmy R&G, ale ich wydruki na biletach jednoi siedmiodniowych są na tyle kontrowersyjne, Ŝe
mogą wywołać niepotrzebne scysje z kontrolerami.
JednakŜe juŜ pierwszego dnia słuŜby na 63/6, około
godziny 13:30, autobus zdefektował na przystanku
Most Teatralny: drzwi się otworzyły, ale zamknąć
się juŜ nie dały.
" Minus 6 metrów. O tyle został „skrócony” autobus obsługujący 78/2, kryjący tę brygadę począwszy od kursu o godzinie 21:40 z pętli Szarych
Szeregów i wykonujący 2 i 1/4 kółka.
" Tego pana na przeszkolenie. Supernowoczesny skład 105NCh+105NChD 314+315 znów
narozrabiał i spowodował wstrzymanie. Dnia 9 lipca, w gorące popołudnie, skład ten toczył się,
oczywiście, na linii 12. Podjechał na przystanek
Serbska w kierunku centrum, otworzył drzwi, napełnił swoje wnętrza PT Klientami MPK, zamknął drzwi
i... No właśnie. Wóz sprawiał wraŜenie, jakby siadło
w nim niskie napięcie, nie moŜna było podnieść
kloców hamulców. Kilkukrotne załączenie przetwornicy nie dało poŜądanego skutku; po kilku próbach
motorowy obwieścił: „Nie pojedziemy!”, więc zgromadzeni pasaŜerowie, w sile półtorej setki, zaczęli
się przesiadać do stojących bimb linii 14, 15 i 16.
Chopperowy skład poturlał się z wolna, usiłując
zniknąć za horyzontem, jednak wywołując jeszcze
dwa przymusowe postoje na trasie. A jaka była
przyczyna tych zdarzeń? Czwarte drzwi wagonu
315 nie domykały się, co wykrywały czujniki, bloku-
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jąc tym samym hamulce szynowe i uniemoŜliwiając
odjazd z przystanku. Pomimo to, dziarski motorman
usiłował ruszyć na siłę. Rezultat takich działań był
oczywisty: w końcu system odmówił posłuszeństwa.
Po prostu padł i motorniczy zmuszony był zjechać
na budę, smętnie opuszczając przedtem luzowniki
drugiego wozu.
" Pomyśleli. Od 1 lipca na „studencką” linię 87
w dni powszednie powróciły autobusy dwunastometrowe. Jest to spowodowane, jakŜe by inaczej, zakończeniem roku akademickiego. Teraz na tej linii
moŜna zauwaŜyć jelcze M11; w weekendy zaś po
staremu – obsługują ją pszczółki.
" Nowa linia. 15.07. ruszyła bezpłatna linia autobusowa łącząca C.H. Panorama z Górczynem
przez Świerzewo, Łazarz i Wildę. Autobus kursuje
we wszystkie dni tygodnia. Do końca lipca linią włada Wydział A3, później przejmie ją A1.
" Inteligentna inaczej. Fatalnie działająca sygnalizacja świetlna w ciągu ul. Zamenhofa powoduje, Ŝe tramwaje odcinek r. Starołęka – r. Rataje pokonują nawet w 10 minut, mimo Ŝe rozkładowo trwa
to 6 minut. Dodatkowo sytuację pogorszyły nowe
sygnalizatory zjazdowe z r. Rataje, przez które linie
4 i 7 nie są w stanie przejechać ronda na wprost na
1 cyklu świetlnym! W wyniku tego tramwaje stoją
przed zjazdem z ronda niepotrzebnie kolejny cały
cykl.
Tomasz Albrecht, Adam Białas, Piotr
Buczkowski, Krzysztof Dostatni, Tomasz
GieŜyński, Adam Konieczka, Grzegorz
Narkiewicz, Maciej Rudzki, Natalia Rychlewicz

Magazyn 995
28.06. Rano na stacji PST Szymanowskiego 14/4
(zestaw 188+187) zmierzająca w kierunku os. Sobieskiego połamała pierwszy pantograf na uszkodzonym izolatorze sekcyjnym. W celu dokonania
naprawy napięcie wyłączono na 27 minut. Ruch
całkowicie przywrócono po dalszych 5 minutach.
Uruchomiono komunikację zastępczą.
28.06. O godzinie 18:53 na przejeździe dla samochodów na ul. Hetmańskiej (około 200 m przed ul.
Dolna Wilda) cięŜarowe renault z naczepą zajechało drogę diabolicznemu helmutowi 666 (11/3). Na
skutek kolizji wykoleiły się 2 środkowe wózki tramwaju, które wstawiono przy pomocy podnośników
hydraulicznych. Pogiął się takŜe przód i lewy bok
11
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Sklep modelarski „Pantera”, ul.
Gąsiorowskich 3, tel. 866-46-42,
poleca modele:
- kolejowe,
- lotnicze,
- pancerne,
- inne.
W sklepie „Pantera” otrzymacie
bezpłatnie Przystanek.
oraz uszkodziła nastawnica; zbiła się boczna szyba
kabiny motorniczego. Zniszczona została prawa
burta naczepy i listwy pod nią. Ruch w kierunku
Rolnej był wstrzymany do godziny 20:06.
W związku z tym CNR wysłała 3 autobusy zastępcze, ale z powodu zablokowania ulicy przez rozbitego tira, zostały unieruchomione w korku. Rozbitka, w którym nie udało się zluzować hamulców tarczowych, zaczął spychać na Madalinę skład
107+275 (1/5) i przy 28. Czerwca zaowocowało to
kilkuminutowym postojem, spowodowanym spaleniem rozrusznika w 275.
29.06. Po południu w 82/3 (MAN nr 1081) jadącym
na Wichrowe Wzgórza dwoje bezmózgich osobników rozpyliło gaz. Spowodowało to trudności w oddychaniu pasaŜerów. W związku z tym kierowca
musiał przerwać jazdę na 20 minut w celu przewietrzenia autobusu. Sprawcy zdarzenia zbiegli.
29.06. Nad ranem w mixie 1406 (N33/1) jadącym
do Zieleńca przy pomocy ostrego narzędzia został
w udo zraniony męŜczyzna. Sprawca i jego dwóch
kolegów zwiało na r. Śródka. Karetka zabrała rannego, a winowajców, na szczęście, zatrzymała policja. Autobus udał się przed Komendę Policji Poznań Nowe Miasto, gdzie dokonano oględzin,
a potem zjechał na Pustą celem dezynfekcji. Następny kurs wykonała rezerwa.
01.07. 20 minut po godzinie 16 na skrzyŜowaniu
ulic Nad Wierzbakiem i al. Wielkopolskiej zderzyły
się helmut 662 (11/3) jadący na Piątkowską i ford
escort, który wyjeŜdŜał z Nad Wierzbakiem. W wyniku wypadku ranny został kierowca escorta, w którym rozbity został lewy bok. W tramwaju natomiast
wgniótł się przód i zbił reflektor. Przez 20 minut zablokowany był przejazd dla tramwajów i autobusów
linii 64 i 78. W sumie zablokowane zostało 6 bimb
i 4 autobusy.
03.07. Podczas podjeŜdŜania na przystanek Wielka ikarus 1542 (74/2), zmierzający z Sobieskiego,
najechał przednim prawym kołem na właz studzien-

Ochrona
Niezorientowanym Czytelnikom przypominamy:
26 marca 2000 r. został przez nieznanych sprawców podpalony budynek stacji Zwierzyniec na Kolei
Parkowej Maltanka w Poznaniu. 21 marca 2001 r.
spalono wagon towarowy odstawiony na Ŝeberku
pętli przy rondzie Śródka. Policja w toku intensywnych czynności przesłuchała okolicznych mieszkańców (!) i nie wykryła sprawców. Nic więc dziwnego, Ŝe tabor przybyły nad Maltę w czasie jubileuszu pilnowany był przez profesjonalną firmę
ochroniarską – dziękujemy! Ale tabor pozostawał
nad Maltą o jedną noc dłuŜej i ostatniej nocy pilnowały go „siły społeczne”. Dzięki temu mogliśmy się
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ki kanalizacyjnej. Klapa podskoczyła i wyrŜnęła
w podwozie. O tym, Ŝe z wozu wycieka paliwo, kierowca przekonał się dopiero po powrocie na końcówkę. Do zajezdni pojazd zjechał bez pomocy holownika.
03.07. Na łuku r. Przybyszewskiego o godzinie
16:00 pogłaskały się dwie piątki. 5/4 (166+165) jechała w kierunku Stomila, a 5/7 (206+205) na Górczyn. Zdarzenie spowodowało zablokowanie
wszystkich kierunków ruchu dla tramwajów i utrudnienia dla samochodów. Przerwa trwała tylko 12
minut. W wozie 166 zarysował się lewy bok, mimo
to skład pozostał na linii. W 206 równieŜ zarysował
się lakier, a takŜe pogięła blacha osłaniająca przetwornicę.
04.07. Jadący na Gajową holownik 2019 skapitulował na ul. Hetmańskiej (nad Drogą Dębińską),
dzięki czemu moŜna było podziwiać rzadki widok:
skład liniowy (a konkretnie 1/11) spychał holownika.
06.07. PasaŜer wysiadający z ikarusa 1170 (56/1)
na pętli Górczyn bezczelnie opluł kierowcę. Po
szarpaninie uciekł z miejsca zdarzenia, ale zatrzymała go policja.
07.07. O godzinie 17:30 zmierzający w stronę Podolan MAN nr 1025 linii 68 najechał na tył Ŝuka. śuk
gwałtownie hamował przed skrzyŜowaniem Niepodległości / Solna, aby ustąpić pierwszeństwa jadącej
na sygnale karetce. Ranną pasaŜerkę autobusu do
szpitala przewiozło pogotowie. W MANie zbiły się
obie przednie szyby, szyba wyświetlacza
i wgniótł dach nad nią. Zdeformowane zostało równieŜ podszybie. W związku z tym, został odholowany do zajezdni. Straty Ŝuka były nieporównanie
mniejsze...
08.07. Na skrzyŜowaniu Chartowa i Wiatracznej
o godzinie 14:00 zderzyły się: jadący na Zawady jako 11/5 helmut 667 i śmigający na sygnale polonez
Pogotowia Ratunkowego. Wezwano więc drugą karetkę, która zabrała dwóch poszkodowanych
z pierwszej. W stronę Zawad tramwaje stały przez
30 minut, a w przeciwną jeszcze kolejne 13. W 667
wgiął się lewy bok, przód i zbił reflektor. Karetka natomiast wymagała dorobienia lewego boku.
09.07. W A/1 (neoplan nr 1269) na ul. Strzeleckiej
przy Królowej Jadwigi zbiła się jedna z szyb w drugich drzwiach. Tym razem, co ciekawe, nie był to
wybryk chuligański, lecz skutek uboczny pracy kosiarki, spod której wyskoczył fragment spręŜynki.
Bus oczywiście zjechał do zajezdni. Pracę na linii
kontynuowała rezerwa 1267, która sama niedawno
wyjechała z zajezdni po klepaniu rozbitego przodu.
09.07. Na ul. Hetmańskiej, niedaleko Madaliny, kitkę sobie rozczochrała jadąca na Ogrody 1/12 (skład
176+175). Przy okazji zerwała linki pionowe i mocowanie sieci. Odłamane ramię pantografu wyprzekonać, jaka jest jakość pracy firmy na co dzień
pilnującej okolic jeziora Maltańskiego.
Godzina 2 w nocy. W budynku stacyjnym pozostały zapalone światła, przed budynkiem na ścieŜce
stoi „obcy” samochód – sytuacja co najmniej nienormalna... Widać, Ŝe przez most nad zaporą nadjeŜdŜa samochód ochrony. DyŜurny przeŜywa chwilę strachu: jaka będzie reakcja ochroniarzy? Od razu rzucą na „glebę”, czy moŜe jednak zapytają się,
co tutaj się dzieje? Tymczasem „ochroniarze”, zamykając zapewne oczy, skręcają w najbliŜszą
ścieŜkę i wzdłuŜ jeziora oddalają się od stacji.
CóŜ, jeŜeli tak działa tamtejsza ochrona, to tylko
czekać na następne podpalenia.
Marek Malczewski
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rŜnęło w przejeŜdŜającego obok opla omegę,
uszkadzając mu przedni zderzak po lewej stronie.
Po przerwie trwającej 37 minut stopiątki zjechały do
zajezdni. Pozostałe bimby kierowano objazdami,
dając na poŜarcie pasaŜerom 2 zastępczaki.
09.07. Kolejnemu kierowcy samochodu wydawało
się, Ŝe prowadzi samolot, a torowisko to lądowisko.
Przed hotelem Poznań cięŜarowy renault zablokował 4 bimby jadące od strony Półwiejskiej.
W związku z tym, przez 26 minut tramwaje kierowano objazdami. Zawalidrogę, a właściwie zawalitora, usunął Krupp. StraŜacy zneutralizowali rozlany
olej.
10.07. Na ul. Winogrady, przed skrzyŜowaniem
z Murawą, „wygła się” lewa szyna. Zdarzenie spowodowała wysoka temperatura powietrza oraz prowadzona wymiana podkładów. Przez 35 minut 3, 4
i 10 kierowane były na Piątkowską, a do pętli Połabska jeździły 3 zatramwaje. Wstrzymanie trwałoby
3 minuty krócej, gdyby nie trzeba było szukać motorniczego jednego z zablokowanych tramwajów.
10.07. Ruszający z przystanku Szpital MSW ikarus
1518 (83/5) zahaczył starszą panią idącą chodnikiem. Kobietę z urazami głowy zabrano właśnie do
tego szpitala.
10.07. O godzinie 14:20 przy hotelu Poznań zepsuł
się wózek C w taterce 404, zmierzającej jako 12/1
na os. Sobieskiego. Po 37 minutach w kierunku ul.
Towarowej zaczął ją spychać zestaw 292+291, kursujący jako 12/2. Po wjechaniu na skrzyŜowanie
z ul. Wierzbięcice skapitulował takŜe pchacz, co
spowodowało zablokowanie krzyŜówki na 24 minuty. Tramwaje linii 10 oraz autobusy 71 i 76 kursowały po zmienionych trasach. Po dojechaniu na Towarową vozidlo pozostawiono do odholowania,
a równieŜ zepsuta stopiątka ewakuowała się na S3.
10.07. Nisko przelatująca butelka z piwem wpadła
z lewej strony do tatry nr 403 (12/3) stojącej na
przystanku Os. Rzeczpospolitej. W wyniku zderzenia z uchylną szybą stłukła się i oblała swą zawartością jedną z pasaŜerek znajdujących się na wysokości drugich drzwi. Motorniczy wykazał się godną pochwały sprawnością fizyczną i ujął jednego ze
sprawców. Po 18 minutach tramwaj wyruszył w dalszą trasę, a pijaniutkiego 19-latka – sprawcę zdarzenia – zatrzymała policja.
Natalia Rychlewicz, Adam Konieczka
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PRZYS T A NEK
bezpłatny dwutygodnik
miłośników komunikacji
miejskiej
kontynuacja Nowinek z Pyrogrodu
Z kraju i ze świata
! Berlin (autobus). Solaris Bus & Coach Sp.
z o.o., producent autobusów z podpoznańskiego
Bolechowa, bierze udział w przetargu na dostawę
200 piętrowych autobusów dla berlińskiego przewoźnika BVG. Wybrana przez BVG firma rozpocznie na początku 2003 roku budowę prototypu, który
zostanie następnie poddany paromiesięcznym testom. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi na początku 2004 roku.
! Bytom (autobus). Pojawił się „brakujący” autobus 7242 – jest to ikarus 280 zakupiony z Krakowa (tamŜe numer BK257). Mimo relatywnie młodego wieku – rok produkcji 1988 – pojazd ma juŜ wymienione podwozie.
! Bytom, Ruda Śląska (autobus). Niezbyt
długo poŜyła sobie linia nr 751, która kursowała
w relacji Miechowice Plejada – Radzionków – Stroszek – Miechowice Plejada. Uruchomiona 1 maja,
zawieszona została od 8 lipca 2002 r. Zastąpiła ją
linia nr 753 uruchomiona właśnie z dniem 8 lipca na
trasie Miechowice Plejada – Ruda – Godula – Miechowice Plejada. Częstotliwość kursowania wynosi
niezmiennie 60 minut, a obsługuje ją Meteor Jaworzno autobusem jelcz 120M-812.
! Bytom, Ruda Śląska, Zabrze (autobus).
Od 1.07. na liniach 14, 20, 92, 132, 184 i 850 zmienił się przewoźnik – zamiast dotychczasowego
PKM Bytom S.A. jeździ Meteor Jaworzno. Zaowocowało to pojawieniem się w miejscu nadających
się wyłącznie na złom jelczy M11 autobusów w trochę lepszym stanie technicznym – M125M, M121,
czy 120M. Na linii 850 kursują natomiast trzy solarisy urbino 15 – są to pierwsze 15-metrowe autobusy
w GOP-ie. Ciekawostką jest fakt pojawienia się na
linii 14 solarisa U12-857 z MPK Radom, który
otrzymał w Meteorze numer 808’’ – jest to autobus
zastępczy za nie dostarczoną przez fabrykę „solniczkę”. Tego samego dnia obsługę linii 198 przejął
PKM Gliwice (wcześniej jeździła tam firma Usługi
Przewozowe Henryk Polak w Chorzowie) – tu zamiast pomarańczowych ikarusów 260 pojawiają się
dwa niskopodłogowe MANy NL223 z najnowszego
rzutu.
! Chebzie i okolice (tramwaj). 10.06. w wyniku oberwania chmury nad Śląskiem, które zaowocowało zalaniem torowisk, sparaliŜowana została
komunikacja tramwajowa na wielu liniach – m.in.
w Chebziu, Bytomiu i Katowicach. Ruch wznowiono
po kilku godzinach od ustania opadów.
! Częstochowa (autobus). Swego czasu na
łamach Nowinek z Pyrogrodu omawiane były relatywistyczne efekty w częstochowskich autobusach,

związane, m.in., z róŜnymi godzinami pokazywanymi na zegarach. Częstochowskie autobusy znów
pragną uzyskać prędkość bliską fali elektromagnetycznej. Oto przy okazji reformy oddzielono rozkłady niektórych linii, które miały je wspólne na
wszystkie dni – robocze, soboty i święta – poprzez
wprowadzenie na soboty i święta krótszej strefy
czasowej (istotnie wspólna była niedorzecznością,
a pomyśleć, Ŝe jeszcze 5 lat temu wszystkie linie
tak miały...). Zmiany te dotknęły m.in. linie 31 i 50,
przy czym coś dziwnego stało się z przystankowymi
rozkładami jazdy, w których wydrukowały się jakieś
fikcyjne strefy czasowe, zazwyczaj jeszcze krótsze,
niŜ w rozkładzie dla kierowcy. O ile jednak w przypadku linii 31 i sobotniej 50 róŜnice sięgają 1–2 minut, o tyle w niedziele pięćdziesiątka bije rekordy
szybkości. Na przystanku Kisielewskiego, do którego w dni robocze jadąc od strony Focha dociera
w 10 minut (choć i to trudne jest do dokonania; rozkład pochodzi jeszcze z lat, gdy na trasie z centrum
nie było sygnalizacji świetlnych), ma się przemieścić z szybkością światła, tzn. wydrukowane są te
same godziny odjazdów, co na Focha! Ale nic to
w porównaniu z powrotami z Kłobucka. Okazuje
się, Ŝe 20-kilometrowy odcinek z kłobuckiego rynku
do tegoŜ przystanku zajmuje autobusom w niedziele 2 (słownie: dwie) minuty! Na szczęście kierowcy
o tym nie wiedzą, gdyby jednak dotarła do nich ta
wiadomość, nie muszą się martwić, jako Ŝe na dotarcie do kolejnego przystanku (al. AK / Kiedrzyńska), zlokalizowanego 600 m dalej, mają aŜ 30 minut. Gorzej z następnym, przy Politechnice. Tu
znów obowiązują godziny z Kisielewskiego. Wehikuł czasu?
! Częstochowa (autobus). Największą bolączką po wejściu w Ŝycie reformy (abstrahując od samych zmian tras) jest przestrzeganie przez dyspozytorów MPK obsługi poszczególnych kursów taborem zgodnym z wykazanym w rozkładzie jazdy.
Lipcową nowością jest bowiem wskazanie w rozkładach jazdy kursów autobusów niskopodłogowych (odwaŜnie wykazano ich aŜ 17 wobec posiadanych 20 wozów, a przecieŜ ikarusy 412 są dość
awaryjne). Tymczasem, w pierwszym tygodniu
obowiązywania nowych rozkładów, kaŜdego dnia
co najmniej jeden z teoretycznie niskopodłogowych
autobusów okazywał się jelczem M11, podczas gdy
niskopodłogowe MANy NL222, czy ikarusy 412 kursowały na „wysokich” rozkładach tych samych linii,
bądź liniach bez wykazanego taboru niskopodłogowego (34, 50). 6.07., z uwagi na weekendowy najazd turystów na podczęstochowski Olsztyn, na linii
58bis tradycyjnie kursowały przegubowe ikarusy
280. Tyle, Ŝe od tej soboty właśnie jeden z nich tak-
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Ŝe miał stać się pojazdem krótkim niskopodłogowym. Cała ta sytuacja, w obliczu moŜliwości oczekiwania przez osoby niepełnosprawne na wózkach
inwalidzkich na pojazd niskopodłogowy, jest miernikiem lekcewaŜenia pasaŜera, nie po raz pierwszy
okazywanego przez częstochowskie MPK Sp.
z o.o. Pozostaje mieć tylko nadzieję, Ŝe gdy nadzór
nad komunikacją miejską przejmie Miejski Zarząd
Dróg i Transportu, to nakładane będą odpowiednio
wysokie kary i przewoźnikowi nie będzie się opłacało łamać załoŜeń taborowych.
! Elbląg (tramwaj). Oficjalne otwarcie nowej
trasy tramwajowej w ul. Dąbka oraz remontowanej
w ul. Bema nastąpi 1.09. Nie zmienią się trasy linii
1, 2 i 3. 4 i 5 pojadą nową trasą.
! Gdańsk (tramwaj). 23 i 25 lipca do Gdańska
przyjechały 4 pierwsze z 7 remontowanych we
Wrocławiu gdańskich wagonów typu 105N i 105Na.
W Protramie poddano je kompleksowej modernizacji. Odtąd wagony te noszą oznaczenie 105NCh
i 105NChD. Pierwszy skład jaki wrócił to
1273+1274, drugi to 1226+1227 (wcześniej oba naleŜały do zajezdni Nowy Port, a po NG zostaną
w zajezdni Wrzeszcz). W Protramie pozostał jeszcze wrzeszczański potrójniak 1323+1324+1325.
Przypomnijmy, Ŝe ZKM Gdańsk juŜ po raz drugi
wysłało swoje wagony do Wrocławia. Pierwszy
skład jaki tam poddano modernizacji to
1300+1299+1309, który wrócił w grudniu 2000 roku.
Modernizacja objęła wymianę aparatury elektrycznej na choppery produkcji czeskiej, naprawę pudeł,
wymianę siedzeń i poręczy. Jest to jedyny skład
w Gdańsku zrobiony na „sposób wrocławski”, czyli
z listwami ozdobnymi z wagonu 102Na, wyłupiastymi światłami (wymieniono je na traktorowe juŜ
w Gdańsku) i granatowo-czerwonym wnętrzem wozów. Wagony poddane modernizacji w 2002 roku
znacząco róŜnią się od swoich poprzedników.
Główną zmianą jest przebudowa drugich wagonów
na doczepy czynne (likwidacja kabiny i stanowiska
motorniczego). Ewentualna samodzielna jazda wagonu moŜliwa jest poprzez mały pulpit sterowniczy
umieszczony na poręczy z przodu i z tyłu wagonu).
Wagony mają juŜ wnętrze w gdańskiej kolorystyce,
a takŜe malowanie zakładowe wykonane we Wrocławiu (brawa dla tamtejszych lakierników), aluminiową listwę ozdobną, normalne światła przednie,
tylne natomiast zastosowano na Ŝyczenie ZKM
Gdańsk takie jak w poznańskich wagonach. Wagony zostały takŜe wyposaŜone w wyświetlacze firmy
Mobitec (poprzednio zastosowano mało czytelne
wyświetlacze firmy R&G). Nie zmieniono sposobu
sterowania wagonem – nie ma Ŝadnych nowych
zadajników jazdy. Ogólnie naleŜy pochwalić Pro1

tram, wykonali kawał dobrej roboty. Jak dotąd jest
to najlepszy remont kapitalny wykonany poza
Gdańskiem. NaleŜy mieć tylko nadzieję, Ŝe wkrótce
kolejne wagony zostaną poddane podobnej modernizacji. Ciekawostką jest fakt, Ŝe 2 wagony ze składu potrójnego, który jest jeszcze we Wrocławiu,
wezmą udział w paradzie taboru z okazji 125-lecia
tramwajów we Wrocławiu, która odbędzie się 10.08.
Na miasto wyjadą 1323+1324 (będą juŜ oznakowane numerami i logo ZKM Gdańsk).
! Katowice (tramwaj). 11.06. przybyło
w GOP-ie 1350 metrów wyremontowanego torowiska. W praktyce są to nowe tory, wybudowane
w związku z koniecznością przesunięcia torowiska
z powodu budowy Drogowej Trasy Średnicowej.
Nowy odcinek, pomiędzy przystankami Katowice
Sokolska i Dąb Kościół, wykonany jest z szyn kolejowych na podkładach betonowych z przytwierdzeniem spręŜystym SB3. Wybudowano równieŜ trzy
przystanki (Katowice Sokolska, Dąb Huta Baildon)
oraz jeden nieczynny do czasu wybudowania centrum handlowo-rozrywkowego na terenach dawnej
kopalni Gottwald). W czasie przepinania, od 7 do
10 czerwca, wstrzymany był oczywiście ruch tramwajowy – linie 11 i 41 zawracały od strony Stadionu
Śląskiego do Chebzia i Bytomia, linia 16 kursowała
ze zwiększoną do 7 minut częstotliwością (obsługiwana była wyłącznie wagonami 116Nd), a linie 6,
23 i 41bis zawieszono. Komunikacja zastępcza obsługiwana była w dni robocze przez 12 autobusów,
po 6 z PKM Świerklaniec i PKM Katowice. Kursowała z 5-minutową częstotliwością w godzinach
szczytu. PKM Świerklaniec, który debiutował jako
przewoźnik zatramwajowy, podstawił swoje najlepsze autobusy w postaci wyremontowanych w KZNS
ikarusów 260 i 280.
! Kielce (autobus). W związku z dalszymi pracami remontowymi przy rondzie Giedroycia i zamknięciem wjazdu na ul. Paderewskiego, od 17.07.
do odwołania autobusy linii nr 3, 9, 15, 22, 25, 35,
36, 39, 49 jadące od strony ronda Grudzińskiego
jeŜdŜą ulicami Czarnowską – śelazną – Grunwaldzką i dalej stałymi trasami. Autobusy linii 18 od
pętli przy dworcu PKS kursują prosto ulicą śelazną
i Grunwaldzką, a następnie normalną trasą.
! Lublin (autobus). Od września planowane
jest wprowadzenie na dwumiesięczny okres próbny
3 linii nocnych MPK. Linie te mają być obsługiwane
przez minibusy wynajęte z Lubelskiej Korporacji
Komunikacyjnej, a kursować mają tylko od piątku
do niedzieli w godzinach 23:30–3:30. KaŜdy z nich
ma wykonywać po 9 kursów po trasach prowadzących przez centrum miasta. Punktem, w którym
spotykać się będą wszystkie linie będzie Dworzec
Główny PKP. Jak twierdzi prezes MPK, oferta skierowana jest głównie dla studentów, wracających
z klubów i dyskotek. Szacunkowy koszt biletu to
około 4 zł. Przypomnijmy, Ŝe komunikację nocną
Lublin utracił 30.10.1989 r., kiedy szukając
oszczędności zlikwidowano 3 ostatnie linie nocne
(100, 101 i 102). Później, m.in., Poczta Polska i Lubelska Korporacja Komunikacyjna próbowały
wskrzesić „nocniki”, lecz bez większych rezultatów.
! Lublin (autobus). MPK Lublin skasowało
pierwszego w ciągu ostatnich dwóch lat ikarusa
280. Pechowcem jest 19-letni przegubowiec nr
1813. Ledwo pocięto ikarusa, a na plac kasacyjny
przybył jelcz PR110M nr 2134 i skończył Ŝywot podobnie jak 1813. Tym samym w MPK pozostały juŜ
tylko 2 jelcze PR110M: 2127 i 2137 oraz 66 ikarusów 280.
! Lublin (trolejbus). Na przełomie czerwca
2

i lipca z trolejbusów naleŜących do lubelskiego
MPK zaczęły znikać drabinki. Jak wstępnie ustalili
miejscowi działacze, wszystko to stało się za sprawą pewnego kierowcy, któremu podczas wizyty na
dachu zdarzył się przykry wypadek. OtóŜ zszedł on
z dachu wykorzystując siłę grawitacji, czyli bez uŜycia drabinki... Jak na razie, drabinki poznikały prawie ze wszystkich pojazdów oprócz słynnego ekobusa nr 818.
! Lublin (trolejbus). Kasacja pochłonęła jelcza
PR110E-760, a w zamian za niego po remoncie wyjechał kolejny ex-warszawski trolejbus – 825 (exT015). Co ciekawe, natychmiast dostał reklamę Idei
GSM – taką, jak wcześniej jego brat nr 813 (ex-501)
ze Słupska. Dla towarzystwa, równieŜ po remoncie
wyjechał 751. Ponadto, na halę NG trafił T003.
! Łódź (sprostowanie). Informując w numerze
12 o remoncie torowiska na Bratysławskiej, błędnie
podaliśmy nazwę znajdującej się przy skrzyŜowaniu
z al. Waltera-Janke pętli. Jej prawidłowa nazwa
brzmi nie Oszczepowa lecz Bratysławska. Za błąd
przepraszamy.
! Łódź (tramwaj). Zakończył się remont torowiska na ul. Bratysławskiej. W dniach 13 i 14 lipca,
podczas usuwania zjazdów międzytorowych, linie
tramwajowe 10, 12 i 14 kierowane były od węzła
przy Dworcu Łódź-Kaliska na śabieniec, a na trasie
Dworzec Łódź-Kaliska – Wyszyńskiego uruchomiona została autobusowa komunikacja zastępcza Z-1.
Od 15.07. ruch tramwajowy na Bratysławskiej odbywa się po dwóch torach, jednak ze względu na
trwającą jeszcze modernizację przystanków Bratysławska / Wróblewskiego, do 21.07. tramwaje jadące w kierunku centrum przejeŜdŜały przez pętlę
Bratysławska.
! Łódź (tramwaj). 15.07. na łódzkich torach
zadebiutował wreszcie pierwszy cityrunner złoŜony
w warsztatach przy ul. Tramwajowej. Otrzymał numer 1203, a jego premiera była okazją do kolejnej
imprezy z udziałem VIP-ów. Pierwszy dzień okazał
się jednak dla wagonu pechowy, gdyŜ wykoleił się
na zwrotnicy jednoiglicowej na terenie zajezdni przy
ul. Telefonicznej i w ruchu liniowym pojawił się dopiero 18.07. Będące juŜ w ruchu pozostałe dwa cityrunnery (1201 i 1202) przybyły do Łodzi w całości
z Wiednia, co w przypadku drugiego z nich było
sporym zaskoczeniem. Tramwaj ten zgodnie z planem powinien się pojawić w Łodzi jako ostatni z dostawy, po odbyciu tournée po kilku miastach Europy. Tymczasem niespodziewanie wyjechał na linię
10 juŜ 23.05.
! Opole (autobus). W związku z robotami drogowymi na ul. Mieszka I, od 15.07. autobusy jeŜdŜące tamtędy kursują objazdami. 6 i 11 skręcają
z ul. 1. Maja w Fabryczną (którą normalnie liniowo
nie kursuje Ŝadna linia MZK), by ulicami Armii Krajowej i Obrońców Stalingradu powrócić na swoją
trasę. W zamian za pomijane 4 przystanki uruchomiony został zastępczy przy ul. Fabrycznej. Objazd
6 i 11 jest w istocie skrótem w stosunku do trasy
właściwej. Zupełnie inaczej przestawia się sytuacja
linii 7. Od Wschodniej jedzie ulicami Rejtana, 1. Maja i dalej tak, jak 6 i 11. Dzięki temu siódemka zatacza niemal pełny okrąg. Utrudnienia potrwają około
miesiąca.
! Opole (autobus). 26.07., po 14 miesiącach
objazdów, na swoje stałe trasy powróciły linie 4, 5,
9, F i N. Całe zamieszanie było spowodowane likwidacją grobli w ciągu ulicy Spychalskiego i budową w jej miejsce mostu. Jadąc od Zaodrza w kierunku centrum autobusy korzystają z nowego mostu. W przeciwnym kierunku jeŜdŜą tak, jak od wielu
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lat – ul. Wrocławską. I to równieŜ ma się zmienić,
ale dopiero, gdy przebudowane zostanie skrzyŜowanie Niemodlińskiej ze Spychalskiego. A na ten
cel w miejskiej kasie pieniędzy brak.
! Opole (rozkłady jazdy). Przy współpracy lokalnego Radia O’le i dzięki hojności sponsorów wydany został rozkład jazdy autobusów opolskiego
MZK. Wydawnictwo zawiera rozkłady wszystkich linii. Dla kaŜdej zamieszczone są tabelki dla obydwu
kierunków jazdy. Odjazdy na jasnym tle dotyczą
dnia roboczego, na ciemnym – świątecznego. Dodatkowo kolorami czcionki wyróŜnione są kursy nietypowe, np. nie wykonywane w lipcu i sierpniu, czy
niskopodłogowe. Mimo niezbyt przejrzystego układu i pewnych braków, rozkład jest bardzo pomocny
dla osób korzystających z usług opolskiego MZK.
Dostać go moŜna – bezpłatnie – w kasach MZK.
! Piła (autobus). Tradycyjnie juŜ na okres wakacji została uruchomiona linia P w relacji Pl. Zwycięstwa – Płotki. Linia kursuje codziennie co godzinę. W tym roku nie ma podziału na dni słoneczne
i pochmurne. Nowością jest to, Ŝe autobusy przejeŜdŜają ul. Styki. Autobus zatrzymuje się na przystankach: Al. Powstańców Wielkopolskich / Szkoła,
Al. Powstańców Wielkopolskich / Łączna, Kossaka /
Pętla oraz na sezonowych: Kossaka / Rębajło n/Ŝ
i Płotki / Pętla. MZK poinformowało, Ŝe autobus wyruszy od 22.06., a wypuściło autosanika H6 juŜ
20.06. i, jak łatwo przewidzieć, wywoził z miasta
zanieczyszczone powietrze, a przywoził świeŜe, za
co dyrekcji MZK szczere Bóg zapłać! RównieŜ, tradycyjnie na okres wakacji, linia 5 dostała nowy, Ŝółty rozkład wakacyjny (24.06.–31.08.). W szczycie
kursuje co 12 minut, a co 15 w pozostałych godzinach. W soboty i święta częstotliwość pozostaje
bez zmian. Sensacyjne jest natomiast to, Ŝe w dni
robocze po godzinie 18 6 kursów z pl. Inwalidów
prowadzi do ul. Kusocińskiego, gdzie ustawiono
dwa nowe przystanki. Jak chwali się MZK, jeŜeli
pomysł się sprawdzi, to kursy te od września pozostaną. JuŜ dzisiaj moŜemy powiedzieć wprost, Ŝe
jest to pomysł durny – 5 omija bowiem jeden
z waŜniejszych przystanków Bydgoska / WCH. JeŜeli MZK chciało zaoszczędzić na kilometrach, to
moŜna było skierować autobus, np. na parking pod
komendą policji lub kazać robić nawrót ulicami Wawelską i Łowiecką. Na ul. Kusocińskiego przystanek
dla wsiadających leŜy na uboczu przy gliniance,
z czego cieszą się najbardziej komary, poniewaŜ
mogą urządzać sobie bezpłatne wycieczki na osiedle Górne. A moŜe MZK planuje wprowadzić sieciówki dla komarów?
! Piła (autobus). Do Solca Kujawskiego wyjechały i powróciły po remoncie jelcze nr 316 i 320.
Zostały wymalowane w nowe pilskie barwy, zmieniono im reflektory z podwójnych okrągłych na prostokątne, przyklejono duŜy napis „Jelcz”, dostały
nowe kasowniki i nowe siodełka. Poprzednia reklama 316 (Fuji Foto Zaranek) została przeniesiona na
busa 369, oczywiście w nowej, ohydnej formie. Po
371 jest to kolejny oszpecony jelcz. Brak na placu
autosana H9-227 sugeruje, Ŝe przechodzi on remont w Solcu.
! Piła (autobus). Piłę opanowują patyczaki –
MZK wymienia przystanki na nowe, wykonane
w formie słupka w kolorze czerwonym ze znakiem
„przystanek” oraz numerem linii.
! Piła (autobus). W połowie czerwca ukazał się
informator, a właściwie dezinformator MZK Piła.
Sprzedawany w budkach MZK po 1 zł zawiera
sformułowanie: „Za zmiany w rozkładach jazdy odpowiada MZK Sp. z o.o. w Pile.” Gratulujemy! Czy

wszyscy, którym nie udało się odjechać autobusem
według informatora, powinni zamawiać taksówkę na
koszt MZK lub osoby odpowiedzialnej za drukowanie takich „koszmarków”?
! Piła (autobus). Kolejny negatywny przykład
z działalności MZK widnieje na przystanku Kossaka
/ Basen. Wiszą tam sobie dwa rozkłady jazdy linii
10. My wiemy, który jest aktualny, ale inni pasaŜerowie – nie. Kiedyś MZK na rozkładach zamieszczał
informację: „Rozkład waŜny od...” Ale to było kiedyś. Przy okazji – na tym samym przystanku moŜna
się dowiedzieć, Ŝe autobusy kursują ul. Styki. No
cóŜ, upał wszystkim daje się we znaki. Tylko, Ŝe
panowie z MZK biorą za swoją ignorancję pieniądze.
! Piła (autobus). W lokalnej prasie ukazał się
obszerny artykuł o konflikcie mającym miejsce
w MZK pomiędzy dyrekcją, a kierowcami z Solidarności.
! Piła (autobus). Piegus zawiesił kursowanie linii podmiejskiej do Śmiłowa.
! Pobiedziska (tramwaj). Drodzy Czytelnicy,
czy pamiętacie primaaprilisowy dowcip z Nowinek
z Pyrogrodu nr 6 (80) z 16.03.2001 r. o odkryciu
śladów tramwaju w Pobiedziskach? Wydawać by
się mogło, Ŝe będzie on „Ŝył” do ukazania się następnego numeru. Jednak 26 lipca bieŜącego (!!!)
roku do jego autora, Piotra Dutkiewicza, zadzwoniła
pani z Biura Promocji Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska z pytaniem, skąd posiada tak rewelacyjne
informacje. Chciano je wykorzystać w materiałach
promocyjnych miasta...
! Radom (autobus). MPK w Radomiu sprowadziło piętrowy autobus MAN Waggon Union D91
(rok produkcji 1987). Autobus posiada 46 miejsc
siedzących na górze i 36 na dole. Będzie obsługiwał tylko linie, na których nie ma przeszkód w postaci zbyt niskich konstrukcji drogowych lub gałęzi
drzew. Na niektórych ulicach gałęzie będą musiały
zostać przycięte, aby pojazd nie musiał jeździć
środkiem jezdni. Po testowej jeździe w dniu 19.07.
ustalono, Ŝe piętrus nadaje się obecnie do obsługi
linii 4 i 21. Na tych trasach jest najmniej tego typu
przeszkód. Od 31.08. zostanie uruchomiona specjalna linia turystyczna, którą będzie obsługiwał autobus piętrowy. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
zaakceptował zaproponowaną trasę, która ostatecznie przedstawia się następująco: Dworzec PKP,
Beliny-PraŜmowskiego, 25. Czerwca, Sienkiewicza,
Mickiewicza, Traugutta, śeromskiego, Malczewskiego, Kelles-Krauza, 25. Czerwca, śeromskiego,
Szklana, Struga, 11. Listopada, Zborowskiego, Paderewskiego, Sempołowskiej, Rapackiego, Chrobrego, 11. Listopada, Szarych Szeregów, Mireckiego, Limanowskiego, Narutowicza, Traugutta, Beliny-PraŜmowskiego, Dworzec PKP. Czas przejazdu
wynosi 42 minuty, a częstotliwość kursowania 60
minut. Linia będzie funkcjonowała tylko w dni wolne
od pracy, w okresie od 31 sierpnia do 27 października (z wyjątkiem 7 i 8 września). W dni powszednie
piętrus będzie kursował na liniach 4 lub 21.
! Szczecin (przetarg). Miasto Szczecin ogłosiło
konkurs na obsługę komunikacji i infrastruktury
tramwajowej. Ewentualny zwycięzca miałby przejąć
pracowników, tabor, wyposaŜenie warsztatów, tory
i trakcję na co najmniej 15 lat. Minimalną cenę
przejmowanego majątku ustalono na 35 mln zł.
W zamian za obsługę i modernizację komunikacji,
inwestor ma otrzymywać opłaty za wozokilometry.
Termin przyjmowania ofert to 13 sierpnia. Wśród
zainteresowanych wymienia się, m.in., firmy Siemens i Bombardier.

! Szczecin (tramwaj). W połowie lipca zakończył się remont połączony z niewielką modernizacją
składu 105N 684+689. W wagonach wstawiono duŜe szafy sterownicze oraz pojedyncze gniazda sterowania wielokrotnego (identyczne jak w wagonach
105Na 596+599). Kabel wysokiego napięcia nadal
znajduje się na dachu. Pozostałe zmiany są juŜ
bardziej typowe – przetwornice statyczne i poręcze
pomalowane na Ŝółto. W obydwu wagonach zamontowano pantografy OTK-2.
! Szczecin (tramwaj). Podczas przygotowywania terenu pod budowę kolejnych estakad na ul.
Gdańskiej (pomiędzy mostem Cłowym a pętlą Basen Górniczy) natrafiono na ukryte pod grubą warstwą ziemi tory tramwajowe. Wszystko wskazuje na
to, Ŝe fragment czynnej do 1945 roku trasy w kierunku Lotniska zasypano po wojnie, podczas budowy nasypu dla podwyŜszenia ulicy. Nie przeszkadzająca w budowie reszta torów nadal spoczywa w ziemi. Wśród wyciągniętych fragmentów
szyn znaleziono, m.in., krzyŜownicę o nietypowym,
duŜym skosie, notabene, będącą w lepszym stanie,
niŜ większość eksploatowanych...
! Szczecin (tramwaj). Skład 105N2k/S/2000
789+790, który w połowie kwietnia został rozłączony i kaŜdy z jego wagonów jeździł jako solówka,
znowu jest złączony.
! Tychy, Mikołów (autobus). Meteor Jaworzno, w chwili obecnej największy prywatny przewoźnik komunikacji miejskiej w GOP-ie, wzbogacił się
w czerwcu o dwa nowe produkty z Laskowic – są to
jelcze M101I-860 oraz M121-869. 860 moŜna spotkać na linii 294, a 869 pokazuje się na razie na linii
157.
! Warszawa (autobus). 11.07. około godziny
5:00 na skrzyŜowaniu ul. Stawki i al. Jana Pawła II
autobus neoplan N4020 (6717), jadący jako 11 brygada linii 157, wjechał na skrzyŜowanie przy czerwonym świetle i uderzył w bok przejeŜdŜającego
samochodu dostawczego marki Mercedes, który
przewoził pieczywo. W wyniku wypadku ranni zostali kierowcy obu pojazdów, a z samochodu dostawczego na ulicę wysypały się bułki.
! Warszawa (autobus). 17.07. około godziny
4:50 na ul. Mszczonowskiej w Jankach w tył autobusu ikarus 260.73A-6414 linii 711, jadącego w kierunku Okęcia, uderzył samochód cięŜarowy DAF.
W wyniku wypadku ranne zostały trzy pasaŜerki autobusu. Uszkodzony autobus ściągnięto do zajezdni
ciągnikiem tatra.
! Warszawa (autobus). 18.07. pojawiła się kolejna reklama całopojazdowa na autobusie MZA.
Tym razem ikarus 280.70E-5752 dostał biały podkład i reklamę sklepu Go Sport. W malowaniu zakładowym pozostała ściana przednia, przednia
część ściany lewej oraz dach. Reklama wykonana
jest starannie i wygląda estetycznie, w przeciwieństwie do dwóch reklamowych ikarusów 280.26
z zajezdni Ostrobramska (2557 i 2593). W dniu
1.06. zostały one pomalowane przez dzieci na „zlecenie” Centrum Handlowego King Cross, co nie
wpłynęło pozytywnie na ich wygląd.
! Warszawa (autobus). 22.07. ze stanu MZA
zostały skreślone następujące autobusy: zakład R5
Inflancka – 6450, 6452, 6453, 2900, 2903, 2905;
zakład R11 Kleszczowa – 2652, 2688, 2737. NaleŜy dodać, Ŝe wozy z numerami 64xx to autobusiki
ikarus 405.01, a pozostałe to ikarusy 280.26.
Wszystkie zostały zakupione przez firmę ITS z Radomia.
! Warszawa (autobus). W związku z remontem nawierzchni południowej jezdni Al. Jerozolim-
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skich od pl. Zawiszy do pl. Starynkiewicza, od dnia
12.07. od około godziny 23:00 do 15.07. do około
godziny 4:00 autobusy niŜej podanych linii były
skierowane na trasy objazdowe:
- linie 127, 128, 130, 508, 517, 521, 523, 603, 605,
608 i 612 od pl. Zawiszy w kierunku centrum kursowały ulicami: Raszyńską – Koszykową – pl.
Starynkiewicza – Nowogrodzką – Lindleya – Al.
Jerozolimskimi i dalej stałymi trasami;
- linie 175, 512 i 611 od skrzyŜowania Raszyńska /
Koszykowa w kierunku Centrum ulicami: Koszykową – pl. Starynkiewicza – Nowogrodzką – Lindleya – Al. Jerozolimskimi i dalej bez zmian. Na
trasach objazdowych obowiązywały przystanki
Tarczyńska 01 (dla wszystkich linii) oraz tymczasowy w Al. Jerozolimskich za pl. Starynkiewicza
(obowiązujący dla linii 127, 128, 130 i 175 jako
stały, a dla linii 603, 605, 608, 611 i 612 na Ŝądanie).
Jednocześnie na czas objazdu została zmieniona
trasa linii 159 w kierunku pętli Koło. Od skrzyŜowania Koszykowa / pl. Starynkiewicza autobusy tej linii
kursowały: pl. Starynkiewicza – Nowogrodzką –
Lindleya – Al. Jerozolimskimi – pl. Zawiszy – Towarową i dalej bez zmian.
! Warszawa (autobus). W związku z zamknięciem rampy wjazdowej na krańcowe przystanki autobusowe przy Dworcu Centralnym, od dnia 17.07.
trasa linii 510 od ronda ONZ do pętli Dw. Centralny
31 przebiega ulicami: Świętokrzyską – Emilii Plater
– Al. Jerozolimskimi – al. Jana Pawła II. Na nowym
odcinku trasy obowiązują przystanki: Rondo ONZ
05, Dw. Centralny 17. Trasa w przeciwnym kierunku pozostała bez zmian.
! Warszawa (autobus). W związku z kolejnym
etapem robót przy budowie stacji metra A-17 Dworzec Gdański, w nocy z 17 na 18.07. na stałe uległy
zmianie trasy linii 127, 518 i 607. Trasa linii 127 od
mostu Gdańskiego w kierunku krańca Nowe Włochy przebiega ulicami: Słomińskiego – zawrotka
przy ul. Międzyparkowej – Zakroczymską – Konwiktorską – Muranowską i dalej bez zmian. Z kolei trasy linii 518 i 607 od mostu Gdańskiego w kierunku
pętli Pl. Trzech KrzyŜy i Os. Kabaty przebiegają ulicami: Słowińskiego – zawrotka przy ul. Międzyparkowej – Zakroczymską – Konwiktorską – Bonifraterską i dalej stałymi trasami. Trasy ww. linii
w kierunku przeciwnym nie uległy zmianie. Z dniem
18.07. prawdopodobnie do listopada został czasowo zlikwidowany przystanek linii 103 Dw. Gdański
07.
! Warszawa (autobus). W związku z oddaniem do uŜytku zatoki przystankowej na ul. Leszno
za skrzyŜowaniem z ul. Młynarską (w kierunku
Śródmieścia), od dnia 17.07. od około godziny
23:00 przystanek Młynarska 01 dla linii 119, 171
i 190 został przeniesiony z ul. Górczewskiej na ul.
Leszno do nowej zatoki, natomiast na trasie linii
603 przystanek ten został zlikwidowany.
! Warszawa (autobus). W związku z zakończeniem pierwszego etapu przebudowy skrzyŜowania ul. Czerniakowskiej z ul. Chełmską, od 15.07.
od około godziny 22:30 przywrócone zostały stałe
trasy linii 107, 141 i 611. Ponadto, została utrzymana korekta trasy linii 119.
! Warszawa (autobus). W związku z remontem nawierzchni północnej jezdni ul. Hynka na odcinku od ul. świrki i Wigury do ul. Radarowej, od
dnia 19.07. od około godziny 22:00 do 22.07. do
około 6:00 autobusy linii 189 jadące w kierunku pętli
Os. Górczewska zostały skierowane na trasę objazdową od skrzyŜowania Sasanki / świrki i Wigury
3

/ Hynka ulicami: świrki i Wigury – 17. Stycznia – al.
Krakowską i dalej stałą trasą. Trasa w kierunku
przeciwnym nie zmieniła się.
! Warszawa (autobus). W związku z kolejnym
etapem budowy Trasy Siekierkowskiej i wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji ruchu na
skrzyŜowaniu ul. Czerniakowskiej z ul. Chełmską,
od wieczora 20.07. do odwołania (na około dwa tygodnie), autobusy linii 107, 141 i 611 zostały skierowane na trasy objazdowe:
- linie 107 (w kierunku pętli Esperanto) i 141 (w kierunku pętli Marysin) od skrzyŜowania Dolna /
Chełmska / Belwederska Belwederską – Gagarina i dalej stałymi trasami;
- linia 611 (w kierunku pętli Okęcie) od skrzyŜowania Chełmska / Sobieskiego / Belwederska ulicami: Chełmską – zawrotka przy zajezdni autobusowej Chełmska – Chełmską – Sielecką – Gagarina i dalej bez zmian.
! Warszawa (autobus). W związku z następnym etapem robót drogowych na Wale Miedzeszyńskim, od wieczora dnia 22.07. do 23.07. do
około godziny 5:00 uległ zmianie przebieg trasy linii
146. Od skrzyŜowania Wał Miedzeszyński / Wersalska autobusy tej linii będą kursowały w obu kierunkach Wałem Miedzeszyńskim – Zwycięzców –
Francuską i dalej stałą trasą.
! Warszawa (autobus). W związku z wykonaniem wysepek autobusowych w rejonie nieczynnych przystanków tramwajowych na ul. Słomińskiego, od dnia 24.07. dla linii 103 zostały uruchomione
dodatkowe przystanki na Ŝądanie – Baseny Inflancka 03 i 04.
! Warszawa (autobus). W związku z remontem wiaduktu nad torami kolejowymi i remontem ul.
Sienkiewicza w Piasecznie, od 25.07. od godziny
11:00 do odwołania (na około 3 miesiące), autobusy linii 727 zostały skierowane na trasę objazdową
od skrzyŜowania Puławska / Okulickiego w obu kierunkach ulicami: Okulickiego – Nową – Słoneczną –
Postępu – Przemysłową – Bobrowiecką – Główną –
Pod Bateriami i dalej bez zmian. Przystanki Gołków-Letnisko zostały przeniesione na ul. Główną.
! Warszawa (bilety). Zarząd Transportu Miejskiego dopiero po ponad dwóch miesiącach obowiązywania wspólnego biletu ZTM i PKP wpadł na
to, Ŝe jedną z podstaw sukcesu takiego przedsięwzięcia jest dobra informacja. We wszystkich środkach transportu pod zarządem ZTM, a takŜe na
stacjach i przystankach PKP (niestety, nie wszystkich) pojawiły się niedawno ładne, kolorowe schematy informujące o zasięgu obowiązywania biletów
ZTM w pociągach PKP. CóŜ, lepiej późno niŜ wcale. Brakuje nam tylko schematów w pociągach i na
wszystkich przystankach ZTM i PKP.
! Warszawa (przetarg). W pierwszych dniach
lipca Zarząd Transportu Miejskiego rozstrzygnął
przetarg na dostawcę nowoczesnych słupków przy-

stankowych dla Warszawy. Głównymi kryteriami
branymi pod uwagę były wytrzymałość na zniszczenie i cena. Do konkursu stanęły cztery firmy.
Przed ogłoszeniem wyników przetargu wszystkie
słupki zostały poddane próbom wytrzymałościowym
na Politechnice Warszawskiej. Ostatecznie zwycięzcą została firma Dylik z Leszna, która oprócz
pomyślnie zakończonych prób wytrzymałościowych
zaproponowała stałą cenę przez trzy lata, czyli na
okres trwania kontraktu. Jednak, po ogłoszeniu wyników przetargu, dwie z biorących w nim udział firm
złoŜyły odwołanie. Zakwestionowały one procedurę
przekazania próbek do badań wytrzymałościowych,
z których usunięto oznaczenia producentów.
Stwierdziły one, Ŝe nie mają pewności, czy zbadano
właśnie próbki ich wyrobów. Komisja przetargowa
uznała złoŜone protesty za zasadne i w połowie lipca. cały przetarg został uniewaŜniony. Obecnie
trwają przygotowania do przeprowadzenia drugiego
przetargu.
! Warszawa (tramwaj). 7.07. około godziny
9:40 na skrzyŜowaniu ul. Nowowiejskiej z al. Niepodległości całym drugim wagonem wykoleił się
skręcający w stronę Wyścigów skład 105Na
1174+1175 linii 4. Początkowo motorowa nie poczuła zdarzenia i przejechała tak około 80 metrów,
niszcząc nawierzchnię ulicy oraz płytki chodnikowe.
Zatrzymanie trwało około godziny, a wykolejeńca
wstawiono za pomocą dźwigu. Co najzabawniejsze,
przyczyną zdarzenia był „nieszczęśliwy zbieg okoliczności”, poniewaŜ motorowa dodała jazdy, kiedy
to przez krzyŜownicę przejeŜdŜała akurat minimalnie wyszczerbiona część obręczy jednego z kół
pierwszego wózka wagonu 1175.
! Warszawa (tramwaj). 22.07. około godziny
16:00 na ul. Górczewskiej (przy HIT-cie) miała
miejsce próba samobójcza starszego Koreańczyka.
Na szczęście dla niego, skończyła się ona niepowodzeniem. Człowiek ten dostał się pod pierwszy
wagon składu 105Na 1018+1063 linii 26. Z urazami
głowy i kończyn został przewieziony do najbliŜszego szpitala. Zatrzymanie trwało około pół godziny.
! Warszawa (tramwaj). Gorzej niestety zakończyła się jazda tramwajem (skład 13N 528+589)
dla innego siedemdziesięciolatka. Dnia 23.07. około
godziny 18:10 człowiek ten zasłabł w ww. tramwaju,
stojącym akurat na przystanku na ul. Nowowiejskiej
(naprzeciwko słynnej kwiaciarni). Mimo błyskawicznie przeprowadzonej akcji reanimacyjnej, męŜczyzny nie udało się uratować. Zatrzymanie trwało ponad godzinę. PoniewaŜ jest to newralgiczny punkt,
w korku utknęło wiele składów (w tym duŜo „zjazdówek” na R-3 Mokotów). Wiele innych pociągów
tramwajowych skierowano na trasy objazdowe.
Tramwaj w asyście NR TW zjechał na R-3, gdzie
prokurator dokonał oględzin zwłok.
! Warszawa (tramwaj). 16.07. jedyny w Polsce skład 105Ng 1424+1423 pojawił się na mieście
bez systemu informacyjnego R&G. Skład został

w niego wyposaŜony w ramach testu w czerwcu
1998 r. (w tym samym okresie skład 105N2k
2016+2017 otrzymał czeski system informacji pasaŜerskiej BUSE). Od tego czasu wyjeŜdŜał on
praktycznie tylko na dodatki na linii 7. Obecnie został wyposaŜony w zwykłe kasety tablicowe i wyjeŜdŜa na róŜne linie obsługiwane przez zajezdnię
R-2 Praga (m.in. 3 i 25).
! Warszawa (tramwaj). 19.07. o godzinie
18:12 na ulicy Puławskiej (przy przystanku Metro
Wilanowska) tramwaj 116Na/2-3024, jadący jako 9
brygada linii 4 w stronę pętli Potocka, wykoleił się
pierwszą osią drugiego wózka. Przyczyną zdarzenia był tłuczeń na jednej z szyn. Nikt nie został ranny. W akcji ratowniczej brały udział dwa dźwigi
tramwajowe i pogotowie torowe. Zatrzymanie trwało
50 minut i spowodowało dosyć duŜe utrudnienia
komunikacyjne w tym rejonie Warszawy.
! Warszawa (tramwaj). 24.07. po raz pierwszy w ruchu liniowym pojawił się zmodernizowany
skład 1392+1391. Tego dnia jeździł na 25/18.
Przed modernizacją był to skład typu 105Nb/e i stacjonował w zakładzie R-3 Mokotów. Obecnie jest
wpisany na stan R-1 Wola. W trakcie modernizacji
(w Zakładzie Naprawy Tramwajów T3) pudła wagonów zostały przebudowane na trzydrzwiowe (drzwi
i napędy IFE), zainstalowano układ rozruchu zbudowany na tranzystorach IGBT, nowy pulpit motorniczego z monitorem komputera pokładowego, pantografy połówkowe OTK-2, ogrzewanie nawiewne,
siedzenia wandaloodporne TAPS, wykładzinę antypoślizgową i Ŝółte poręcze. Skład został wyposaŜony równieŜ w system informacyjny BUSE.
! Wrocław (tramwaj). Wagon 2318, po kolizji
z tirem, stoi na terenie Protramu i czeka na ekspertyzę. Najprawdopodobniej zostanie darowane mu
Ŝycie, lecz nieprędko wróci do słuŜby.
! Wrocław (tramwaj). W dniach 20 i 21 lipca
odbyły się we Wrocławiu Dni Ulicy Świdnickiej,
podczas których zostały wystawione do obejrzenia
tramwaje historyczne miasta Wrocławia. Wrocławianie mogli zobaczyć wagon 102N-2110, G-081
(ex-1501), Jasia i Małgosię oraz LH. ChociaŜ pogoda w sobotę nie dopisała, to zwiedzających było
bardzo wielu. MoŜna było dowiedzieć się wielu ciekawych informacji o przeszłości i teraźniejszości
komunikacji wrocławskiej.
! Zielona Góra (autobus). MZK otrzymało
pieniądze na zakup nowych autobusów. Nie ustalono jeszcze ewentualnych dostawców, lecz mowa
jest o zakupie 5–6 12-metrowców. Planowana dostawa nastąpi w pierwszej połowie 2003 roku.
Marek Drewniak, Jarosław Girstun, Jakub
Jackiewicz, Krystian Jacobson, Tomasz
Kaczmarek, Rafał Lamch Krzysztof Lipnik,
Janusz Matuszewski, Mariusz Mazek, Bartosz
Mazur, Magdalena Murawska, Jacek Sobota,
Mariusz Sondel, Marcin Strzelec, Jan Szulew,
Rafał Tarnawski, Bartosz Wurman, Maciej Zyśko

Z półki bibliofila

święcona tej tematyce: pracę zbiorową Maly atlas
mĕstske dopravy 2001 (wyd. Gradis Bohemia s.r.o.
2001).
Owa tematyka to jednak jedyna rzecz, która łączy
oba wydawnictwa. Na pierwszy rzut oka róŜnice
dostrzegalne są juŜ w samej szacie graficznej. Maly
atlas... jest przede wszystkim estetycznie wydany,
z duŜą ilością kolorowych fotografii, czego brakuje
w Elektrifikovanych systemach MHD. Ponadto, ma
on poręczny format kieszonkowy.
Tyle o wydaniu, zajrzyjmy wiec do środka. Maly

atlas... składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy
z nich poświęcony jest taborowi tramwajowemu,
trolejbusowemu i metra, jaki występuje obecnie na
terenie Czech i Słowacji. KaŜdy typ wozu został tu
omówiony osobno i dość dokładnie. W opisie,
oprócz charakterystyki technicznej, znajdziemy
równieŜ róŜne dane statystyczne, np. w jakich miastach występował dany typ, a takŜe liczne zdjęcia.
NaleŜy podkreślić, Ŝe autorzy uwzględnili wszelkie
moŜliwe modernizacje taboru, często wykonywane
tylko w jednym mieście dla konkretnego przedsię-

Maly atlas mĕstske
dopravy 2001
W piątym numerze Przystanku prezentowałem
publikację dokonującą przeglądu sieci tramwajowych i trolejbusowych Czech i Słowacji (Elektrifikovane systemy MHD). W bieŜącym numerze
chciałbym przybliŜyć inną publikację, równieŜ po4
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biorstwa. Jedynego, czego moŜe tu brakować, to
schematycznych rysunków poszczególnych typów
taboru (które, nawiasem mówiąc, są tak charakterystyczne dla czeskich publikacji).
Kolejny rozdział to omówienie poszczególnych
miast. Podobnie, jak w Elektrifikovanych systemach
MHD otrzymujemy tu podstawowe dane o kaŜdej
sieci, czyli adres przedsiębiorstwa, adres internetowy, czy spis linii. Autorzy tej publikacji poszli jednak
dalej. KaŜda część opatrzona jest opisem, w którym
znajdziemy krótką historię miasta, zarys dziejów
i dzień dzisiejszy komunikacji miejskiej, a takŜe
zwięzłe informacje o taborze. Pod tym względem
wydawnictwo to zawiera duŜo więcej przydatnych
informacji niŜ to spod znaku Wolfa. Walory publikacji podnosi równieŜ spora ilość barwnych zdjęć taboru występującego w kaŜdym mieście.
Rozdział trzeci poświęcony jest taborowi muzealnemu. Przedstawione tu zostały eksponaty, które
moŜemy zobaczyć odwiedzając muzea transportu
miejskiego w Pradze lub w Brnie, a takŜe wyszczególniony został pozostały tabor historyczny, będący
w posiadaniu poszczególnych przedsiębiorstw.
Ostatni rozdział to kompletne zestawienie taboru
eksploatowanego w poszczególnych miastach
Czech i Słowacji.
Podsumowując, jest to pozycja bardzo udana, zarówno pod względem merytorycznym, jak i edytorskim, na pewno warta zainteresowania. Ale która
z nich: czy Maly atlas... czy Elektrifikovane systemy
MHD jest lepsza – ocenę pozostawiam Czytelnikom. Według mnie kaŜdy szanujący się miłośnik
komunikacji miejskiej powinien posiadać w swojej
biblioteczce obie te pozycje.
Sebastian Staschiok

Projekty tramwaju
trasngranicznego
Powojenne granice wytyczone na Nysie i Odrze
podzieliły, m.in., dwie sieci tramwajowe – w Görlitz
i Frankfurcie nad Odrą. Dziś, po blisko sześćdziesięciu latach, w obu tych miastach myśli się o powrocie tramwajów na wschodnie brzegi rzek granicznych.
We Frankfurcie juŜ od kilku lat powraca temat
tramwaju do Słubic. W ostatnich miesiącach przedstawiono kolejny projekt. Przewiduje on budowę kilkusetmetrowego odcinka jednotoru od frankfurckiej
linii nr 1 przez most graniczny, zakończony trójkątem manewrowym zaraz za mostem, na rondzie
w Słubicach. Przez most miałaby jeździć jedna lub
dwie linie – mówi się o 4 i 6. Projekt określa koszty
budowy na około 3,1 mln euro, roczny deficyt (!)
szacuje się na około 400 tys. Euro. Jak widać po
tych załoŜeniach, szanse realizacji projektu są raczej marne. Mimo tego, władze zarówno Frankfurtu
jak i Słubic nie mówią stanowczego „nie”.
Dla odmiany, w Görlitz i Zgorzelcu dyskutowane
są aŜ 3 alternatywne projekty. Spośród nich faworytem władz obu miast jest trasa wiodąca przez most
graniczny. Zaletą tej koncepcji jest to, Ŝe linia połączy ścisłe centra obu miast. Do tego jest to projekt
najtańszy, kosztujący około 5 mln euro. Linia ma
zaczynać się w Görlitz na Postplatz, dalej wieść ma
przez Schuetzenstraße i południowymi obrzeŜami
parku miejskiego ma docierać do mostu. Po polskiej
stronie planuje się trasę ulicami Piłsudskiego, Kościuszki do dworca kolejowego. Pozostałe dwie
koncepcje są droŜsze: 5,2 mln euro (trasa przez
Schuetzenweg) i 5,9 mln euro (linia w okolicach Ni-

kolaigraben, wymagająca zbudowania nowego mostu).
Jeśli władze obu miast zdecydują się na realizację tego projektu, to tramwajem przez Nysę będzie
moŜna przejechać w okolicach 2007–2008 roku,
o ile Polska do tego czasu wstąpi do Unii Europejskiej.
Marek Drewniak

Za udzielenie cennych danych pomocnych przy
pisaniu tego tekstu dziękuję serdecznie Tomkowi
Igielskiemu.
Krzysztof Lipnik, KMKM w Warszawie

Połówkowe pantografy
nad wagonami 13N
w Warszawie

Z dniem 1 lipca reforma układu komunikacyjnego
w Częstochowie weszła w Ŝycie. Przypomnijmy, Ŝe
projekt, który ostatecznie zatwierdzono do wprowadzenia był kolejnym z rzędu. Wcześniejsze wersje
zakładały więcej zmian. Prezentowano w nich
znacznie śmielsze i – co istotne – ciekawe rozwiązania. Na przykład wersja z listopada 2000 r. przewidywała małą rewolucję (opartą jednakŜe na dotychczasowym szkielecie – z budowania komunikacji od podstaw zrezygnowano po ankietach przeprowadzonych wśród pasaŜerów) – zakładano powstanie kilku nowych linii (29, 34, 35), połączenie
miejskich z podmiejskimi i spore przetasowania tras
linii istniejących. Ten projekt spotkał się jednak
z ostrą krytyką mieszkańców miasta. Projektodawcy
przyznali zresztą, Ŝe jest on niedoskonały, bo nie
uwzględniał dojazdów do szkół (!). To, oczywiście,
kompromitacja specjalistycznej firmy, zwaŜywszy,
Ŝe dojazdy do szkół stają się sukcesywnie w ciągu
ostatnich lat podstawą komunikacji miejskiej. Kolejny zamysł – chyba najlepszy – z wiosny roku 2001
(powstały po konsultacji z mieszkańcami na otwartym forum) – wolny jest od wszelkich niemoŜliwych
do przyjęcia fanaberii, zawiera jednak ciekawe propozycje.
Wersja, która miała ostatecznie wejść w Ŝycie
(wiosna 2002 r.) została pozbawiona wielu ciekawych rozwiązań, które nie wytrzymały zderzenia
z przyzwyczajeniami pasaŜerów. Mimo to, nie doczekała wejścia w Ŝycie w niezmienionym stanie.
W ostatniej chwili władze miasta uległy opinii publicznej, domagającej się skierowania autobusu
nowo wybudowaną trasą, powstałą z połączenia
ulic Szajnowicza-Iwanowa i Obrońców Westerplatte, zmieniając przebieg linii 25. Uprzednio bezczelnie twierdziły, Ŝe nie spodziewają się na tej trasie
odpowiednich potoków. Tymczasem linia 25
w takim kształcie przysłuŜy się właśnie mieszkańcom tego obszaru, który dotąd pozbawiony był właściwie komunikacji miejskiej (a istnieją tam spore
osiedla). PasaŜerom z Północy z kolei ni w duszę ni
w oko jest to połączenie: zaleŜało im na szybszym
połączeniu z Parkitką i Jasną Górą – otrzymali moŜliwość dojazdu na około z centrum miasta.
Jak juŜ wspomniano, decyzja zapadła w ostatniej
chwili i MPK musiało zmieniać rozwieszone juŜ rozkłady jazdy (oczywiście, nie o wszystkich przystankach pamiętano, ale to sprawa oczywista). I w tym
momencie na niebie pojawił się grom: 25 nie mogło
pojechać nową trasą, gdyŜ – prawie całkowicie gotowa – została oprotestowana przez mieszkańców
ul. Obrońców Westerplatte, Ŝądających, m.in., barier dźwiękochłonnych. Z uwagi na rozpoczęte postępowanie, otwarcie zostało wstrzymane przez
Naczelny Sąd Administracyjny. W efekcie linia 25
kursuje objazdem przez al. AK i Dekabrystów (a taką miała mieć ładną trasę przez PCK (!), co jest zupełnym nonsensem – przez nikogo jednak niezawinionym, a mieszkańcy ul. Obrońców Westerplatte
mają na pieńku ze społecznością całego miasta (tu
i ówdzie słychać o zamiarach wybicia wszystkich
szyb przy tej ulicy. CóŜ, oby nie ucierpieli na tym
niewinni...). Jeśli chodzi natomiast o durną trasę linii

W historii warszawskiej komunikacji niewiele było
wagonów typu 13N z pantografami połówkowymi.
Pierwszym z nich był wagon 174 z potrójnego składu 176+174+175, któremu próbnie zamontowano
połówkę typu OTK2. A był to dzień 15.12.1977 r.
Jednak dwa dni później skład ten uległ powaŜnemu
wypadkowi i prototypowy pantograf z wozu 174
zdemontowano. Dodam teŜ, Ŝe po naprawieniu wagon ten nigdy połówki juŜ nie odzyskał.
Drugim wagonem, który dostał pantograf połówkowy był wóz 135 ze składu 134+135+123. MoŜna
powiedzieć, Ŝe odziedziczył go po wozie 174. Jednak na początku kursowania potrójniaków (od października 1977 r.) skład ten jeździł z pełnym Stemmannem.
Kolejnym wagonem, który doczekał się połówki
był 169 ze składu 166+169+167. W wagonie tym
zaszła przy okazji potrzeba zastosowania układu
bloczków oraz przesunięcia wlotu linki na lewą
część dachu nad skrzynią filmu.
Warto zauwaŜyć, Ŝe na wagonach 174 i 135
omawiane pantografy eksploatowane były „z włosem”, a na wagonie 169 „pod włos”. Zimą 1977/78
pozamieniano takŜe kolejność wagonów w dwóch
z tych trzech potrójniaków. Wagony 174 oraz 169
trafiły na końce składów i powstały pociągi o numerach 176+175+174 oraz 166+167+169. Dodatkowo,
z pantografem od wagonu 169 cały czas były jakieś
problemy, poniewaŜ co chwila pojawiał się on na
przemian a to z połówką a to ze zwykłym pantografem.
Potem przez wiele lat nic się nie działo. Dopiero
w czerwcu 1994 roku połówkowy pantograf otrzymał pierwszy wagon „Ŝaby”, czyli zmodernizowanego składu 821+818, który przeszedł NG w warsztatach T-3. Nie był to jednak OTK2, a połówkowy
pantograf austriackiej firmy Stemmann. Jednak
z czasem równieŜ wagon 821 stracił połówkę na
rzecz pełnego pantografu ze ściągaczami.
Dopiero niedawno (22.04.2002 r.) na ulicach
Warszawy pojawił się kolejny skład 13N z pantografami typu OTK2. Mianowicie, to właśnie wtedy
z remontu wyjechał Ŝoliborski skład 540+492. Kilka
dni później pojawił się on w ruchu liniowym. I ciekawostką jest, Ŝe wagon 540 zdąŜył juŜ ową połówkę połamać. Na szczęście R-4 szybko ją poskładało. Jednak mankamentem jest fakt, Ŝe skład ten
pomalowany jest w reklamę (Franke). Dlatego bardzo się ucieszono, gdy nieco ponad miesiąc później
(4.06.2002 r.) z NG wyjechał kolejny skład 13N
(706+707) z zajezdni R-4. Tym razem pomalowany
miał być w barwy zakładowe. Jednak w ostatniej
chwili warsztaty zapaćkały go reklamą (Telepizza).
Tak więc miłośnicy nie mieli okazji uwiecznienia
składu 13N w malowaniu miejskim z pantografami
typu OTK2. Miejmy nadzieję, Ŝe wkrótce pojawi się
taka moŜliwość.
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Po wejściu w Ŝycie
reformy

5

25, została ona wprawdzie zmieniona przez władze
miasta niejako poza reformą, jednakŜe to projektodawcę – Biuro InŜynierii Transportu winić naleŜy za
takie jej skierowanie. Choć na otwartym forum w listopadzie 2000 roku przedstawiciele firmy przechwalali się, Ŝe jest to projekt na 10 lat, Ŝadne inwestycje drogowe (choć budowa ich juŜ wówczas
była zaawansowana) nie zostały w nim przewidziane. A w opracowanym przez BIT układzie wybór linii
25 jest najmniejszym złem, jako Ŝe skierowanie tu
bardziej predestynowanych linii (16) całkowicie psułoby załoŜenia częstotliwościowe.
RównieŜ bez związku z reformą zdecydowano się
wycofać autobusy z ul. Rolniczej, jako Ŝe zlokalizowana tu pętla znajdowała się na działce nie będącej
własnością miasta. Zamiast jednak wykorzystać dojeŜdŜającą tu linię (22, a po tej decyzji 15) w innych
rejonach, przedłuŜono ją do pętli przy ul. Fieldorfa.
Mamy więc w efekcie niecodzienny przypadek, gdy
linia kończy trasę przy początku osiedla mieszkaniowego.
Okazuje się jednak, Ŝe projekt, który wszedł
w Ŝycie nie jest wcale ostateczny. Odbiór reformy
przez pasaŜerów naleŜy uznać za bardzo negatywny. I nie chodzi tu bynajmniej jedynie o nieskore do
zmiany przyzwyczajeń staruszki. Nagle okazało się,
Ŝe mieszkańcy dzielnic takich jak Stradom, Sabinów czy Gnaszyn utracili dojazd do linii tramwajowej (pozostawiono im rzadko kursujące linie 30
i podmiejskie). Podobnie jest z linią 28, na którą nie
mogą się juŜ przesiąść przy Politechnice mieszkańcy Tysiąclecia czy Północy. Wszystko to w imię
usuwania tramwajom konkurencji w postaci autobusów, co – jak pamiętamy – było głównym załoŜeniem projektu. A przecieŜ linie, które stamtąd odsunięto (14, 17, 22, 28) nie mogły z tramwajem konkurować, jako Ŝe pokrywały się z nim na odcinku co
najwyŜej dwóch przystanków. Teraz pasaŜerowie
z Sabinowa, chcąc dostać się do tramwaju, muszą
pojechać swoją 14 czy 17 aŜ do alei Najświętszej
Marii Panny, gdzie – jadąc np. na Raków – tramwaju wcale nie wybiorą, bo łatwiej tam przesiąść się
do autobusu (sic!). Tymczasem linia, która z tramwajem autentycznie konkuruje (24) wciąŜ jeździ na
dublującej go trasie – BIT wycofał się z proponowanej trasy przez ulice PCK i Kilińskiego wobec protestów pasaŜerów tej linii (nieskorych do dodatkowego jej wydłuŜenia) i szefów MPK (którzy nie chcieli
jeździć tamtędy przegubowcami).
Wycofanie linii 14, 17 i 22 z al. Wolności oraz
niezbyt udana (o czym wyŜej) trasa linii 25 to chyba
dwie największe wady tej reformy. Za trzecią trzeba
uznać trasę linii 19. NajdłuŜszą dotąd linię w mieście jeszcze bardziej wydłuŜono, kierując ją przez
ul. św. Jadwigi i 7. Kamienic, skąd zniknęła dotychczas tamtędy jeŜdŜąca linia 18. Jak pamiętamy,
usunięcie jej to efekt pewnego błędu projektodawców, z którego się jednak nie wycofali (dlaczego Ŝyjemy w czasach, w których przyznanie do błędu, tak
szlachetne przecieŜ, uznawane jest za ujmę
i kaŜdy boi się go jak ognia) – przeniesienie jej z al.
Armii Krajowej w „korytarz”, czyli ulice Dąbrowskiego i Kilińskiego. Spowodowane w ten sposób zamieszanie pod Jasną Górą jest niemałe – nagle nie
moŜna się stąd dostać ani do centrum (co wiele
osób uznaje za skandal), ani do Mirowa, dokąd
tłumnie co roku zmierzali biwakujący pielgrzymi, korzystając z – w tym jednym (15.08.) dniu – całkowicie przegubowej 18. Cały ten problem moŜna rozwiązać kierując przez ulicę 7. Kamienic nie linię 19,
a 33. Pozostanie jednak problemem fakt, Ŝe do
Grabówki autobusy 19 jadą puste – wszak ludzie
6

nie chcą tam jechać przez św. Jadwigi. Dlatego
przegubowce się marnują.
Z tej przyczyny ostateczny układ linii autobusowych moŜe się jeszcze znacznie zmienić. Zmiany
zapowiadane są na październik, kiedy znany będzie
juŜ pełny obraz poreformowych efektów, związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. JuŜ dziś zewsząd słychać domysły co do planowanych zmian.
Pewne wydaje się przywrócenie poprzedniej wersji
tras linii 14, 17 i 19 oraz skierowanie przez ul. 7.
Kamienic linii 33. Co jeszcze – nie wiadomo. Wiadomo jednak, Ŝe największe larum podnoszą staruszki regularnie w niedziele nawiedzające cmentarze. Jeśli bowiem chodzi o cmentarz Kule, nie tylko
wycofano im autobusy z Rolniczej, ale jeszcze usunięto połączenie ze ścisłym centrum miasta. Co
gorsza, nie doczekały się one na tym, ani na innym,
cmentarzu autobusów niskopodłogowych, które wykazane są w rozkładzie. Całą moc posiadanych 20
ikarusów 412.08 i MANów NL222 skierowano bowiem na szpitale i... tradycyjnie na linie podmiejskie. I tu Działowi Organizacji Ruchu zabrakło pomysłów. Zresztą okazuje się, Ŝe niskopodłogowy
autobus to takŜe jelcz M11...
Rafał Lamch
Przystanek przedstawia

Praga (cz. 4)
Park autobusów wzrastał lawinowo. W samych
tylko latach 1966 i 1967 dostarczono 133 karosy
SM11 i 207 ogórków w wersji MTZ. W tym czasie
na ulicach miasta spotkać moŜna było juŜ tylko 83
trolejbusy. I podczas, gdy trajtków stopniowo ubywało z zakładów w Smichovie, Vršovicach i Košiřach, autobusy po Vršovicach, Dejvicach, Libni
i Pankracu, doczekały się nowego w Kačerovie.
W 1971 roku po mieście kursuje ostatnia linia trolejbusowa, tymczasem autobusy mierzą się z zadaniem zapewnienia komunikacji w nowo przyłączonych do stolicy wsiach. Poza tym, nowo powstające
osiedla to juŜ nie bloczki z lat 50. i 60., ale kilkudziesięciotysięczne
blokowiska
wznoszone
w szczerym polu. Budujące się metro powstrzymuje
nieco zagęszczanie liniami centrum. Linie juŜ funkcjonujące jeŜdŜą arcypokręconymi objazdami po
rozkopanym mieście. Wprowadzenie wolnych sobót
kończy złoty wiek linii weekendowych, gdy okazuje
się, Ŝe mieszkańcy wolą spędzać wolny czas
w większej odległości od miejskiego zgiełku. Coraz
więcej praskich rodzin ma juŜ zresztą własne cztery
kółka. Zmienia się teŜ strategia linii szczytowych,
które wkrótce przestają jeździć w soboty. Pamiętajmy o oblęŜeniu Pragi w sierpniu 1968 roku. Ogórek obsługujący linię 135 został takŜe porwany
przez wir historii – uŜyty jako barykada przy budynku Czeskiego Radia, został następnie postrzelony
przez radziecki czołg.
Na przełomie lat 1970/71 na stanie MHD znajdowało się 559 ogórków: 442 MTZ (do 4799), 104
MEX i 13 CAR; ponadto 340 karos: SM11 262
w odmianie 1608 (5001–5267), 78 w zmodernizowanej wersji 1620 (od 5268–5299, 5307–5349)
oraz 3 karosy SD11 1307 (5301–5303). Ze stanu
trolejbusów w 1972 roku schodzi ostatnia tatra
T400 (nr taborowy 9431; wóz został przekazany do
Muzeum Praskiej Komunikacji), ostatnie kilometry
wykonują 34 škody Tr8. Jeszcze w 1968 roku na linii 52 testowano trolejbus škoda Tr9. W tym samym
roku trolejbusy ustępują miejsca autobusom w zajezdni Vršovice, autobusy od 1968 roku parkują
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takŜe na Strahovie nieopodal stadionu, 63 sztuki
parkują na ulicy w okolicach dejvickiej zajezdni. 1
lutego 1971 roku zmieniono system oznaczania linii
autobusowych. Linie pospieszne oznaczane dotąd
wspólnie z liniami zwykłymi ponumerowano powyŜej 200. UŜywające dotąd tego przedziału nocki
przenumerowano na 300. Nawiązywała nawet do
tego nowa taryfa. Przejazd setkami kosztował koronę, dwusetkami 2 korony, a trzysetkami 3 korony.
Zmiana dotyczyła następujących linii:
219 (ex-119) Nam. Republiky – Ruzyně;
220 (ex-120) Petřiny – Jarov;
225 (ex-125) Bořislavka – Revolučni;
226 (ex-126) Prosek / Lovosicka – Nusle / Kloboučnicka;
227 (ex-127) Novy Hloubětin – Nusle / Kloboučnicka;
232 (ex-132) Bořislavka – Sidl. Pankrac I;
233 (ex-133) Sidl. Malešice – Nam. Krasnoarmejcu;
234 (ex-134) Petřiny – Krč / Ryšanka;
235 (ex-135) Veleslavin – Sidl. Spořilov II;
236 (ex-136) Kobylisy – Hostivař, Nam. Marata;
244 (ex-144) Novodvorska – Vaclavske Nam.;
245 (ex-145) Novy Hloubětin – Zahradni Město;
249 (ex-149) Dejvice (Řijnove Revoluce) – Jinonice;
255 (ex-155) Sidl. Malešice – Krč MBU;
256 (ex-156) Prosek – Revolučni;
344 (ex-244) Vaclavske Nam. – Kačerov;
357 (ex-257) Vychovatelna – Prosek.
Numeracja nocek moŜe wydawać nam się nieco
dziwaczna, ale weźmy pod uwagę, Ŝe dla uproszczenia do numeru linii dziennej dodawano na noc
setkę, a po 1.02.1971 r. – 200 i stąd takie wysokie
numery.
śycie w mieście bez trolejbusów
Kilka minut po północy 16 października 1972 roku
do smichovskiej zajezdni zjechał ostatni trolejbus
z linii 51. Rankiem jego dotychczasowy szlak przetarł autobus linii 176. Tak zamknęła się 36-letnia
era praskich trolejbusów. Do tego zdarzenia przyczyniły się następujące powody: budowa nowych linii nie nadąŜała za tempem rozbudowy miasta;
w rozkopanym przez budowę metra mieście z wytyczonymi objazdami lepiej radziły sobie autobusy;
mała pojemność škód Tr8; moŜliwość strategicznego uŜycia autobusu (psychoza zimnej wojny); dostawy paliwa z ZSRR i decyzja o maksymalnej unifikacji taboru. W następnym roku cena baryłki ropy
wzrosła na giełdach światowych z 2 do 12 dolarów,
tak więc w następnych latach słychać było wiele
głosów za przywróceniem tego ekonomicznego
środka transportu, do czego ostatecznie jednak nie
doszło.
W latach 1971–74 dostarczono ostatnich 50 sztuk
škód 706 RTO CAR (4800–4849) i 39 sztuk (uwaga!) jelczy MEX272 (4850–4873 w zajezdni Kačerov i 4874–4888 w Pankracu). Tak, tak. W stolicy
ojczyzny ogórka jeździły polskie cygara! (Wtajemniczeni wiedzą, Ŝe fabryka w Jelczu produkowała
ogórki właśnie na czeskiej licencji.) Pod koniec
1974 roku na stanie MHD były 384 škody 706RTO,
39 zdrowych polskich ogórków, 687 karos SM11,
81 karos SL11 (5301–5306, 5654–5728) oraz trzy
turystyczne karosy SD11 1307. Razem 1194 autobusy. Wszystko to okazywało się i tak być za mało,
bo w roku 1973 na pomoc zostaje wezwany ČSAD,
który obejmuje linie 256 (156), 181 i 198. W roku 1973 oddana zostaje do uŜytku zajezdnia Kličov.

Do spółki z metrem
W Dzień Zwycięstwa, czyli 9.05.1974 roku rusza
pierwszy odcinek praskiego metra z Kačerova do
Sokolovskiej (później ta stacja otrzyma nazwę Florenc). W związku z tym, w praskiej komunikacji następuje szereg zmian: zakończono eksploatację
wszystkich tramwajów starszych typów niŜ T; zlikwidowano stanowiska konduktorów; zmieniono taryfę: kaŜdy przejazd środkiem komunikacji miejskiej
kosztował 1 koronę; zlikwidowano linie pospieszne

i zwrócono numery sprzed 1971 roku. Zreorganizowano zupełnie komunikację nocną. Zlikwidowano
zwyczaj numerowania przez dodawanie setek do linii dziennych, w ogóle uwolniono przedział od 300,
a zajęto od 500. Przenumerowane zostały linie 307
na 502, 310 na 503, 353 na 508, 357 na 509 i 369
na 506. Natomiast linie 313, 317, 331, 344 i 378
zostały zawieszone. Wprowadzono zupełnie nowe
linie 501, 504 i 512. Linie 505, 507, 510 i 511, zaplanowane do Bohnic, Jižnego Miasta i na Žižkov,
wyruszyły w późniejszym terminie.

Doszło naturalnie takŜe do przeorganizowania
układu linii w rejonie metra, którego stacje stały się
teraz węzłami przesiadkowymi do autobusów rozwoŜących pasaŜerów na okoliczne osiedla. Taka
reorganizacja groziła takŜe tramwajom, ale w tym
wypadku operacja nie udała się do końca, więc do
dziś tramwaje kursują Sokolovską třidą i Vinohradami.
(ciąg dalszy nastąpi)
Marcin Łańko

Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

Między przystankami
" Wierzbięcicami na piechotę. 29.07. MPK

rozpoczęło remont torowiska tramwajowego w ul.
Wierzbięcice, pomiędzy ul. Jakuba Wujka i św.
Czesława. Przez najbliŜsze dwa tygodnie tramwaje
linii 10 i 11 oraz nocny autobus N43 jeŜdŜą po
zmienionych trasach. Obie linie tramwajowe podąŜają przez Królowej Jadwigi i Górną Wildę, by przy
Rynku Wildeckim wrócić na swe dotychczasowe
trasy. Tak więc jedenastka jeździ teraz objazdem
objazdu. Natomiast N43 w kierunku os. Dębina podąŜa al. Niepodległości, Królowej Jadwigi, Górną
Wildą i 28. Czerwca 1956 r.
" Taborowy groch z kapustą. Na ulice miasta
wyjechały dwa kolejne przegubowe nabytki przypisane zajezdni na Kaczej. Są to MANy NG313-1079
i 1080. Wóz 1080 zadebiutował na 91/1 19.07. WyposaŜony jest w czterostopniową przekładnię firmy
ZF. Pojazdy te są, podobnie jak NL223 1049–1051,
autobusami zakupionymi od MANa, w którym pełniły rolę autobusów testowych. Ikarusy 280-1506
i 1508 oraz jelcz M11-1477 pojechały do NG. Reklamującymi dotąd giełdę Wilmarkt przegubkami
zajęła się Kapena, natomiast jelczydło przechodzi
reinkarnację w Solcu. Z naprawy głównej wróciły
zaś przegubowce 280.70A 1634 i 1638 oraz jelcze
M11 1409 i 1413.
" Testowanie. Na Kaczej pojawił się solaris U12
dla Berlina, który wyróŜnia się, znanym z tatr, systemem drzwi odskokowo-przesuwnych, a na Pustej
testowany jest biało-niebieski SU18 dla gdańskiego
PKS. Od poznańskich wozów róŜni się on układem
niskiej podłogi i sposobem rozmieszczenia (bardziej
miękkich) siedzeń w sekcji B. Mianowicie, w miejscu trzech foteli usytuowanych bokiem do kierunku
jazdy zamontowano dwa razy po dwa siedzenia
ustawione przodem.
" Wyjechał. 17.07. po raz pierwszy po modernizacji skład 300+301 z Wydziału S3 woził pasaŜerów. Inicjacja nastąpiła na linii 12. Skład jest pomalowany w barwy zakładowe i ma wszelkie oznaki
skierowania na jego naprawę funduszy inwestycyjnych, a nie eksploatacyjnych. Oznacza to nowe
siedzenia, świetlówki wpuszczone w sufit oraz
zmodernizowane wózki. Jak w przypadku wszystkich innych zestawów opuszczających ZNT, drugi
wagon jest doczepą czynną, ma statyczne przetwornice Enika. Wnętrze wyłoŜono sympatycznymi
dla oka laminatami. Dodatkowo standardem staje
się montowanie nawiewnego ogrzewania szyb ka-

106+105
202+201
262+261
300+301

poprzednia
reklama
Techpex
Gala
Economy
TTW

322+323 652 Safari – Astra

1409
1411
1486
1634

Pruszyński
M1

kolor poprzedniego podkładu
niebieski
złoty
Ŝółto-niebieski
zielono-białoczerwony
barwy MPK
pomarańczowokremowy
biało-Ŝółty
barwy MPK
barwy MPK
niebieski

obecna
reklama
tramwaje
Gellwe
-

kolor obecnego
podkładu
barwy MPK
barwy MPK
Ŝółty
barwy MPK

uwagi
po NG

SKOK
biały
Rooibos – Astra czerwono-zielony autobusy
Big Star
Big Star
-

barwy MPK
Ŝółto-czarny
Ŝółto-czarny
barwy MPK

po NG
reklama naklejana
reklama naklejana
po NG
opracował Łukasz Nowicki

biny motorniczego, zamiast przestarzałych i niebezpiecznych (moŜliwość spalenia np. karty drogowej!) odmraŜaczy.
" Ciekawostki rezerwowe. 15.07. nasz zwiadowiec na linii 51 widział przegubowego MANa
1096. 19.07. na 14/4, a nieco później na 14/5, obracał holender 851.
" Złośliwość
przedmiotów martwych?
W dniu 17.07. na torze nawrotowym na terenie zajezdni Głogowska (tym najbliŜszym bramy wjazdowej) napawano zewnętrzną szynę. JuŜ po południu
dwukrotnie wykoleił się wagon 184, za kaŜdym razem drugim wózkiem. Wstawianie w pierwszym
przypadku zajęło pół godziny, lecz zablokowano
przez to wjazd do zajezdni w porze zjazdów. Większość tramwajów nawracała przez Górczyn bezpośrednio na Budziszyńską bez przeglądu. Drugie
wykolejenie nastąpiło po dospawaniu dodatkowych
elementów na tor nawrotowy. Tym razem w celu
wstawienia rozprzęgnięto skład 184+183. Doczepka-solówka dzielnie paradowała po zajezdni, a poirytowani pracownicy S1 skierowali 184 na podnośniki do przeglądu. Inne wagony przejeŜdŜały świeŜo napawany łuk bezproblemowo.
" Co nowego na torach odstawczych? Z Budziszyńskiej zniknęła doczepka do bzmota torowców, a przy tej okazji odstawiony tamŜe skład
108+109 przesunięto na tył, równieŜ odstawionego,
N-2048.
" Podratowana krzyŜówka. W ramach prac
na ul. Głogowskiej ekipy remontowe dzień i noc ryły
teŜ na środku skrzyŜowania Głogowskiej z Hetmańską. Efektem jest napawany i podlany epoksydobetonem element krzyŜowy.
" Kosmiczny 134? Radzimy ekipom warsztatowym z S1 dokładnie sprawdzić wagon 134, gdyŜ
jego pierwszy wózek wydaje podczas hamowania
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takie odgłosy, jak pojazd sympatycznych Sigmy i Pi
z bajeczki Opowieści z Matplanety.
" Testowe zielsko. Testowe roślinki torowe pojawiły się na krótkim odcinku torowiska w ul. Św.
Marcin za wylotem Gwarnej w stronę Marcinkowskiego. Porosty wyglądają jak dolna warstwa roślinności tundropodobnej i przytwierdzone są do małych szarych kamyczków, którymi uprzednio posypano torowisko. Miejsce na testy idealne – przelatujące szybko tramwaje z pewnością nakapią mniej
smaru, niŜ miałoby to miejsce pod „inteligentnym”
semaforem na skrzyŜowaniu...
" Planowanie... Na przyszły rok planowana jest
modernizacja torowiska w ul. Grunwaldzkiej od ronda Przybyszewskiego do Bułgarskiej. JuŜ wiadomo,
Ŝe na 2004 r. przesunięto remont ul. Winogrady.
Jeśli w tym roku nie zdąŜy się choćby napocząć
Starołęckiej, to jest wielce prawdopodobne, Ŝe linie
3, 4 i 10 juŜ w 2005 roku będą musiały zmienić trasę z powodu... zamknięcia torów w ul. Winogrady.
" „Wszystko da się zrobić.” Na Madalinie padło takie hasło w związku z nadchodzącym nieuchronnie zwiększonym zimowym uruchomieniem.
Otwartym jest tylko pytanie o roboczogodziny
i materiały. Na przykład na S2 zabrakło masy szpachlowej i nie moŜna dokończyć klepania helmuta
666. Przyszły za to koła do 682, tak więc najpóźniej
w czasie, gdy Czytelnicy będą mieć w rękach albo
na monitorach ten numer Przystanku, następny
helmut zadebiutuje na torach Poznania. A 616 i 617
poczekają jeszcze na wolne moce przerobowe
(czyli długo). JuŜ dziś wiadomo, ze nie wyjadą
z pierwszym szkolnym dzwonkiem.
Tomasz Albrecht, Piotr Buczkowski, Krzysztof
Dostatni, Tomasz GieŜyński, Grzegorz
Narkiewicz, Łukasz Nowicki,
Maciej Rudzki, Tomasz Simon
7

Magazyn 995
11.07. Helmut 675 linii 8, jadąc w kierunku Miłostowa wykoleił się pierwszym wózkiem na zwrotnicy
zjazdowej z ronda Śródka łączącej tory w stronę...
Zawad. Dodajmy, Ŝe stało się to w trakcie cofania
wozu, po tym, jak motornicza zorientowała się, Ŝe
jedzie w niewłaściwym kierunku. Wykolejenie spowodowała leŜąca w torach śruba. Tramwaj wjechał
w tory o własnych siłach, mimo obecności na miejscu zdarzenia Kruppa. Tramwaje linii 8 jadące od
strony Miłostowa kierowano przez ul. Jana Pawła II.
13.07. Wieczorem na ul. Towarowej naprzeciw
Dworca PKS skapitulowała tatra nr 409, kursująca
na 12/3. Spowodowało to 16-minutowe wstrzymanko w kierunku mostu Dworcowego. Tramwaj o własnych siłach zjechał na nieczynny odcinek ul. Towarowej i dopiero w nocy poturlał się na S3.
14.07. Jadąca na Sobieskiego tatra nr 403 (12/6)
na stacji Serbska zgrzeszyła zanikiem niskiego napięcia. Wysiłki pracowników pogotowia technicznego nie zdały się na nic. Po 35 minutach na pętlę
Sobieskiego dopchnął ją zestaw 92+91 (14/4). Tam
w ramach pokuty musiała oczekiwać na holownik.
16.07. Na moście Przemysła I toyota carina po
uderzeniu w krawęŜnik przytarła się do jadącej
w kierunku Junikowa 1/10 (118+117), a następnie
rozbiła 3 inne samochody. Kierowca toyoty trafił do
szpitala. Obyło się bez wstrzymania ruchu.
17.07. 15 minut trwało wstrzymanie ruchu tramwajowego w dwóch kierunkach na r. Kaponiera. Spowodowane było awarią skrzyni biegów w autobusie
T/2 (ikar nr 1518). Z miejsca zdarzenia odholował
go star. Tramwaje kierowane były objaz-

Co robi Łazarz
na Wildzie?
Rozstaliśmy się na skrzyŜowaniu ulic Królowej
Jadwigi, Półwiejskiej i Górnej Wildy, a więc nadal
jesteśmy w bezpośredniej bliskości XIX-wiecznych
fortyfikacji. U wylotu Półwiejskiej stała kolejna miejska brama – Wildecka, wyróŜniająca się najdłuŜszym i najciemniejszym przejazdem spośród
wszystkich wyjazdów z Poznania. WraŜenie ciemności potęgował dodatkowo fakt, Ŝe tunel bramy nie
był prosty. Zakrzywienie było tak duŜe, Ŝe stojąc
przed wejściem z jednej strony prawie nie było widać przeciwległego wylotu. Z zewnątrz brama równieŜ nie mogła zachwycać: pruski militarny monumentalizm z kamiennymi elewacjami. Czy jednak
mieszkańcy ją lubili, czy nie, była waŜnym traktem
komunikacyjnym – tędy prowadził wylot na południe, na Dolny Śląsk. TakŜe rozwój rzemiosła
i handlu w miejscowościach podpoznańskich: Wildzie, Dębcu, czy Luboniu powodował wzmoŜony
ruch. W 1891 r. do bramy dotarła komunikacja publiczna: najpierw omnibusy konne prywatnego
przewoźnika, a od 5.12.1896 r. tramwaj konny linii
oznaczanej kolorem czerwonym, kursującej z JeŜyc, a więc protoplasty dzisiejszej dwójki (po wprowadzeniu numeracji linii taki numer przypadł właśnie relacji JeŜyce – Wilda). Połączenie od Bramy
8

dami, a regulacja ruchem trwała jeszcze dalsze 10
minut.
18.07. Jak nie urok, to wykolejenie. W południe
helmut 665 (11/7), wykonujący skręt z Kórnickiej
w ul. Jana Pawła II, wykoleił się ostatnimi dwoma
wózkami. Przez 50 minut ruch bimb był całkowicie
sparaliŜowany. GTR z r. Śródka i r. Śródka z r. Rataje łączyło 5 zatramwajów.
19.07. O godzinie 6:46 na ul. Warszawskiej połamał pantograf zestaw 218+215, jadący jako 6/7 na
Miłostowo. Po doraźnej naprawie udał się grzecznie
do zajezdni przy wykorzystaniu drugiego odbieraka.
Ruch wznowiono o 7:16. Do tego czasu 6 i 8 jeździły przez Zawady, a od Śródki do Miłostowa pędziły
2 zatramwaje.
19.07. Późnym popołudniem, podczas wyjazdu
z pętli Budziszyńska, znów narozrabiał zestaw
218+215, tyle Ŝe tym razem wystąpił jako 6/3.
Uszkodzeniu uległa pierwsza przetwornica. Następnie rozrabiaka udał się do zajezdni, udraŜniając
tym samym ruch na pętli po 18 minutach.
20.07. Wieczorem na Piątkowskiej doszło do 18minutowego wstrzymania spowodowanego uszkodzeniem regulatora napięcia w 9/2 (GT6-611). Po
doraźnej naprawie helmut zjechał na Madalinę.
23.07. Skoro świt, na torach tramwajowych przy
wyjeździe straŜy poŜarnej w ul. Wolnica wylądował
maluch, który się dość mocno przy tym pogiął.
Otwarcie puszki 126p zajęło straŜakom pół godziny,
przez które w korku tkwiło 10 tramwajów. Pozostałe
kierowano objazdami.
23.07. Czarnej serii ciąg dalszy – kolejny helmut
zderzył się na tymczasowym przejeździe przez torowisko na ul. Hetmańskiej. O godzinie 16:40, gdy

ruchem kierował policjant, jadący z Zawad jako 7/5
655 uderzył w czeskiego TIRa. 8 pasaŜerów tramwaju zostało rannych – wszyscy zostali przewiezieni do szpitali. W tramwaju powaŜnie wgniótł się
przód, uszkodziły pierwsze drzwi i wygięły schody,
a nawet blacha za nimi. W ciągniku siodłowym pogięła się kabina, uszkodziła opona i urwał się bak
znajdujący się po lewej stronie. Wyciekającym paliwem zajęli się straŜacy. Tramwaj o 18:19 na Madalinę zaczął spychać zestaw 332+333 (1/7). Do tego
czasu kursowały 3 autobusy zastępcze.
23.07. U zbiegu Głogowskiej i Rynku Łazarskiego
o godzinie 21:15 uszkodzeniu uległa rura wodociągowa. Wypływające hektolitry H2O zmusiły zatramwaje do zmiany trasy. Do końca dnia w kierunku
Hetmańskiej jeździły ulicami Głogowską, Berwińskiego, Matejki, Sczanieckiej i Głogowską. W przeciwną stronę do 22:17 kursowały przez Dmowskiego i Gąsiorowskich.
25.07. Po południu nieprzejezdna stała się ul.
Ściegiennego w okolicach skrzyŜowania z Raszyńską. Przez 35 minut blokował ją zepsuty star, w którym opadła tylna oś wraz z mostem. Dopiero po 35
minutach usunęła go pomoc drogowa. 3 autobusy
wynudziły się w korku, a kolejne cieszyły się z objazdów.
28.07. Czy holowniki ściągają do zajezdni tylko zepsute autobusy? Niekoniecznie. Późnym wieczorem z pętli Wichrowe Wzgórze odholowano sprawną pszczółkę 1260 kursującą na 71/1. Przejmujący
autobus kierowca zauwaŜył, Ŝe upłynął wpisany
w dowód rejestracyjny termin waŜności badania
technicznego.
Natalia Rychlewicz, Adam Konieczka

Wildeckiej nie zadowalało jednak mieszkańców
gminy. JuŜ w 1895 r. Niemieckie Towarzystwo
Obywatelskie wystosowało do władz gminy apel
o podjęcie działań mających na celu budowę linii
tramwajowej. Rok później podpisano juŜ umowę
z przedsiębiorstwem Posener Strassenbahn,
a w 1897 r. przeprowadzono tor przez „czeluść”
bramy i pociągnięto go dalej, przez ul. Następcy
Tronu (Kronprinzstr. – dzisiejsza Górna Wilda) aŜ
za Rynek Wildecki do ul. Fabrycznej. Trasę budowano juŜ jako elektryczną, ale 6.03.1898 r. tramwaje linii czerwonej nadal kończyły bieg przy Bramie
Wildeckiej. Powodem zwłoki w otwarciu ruchu była
konieczność przebudowy wildeckich linii telefonicznych tak, aby ich druty nie kolidowały z drutami
trakcyjnymi. Z dobrodziejstw elektrycznej komunikacji mieszkańcy Wildy mogli w pełni skorzystać
dopiero 19 maja tegoŜ roku, ale za to na całej długości trasy do ul. Fabrycznej – początkowo planowano bowiem doprowadzenie toru w pierwszym
etapie budowy tylko do mostku nad wspomnianym
w odc. 33 Rowem Austriackim. Likwidacja wałów
i rozbiórka bramy w 1905 r. umoŜliwiły rozpoczęcie
modernizacji linii – na początek połoŜono drugi tor
od ul. Krakowskiej do Spadzistej. Potem układ torowy krzyŜówki ul. Półwiejskiej z nowo wytyczonymi
ringami nie zmieniał się aŜ do 1957 r., kiedy pojawił
się łuk z Górnej Wildy w Królowej Jadwigi i trasa,
którą tu przyjechaliśmy. W 1965 r. oddano do eksploatacji tory w ul. Królowej Jadwigi od strony dworca PKS, umoŜliwiając bimbom przejazd z tego kierunku na wprost, do Strzeleckiej. 26.07.1970 r. zlikwidowano ruch tramwajowy na Półwiejskiej, rozbierając takŜe tory w relacji Górna Wilda – Półwiejska i budując łuki z Górnej Wildy w kierunku dworca
PKS. Od tego czasu plan torowy skrzyŜowania po-

zostaje nie zmieniony. Choć w latach 70. i 80. prawie pewne było przywrócenie kierunku północ – południe! Plany przewidywały połączenie nową trasą
Śródmieścia i Wildy przez ul. Piekary. SkrzyŜowanie Królowej Jadwigi / Górna Wilda miało być przebudowane na rondo, a tory w kierunku północnym
zamierzano przeprowadzić wzdłuŜ początkowego
odcinka Półwiejskiej i dalej, za Krakowską przez
park J.H. Dąbrowskiego. W latach 90. odstąpiono
od tej koncepcji na rzecz trasy w ul. Ratajczaka, co
ma pociągnąć za sobą takŜe likwidację torowiska
na Górnej Wildzie.
Na razie jednak tory wildeckie istnieją, więc moŜemy skręcić. Za chwilę po lewej odgałęzia się ul.
Dolna Wilda, prowadząca do części dzielnicy połoŜonej na niŜszej terasie Warty. Z prawej najpierw
oglądamy niezabudowaną dziś skarpę Parku Lubuskiego. Przed wojną stała tu trzypiętrowa kamienica
naleŜąca do nauczyciela Gimnazjum im. Jana Kantego – Józefa Górala. Natomiast za odchodzącą
prostopadle ul. Niedziałkowskiego (Uwaga, miłośnicy autobusów! Przy tej ulicy mieści się baza Krajowej Spółdzielni Komunikacyjnej – eksploatującej
ostatniego w Poznaniu jelcza ogórka) musimy
zwrócić uwagę na naroŜnikowy, jednopiętrowy biały
domek, pochodzący z 1757 r., który dał początek
poznańskiej dzielnicy... Łazarz. Dziwne, prawda?
PrzecieŜ stąd do Rynku Łazarskiego jest w linii prostej około 1,5 km! śeby to zrozumieć, musimy cofnąć się do XVI w. W tym okresie Poznań nawiedzały częste epidemie dŜumy. Aby odizolować zakaźnie chorych od społeczeństwa, powstawały wtedy
na przedmieściach liczne szpitale. Ze szpitalami w
dzisiejszym znaczeniu „placówek leczniczych” nie
miały zbyt wiele wspólnego – były to raczej przytułki
dla starców i ubogich. Jeden z takich przybytków
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powstał w 1569 r., na pograniczu gminy Wilda
i przedmieścia Półwieś, a nadano mu imię Św. Łazarza. Środki na prowadzenie działalności pozyskiwał z gruntów rolniczych otrzymanych w darowiźnie, a połoŜonych na południowy zachód od szpitala, sięgających aŜ pod wieś Górczyn. Osada powstała na tym obszarze z czasem usamodzielniła
się, przyjmując nazwę Łazarz, funkcjonującą do
dziś w nazwie dzielnicy. Łazarz i Wildę oddzielała
droga, wkrótce nazwana ul. Graniczną. Dopiero po
inkorporacji obu gmin do Poznania przyjęto podział
na linii torów kolejowych. Dodajmy jeszcze, Ŝe
oglądany budynek szpitala był najmłodszym w całym kompleksie, ale i tak teraz jest najstarszym zabytkiem architektury Wildy.
Tak to, jadąc przez Wildę, poznaliśmy początki
Łazarza. Ale zanim szpital rozpoczął swą działalność i Wilda nie była Wildą! W czasach piastowskich źreb (czyli gospodarstwo wraz z gruntami rolnymi) połoŜony na terenie współczesnej dzielnicy
był własnością niejakiego Wierzby bądź Wierzbięty.
Jego synowie – spadkobiercy – to Wierzbięcice
i taką teŜ nazwę (pisaną Virbencitz) spotykamy po
raz pierwszy w dokumencie Władysława Odonica
z 1235 r., przyznającym część dochodu osady biskupowi poznańskiemu. W przywileju lokacyjnym
Poznania spotykamy juŜ wzmiankę o dwóch wsiach
noszących tę nazwę – „przodkach” dzisiejszej Górnej i Dolnej Wildy. Po lokacji miasta Wierzbice stały
się folwarkiem naleŜącym do przedstawicieli poznańskiego patrycjatu. Zaczęły teŜ częściej zmieniać swoją nazwę w zaleŜności od tego, kto był ich
właścicielem. Kiedy, np., naleŜały do rajcy miejskiego Wojtka, pisano o nich „allodium Woytkonis”.
W roku 1488 folwark kupił Jakub Wilda, a Ŝe był
ostatnim „prywatnym” właścicielem (w 1529 r.
sprzedał posiadłość miastu), pozostawił po sobie
obowiązującą do dziś nazwę. Do 1747 r. Wilda była
folwarkiem miejskim, potem – do 1823 r. – wsią
czynszową, następnie gminą podmiejską (do 1888
r. Dolna i Górna były administracyjnie rozłączone),
wreszcie od 1.04.1900 r. stała się pełnoprawną
dzielnicą Poznania. Po włączeniu do miasta bardzo
szybko zatraciła rolniczy charakter, stając się skupiskiem czynszowych kamienic, warsztatów rzemieślniczych, a wreszcie zakładów przemysłowych.
W ostatnich latach w społeczeństwie funkcjonował
stereotyp Wildy jako dzielnicy robotniczej, porównywanej często z warszawską „robociarską Wolą”.
Naprawdę zaś do dzielnicy bardziej pasowało inne
znane powiedzonko: „bogata północ – biedne południe”. Na południe od rynku faktycznie rozlokowały
się kamienice o niŜszym standardzie, zamieszkiwane przez robotników, głównie kolejowych oraz pracujących w fabrykach połoŜonych za linią obecnej
ul. Hetmańskiej. Pomiędzy rynkiem a wałami wśród
lokatorów kamienic przewaŜali przedstawiciele inteligencji. Tę część właśnie poznajemy.
Stronę prawą zajmuje ogrodzenie szkolnego boiska. W gmachu dzisiejszego liceum, stojącym juŜ
przy ul. RóŜanej, w latach 1921–23 mieściło się
Państwowe Gimnazjum na Wildzie, później przeniesione na Strzelecką (Gimnazjum Św. Jana Kantego). Z lewej oglądamy najpierw niezabudowany
klin zieleni pomiędzy Dolną a Górną Wildą. Przed
wojną moŜna tu było zejść po drewnianych schodkach do małego domku z muru pruskiego, gdzie
swój warsztat prowadził szewc specjalizujący się
w szyciu i naprawie piłek oraz butów piłkarskich.
Nic dziwnego – na pobliskich Błoniach Wildeckich
cały czas trwały mecze „kopanej” druŜyn zarówno
klubowych, szkolnych i „dzikich”, podwórkowych

Statystyka

Uruchomienia autobusów od 6.07.2002 r.
Od dnia 6.07.2002 r., czyli od początku kursowania linii 50, zmieniły się uruchomienia autobusów. Przedstawiają się one następująco (patrząc pod względem róŜnych aspektów):
- ze względu na rodzaj linii, po Poznaniu jeździ (liczba autobusów):
rodzaj linii
normalne
pospieszne
sezonowe
bezpłatne
za tramwaj
razem
rezerwa
łącznie:

w dni robocze
rano
po południu
164
171
7
8
3
3
2
2
5
5
181
189
9
9
190
198

w soboty
rano
po południu
113
135
5
5
6
6
2
2
4
4
130
152
9
9
139
161

w święta
rano
po południu
111
113
5
5
6
6
2
2
4
4
128
130
9
9
137
139

- ze względu na typ taboru, po Poznaniu jeździ (w nawiasach „()” łącznie z liniami nocnymi):
wydział

A1

A3

typ taboru
N4009
N4016 / U12
N4020 / IK435
N4021td / U18
DAF MB200 / M11 / IK260
IK280 / IK160P
razem:
NL202 / NL223 / M121MB
NG272 / NG312
IK280
IK260 / M11
razem:

łącznie:

stan inwent. w dni robocze
22
17
35
32
20
14
13
9
47
16 (20)
36
28
173
116 (136)
51
36
21
13
43
33
13
(8)
128
82 (90)
301
198

w soboty
19
22
12
9
13 (21)
17
92 (112)
27
13
29
(8)
69 (77)
161

w święta
19
17
9
7
12 (21)
16
80 (100)
24
10
26
(8)
59 (67)
139

Poszczególne wydziały wypuszczają zatem następującą ilość autobusów:
w dni robocze
w soboty
w święta
rano po poł. rezer. razem rano po poł. rezer. razem rano po poł. rezer. razem
A1
106
111
5 111/116
75
87
5 80/92
73
75
5 78/80
A3
75
78
4 79/82
55
65
4 59/69
55
55
4
59
razem:
181
189
9 190/198 130
152
9 139/161 128
130
9 137/139

wydział

Codziennie uruchamianych jest łącznie 9 rezerw czynnych na końcówkach:
A1 – Dworzec Gł. PKP, Os. Batorego, Os. Sobieskiego, Dworzec Rataje, Dworzec Śródka;
A3 – Bałtyk, Górczyn, Ogrody, Os. Kopernika.
Rezerwy techniczne stoją:
A1 – na ul. KsiąŜecej i Dworcu Rataje (na Ratajach z wyjątkiem sobót i świąt);
A3 – na ul. Kaczej i Górczynie.
Autobusy nocne:
wydział
A1
A3
razem

uruchomienie na liniach
przewóz ogórazem rez.
pracown. łem
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
4 - 2 2 2 2 2 2 - - 3 - 2
21
1
2
24
- 4 - - - - - - 2 1 - 1 8
1
2
11
4 4 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 2
29
2
4
35

Łączna ilość uruchamianych autobusów:
wydział stan inw. u.d. u.n. za tram. tur. rez.dz. rez.n. rez.t. ogółem w.u.d. w.u.dn.
A1
173 111
21
3
3
5
1
2
146
71,7
84,4
A3
128
78
8
2
1
4
1
2
96 67,39
75,0
razem
301 189
29
5
4
9
2
4
242
70,1
80,3
u.d. – uruchomienie dzienne
u.n. – uruchomienie nocne
za tram. – za tramwaj
tur. – turystyczne
rez.dz. – rezerwa dzienna
rez.n. – rezerwa nocna
rez.t. – rezerwa techniczna
w.u.d. – wskaźnik uruchomienia dziennego (%)
w.u.dn. – wskaźnik uruchomienia dziennego i nocnego (%)
opracował Piotr Buczkowski na podstawie materiałów Krzysztofa Dostatniego
(patrz: odc. 33). Nie bardzo jednak obrazek szewskiego warsztaciku i szachulcowej rudery pasuje do
wspomnianej przed chwilą „bogatej północy”. Pamiętajmy jednak, Ŝe w XIX w. był to rejon przedfor-
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teczny, w którym obowiązywały znaczne ograniczenia budowlane! Domek szewca był pamiątką po
tych czasach. Dalsze domy to juŜ eleganckie kamienice inŜyniera Krenza (nieistniejąca), radnego
9
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Sklep modelarski „Pantera”, ul.
Gąsiorowskich 3, tel. 866-46-42,
poleca modele:
- kolejowe,
- lotnicze,
- pancerne,
- inne.
W sklepie „Pantera” otrzymacie
bezpłatnie Przystanek.
i posła Krajny czy literata Wilkanowicza (redaktor
naczelny Rzeczypospolitej).
Tramwaj po łagodnym łuku skręca w lewo, osiągając ul. Spadzistą, prowadzącą do połoŜonej jeszcze wyŜej od Górnej Wildy (choć za chwilę opadającej do „naszego” poziomu) ul. RóŜanej. Od tego
miejsca linia początkowo była jednotorowa – drugi
tor dobudowano w 1912 r. RóŜana jest jedną z najstarszych ulic Wildy, jej przebieg pojawia się juŜ na
XVIII-wiecznych planach. Najwcześniej uzyskała
teŜ gęstą zabudowę (jeszcze w czasach wsi czynszowej) i najwcześniej w jej okolicy zaczęły pojawiać się charakterystyczne dla Wildy obiekty przemysłowe. Pod koniec XIX w. bracia Glaserowie załoŜyli tutaj Mechaniczną Fabrykę Smalcu, po kilku
latach przeniesioną na ul. Przemysłową. BliŜej Górnej Wildy, przy Spadzistej, istniały w międzywojniu
teŜ Agol – producent wyrobów z papieru i kartonu
(serwetki, podstawki do piwa, kartony i ustniki do
papierosów) oraz Unikum – laboratorium chemiczne znane z produkcji... maści na odciski. W 1929 r.
laboratorium spłonęło, a w poŜarze zginął jego właściciel.
PoniewaŜ stoimy teraz na przystanku (RóŜana),
jest czas na spojrzenie w lewo. W zabudowie Górnej Wildy jest tu luka, w której oglądać moŜemy
strome zbocze skarpy Wildeckiej, opadające ku
Dolnej Wildzie i Dębinie. Do niedawna moŜna było
stąd podziwiać panoramę niŜszej terasy, ze Stadionem im. E. Szyca na pierwszym planie. Niestety,
w ostatnich latach zabudowano skarpę chaotycznie
rozmieszczonymi blokami, zupełnie nie wykorzystując szansy na stworzenie punktu widokowego
i malowniczego traktu spacerowego na stoku. Zamiast tego mamy „tymczasowe”, częściowo drewniane schody, na których nie naleŜy ryzykować
spaceru zimowego... Dla historycznego porządku
przypomnijmy jeszcze, Ŝe schody te nazywane są
na planie miasta ul. Głęboką. Podobny, „schodowy”
charakter ma wschodni odcinek ul. Chwiałkowskiego, kolejnej mijanej przez nas przecznicy. I tu betonowe stopnie nie przydają uroku zakątkowi, choć
w przedwojennych projektach miały być szerokim
zejściem z ozdobnymi balustradami, klombami i ławeczkami na szerszych płaskich powierzchniach.
Zadziwiające, jak gospodarny Poznań nie potrafi
wykorzystać swych naturalnych walorów krajobrazowych. Dziś przez Chwiałkowskiego moŜemy
dojść do Ośrodka Sportowego z krytą i otwartą pływalnią, siłownią, trzema halami do gier zespołowych, boiskami i kortami, zajmującymi teren aŜ do
Drogi Dębińskiej – przed wojną schody prowadziły
do podrzędnego kina Tęcza. Nazwa wśród kin poznańskich dość popularna – po II Wojnie Światowej
nosiły ją dwa „przybytki X muzy”: na Dębcu, na te10

renie ogródków działkowych przy Wspólnej oraz na
Łazarzu, przy Głogowskiej.
Do Rynku Wildeckiego, który stanowi metę dzisiejszego etapu mijane widoki będą juŜ takie same
– gęsta zabudowa, w większości pochodząca
z pierwszego dziesięciolecia ubiegłego wieku. Godna uwagi jest tylko kamienica z 1904 r. z ozdobną,
renesansową fasadą, stojąca po lewej, obok przystanku Rynek Wildecki. Obecnie, jak w czasach
przedwojennych, mieści aptekę zwaną Pod Koroną,
w latach 30. specjalizującą się w maści przeciwko...
piegom. Nazwę tę zawdzięcza wnęce nad oknem
parteru, w której umieszczony jest element dekoracyjny właśnie w postaci korony. Dalej, juŜ w pobliŜu
naroŜnika ul. Czajczej pyszni się dziś nowoczesny
gmach bankowy, a jeszcze 25 lat temu oglądać tu
moŜna było jednopiętrowy dom o konstrukcji szachulcowej, pamiętający czasy gminy Górna Wilda.
NiepostrzeŜenie minęliśmy przystanek Rynek
Wildecki i jesteśmy na kolejnym węźle torowym. Po
prawej widzimy gmach Delegatury Urzędu Miejskiego Poznań-Wilda (dawniej Urzędu Dzielnicowego), kościół (niegdyś ewangelicki) z początków
wieku i plac targowy za nim. To znak, Ŝe pora na
obiecaną przerwę.
Piotr Dutkiewicz
Źródła:
Z. Zakrzewski Ulicami mojego Poznania. Zysk
i S-ka 1998.
M. Mrugalska-Banaszak Wilda – dzielnica Poznania
1253–1939. Wyd. Miejskie 1999.

Bilety u motorniczego,
czyli cudze chwalicie....
Od pewnego czasu poznański oddział Gazety
Wyborczej namiętnie podchwytuje i uwypukla głosy
czytelników niezadowolonych z faktu, iŜ gdzieś kiedyś nie było czynnego punktu sprzedaŜy biletów.
Osobiście uwaŜam, iŜ problem ten Szanowna Redakcja rozdmuchuje trochę sztucznie. JeŜdŜę komunikacją miejską wiele lat i właściwie problem
braku punktu sprzedaŜy biletów nie był dla mnie
nigdy problemem raŜącym. JeŜeli w niedzielny poranek w domu nie znalazło się Ŝadnego zbędnego
biletu, a do tego nie było w okolicy czynnego punktu
sprzedaŜy, to prawie zawsze poratowali mnie
współpasaŜerowie. To naprawdę nie było problemem!
Tymczasem z publikacji Gazety Wyborczej pojawia się obraz krakowskiej komunikacji miejskiej jako
„raju biletowego”. Właśnie wróciłem ze „Smokogrodu” i zaręczam, iŜ tamtejszy system sprzedaŜy biletów wcale nie jest taki doskonały, jak wynika
z publikacji w GW. Przede wszystkim: najtańszy bilet normalny upowaŜniający do przejazdu jednym
pojazdem bez przesiadki kosztuje 2,20 zł i tylko taki
(z dopłatą 50 groszy) moŜna nabyć u motorniczego.
Nie wiem, czy poznaniacy przyzwyczajeni do podróŜy „za złotówkę” (10 minut z prawem przesiadki)
byliby zadowoleni z tak wysokich stawek.
Kraków oferuje teŜ bilety czasowe, ale tylko
w jednym rodzaju – 60 minut kosztuje 2,80 zł. Tańszych (na krótszy czas przejazdu) tam nie znają. Po
bardzo krótkim pobycie doświadczyłem, z czego
wynika konieczność wprzęgnięcia krakowskich motorowych w system dystrybucji biletów – po prostu
mało który punkt handlowy bilety sprzedaje. Nawet
tamtejsza sieć Kolportera nie zaopatruje swoich
punktów w bilety MPK!
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Osobną sprawą jest dostępność w Krakowie biletów całodobowych. Wyruszając spod Wawelu
chciałem taki bilet nabyć. Pytałem się w kaŜdym mijanym kiosku – po piętnastu odpowiedziach negatywnych juŜ mnie to znudziło i pieszo podreptałem
pod Dworzec Główny, gdzie istnieje punkt sprzedaŜy podległy MPK. Oczywiście, krakowiacy są
oszczędni, więc tamtejszy bilet całodzienny upowaŜnia do przejazdów od momentu skasowania do
północy (nie ma mowy o znanej z Poznania regule
„24 godziny”). Oczywiście, komunikacja nocna ma
swoje bilety za dwukrotność stawki, czyli za 4,40 zł.
Tak Redakcja chwali krakowiaków. Ja jednak wolę poznański system biletowy, nawet jeŜeli biletu nie
kupię u motorniczego.
Oczywiście, Ŝe najlepiej być pięknym, młodym
i bogatym. JednakŜe, nie wszystko moŜna mieć
i trzeba się godzić z kompromisami. Nie mamy „bogatego wujka” zza Łaby, który w kilka lat wyremontuje (czytaj: wymieni) większość torowisk, zmodernizuje układy zasilania i sieć trakcyjną oraz skredytuje / dofinansuje zakup nowoczesnych wagonów.
Trzeba wybierać. I jeŜeli na jednej szali postawić
wygodę nielicznej grupy, a na drugiej modernizacje
odczuwalne przez wszystkich, to ja wolę, by MPK
wydawało pieniądze na swój rozwój.
Dodać naleŜy, iŜ wbrew wyobraŜeniom malkontentów, wprowadzenie sprzedaŜy biletów przez motorniczych wymagałoby inwestycji. Zaczynając od
banalnego wykonania okienek w kabinach
(a samych wagonów tramwajowych jest ponad
300), do tego zakup kas fiskalnych, które mają się
stać obowiązkowym wyposaŜeniem – to robią się
całkiem spore sumy. Czy to byłby dobry kierunek?
– wątpię.
Rozwiązaniem, zapewne, byłoby wprowadzenie
do wagonów automatów do sprzedaŜy biletów. I to
chyba jest najwłaściwszy kierunek. Ze względu na
wandaloodporność automaty powinny być umieszczone w wagonach, a nie na przystankach. MoŜe
się teŜ okazać, iŜ koszt ich zakupu dałby się sfinansować z marŜy, którą w tej chwili pobierają dotychczasowi kolporterzy biletów. Lecz do rezygnacji
z tradycyjnej przedsprzedaŜy biletów potrzebna byłaby takŜe zmiana przyzwyczajeń pasaŜerów.
Czy ktoś podejmie się oszacowania „zwrotności”
inwestycji w automaty do sprzedaŜy biletów?
Marek Malczewski
Przystanek
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PRZYS T A NEK
bezpłatny dwutygodnik
miłośników komunikacji
miejskiej
kontynuacja Nowinek z Pyrogrodu
Z kraju i ze świata
! Będzin (autobus). Budowa kanalizacji spowodowała wyłączenie z ruchu fragmentu ul. Świerczewskiego w Będzinie od dnia 15.07. Autobusy linii 104, 107 i 200 kursują w obu kierunkach ul.
Wolności, Mickiewicza i Odkrywkową, natomiast
autobusy linii 16, 67, 79, 97, 125, 200 (w kursach
przez Sarnów), 225-1, 225-2, 243 i 269 w kierunku
Dąbrowy Górniczej i Sarnowa skierowane zostały
ul. Wolności, drogą krajową nr 86 i Odkrywkową do
Świerczewskiego. W przeciwnym kierunku autobusy kursują ulicami Odkrywkową, Mickiewicza i Wolności. Linia nr 921 kursuje ul. Wolności i drogą krajową nr 86 do ul. Odkrywkowej. Obsługiwane są
wszystkie przystanki na trasach objazdowych.
! Chełm Śląski, Nowy Bieruń (autobus).
W związku z zamknięciem przejazdu kolejowego
w ciągu drogi krajowej nr 934 w Nowym Bieruniu
(od 16.06. prawdopodobnie do połowy sierpnia),
autobusy linii 149 w dwóch kursach wariantowych
wykonywanych z Katowic do Kopalni Piast w Nowym Bieruniu (36,5 km w jedną stronę) od Chełma
Śląskiego jadą do pętli w Chełmie Małym. Na trasie
Chełm Śląski Kościół – Nowy Bieruń Kopalnia Piast
– Chełm Mały Pętla uruchomiona została komunikacja zastępcza oznaczona jako Zastępczy 149.
Obsługiwana jest ona niskopodłogowym (!) minibusem neoplan 906T z 1981 roku, naleŜącym do firmy
Usługi Transportowe Marek Komander Mysłowice.
Jedzie on objazdem nowobieruńskimi ulicami Bohaterów Westerplatte, Patriotów i Warszawską. Brak
natomiast informacji na temat objazdu linii 554 obsługiwanej przez PKSiS Oświęcim na zlecenie
Urzędu Miasta w Bieruniu, która równieŜ kursuje
przez remontowany przejazd kolejowy.
! Chorzów Batory (tramwaj). Z uwagi na
chroniczny brak pieniędzy oraz bliŜej nieokreślone
zawirowania związane z tymi niewielkimi funduszami, które powinny być przeznaczone na remonty
taboru tramwajowego, w tym roku prawdopodobnie
jedynym przeprowadzonym remontem kapitalnym
w PKT będzie remont i modernizacja wagonu... roboczego N-110R. Katowicka eNka trafiła na warsztat w Chorzowie w połowie lipca, a wyjechać ma w
okolicy września. WyposaŜona będzie juŜ, niestety,
w atrybuty nowoczesności, czyli obwód niskiego
napięcia z hamulcami szynowymi i maszynową
przetwornicą oraz lampy zespolone. Na warsztacie
stoi równieŜ bytomski niesamobieŜny pług rotacyjny
nr 30 zbudowany na podwoziu wagonu typu LHB,
który przejdzie remont bieŜący związany z wymianą
nadbudówki.
! Chropaczów (tramwaj). 30.07. około godzi-

ny 19, w rejonie mijanki Chropaczów Ratusz spłonął wagon 105Na-785. Przyczyną poŜaru było
zwarcie w szafce bezpiecznikowej. Nikt nie został
ranny, a tramwaj odholowano do zajezdni Chorzów
Batory, gdzie oczekuje decyzji o remoncie lub kasacji.
! Chrzanów (autobus). Prywatny przewoźnik
realizujący usługi dla ZKKM Chrzanów, firma Duhabex, zakupiła kilkanaście miesięcy temu autobus
scania ajokki 8000 z PKM Jaworzno (rocznik 1982),
gdzie pojazd nosił numer 050. A poniewaŜ Duhabex
nie eksploatuje autobusów przegubowych, więc
pracownicy tej firmy odwaŜnie zabrali się za skracanie wspomnianego wehikułu. Po paru miesiącach
pojazd skrócił się o kilka metrów i dziś jeździ z numerem 18 jako solówka. Duhabex pozbył się równieŜ w ostatnim czasie dwóch jelczy M121M (oba
trafiły do Chebzia, do firmy Henryka Zagozdy) oraz
kilku ostatnich skróconych ikarusów 160P (prawdopodobnie zostały skasowane). Ostatnim zemunem
we flocie tej firmy pozostało pogotowie techniczne
z numerem 03.
! Częstochowa (tramwaj). W Częstochowie
na trasie pojawił się kolejny czerwony tramwaj. Jest
to skład 611+612, z którego zniknęła reklama.
Pierwszym tak pomalowanym (jest to malowanie
identyczne jak oryginalne z roku 1975, z kremowymi fartuchami) tramwajem był wagon 642, który
w tych samych barwach przybył z Chorzowa jako
jedna z pierwszych stopiątek. Po doczepieniu go do
wagonu 638 otrzymał jednak reklamę. Ubiegłej zimy czerwienią błyszczał takŜe (lecz niedługo) skład
693+694, a od kilku miesięcy w tych samych barwach stoi w zajezdni skład 640+643, który przemalowano i... odstawiono (oczekuje lepszych czasów,
m.in. zwiększenia częstotliwości po wakacjach).
! Gdynia (autobus). Z wizytą roboczą w Gdyni
przebywał od końca czerwca do początku lipca radomski MPK-owski neoplan N4020-807. Udawał
tam solarisa urbino18, którego fabryka z Bolechowa
nie zdąŜyła na czas przekazać gdańskiemu PKSowi. Neoplan obsługiwał w dni powszednie najdłuŜsze zadanie przewozowe na linii Z, zastępując na
nim Den Oudstena nr 1016. Na czas testów w Gdyni nowy pojazd w inwentarzu PKS w Gdańsku
otrzymał numer 1100. Testy nie potrwały jednak
długo, gdyŜ niepowodzeniem zakończyła się próba
zawracania w Borowie i zraŜony tym niepowodzeniem PKS Gdańsk go odesłał.
! Gliwice (autobus). Od 15.07. do końca miesiąca zamknięta była ulica Bohaterów Getta Warszawskiego na odcinku od skrzyŜowania ul. Toszeckiej i Warszawskiej aŜ do ul. Zwycięstwa. Linie
autobusowe 32, 71, 126, 197, 202, 217, 677, 678,
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692, 699, 702 i 710 w kierunku placu Piastów kursowały ulicami Toszecką, Warszawską, Kolberga,
Tarnogórską i Piwną, natomiast w przeciwnym kierunku trasa przebiegała ulicami Bohaterów Getta
Warszawskiego, Zwycięstwa, Dubois i Śliwki. Linie
202 i 624 w kierunku Wilczego Gardła i Portu Gliwickiego skierowano ulicami Mitręgi, Piwną, Tarnogórską, Kolberga, Warszawską i Toszecką, natomiast w kierunku placu Piastów autobusy jechały
ulicami Toszecką, Warszawską, Kolberga, Tarnogórską i Piwną. Linia nr 6 natomiast tylko w kierunku centrum Gliwic kursowała ul. Opolską, Świętojańską, Warszawską, Kolberga, Tarnogórską i Piwną. Od 2.08. zamknięto natomiast skrzyŜowanie ul.
Toszeckiej, Śliwki i Świętojańskiej. Autobusy linii
32, 71, 126, 197, 209, 677, 678, 692, 699, 710
w kierunku pl. Piastów kursują ul. Toszecką, Orląt
Śląskich, Bernardyńską, Grottgera i Warszawską,
a w kierunku Łabęd – Bohaterów Getta Warszawskiego, Toszecką, Warszawską, Grottgera, Bernardyńską, Orląt Śląskich i Toszecką. Na trasie objazdu tych linii uruchomione zostały dodatkowe przystanki Gliwice Warszawska I i Gliwice Warszawska
II, w zamian za zawieszone przystanki Gliwice
Świętojańska i Gliwice Toszecka. Linie 202 i 624
skierowano w kierunku Wilczego Gardła i Portu ul.
Bohaterów Getta Warszawskiego, Zwycięstwa, Dubois i Śliwki. W kierunku placu Piastów linie te kursują ulicami Wyspiańskiego, Śliwki, Szobiszowicką,
Toszecką i Bohaterów Getta Warszawskiego. Przystanek Gliwice Toszecka w kierunku do placu Piastów przeniesiony został na ulicę Toszecką w rejon
wyjazdu z ulicy Szobiszowickiej. Linia 217 kursuje
ulicami Jasnogórską, Orlickiego, Portową, drogową
krajową nr 88, Orlickiego i Toszecką (w kierunku
osiedla Kopernika), natomiast w kierunku Trynku
autobusy jadą ulicami Toszecką, Pionierów, drogą
krajową nr 88, Portową, Śliwki i Orlickiego. Przystanku Gliwice Śliwki I i Gliwice Świętojańska zostały wyłączone z obsługi, a w zamian autobusy zatrzymują się na przystanku Gliwice Śliwki II. Dla linii
187 ustalono trasę objazdową ul. Świętojańską,
Warszawską, Grottgera, Bernardyńską i Orląt Śląskich (w kierunku Łabęd), a w kierunku centrum
Gliwic trasa wiedzie ul. Orląt Śląskich, Bernardyńską, Grottgera i Warszawską. Autobusy tej linii nie
obsługują przystanków Gliwice Toszecka i Gliwice
Świętojańska. Dodatkowo dla linii autobusowych nr
32, 71, 126, 187, 197, 209, 677, 678, 692, 699 i 710
uruchomiony został tymczasowy przystanek w obu
kierunkach, zlokalizowany na ul. Grottgera w okolicy skrzyŜowania z ul. Bernardyńską.
! Imielin (autobus). Doroczny rajd samochodowy AC 1991 Pokale – Imielin organizowany
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w dniu 27.07. spowodował w godzinach 8–17 skrócenie trasy linii 66 i 266. Kursy wykonywane do
przystanku Golcówka ZPW skrócone były do pętli
Imielin Autostrada, a przystanki Imielin Zachęty
oraz Golcówka ZPW były wyłączone z obsługi.
! Katowice (autobus). 19.07. o godzinie 5:30
doszło do zderzenia dwóch autobusów komunikacji
miejskiej w rejonie skrzyŜowania ul. Chorzowskiej
i Chrobrego, przy katowickim osiedlu Tysiąclecia.
Kierowca ikarusa 280.70E-110 z PKM Katowice,
jadącego jako 674/1, pomylił drogę i zapomniał
skręcić w ul. Chrobrego. Podczas manewru cofania
w drugi człon autobusu uderzył, jadący z Gliwic do
Katowic jako wóz 6/1, ikarus 280.26-803 z PKM
Gliwice. W efekcie zderzenia rannych zostało 13
osób. NajcięŜej ranny został gliwicki kierowca, który
doznał otwartego złamania prawej nogi, urazów
brzucha, miednicy i klatki piersiowej. Oba autobusy
są powaŜnie zniszczone i prawdopodobnie czeka je
kasacja.
! Katowice (autobus). Sensacja... PKM Katowice w ramach zwiększania komfortu podróŜy wymieniło w ostatnim czasie 9 przednich siedzeń
w jelczu M121M-073 na tradycyjnie siedzenia z ikarusa.
! Kraków (tramwaj). Od 3.08. jest juŜ przejezdna ul. Piłsudskiego. W związku z tym na swoje
trasy powróciły autobusy linii 103, 124, 152, 192
oraz tramwajowa linia 15. „Cichaczem” MPK nie
przywróciło linii 18, która do końca wakacji będzie
zawieszona z powodu niskiej frekwencji.
! Kraków (tramwaj). Od 5.08 w związku z zakończeniem remontu skrzyŜowania i przejazdu
w ciągu ul. Wrocławskiej – Radzikowskiego – Wybickiego przywrócono równieŜ na swoje stale trasy
linie 103, 130, 144 i 444.
! Lublin (autobus). Przynajmniej na razie zakończył się spór pomiędzy Zarządem Miasta Lublina a przewoźnikami prywatnymi. Zarząd, dbając
o interesy przewoźnika miejskiego – MPK, uchwalił
w lipcu likwidację połowy z 64 rozkładów komunikacji prywatnej oraz wydłuŜenie czasu pracy „prywaciarzy” – od 5:00 do 23:00 (obecnie średnio od 6:00
do 17:00). Odpowiadając na ten „manewr” Zarządu
przewoźnicy prywatni wystosowali list otwarty do
mieszkańców miasta pt. „Czy MPK zostanie monopolistą?” (treści chyba nie trzeba omawiać) oraz
oflagowali swoje autobusy czarnymi transparentami
o treści ”Protest. Nie zabierajcie połowy rozkładów”.
Koniec lipca to istna wojna nerwów po obu stronach
sporu. W końcu doszło do kompromisu i ostateczną
decyzją jest pozostawienie 38 rozkładów prywatnych (obsługa linii pomiędzy kursami MPK) oraz, co
jest całkowitą nowinką w Lublinie, oddanie komunikacji prywatnej 4 linii dotychczas obsługiwanych
przez MPK: 21, 22, 47 i 56 (łącznie 9 rozkładów).
Taki stan ma się utrzymać do czasu powołania Zarządu Transportu Miejskiego, co moŜe nastąpić
równie dobrze jesienią, jak i na wiosnę.
! Łódź (autobus). W Łodzi mamy juŜ dwie linie
przewoŜące rowery – do uruchomionej niedawno
51R dołączyła „rowerowa” wersja linii 83. Wobec
wielkiego Ŝalu mieszkańców innych miast, gdzie
rowerów nie moŜna przewozić i basta, jest to pomysł znakomity. Pojawia się jedynie pytanie, czy
kursy pojedynczych autobusów, a zatem rzadkie,
znajdą odpowiednią ilość chętnych? Być moŜe lepiej byłoby dopuścić przewóz rowerów w kaŜdym
autobusie, jednak na to jest o dekadę za późno. śyjemy bowiem w czasach, których autobusy miejskie
całe są zabudowane siedzeniami, a ich tylna część
to bunkier z wąskim przejściem dookoła którego
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szczęśliwi z niskiej podłogi staruszkowie uprawiają
wspinaczkę wysokogórską usiłując dostać się na
umieszczone na podestach miejsca siedzące.
! Mysłowice (autobus). Od 10.07. przez kilka
dni, w związku z remontami ulic w centrum Mikołowa, autobusy linii 37, 653 i 695 w kierunku Katowic,
Podlesia i Murcek skierowane zostały na trasy objazdowe. Linie 37 i 695 jeździły ul. Prusa, Wojciecha, Okrzei i Poleską, a linia 653 kursowała ul. Prusa, Wojciecha, Okrzei, Poleską, Musioła i Wojciecha.
! Mysłowice (autobus). Firma TransgórMysłowice S.A., realizująca przewozy, m.in., dla
KZK GOP, ZKG KM Olkusz, ZKKM Chrzanów
i Urzędu Miasta w Lędzinach, zakupiła w ostatnim
czasie autobus MAN SL223. Pojazd jest Ŝółty, nie
posiada widocznego numeru taborowego i moŜna
go spotkać na linii 536 Tychy – Lędziny.
! Opole (autobus). W związku z modernizacją
wiaduktu kolejowego nad ul. Wojska Polskiego, autobusy linii 4 i 15 jeŜdŜą objazdami przez Prószkowską. Jest to kolejna okazja dla „zaliczaczy”,
gdyŜ trasą objazdu na co dzień nie kursuje Ŝadna
linia MZK. Utrudnienia potrwają z przerwami do
grudnia b.r.
! Opole (autobus). Przy okazji przebudowy ul.
Okulickiego, związanej z otwarciem marketu Lidl,
zmieniono lokalizację przystanku Okulickiego-Hotel,
po południowej stronie ulicy. Został on przesunięty
około 150 metrów dalej, za wjazd do marketu.
W ten sposób historia zatoczyła koło, bowiem w
początkach swego istnienia przystanek ten umiejscowiony był w tym samym miejscu. Ze zmiany lokalizacji zadowoleni są na pewno mieszkańcy blokowiska ZWM, w tym i nasz korespondent. Z omawianego przystanku cieszą się linie 11, 18, C, D i N.
! Radom (autobus). 25.06. jeden z najnowszych nabytków radomskiego MPK – MAN NG272899 uczestniczył w bliskich spotkaniach trzeciego
stopnia z samochodem osobowym. To niecodzienne zdarzenie miało miejsce po godzinie 14 na
skrzyŜowaniu ul. Dowkonta i Grzecznarowskiego.
Kierująca toyotą usiłowała wymusić pierwszeństwo
na autobusie, próbując skręcić w lewo w ulicę
Grzecznarowskiego. Niestety przeliczyła swoje
moŜliwości i nie zdąŜyła przed autobusem. MAN
w wypadku doznał stłuczenia mordki i na kilka dni
skrył się w halach remontowych MPK, gdzie przechodził rekonwalescencję. Teraz juŜ w pełni sił
przemierza radomskie ulice.
! Radom (autobus). Po wielu przymiarkach,
podchodach, rozwaŜaniach i analizach, MZDiK-owi
wreszcie udało się zakończyć bolesny proces myślowy. Wymyślił (przy duŜym współudziale radomskich miłośników komunikacji) nową linię nocną. Linia, którą obsługuje MPK Radom kursuje od 29.06.
dostała numer 102 i jest nocną wersją linii 9. Trasa
wygląda następująco: Os. Prędocinek, Armii Krajowej, Armii Ludowej, Młodzianowska, Jana Pawła II,
aleja Grzecznarowskiego, Dowkonta, Poniatowskiego, Traugutta, śeromskiego (w przeciwnym kierunku Wałowa, Lekarska, Tochtermana), Malczewskiego, Kelles-Krauza, Struga, Andersa, Os. Gołębiów. Obowiązuje taryfa nocna, identyczna jak dla
linii 101, czyli bilet normalny kosztuje 3,60 zł,
a ulgowy połowę tego. Mieszkańcy Ustronia, Prędocinka i okolic wreszcie mogą późnym wieczorem
dojechać do domów autobusem zamiast taksówką
lub własną dwójką. śeby jednak nie było zbyt róŜowo, to linia wykonuje tylko półtora kółka: dwa odjazdy z os. Gołębiów o 23:40 i 0:40 oraz jeden odjazd z Prędocinka o 0:10. Poza tym linia została
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uruchomiona testowo na trzy miesiące. We wrześniu zobaczymy, czy MZDiK dostrzeŜe potrzebę jej
utrzymania. Jednak po ostatnich oświadczeniach
nowego dyrektora MZDiK na temat radomskiej komunikacji (czytaj poniŜej) niczego dobrego nie
moŜna się spodziewać.
! Radom (autobus). 3.07. powołano nowego
wicedyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu, odpowiedzialnego za komunikację
miejską. Janusz Ziętek na stanowisku zastąpił Witolda Spoczyńskiego. Nowy wicedyrektor ukończył
Technikum Mechaniczne w Radomiu, studiował
ekonomię w Kielecko-Radomskiej WyŜszej Szkole
InŜynierskiej i ubezpieczenia w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Po miesiącu od powołania na
stanowisko, Pan Dyrektor zatwierdził juŜ cięcia
w rozkładach kilkunastu linii miejskich i podmiejskich (patrz na dalsze informacje) oraz dał się poznać, jako człowiek o dość wyszukanym poczuciu
humoru. Oto cytat wypowiedzi, jakiej udzielił Gazecie w Radomiu przy okazji ogłoszenia ostatnich
ograniczeń kursów autobusów: „Nie stać nas na
woŜenie powietrza, nawet pasaŜerowie nam zgłaszają, Ŝe w autobusach jest za duŜy komfort”. Wasz
informator zgłasza tę sentencję do tytułu Bzdury
Roku. Przy okazji widać, Ŝe doświadczenia zebrane
przy okazji pracy na stanowisku likwidatora Przychodni Radomskich nie poszły na marne.
! Radom (autobus). Od 20.07. linie 14 i 15 jeŜdŜą rzadziej. Jako powód zmniejszenia częstotliwości kursowania MZDiK podał – jak zwykle zresztą –
niską frekwencję. W dni powszednie w godzinach
8:00–13:00 autobusy kursują teraz co 30 minut,
w soboty w godzinach 6:00–23:00 co 40, a w niedziele i święta w godzinach 13:00–23:00 teŜ co 40.
W pozostałych godzinach częstotliwości nie uległy
zmianie.
! Radom (autobus). Podobny los (zmniejszenie ilości kursów) spotkał kilka dni wcześniej, bo
13.07. cztery linie podmiejskie. Pechowcami okazały się linie: B (1 kółko w dni powszednie); D
(3 kółka w dni powszednie); E (1,5 kółka w dni powszednie, 1 kółko w święta. Półtora kółka, gdyŜ rano, zamiast na Dworzec Linii Podmiejskich, E jeździło od razu do Parznic) oraz K (3,5 kółka w dni
powszednie, 1 kółko w święta). Po tych cięciach linia K ma pięć kursów w obie strony w dzień powszedni (dwa rano, trzy po południu, Ŝadnego wieczorem), sześć w soboty i cztery w niedziele i jest
najprawdopodobniej najrzadziej kursującą linią
w Radomiu (nie licząc nocnych).
! Radom (autobus). W dziedzinie lokalnych
podtopień po większych ulewach Radom stara się
dotrzymać kroku większym miastom, takim jak np.
Warszawa. 15.07. w Radomiu lało i to bardzo,
a skutkiem tego był zalany tunel w Alei Grzecznarowskiego. Miejsce o tyle waŜne, Ŝe jest to jedna
z dwóch głównych dróg, jakimi z Centrum moŜna
dostać się na Ustronie. W związku z tym kierowcy
autobusów linii 3, 6, 9, 11, 23 i 25 mieli problem.
Przez co najmniej godzinę (15:30–16:30) wszystko
jeździło objazdem przez 1905 Roku i Młodzianowską lub skracało trasę do dworca PKP (wybór zaleŜał od kierowcy i dyspozytorów, więc kto lubi hazard, ten miał okazję do obstawiania, gdzie dany
autobus pojedzie). Gdy odetkano tunel, to i tak
wszystko nie wróciło do normy, bo zalało takŜe odcinki ul. Czarnej i Wiejskiej. Przez czas jakiś (dopóki woda nie zeszła z ulic) 6 kursowała na skróconej
trasie do przystanku Grzecznarowskiego / Śląska
i zawracała na rondzie.
! Radom (autobus). W Wierzbicy pod Rado-

miem uporano się wreszcie z oddaniem do uŜytku
nowej pętli autobusowej przy Urzędzie Gminy. W
związku z tym od 19.07. trasę zmieniła linia F. Autobusy wycofano z uliczek na osiedlu w Wierzbicy
i skierowano z ulicy Kościuszki bezpośrednio na
nową pętlę. Zlikwidowano równieŜ przystanek
Wierzbica / Osiedle w kierunku Radomia, a dla kursów z pętli Rzeczków Kolonia obowiązuje przystanek na nowej pętli. Pomimo zmiany trasy rozkład
jazdy linii F nie uległ zmianie.
! Radom (autobus). Ul. Paderewskiego na os.
Gołębiów II, jeŜdŜą juŜ trzy linie (3, 16 i 50), ale do
tej pory w dość newralgicznym miejscu (przy pętli
16) nie było zatoki w kierunku ul. Zbrowskiego. Ludzie stali na trawnikach, autobusy blokowały ruch,
więc MZDiK postanowił temu zaradzić. Jak postanowił, tak uczynił, zatoczkę zbudowano i przystanek
w nowym miejscu uruchomiono 29.07. w miejscu
starego przystanku nawieziono świeŜej ziemi, zasiano trawę, aby okolicznym mieszkańcom Ŝyło się
piękniej i milej. I wszystko w tym sielskim obrazku
byłoby w porządku, gdyby nie brygada przystankowa z MZDiKu. Bo pomimo, Ŝe ich światłe kierownictwo zatokę oddało do uŜytku, to oni – gapcie jedne
– zapomnieli przenieść słupek przystankowy w nowe miejsce. Ludzie stoją więc przy słupku
w starym miejscu, tam teŜ zatrzymują się autobusy.
Gdy juŜ się zatrzymają, to ludzie aby do nich wsiąść
przechodzą przez śliczny, świeŜy trawniczek
(a w zasadzie coś co miało być trawniczkiem).
! Radom (autobus). Wakacje w pełni, a wyśmienita pogoda zachęca między innymi do wycieczki nad wodę. W Radomiu i okolicach są trzy
zalewy (Borki – w mieście, Siczki – tam kursuje
dość często linia J oraz nowy zalew w Domaniowie). Dla wszystkich chętnych na taki wypad do
Domaniowa MZDiK łaskawie wygospodarował cztery kursy linii C w soboty i w niedziele (dwa przed
południem i dwa po południu). Niestety, ostatni autobus odjeŜdŜał z Domaniowa o godzinie 17:40.
Zawsze wracały nim ogromne tłumy, bo po tej godzinie wydostanie się komunikacją publiczną z nad
zalewu jest w zasadzie niemoŜliwe. Wasz informator równieŜ miał nieprzyjemność wracać w wypełnionym po brzegi przegubowym ikarusie. Po ponad
miesiącu MZDiK wreszcie zauwaŜył, Ŝe słońce
w lipcu i sierpniu nie zachodzi o 18 i zdecydował się
na dodanie jeszcze jednego kursu C na wydłuŜonej
trasie. Od soboty 3.08. ostatni kurs autobusu linii C
z Domaniowa jest o godzinie 19:50. Wyraźny postęp, ale ciekawe ile czasu (lat?) zajmie MZDiK-owi
dostrzeŜenie faktu, Ŝe nad wodę w wakacje moŜna
pojechać takŜe w dzień powszedni?
! Radom (autobus). Piętrowy MAN SD202,
którego radomskie MPK wydzierŜawiło z Jaworzna
(numer taborowy 197, dawne niemieckie oznaczenie 3535) przez dwa tygodnie (od 20.07.) pokazywał się w dni powszednie na liniach miejskich
(4 i 21), w soboty tyrał jako C woŜąc ludzi do Domaniowa, a w niedziele przebierał się za J i kursował do Jedlni przez Siczki (zalew). Niestety część
radomskiej młodzieŜy ma w sobie stanowczo zbyt
duŜo energii, a zbyt mało rozumu, więc aby się tej
energii trochę pozbyć, postanowiła zarysować
ostrymi narzędziami szyby, popodpisywać się markerami na siedzeniach i (poniewaŜ było gorąco) wyrwać uchylne okienka na pięterku autobusu. Te
działania nie znalazły jednak uznania w MPK,
w związku z czym do odwołania (czyli prawdopodobnie juŜ wcale) piętrus w dni powszednie nie juŜ
będzie kursował. Na razie sobotnie kursy na linii C
i na linii J w niedziele zostały utrzymane. Kursy na

tych trasach będą wykonywane do 25.08. włącznie.
Potem piętrus będzie obsługiwał w weekendy linię
turystyczną.
! Radom (autobus). Ostatnia informacja z Radomia nie napawa entuzjazmem, gdyŜ od 10.08.
nastąpiły kolejne cięcia rozkładów. Tym razem padło na linie: 3, 7, 9, 12, 24, 25 i F w dni powszednie
oraz linię 5 w dni wolne od pracy. Na linii 3 w godzinach 8:00–13:00 autobusy pojawiają się na
przystankach co 30 minut, na linii 12 co 50, na liniach 7 i 9 (dwie najwaŜniejsze linie w mieście)
w godzinach 16:30–19:00 co 15 minut, na linii
F w godzinach szczytu komunikacyjnego co 60 minut, na liniach 24 i 25 co 80–90, a na linii 5 co 40
minut bez podziału na soboty oraz niedziele i święta. Nowe rozkłady jazdy linii 12, 24 i 25 w dni powszednie oraz rozkład 5 w dni wolne od pracy mają
obowiązywać do odwołania, a rozkłady linii 3, 7, 9 i
F tylko do 29.08., czyli umownego końca wakacji.
PoŜyjemy, zobaczymy, czy tak się stanie.
! Siemianowice (autobus). Od 1.08. linia
przyspieszona 812 (obsługiwana przez PKM Katowice) jadąc z Katowic do Siemianowic (jak i z powrotem) we wszystkich swoich pięciu parach kursów na dobę (w wakacje cztery pary) obsługuje dodatkowo osiedle Tuwima w Siemianowicach Śląskich.
! Szczecin (autobus). Po kilku latach przywrócono przystanek autobusowy Ks. Anny n/Ŝ (między
Basenem Górniczym a mostem Cłowym), jednak
w mocno okrojonej wersji. Jest on jednokierunkowy
– obowiązuje tylko dla autobusów jadących od Basenu Górniczego. Ciekawostką jest natomiast wybiórczość zatrzymujących się na nim linii. Przystanek obowiązuje tylko dla linii 56 i 73, chociaŜ przejeŜdŜają tamtędy takŜe linie 62 i 79.
! Szczecin (autobus). Po szczecińskich i polickich ulicach kursuje juŜ 5 MANów NL313 o numerach 3020–3024, naleŜących do SPPK. Są to
pierwsze 15-metrowe autobusy w Szczecinie, a zarazem pierwsze 15-metrowce wyprodukowane
przez MANa. Najłatwiej je spotkać na liniach 101,
103, 107 i F. Jak łatwo się domyśleć, w związku
z zakupami zaczęły się takŜe kasacje. Na pierwszy
ogień palnika poszedł jelcz M11-668.
! Szczecin (tramwaj). Skreślone ze stanu zostały GT6-901 i 907. Natomiast na starym wagonie
105N-600 (tym sprzed podmiany) namalowano nowy numer 1040 (czyli wagonu, który obecnie ma
numer 600).
! Szczecin (tramwaj). 105N2k-787 wróciła
z Centralnych Warsztatów. Jest juŜ sprawna i ma
brakującą osłonę na lewy, przedni wózek. Jeździ
znowu w składzie z 788. 3 sierpnia była widziana
na trasie raz pierwszy.
! Świerklaniec (autobus). W dniu 8.07. w godzinach 8–13 wstrzymano całkowicie ruch w rejonie
nowo budowanego ronda w Świerklańcu. Linie autobusowe nr 5, 192 i 780 oraz autobusy PKS kursowały objazdem przez Nowe Chechło, a linie 17
i 173 skierowano przez Radzionków. Na trasie Tarnowskie Góry – Nakło Śląskie uruchomiona została
linia 5bis obsługiwana dwoma autobusami, natomiast na trasie Orzech (objazd przez wieś) – Radzionków Dworzec PKP kursował jeden autobus na
linii 17bis.
! Tarnowskie Góry (autobus). Usunięto kolekturę biletową PKM Świerklaniec, mieszczącą się
w samochodzie Nysa postawionym na terenie miejscowego dworca autobusowego. Przypomnijmy:
w związku z budową nowej dyspozytorni, tymczasowo kolektura mieściła się w rzeczonym pojeździe.
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Po zasłabnięciu przebywającej tam pracownicy,
sprawą zainteresował się Sanepid.
! Tychy (autobus). Zaroiło się w ostatnich miesiącach od objazdów na obszarze działania MZK
Tychy. Od 3.06. przez około miesiąc, w związku
z remontem ul. Cielmickiej, autobusy linii 21 oraz
minibusy linii L, pomiędzy przystankami Tychy Towarowa i Cielmice Jana kursowały objazdem drogą
bez nazwy, łączącą ulicę Cielmicką z Towarową.
Od 10.06. do odwołania zamknięto natomiast wjazd
z ulicy Beskidzkiej w ul. Jankowicką, co spowodowało konieczność kolejnej zmiany trasy linii L – od
przystanku Cielmice Targiela minibusy kursują odwrotnie niŜ dotychczas – do przystanku Cielmice
Strzelecka. Nie dotyczy to kursów w kierunku przystanku Tychy Towarowa – wówczas minibusy po
prostu pomijają przystanki Cielmice SkrzyŜowanie
i Cielmice Strzelecka. W dniach 15–17 lipca remontowano nawierzchnię na odcinku ul. Głównej
w tyskiej dzielnicy Urbanowice. Minibusy linii W nie
obsługiwały w tym czasie przystanków Urbanowice
Bar i Urbanowice Sklep, a zastępczy przystanek
początkowy i końcowy usytuowany był u zbiegu ul.
Urbanowickiej i Głównej. Wymiana wodociągu
w ciągu ul. Powstańców w Tychach, przeprowadzana w dniach 16–27 lipca, była powodem objazdu dla linii G. Minibusy pomiędzy przystankami Tychy Browar i Czułów Zielona kursowały w obu kierunkach ul. Oświęcimską i Wschodnią, obsługując
przystanki zastępcze usytuowane na trasie objazdowej, w zamian za przystanki Czułów Bar, Czułów
Posesja 56 i Czułów Słowicza.
! Tychy (autobus). Jak informuje MZK Tychy,
z powodu awarii przegubowego autobusu niskopodłogowego (M181MB-214, nr fabryczny 0001), naleŜącego do PKM Tychy, do końca sierpnia w dni robocze do południa oraz w dni wolne kursy linii
1 oznaczone jako obsługiwane takim taborem, obsługiwane będą zwykłym ikarusem.
! Tychy (autobus, trolejbus). W dniach 27
i 28.07. nad tyskim jeziorem Paprocańskim odbył
się IV Tyski Festiwal Muzyczny im. Ryśka Riedla pt.
Ku przestrodze. Z tej okazji uruchomiono dodatkowe wieczorne połączenia Paprocan z centrum Tychów – cztery kursy trolejbusów linii B (co 20 minut)
oraz bliŜej nieokreśloną ilość kursów linii autobusowych 137 (na całej trasie linii) i 268D (w wersji
skróconej do przystanku Tychy Dworzec PKP).
! Tychy (trolejbus). Rozbudowa sieci trolejbusowej nad ul. Jana Pawła II idzie pełną parą. Spółka Tyskie Linie Trolejbusowe, przy pomocy swoich
trzech pojazdów nadających się do tego celu (podnośnik tarpan, pogotowie star 200 i klimatyczne pogotowie ikarus 280/A), montuje odciągi i wysięgniki
do sieci trakcyjnej, a juŜ niedługo rozpocznie montaŜ przewodów jezdnych. Otwarcie nowego odcinka
trasy i uruchomienie linii trolejbusowej E relacji Tychy Dworzec PKP – Paprocany Pętla planowane
jest na 2.09.2002 r.
! Warszawa (archeologia). Postępują prace
drogowe na skrzyŜowaniu ul. Czerniakowskiej
z Chełmską. Niestety, odkopane jakiś czas temu
stare torowisko do Wilanowa oraz sensacyjny trójkąt torowy po przedwojennej końcówce Wojtówka
(na ul. Chełmskiej) zostały juŜ wyciągnięte i wywiezione na złom. Na szczęście nie wyciągnięto
wszystkiego – resztki torów zostały jeszcze pod asfaltem ul. Chełmskiej oraz prawdopodobnie na ul.
Czerniakowskiej na odcinku Chełmska – Gagarina.
Miejmy nadzieje, Ŝe i one ujrzą kiedyś światło
dziennie i Ŝe nie skończą tak marnie jak swoi poprzednicy.
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! Warszawa (autobus). W związku z remontem nawierzchni północnej jezdni Al. Jerozolimskich, od ul. śelaznej do pl. Zawiszy, od dnia 26.07.
od około godziny 23:00 do dnia 29.07. do około godziny 5:00, autobusy linii: 127, 128, 130, 157, 175,
508, 512, 517, 521, 523, 603, 605, 608, 611 i 612
kursowały od skrzyŜowania Al. Jerozolimskie / śelazna przez pl. Starynkiewicza – Koszykową – Raszyńską i dalej własnymi trasami. Na trasie objazdu
obowiązywał tymczasowy przystanek na pl. Starynkiewicza przed ul. Nowogrodzką (dla wszystkich
dziennych linii zwykłych jako stały, a dla linii nocnych jako „na Ŝądanie”). W czasie obowiązywania
objazdu autobusy linii 159 w stronę pętli EC Siekierki jeździły od pl. Zawiszy Alejami Jerozolimskimi
– pl. Starynkiewicza – Koszykową i dalej bez zmian.
Na trasie objazdu autobusy tej linii zatrzymywały się
na przystankach: Pl. Zawiszy 01 oraz Pl. Starynkiewicza 01. Trasy ww. linii w kierunku przeciwnym
nie zmieniły się.
! Warszawa (autobus). W związku z remontem nawierzchni na zewnętrznych pasach ruchu
obu jezdni ul. Marynarskiej, na odcinku Taśmowa –
Rzymowskiego, od dnia 26.07. od około godziny
22:00 do dnia 29.07. do około godziny 5:00 uległy
zmianie trasy poniŜszych linii autobusowych (w obu
kierunkach):
- linia 136 od skrzyŜowania Taśmowa / Marynarska
ulicami: Taśmową – Cybernetyki – Postępu i dalej
stałą trasą;
- linia 141 od skrzyŜowania Cybernetyki / ObrzeŜna ulicami: Cybernetyki – Rzymowskiego – al.
Wilanowską i dalej bez zmian;
- linia 182 od skrzyŜowania Taśmowa / Marynarska
ulicami: Taśmową – Cybernetyki – Rzymowskiego – Wołoską – Domaniewską – Postępu i dalej
stałą trasą;
- linie 186 i 189 od skrzyŜowania Taśmowa / Marynarska ulicami: Taśmowa – Cybernetyki – Rzymowskiego – al. Wilanowską i dalej bez zmian;
- linia 604 od skrzyŜowania Domaniewska / Postępu ulicami: Domaniewską – Wołoską – Rzymowskiego i dalej stałą trasą.
! Warszawa (autobus). W związku z usuwaniem awarii nawierzchni jezdni na skrzyŜowaniu
ChełmŜyńska / Marsa / Okularowa, w nocy
26/27.07. od około godziny 21:00 do około godziny
5:00 i w nocy 27/28.07. od około godziny 20:00 do
około 5:00, autobusy linii: 115, 141, 183, 520, 601
i 722, jadące w tych godzinach w kierunku centrum,
od skrzyŜowania Korkowa / Rekrucka kursowały
następującą trasą objazdową: Rekrucką, Marsa
i dalej stałymi trasami. Trasy ww. linii w kierunku
przeciwnym nie uległy zmianie.
! Warszawa (autobus). W związku z przebudową skrzyŜowania Wał Miedzeszyński / Fieldorfa,
od dnia 26.07. od około godziny 22:00 do 29.07. do
około 5:00 autobusy linii 147 w obu kierunkach zostały wycofane z ulic Fieldorfa, Bora-Komorowskiego, Egipskiej, Ateńskiej, Brukselskiej i skierowane na trasę objazdową prosto Wałem Miedzeszyńskim i ul. Wersalską.
! Warszawa (autobus). W związku z oddaniem do ruchu wschodniej jezdni ul. Waryńskiego
na odcinku od skrzyŜowania Goworka / Puławska
do ul. Boya-śeleńskiego, od dnia 30.07. od około
godziny 21:00 wprowadzona została stała zmiana
trasy linii przyspieszonych: 407, 410, 505, 519, 522
i 524, polegająca na skierowaniu ich od ww. skrzyŜowania do pl. Konstytucji ul. Waryńskiego. Na nowej trasie obowiązują przystanki: na ul. Waryńskiego przed ul. Boya-śeleńskiego – Pl. Unii Lubelskiej
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02 (jednocześnie zlikwidowano przystanek o tej
samej nazwie na ul. Puławskiej za ul. Goworka)
oraz na ul. Waryńskiego za rondem Jazdy Polskiej
– Metro Politechnika 08. Trasy w przeciwnym kierunku nie zmieniły się. Jednocześnie dla linii 117
i 607, zamiast zlikwidowanego na stałe przystanku
na ul. Puławskiej za ul. Goworka, obowiązują przystanki: Rakowiecka 02 i Pl. Unii Lubelskiej 04, natomiast dla linii 131 i 611 – tylko Pl. Unii Lubelskiej
04.
! Warszawa (autobus). W związku z remontem sieci cieplnej i zamknięciem dla ruchu kołowego północnej jezdni ul. Wolskiej od al. Prymasa Tysiąclecia do ul. Wieluńskiej, od dnia 30.07. od około
godziny 22:00 do odwołania (na okres około miesiąca) autobusy linii: 106, 125, 167 i 601 zostały
skierowane na poniŜsze trasy objazdowe (tylko
w kierunku Bemowa):
- linie: 106, 125 i 601 od skrzyŜowania Wolska / al.
Prymasa Tysiąclecia: al. Prymasa Tysiąclecia
w lewo – Kasprzaka – Ordona – Wolską i dalej
bez zmian;
- linia 167 od skrzyŜowania al. Prymasa Tysiąclecia / Kasprzaka: Kasprzaka – Ordona – Elekcyjną
i dalej stałą trasą.
! Warszawa (autobus). W związku z postulatami Urzędu Gminy Piaseczno, od dnia 31.07. na
trasie objazdowej linii 727 zostały uruchomione dodatkowe pary przystanków stałych: w Bobrowcu na
ul. Postępu, w Kamionce na ul. Głównej oraz w rejonie skrzyŜowania z ul. Zielną, w GołkowieLetnisku na ul. Głównej i w rejonie skrzyŜowania
z ul. Beniowskiego.
! Warszawa (autobus). Od dnia 1.08. linia
przyśpieszona okresowa 407 została przekształcona w linię przyśpieszoną całotygodniową 501 kursującą na identycznej trasie (Os. Górczewska – Stegny).
! Warszawa (autobus). W związku z remontem bocznicy kolejowej w ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie, od dnia 1.08. od około godziny
9:00 do odwołania (na około 2 tygodnie), autobusy
linii 710 zostały skierowane na trasę objazdową od
skrzyŜowania Warszawska / Mirkowska (w obu kierunkach) ulicami: Mirkowską – Bielawską – Warszawską – Piłsudskiego i dalej bez zmian.
! Warszawa (autobus). W związku z obchodami 58. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1.08 zostały uruchomione linie zwykłe: 212, 222 i 270 (obsługiwane taborem wielkopojemnym), które kursowały na następujących trasach:
- linia 212: Powązki-Cm. Wojskowy – Powązkowska – Okopowa – al. Solidarności – Wolska – Fort
Wola – Cm. Wolski (linia jednokierunkowa obsługiwana brygadami zjeŜdŜającymi z innych linii);
- linia 222: Pl. Trzech KrzyŜy – Nowy Świat – r. de
Gaulle’a – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście – Miodowa – pl. Krasińskich – Bonifraterska
– Muranowska – Andersa (powrót: Andersa –
Słomińskiego – Bonifraterska) – Mickiewicza – pl.
Inwalidów – Mickiewicza – pl. Wilsona – Krasińskiego – Powązkowska – Powązki-Cm. Wojskowy;
- linia 270: Dw. Wschodni (Kijowska) – Kijowska –
Targowa – al. Solidarności – most ŚląskoDąbrowski – al. Solidarności – Okopowa – Powązkowska – Powązki-Cm. Wojskowy.
Autobusy ww. linii kursowały z częstotliwością co
około 4–8 minut w godzinach:
- linie 222 i 270 – 14:30–20:30;
- linia 212 – 17:30–19:00.

PRZYSTANEK 15 (15)

Ponadto, na trasie linii 406 zostały uruchomione
dodatkowe przystanki Powązki – IV Brama 01 i 02.
Przy okazji warto zaznaczyć, Ŝe linie 170, 180 i 406
kursujące ul. Powązkowską obok cmentarzy powązkowskich, w tym dniu były obsługiwane tylko
taborem wielkopojemnym (m.in. Ik280) i to mimo
obowiązującego zakazu wjazdu tego rodzaju autobusów na sypiący się wiadukt w ul. Powązkowskiej.
Dla ochrony wspomnianego wiaduktu przez cały
dzień dyŜurował przy nim Nadzór Ruchu MZA, który
pilnował by w danym momencie znajdował się na
nim tylko jeden autobus. Trzeba przyznać, Ŝe panom całkiem składnie ta praca wychodziła. Ponadto
warto dodać, Ŝe ikarusy o numerach 2663 oraz
2213 (oba na linii 222) miały kolizje ze słupkiem
drogowym na pętli Powązki-Cm. Wojskowy. W obu
przypadkach skończyło się na urwanych połówkach
zderzaków, które prowizorycznie naprawiono.
! Warszawa (autobus). W związku z remontem nawierzchni jezdni ul. Woronicza (na odcinku
od ul. Puławskiej do al. Niepodległości), od dnia
2.08. od około godziny 22:00 do 4.08. do około
22:00, autobusy linii 148 kursowały trasą objazdową:
- w kierunku krańca Spartańska od skrzyŜowania
Malczewskiego / Krasickiego ulicami: Malczewskiego – al. Niepodległości – Woronicza i dalej
bez zmian;
- w kierunku krańca Huta od skrzyŜowania al. Niepodległości / Woronicza ulicami: al. Niepodległości – Odyńca – Krasickiego i dalej bez zmian.
! Warszawa (autobus). Śmierć pod kołami
nocnego autobusu linii 610 (Ik280.70E-5738) znalazł w nocy 3/4.08. męŜczyzna w średnim wieku. Do
nieszczęścia doszło około godziny 4 na skrzyŜowaniu ul. Szaserów i Serockiej. Kierowca autobusu nie
zauwaŜył leŜącego męŜczyzny i najechał na niego.
Człowiek poniósł śmierć na miejscu. Wiadomo, Ŝe
kierowca był trzeźwy, a czy zawinił – wyjaśni dochodzenie. Ciało było tak zmasakrowane, Ŝe funkcjonariusze policji mieli problem z ustaleniem toŜsamości ofiary.
! Warszawa (autobus). 3.08. około godziny
21:00 na ul. Płowieckiej zdarzył się powaŜny wypadek z udziałem trzech autek, co spowodowało, Ŝe
ulica ta była częściowo nieprzejezdna. Linie 125
oraz 525 wykonały kilka kursów trasą objazdową
przez Marysin.
! Warszawa (autobus). W związku z przywróceniem lewoskrętu z ul. Chełmskiej w ul. Czerniakowską, od dnia 2.08. od około godziny 20:30 autobusy linii 107, 141 i 611 powróciły na trasy podstawowe w tym rejonie.
! Warszawa (autobus). W związku z remontem nawierzchni południowej jezdni ul. Gagarina na
odcinku Belwederska – Sielecka, od dnia 2.08. od
około godziny 22:00 do 4.08. do około 22:00 autobusy linii: 131, 167, 180 i 522 w kierunku ul. Czerniakowskiej kursowały od skrzyŜowania Belwederska / Gagarina ulicami: Belwederską – Chełmską –
Czerniakowską i dalej stałymi trasami. Trasy
w przeciwnym kierunku nie uległy zmianie. Z kolei
autobusy linii 611 kursowały w kierunku pętli Sadyba od skrzyŜowania Belwederska / Gagarina ulicami: Belwederską – Chełmską – zawrotka przy zajezdni R-9 Chełmska – Chełmską i dalej bez zmian.
Na objeździe obowiązywał przystanek „na Ŝądanie”
Spacerowa 01. Trasa w przeciwnym kierunku nie
zmieniła się.
! Warszawa (autobus). W związku z pracami
remontowymi prowadzonymi na jezdni południowej
mostu Grota-Roweckiego, od dnia 3.08. od około

godziny 23:00 do odwołania (na okres około 2 tygodni) ruch na moście w obu kierunkach odbywa
się jezdnią północną. Jednocześnie zamknięto
wjazdy na most od strony Wisłostrady. W związku
z tym, od ranka 4.08. autobusy linii 318 i 506 jadące
w kierunku Bródna od skrzyŜowania Wisłostrada /
Sanguszki kursują trasą objazdową: Sanguszki –
Konwiktorską – Bonifraterską – Międzyparkową –
Słomińskiego – mostem Gdańskim – Starzyńskiego
– rondem Starzyńskiego – Jagiellońską – Modlińską
– przejazdem przez pętlę śerań FSO – łącznicą
w kierunku Bródna – Toruńską i dalej stałymi trasami. Na trasie objazdowej dla linii 318 obowiązują
przystanki: Muranowska 06, Park Traugutta 01,
WybrzeŜe Helskie 02, Rondo Starzyńskiego 02,
PIMOT 02, Śliwice 02, Budzyńskiej-Tylickiej 02, Dyrekcja FSO – wszystkie te przystanki funkcjonują na
Ŝądanie. Dla linii 506 obowiązuje tylko przystanek
Rondo Starzyńskiego 02.
! Warszawa (autobus). W związku z przebudową skrzyŜowania ulic Lazurowa / Dywizjonu 303,
od dnia 2.08. od około godziny 23:00 do 5.08. do
około 4:00 była zamknięta dla ruchu kołowego ul.
Lazurowa na odcinku między ul. Narwik a ul. Kocjana. W związku z tym, w dniach 3 i 4.08. (przez
cały dzień) linie 105, 109 i 113 oraz w nocy 2/3.08.,
3/4.08. i 4/5.08. linia 601 zostały skierowane w obu
kierunkach na trasy objazdowe:
- linie 105 i 601 od skrzyŜowania Górczewska / Lazurowa ulicami: Górczewską – Warszawską –
Przejazdem – Graniczną – Łaszczyńskiego – Hubala-Dobrzańskiego – Bolimowską – Kocjana –
Kaliskiego i dalej bez zmian;
- linia 109 od skrzyŜowania Górczewska / Powstańców Śląskich ulicami: Powstańców Śląskich
– Radiową do krańca Stare Bemowo;
- linia 113 od skrzyŜowania Górczewska / Lazurowa ulicami: Górczewską – Warszawską – Przejazdem – Graniczną – Łaszczyńskiego – HubalaDobrzańskiego – Bolimowską – Spychowską
i dalej stałą trasą do pętli Groty; powrót: HubalaDobrzańskiego – Łaszczyńskiego – Graniczną –
Przejazdem – Warszawską – Górczewską do
krańca Os. Górczewska.
Na powyŜszych trasach objazdowych obowiązywały
wszystkie napotkane przystanki, w tym dla linii 105
i 601 – tymczasowe przystanki Spółdzielnia SPES
51 i 52 (na ul. Kocjana przy skrzyŜowaniu z ul. Lazurową). Dla linii 105 tylko wymienione wyŜej przystanki Spółdzielnia SPES 51 i 52 oraz Os. Górczewska 10 obowiązywały jako stałe. Pozostałe
przystanki na trasie objazdowej dla tej linii były „na
Ŝądanie”. Z kolei dla linii 109 wszystkie przystanki
na trasie objazdowej obowiązywały jako stałe. Natomiast dla linii 113 przystanki: Os. Górczewska 10
oraz Blizne-Łaszczyńskiego 01 i 04 obowiązywały
jako stałe, a pozostałe „na Ŝądanie”. Dla linii 601
wszystkie przystanki na trasie objazdowej obowiązywały jako na Ŝądanie. Poza tym, przystanki Spółdzielnia SPES 51 i 52 w dniach 3 i 4.08. (przez cały
dzień) obowiązywały równieŜ dla linii 149.
! Warszawa (autobus). 8.08. tuŜ przed godziną 10 na ul. Myszkowskiej nastąpiło bardzo gwałtowne hamowanie connexowego solarisa U15 linii
160. Spowodowane to było zajechaniem drogi
przez inne auto, które chwilę potem oddaliło się
z miejsca zdarzenia. Niestety, trzy osoby – pasaŜerowie pechowego autobusu – wymagały hospitalizacji. Jedna z nich doznała obraŜeń kręgosłupa.
Tak więc głupota jednego kierowcy spowodowała
tragedię innych.
! Warszawa (autobus). Kilka dni temu po re-

moncie powypadkowym w Centralnych Warsztatach Samochodowych T-4 wyjechał uszkodzony
w zderzeniu z tramwajem (105Na 1172+1173) na
rondzie Dmowskiego Ik280.26-2726. Widać, Ŝe wóz
ten ma nowe blachy między pierwszymi a drugimi
drzwiami (tam właśnie trafiły go stopiątki). Autobus
ten moŜna było ostatnio podziwiać na linii cmentarnej 222. Dodajmy, Ŝe ww. tramwaj dalej stoi „nieruszony” na terenie zakładu Mokotów.
! Warszawa (autobus, tramwaj). 1.08. przypada 58. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Oddające honory poległym powstańcom
i pomordowanym warszawiakom tramwaje i autobusy kursowały udekorowane chorągiewkami. Ponadto, zarządzeniem dyrektora naczelnego ZTM,
Przemysława Prądzyńskiego, o godzinie „W” (godzinie 17:00, czyli godzinie wybuchu Powstania)
wszystkie pojazdy komunikacji miejskiej miały na
minutę stanąć, by uczcić pamięć poległych powstańców. Niestety, nie wszyscy kierowcy i motorniczowie uhonorowali pamięć poległych obrońców
Warszawy – w takich przypadkach z całą surowością interweniował Nadzór Ruchu ZTM. To cieszy,
jednak wielu kierowców zatrzymało się na dźwięk
syren.
! Warszawa (autobus, tramwaj). Od dnia
1.08. został przywrócony ruch tramwajowy w ciągu
ul. Marszałkowska – Puławska na odcinku od pl.
Zbawiciela do ul. Woronicza. W związku z tym, na
swoje stałe trasy powróciły tramwaje linii: 4, 18 i 35.
Jednocześnie przywrócona została poprzednia trasa linii 206 (Usynów Płd. – Pl. Unii Lubelskiej),
obowiązująca przed dniem 1.07., z równoczesnym
zaprzestaniem kursowania tej linii w soboty i dni
świąteczne. Ponadto dla linii 505 i 524 przestały
obowiązywać dodatkowe przystanki: Bukowińska
01 i 02, Malczewskiego 01 i 02 oraz Morskie Oko
01 i 02.
! Warszawa (autobus, tramwaj). W dniach
27 i 28.07. odbył się 45. Międzynarodowy Wyścig
Kolarski „Dookoła Mazowsza”. W związku z tym,
w dniu 27.07. w godzinach 12:45–17:00 była zamknięta dla ruchu kołowego ul. Powstańców Śląskich (obie jezdnie), od ul. Synów Pułku do ul. Wrocławskiej (południowej) i ul. Wrocławska (południowa) od ul. Powstańców Śląskich do ul. Radiowej.
W tym czasie tramwaje linii 20 skierowano na trasę
objazdową od skrzyŜowania Dywizjonu 303 / Radiowa ulicami: Radiową – Powstańców Śląskich do
pętli Nowe Bemowo, natomiast trasy linii: 8, 10 i 26
skrócono do krańca Cm. Wolski. TakŜe autobusy linii: 106, 109, 112, 149, 154, 171, 184, 189, 190,
506, 507 i 523 zostały skierowane na trasy objazdowe (w obu kierunkach), przebiegające głównie
ulicami: Połczyńską – Szeligowską – Lazurową –
Kaliskiego – Radiową. Wyjątek stanowiły linie: 109,
171, 190, 507 i 523, które kursowały ulicami: Górczewską – Księcia Janusza – Dywizjonu 303 – Radiową. Z kolei linia 154 miała trasę skróconą od
strony MDL Cargo do krańca Redutowa. Ponadto,
w dniu 28.07. w godzinach 10:45–13:30 zamknięte
były dla ruchu kołowego ulice: Browarna, Karowa,
wschodnia połowa jezdni Krakowskiego Przedmieścia (od ul. Karowej do pl. Zamkowego), Podwale,
Kilińskiego, Długa, Freta, Zakroczymska, Sanguszki, zachodnia jezdnia Wisłostrady (od mostu GrotaRoweckiego do ul. Grodzkiej), Grodzka, przejazd
pod al. Solidarności, Nowy Zjazd, Dobra, Drewniana, Topiel i Browarna. W tym czasie autobusy linii:
116, 122, 128, 150, 160, 162, 174, 175, 180, 185,
192, 195, 503, 506 i 518 zostały skierowane na trasy objazdowe:
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- linie: 116, 122, 174, 175, 195, 503 i 518 od skrzyŜowania Krakowskie Przedmieście / Królewska
ulicami: Królewską – Moliera – pl. Teatralnym –
Senatorską – pl. Bankowym – Andersa – Świętojerską – Bonifraterską i dalej stałymi trasami (powrót stałymi trasami);
- linie: 128 i 150 od skrzyŜowania Dobra / Tamka
ulicami: Tamka – Wisłostradą – Zajęczą; postój
na przystanku Pomnik Syreny 04; odjazd ulicami:
Zajęczą – Dobrą i dalej stałymi trasami;
- linia 160 od ul. Królewskiej: pl. Piłsudskiego –
Moliera – Nowym Przejazdem – al. Solidarności
i dalej stałą trasą (powrót stałą trasą);
- linia 162 od skrzyŜowania Wisłostrada / Karowa:
Wisłostradą – Zajęczą – Topiel – Kruczkowskiego
i dalej stałą trasą (powrót stałą trasą);
- linia 180 od skrzyŜowania Krakowskie Przedmieście / Królewska ulicami: Królewską – Moliera –
pl. Teatralnym – Senatorską – pl. Bankowym –
Andersa – Nowolipkami – Zamenhofa – Anielewicza i dalej stałą trasą (powrót stałą trasą);
- linia 185 od pl. Wilsona ulicami: Mickiewicza –
Andersa – pl. Bankowym – Marszałkowską – Al.
Jerozolimskimi – wiaduktem mostu Poniatowskiego – Wisłostradą i dalej stałą trasą (powrót
stałą trasą);
- linia 192 od skrzyŜowania Krakowskie Przedmieście / Królewska ulicami: Królewską – Moliera –
Nowym Przejazdem – al. Solidarności i dalej stałą
trasą (powrót stałą trasą);
- linia 506 od ul. Toruńskiej ulicami: Jagiellońską –
al. Solidarności – mostem Śląsko-Dąbrowskim –
Grodzką – Wisłostradą – Zajęczą – Dobrą –
Tamką (powrót: Tamką – Wisłostradą) i dalej stałą trasą.
Jednocześnie w tym dniu zostało zawieszone kursowanie linii 100.
! Warszawa (autobus, tramwaj, metro).
W nocy 5/6.08. nad Warszawą przeszła ogromna
nawałnica. Deszcz lał ponad 12 godzin. W ciągu
tego czasu spadło tyle wody na metr kwadratowy,
co przez półtora miesiąca. Oczywiście, sytuacja ta
zaowocowała zalaniem wielu ulic, domów, piwnic
i tuneli. Standardowo wylał Potok SłuŜewiecki zalewając okoliczne ulice i arterie (al. Wilanowską, Dolinę SłuŜewiecką oraz skrzyŜowanie Św. Bonifacego ze Śródziemnomorską – było tam jedno wielkie
jezioro). Ulice te były kompletnie (lub prawie kompletnie) nieprzejezdne. Objazd al. Wilanowskiej poprowadzono przez Św. Bonifacego i Sobieskiego.
A pojechały tamtędy linie: 117, 139, 700, 710, 724,
806. Zupełnie zalane były teŜ okolice Dw. Zachodniego. Najbardziej ucierpiał jak zwykle tunel w al.
Prymasa Tysiąclecia, w którym utknęły zalane do
wysokości 70 cm cięŜarówki i samochody osobowe.
Linie 167, 184, 186, 523 (i zapewne wiele innych)
kursowały objazdem przez ul. Kasprzaka i Towarową. Natomiast w Ursusie na ul. Cierlickiej (przy stacji PKP) został całkowicie zalany (prawie aŜ po
szyby!) autobus nocnej linii 605 (IK260.04-1308).
Była to pierwsza „ofiara” nocnej ulewy. Autobus ten
zepsuł się w tunelu około godziny 3:15 i oczekiwał
na przybycie pogotowia autobusowego. Jednak to
miało spore trudności z dojazdem i z czasem woda
zalała silnik uszkodzonego ikarusa, na dobre unieruchamiając go w powstającym rozlewisku. PasaŜerowie wraz z kierowcą w porę ewakuowali się z tonącego pojazdu. Ten ostatni oczekiwał na przybycie słuŜb ratowniczych na... dachu autobusu! TakŜe
tramwaje kursowały po mieście nieregularnie.
Przed godziną 6 rano zalany został przejazd pod
wiaduktem kolejowym na ul. Obozowej (przy tram5

wajowym Zakładzie Torowo-Budowlanym T-2).
Uruchomiono trzy zatramwaje na trasie DT Wola –
Nowe Bemowo, a linie 12, 13, 20, 23 i 24 kierowano
do krańców Cm. Wolski oraz Os. Górczewska. Zalane było takŜe torowisko w al. Krakowskiej. Tramwaje (linie 7, 9, 15 i 25) skrócono do pętli Banacha.
W ich miejsce uruchomiono kilka autobusowych Zetek na trasie Pl. Narutowicza – Okęcie. śeby było
śmieszniej, i one kursowały objazdem (przez ul.
świrki i Wigury), poniewaŜ na Rakowcu zalane były
takŜe ulice (w tym wspomniana juŜ al. Krakowska).
Ogólnie rano zapanował chaos, który utrzymywał
się jeszcze długo po ustaniu deszczu. Powstał jeden wielki megakorek i miasto stanęło. Na domiar
złego, fali deszczu nie oparło się takŜe metro. Najbardziej ucierpiały stacje Stokłosy i Wilanowska. Na
szczęście tam z wodą dość szybko (do godziny
4 rano) się uporano. Gorzej było z ulicami, których
popołudniu dalej było wiele nieprzejezdnych. W kierowaniu ruchem pomagali natomiast pracownicy
Nadzoru Ruchu MZA. Niewiele to jednak pomogło –
część ulic udroŜniono dopiero późnym wieczorem.
! Warszawa (film). Światowa premiera filmu
Romana Polańskiego pt. Pianista odbędzie się
5.09. w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Przypomnijmy, Ŝe w filmie tym zagrały równieŜ zabytkowe warszawskie tramwaje (wagony typu K-403
i 445 połączone w skład, w którym jeden z nich grał
doczepę typu P15, oraz wozy typu A-43 oraz C257, które zagrały skład C+P4. Dodamy jeszcze, Ŝe
wagon typu A grał doczepę, a wagon typu C sam
siebie). Ponadto, pamiątką po tym filmie jest wykonany specjalnie na jego potrzeby drugi odbierak typu lirowego oraz zabytkowy przystanek komunikacji
miejskiej, który teŜ zagrał w filmie.
! Warszawa (kasowniki). Od parudziesięciu
dni warszawski SSKS prowadził sprzedaŜ 100
sztuk kasowników (tzw. jednorękich bandytów) odkupionych od Tramwajów Warszawskich. Akcja zakończyła się sukcesem – po 15 zł (jako cegiełki na
rzecz SSKS) sprzedano wszystkie egzemplarze.
! Warszawa (tramwaj). W związku z remontem torów, w dniach od 3.08. od godziny 0:00 do
5.08. do 4:00 wyłączony był ruch tramwajowy na
skrzyŜowaniu al. Niepodległości / Nowowiejska
w relacjach „na wprost” z utrzymaniem ruchu na
wszystkich łukach. W czasie wyłączenia ruchu
tramwaje linii: 2, 10, 15, 16, 17, 33, 36 i T kursowały
następującymi trasami objazdowymi:
- linie 2, 36: … – Andersa – Stawkami – al. Jana
Pawła II – rondem ONZ – al. Jana Pawła II –
Chałubińskiego – al. Niepodległości – Nowowiejską i dalej bez zmian (w obu kierunkach);
- linia 10: ... – Prostą – rondem Daszyńskiego –
Towarową – pl. Zawiszy – Grójecką – pl. Narutowicza – Filtrową – Krzywickiego – Nowowiejską –
al. Niepodległości i dalej stałą trasą (w obu kierunkach);
- linia 15: ... – Słowackiego – Popiełuszki – pl.
Grunwaldzkim – al. Jana Pawła II – rondem
Zgrupowania AK „Radosław” – al. Jana Pawła II –
rondem ONZ – al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości – Nowowiejską i dalej bez
zmian (w obu kierunkach);
- linia 16: ... – Chałubińskiego – al. Niepodległości
– Nowowiejską – Krzywickiego – Filtrową do pętli
Pl. Narutowicza (powrót tą samą trasą);
- linie 17, 33: ... – al. Jana Pawła II – Stawkami –
Andersa – pl. Bankowym – Marszałkowską –
rondem Dmowskiego – Marszałkowską – pl. Konstytucji – Marszałkowską – pl. Zbawiciela – Nowowiejską – pl. Politechniki – Nowowiejską – al.
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Niepodległości i dalej stałą trasą (w obu kierunkach);
- linia T: ... – Nowowiejską – al. Niepodległości –
Rakowiecką (zawrotka na pętli RakowieckaSGGW) – Rakowiecką – al. Niepodległości – Nowowiejską i dalej bez zmian (objazd dotyczył tylko
tramwajów dojeŜdŜających juŜ do pętli na pl. Narutowicza, poniewaŜ jest to linia okręŜna).
Kursowanie tramwajów linii: 10, 15, 16, 17 i 33 odbywało się według specjalnych, natomiast linii: 2, 36
i T – według aktualnych rozkładów jazdy.
! Warszawa (tramwaj). 15.07. do warsztatów
T-3 został wciągnięty wagon historyczny N3-674.
Prawdopodobnie zakład R-3 wysłał tam jeden z zabytków z powodu drobnej naprawy jego nastawnika. W kaŜdym bądź razie jego pobyt tam był chwilowy, poniewaŜ cały i zdrowy jeździł on juŜ kilka dni
później na linii turystycznej T.
! Warszawa (tramwaj). Jak juŜ informowaliśmy w poprzednim numerze, na ulicach stolicy pojawił się zmodernizowany skład 1392+1391. Jednak
jego eksploatacja na razie sprawia sporo problemów. JuŜ drugiego dnia kursowania skład ten narobił aŜ trzy kwadranse zatrzymania w samym centrum miasta, na ul. Marszałkowskiej. Wykonywał
wtedy kurs jako dodatek na linii 36. Wagony
1392+1391 zostały w końcu zepchnięte w Ŝółwim
tempie do R-1 Wola, gdzie mechanicy zajęli się ich
naprawą. Od tego czasu skład ten widziany był
w ruchu z pasaŜerami jeszcze tylko dwa razy.
! Warszawa (tramwaj). Awarie spotykają takŜe zabytki. Po niedawnym spaleniu nastawnika
w wagonie K-403, tym razem (27.07.) padło na eNkę nr 838. Podczas kursu na linii T w wagonie tym
silny męŜczyzna urwał kasownik (nie było to działanie umyślne, a raczej bezmyślne, bo kasowanie
4 biletów naraz do takich działań naleŜy). Ucierpiała
równieŜ gaśnica, którą mokotowscy mechanicy musieli dokręcić po zjeździe wozu do zakładu.
! Warszawa (tramwaj). Znów śmierć na torach. 30.07. około godziny 10:30 na ul. Broniewskiego na przystanku tramwajowym przy skrzyŜowaniu z ul. Włościańską pod kołami tramwaju linii
22 (skład 13N 473+695) zginęła niespełna 30letnia, kompletnie pijana kobieta. Zdarzenie miało
miejsce, gdy wysiadła z pierwszego wagonu, zatoczyła się i dostała wprost pod ruszający z przystanku drugi wagon składu. Przejechana zginęła na
miejscu. W tym miejscu prosimy wraŜliwszych Czytelników o pominięcie dalszego, drastycznego
fragmentu. Tramwaj dosłownie zmasakrował
dziewczynę. Nastąpiła amputacja głowy, a tors
i kończyny zostały rozdrobnione. Policja miała spory problem z identyfikacją zwłok. Pozostałe tramwaje przez dłuŜszy czas kursowały objazdami.
! Warszawa (tramwaj). Od ponad dwóch tygodni pojawia się znów na mieście mokotowski
skład 105Nf 1450+1449. Przypomnijmy, Ŝe to właśnie on został dość powaŜnie uszkodzony (w tym
nadpalony) podczas wypadku z samochodem marki
Iveco na ul. Puławskiej dnia 29.06.
! Warszawa (tramwaj). 4.08. znów zaszwankował wagon historyczny (N3-674) obsługujący
pierwszą brygadę turystycznej T-etki. Na ul. Nowowiejskiej (przy Metrze Politechnika) jego pantograf
stracił kontakt z siecią. Spowodowało to kilkuminutowy postój. Jednak doraźne działania podjęte
przez obsługę wozu (m.in., częściowe wejście na
dach pojazdu) sprawiły, Ŝe dalszą trasę przebył juŜ
bez przygód.
! Warszawa (tramwaj). Pewien czas temu na
przystanku tramwajowym Królewska w stronę cen-
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trum pojawiła się tablica „czoło wagonu” oraz nowe
lustro. Wszystko to było spowodowane „przesunięciem” przystanku kilka metrów w tył, mimo Ŝe dwa
składy z powodzeniem się tam mieściły. Tym samym trzeba teŜ było wydłuŜyć nieco wysepkę
tramwajową. Całe zamieszanie spowodowane było
złamaniem nogi przez pewną panią, która wsiadała
tam do tramwaju pierwszymi drzwiami. Pani ta
uznała, ze wysepka była „za daleko i za nisko” (rzeczywiście w tym miejscu zaczynał się juŜ łuk
w prawo w ul. Marszałkowską) i napisała skargę,
która została, jak widać, pozytywnie rozpatrzona
przez Tramwaje Warszawskie.
! Warszawa (tramwaj). 6.08. około godziny
16:00 na skrzyŜowaniu al. Jana Pawła II i Nowolipek skład bulw 2112+2113 linii 17 zderzył się z samochodem marki Deawoo Tacuma. Samochód
nadawał się tylko na złom. Jedna z jego pasaŜerek
została ranna. Zatrzymanie ruchu trwało ponad 30
minut.
! Warszawa (ZTM). Od dnia 10.07. Zarząd
Transportu Miejskiego wprowadził do pojazdów
komunikacji miejskich kanarów „incognito”, którzy...
kontrolują kierowców i motorniczych! A dokładniej
sprawdzają, czy pracownicy ci posiadają bilety komunikacji miejskiej oraz czy je sprzedają. Akcja ta
związana jest z ostatnio powtarzającym się nagminnie brakiem biletów u prowadzących pojazdy
transportu zbiorowego. Do przeprowadzania ww.
kontroli uprawnieni są wszyscy zawodowi kontrolerzy biletów oraz pracownicy ZTM posiadający w legitymacji słuŜbowej literę „K”.
! Wiedeń (metro). Sieć metra w stolicy Austrii
pręŜnie się rozwija. Trwają juŜ prace przy budowie
przedłuŜenia linii U1 o prawie pięciokilometrowy
odcinek Kagran – Leopoldau. Po drodze będą przystanki Kagraner Platz, Rennbahnweg, Aderklaaer
Straße i Großfeldsiedlung, a na stacji końcowej
znajdować się będzie nowa zajezdnia dla tej linii.
Zakończenie robót jest planowane na jesień 2006
roku. Wtedy teŜ swój Ŝywot zakończy kursujący
obecnie tą trasą tramwaj. W fazie planów jest równieŜ przedłuŜenie najkrótszej obecnie linii U2. Nowy
odcinek o długości 9028 metrów ma połączyć centrum z terenami wypoczynkowymi i północnym
wschodem miasta. WydłuŜenie linii obejmie przebudowę dotychczasowej końcówki U2 – Schottenring, budowę jedenastu nowych przystanków
(Taborstraße, Praterstern, Messe, Trabrennstraße,
Stadion, Donaustadtbrücke, Seestern, Stadlau,
Hardeggasse, Donauspital i Aspernstraße) oraz
stacji postojowej na Karlsplatzu. Prace na odcinku
Schottentor – Stadion rozpoczną się jeszcze w tym
roku, a zakończą w 2007, natomiast na odcinku
Stadion – Aspernstraße odpowiednio w 2004 i 2008
roku.
! Zabrze (autobus). W związku z remontem
ulicy Szybowej w zabrzańskiej dzielnicy Biskupice,
od 1.08. autobusy linii 111 kursują w obu kierunkach objazdem ul. Ziemską, Pod Borem, Szybową,
nawrót na placu przy Kopalni Pstrowski, Szybową
i Pod Borem do ul. Kopalnianej z obsługą wszystkich przystanków na trasie przejazdu. Przystanek
Biskupice Osiedle Ratowników, znajdujący się przy
ul. Ziemskiej, został przeniesiony na ul. Drzymały
przed skrzyŜowanie z ul. Ziemską. Poza linią 111
jest on równieŜ obsługiwany przez autobusy linii
752 jadące w kierunku Zabrza.
! Zabrze (tramwaj). 2.08. zakończyła swój
prawie 53-letni Ŝywot pętla tramwajowa przy dworcu PKP w Zabrzu. Została zlikwidowana na skutek
nieodpowiedzialnej decyzji władz miasta, którym tor

tramwajowy nie komponował się z wizją przebudowanego centrum miasta. Ostatnimi wagonami, jakie
przejechały przez pętlę były 105Na+105Na
655+393 obsługujące pociąg nr 503 (ostatni pociąg
linii 5) oraz o godzinie 23:40 skład 105Na+105Na
619+620 obsługujący pociąg nr 33. W nocy 2/3
sierpnia za pociągi nocne PN-241 i PN-242 poje-

chały juŜ zatramwaje w postaci socjalnego ikarusa
260 oraz samochodu zaopatrzenia lublin. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule Przebudowa ul. Wolności w Zabrzu.
Robert Człapiński, Marek Drewniak,
Grzegorz W. Fedoryński, Wojciech Gąsior,
Jakub Jackiewicz, Jacek Kalicki, Tomasz

Kaczmarek, Rafał Lamch, Krzysztof Lipnik,
Mariusz Mazek, Bartosz Mazur, Sławomir
Moczulski, Magdalena Murawska, Olaf
Skrzymowski, Tomasz Szydłowski, Rafał
Tarnawski, Krzysztof Utracki

Malowanie zakładowe
– czy rzeczywiście
jednolite (c.d.)?

mer 1570, który z tyłu ma cyfry malowane w kolorze
białym.
W latach 1994–1998 wszystkie nowe autobusy
otrzymywały opisane wyŜej barwy. Trafiły one do
zajezdni Dąbie i Klonowica. Zajezdnie te nie wprowadzały Ŝadnych modyfikacji w malowaniu, poza
takimi drobnymi szczegółami jak brak czwartego
niebieskiego pasa. Od niedawna natomiast zauwaŜalny jest trend pozostawiania całych drzwi pojazdu
w kolorze białym bez malowania na nich odpowiednich pasów.
Zajezdnia Police w tym czasie nie otrzymała Ŝadnego nowego autobusu. Natomiast wprowadziła
róŜne modyfikacje malowania zakładowego. Pierwszą z nich była rezygnacja z niebieskich pasów na
fartuchu autobusu i pozostawienie go w kolorze

i 1197) do PKM Bytom. TakŜe w 2002 r. SPA Dąbie
wyremontowało jelcza M11 nr 354, który był ostatnim autobusem tego typu w starym malowaniu.
W czerwonych barwach zostało tylko 6 ikarusów
280, wszystkie stacjonujące w SPA Dąbie (nr 293,
303, 2051, 2195, 2252 i 2298). Ponadto czerwone
barwy mają autobusy nieuŜywane w ruchu liniowym: ikarus 280 nr 255 (SPAD) oraz zabytkowy
jelcz 272Lux nr 601 (SPPK).
Aktualnie w SPA Dąbie i SPA Klonowica obowiązuje malowanie zakładowe biało-czerwononiebieskie (tzw. miejskie), natomiast dla Polic charakterystyczne są barwy Ŝółto-zielone.
Podsumowując, statystyka barw szczecińskich
i polickich autobusów jest następująca:
Jako malowanie miejskie uznawano takŜe nakle-

W numerze 13 Przystanku ukazał się artykuł
o róŜnorodności malowania szczecińskich tramwajów. W tym artykule postaram się przeanalizować
ten sam problem w odniesieniu do szczecińskopolickich autobusów.
W czasach poprzedniego ustroju gospodarczego
autobusy w całej Polsce malowane były na „jedynie
słuszny kolor”, czyli czerwony, przy czym górna
część pojazdu oraz fartuch były białe lub kremowe.
Szczecin nie odbiegał w jakikolwiek sposób od tej
ogólnokrajowej normy. Jednak juŜ wtedy moŜna było zaobserwować pewne róŜnice w malowaniu autobusów. Pomijam tutaj róŜnice polegające na stosowaniu całej gamy odcieni koloru czerwonego.
RównieŜ nie było reguł w uŜywaniu kolorów białego
i kremowego, poza tym, Ŝe kolor biały częściej spotykano na ikarusach, natomiast kremowy – na jelczach.
W połowie lat 80. w zajezdni Dąbie stacjonowały
dwa ikarusy 280 o numerach bocznych 202 i 213,
które swoją szatą wybijały się z tłumu pozostałych
przegubowców. Mianowicie oba były pomalowane
na czerwono od linii okien do samego dołu łącznie
z fartuchem. Czerwony fartuch miały takŜe ikarusy
dostarczone do Polic w latach 1985–1986 oraz do
Szczecina w latach 1989–1992. Stopniowo przemalowano w ten sposób wszystkie pozostałe ikarusy.
Inaczej malowane były jelcze. Fartuch na zawsze
pozostał kremowy, a najbardziej widoczna róŜnica
była przy linii okien. PoniewaŜ dolna krawędź okna
kierowcy w Jelczu biegnie nieco niŜej od dolnej linii
okien w części pasaŜerskiej, przyjmowano ją jako
górną krawędź czerwonego pasa. Wskutek tego
pod linią okien pozostawał kremowy pasek. Niektóre z autobusów jednak pomalowano na czerwono
do krawędzi okien dla pasaŜerów bez zachowania
pasa pod ich linią.
Podobne róŜnice moŜna było zauwaŜyć na
drzwiach autobusów. Początkowo czerwony pas był
takŜe na drzwiach, ale dość szybko z tego zrezygnowano. W efekcie drzwi malowane były jednolicie
na biały lub kremowy kolor.
Ostatnimi czerwonymi autobusami, jakie dotarły
do Szczecina, były ikarusy 280 z 1992 r. Następna
dostawa miała miejsce w 1994 r. (16 jelczy 120M).
Były to pierwsze autobusy juŜ w malowaniu zakładowym (zwanym takŜe „miejskim”). Charakteryzuje
się ono tym, Ŝe przód i boki pojazdu są białe, na
fartuchu 3 czerwone i niebieskie pasy (będące odwzorowaniem flagi miejskiej), natomiast przedni
zderzak i tył są czerwone. Numery boczne naklejane są z przodu z prawej strony (patrząc od wnętrza), po bokach nad pierwszą osią, zaś z tyłu pośrodku pod oknem. Obowiązująca czcionka to Times New Roman w kolorze niebieskim ze wszystkich stron (na tramwajach z tyłu obowiązywał kolor
Ŝółty). Obecnie wyjątek stanowi autobus volvo nu-

opis barw
miejskie
Ŝółto-zielone (polickie)
czerwone
reklama na bokach pojazdu
reklama całopojazdowa
podkład reklamowy
biało-czerwone

ilość
uwagi
178 w tym 8 w Policach (z okresu przed wprowadzeniem barw zółtozielonych),
39 w tym wszystkie: MANy, jelcz M081MB i ikarusy 160P
6 wszystkie to ikarusy 280 z SPA Dąbie
23 przód zostaje biały, a tył czerwony
3 pomalowany takŜe przód i tył – ikarusy 280 nr 708, 709 i 727
z SPPK
3 ikarusy 280 nr 715 (SPPK), 1098 (SPAK) i 2093 (SPAD)
8 wersja malowania polickiego

czerwonym. Biały bok autobusu był i nadal jest często wykorzystywany do naklejania reklam. Reklamy
co rusz pojawiają się takŜe na tylnej części autobusu. W efekcie na niektórych autobusach z Polic nie
ma numeru bocznego z tyłu pojazdu (jelcz M11620, ikarusy 701 i 741, jelcz 120M-3006). Dwa jelcze M11 (nr 642 i 668) zyskały takŜe dość ciekawą
wersję malowania zakładowego róŜniącą się tym od
podstawowej, Ŝe cały przód autobusu był czerwony.
Nieco później autobus 642 przemalowano w barwy
Ŝółto-zielone, natomiast autobus 668 na początku
sierpnia 2002 r. skasowano.
Po wydzieleniu zajezdni Police ze struktur MZK
Szczecin i utworzeniu Szczecińsko-Polickiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (SPPK), spółka
postanowiła odróŜnić swoje autobusy od pozostałych przewoźników. Dość nieudanym eksperymentem było malowanie ikarusa 280 o numerze 708
w barwy zielono-bordowe. Autobus był po prostu
brzydki. Kolejna zmiana lakiernika zaowocowała
obecnymi barwami, czyli Ŝółto-zielonymi. Autobus
708 wkrótce otrzymał całopojazdową reklamę (w tej
dyscyplinie takŜe był pierwszy) i po poprzednim malowaniu ślad zaginął. Natomiast nowe barwy rozprzestrzeniły się nie tylko na nowych MANach, ale
takŜe na innych autobusach.
Postępujący proces przemalowywania autobusów
w barwy zakładowe spowodował, Ŝe po kilku latach
czerwone autobusy niemal zniknęły z ulic Szczecina. Ostatni czerwony autobus w SPPK został
przemalowany w 2000 r. Był to jelcz M11 nr 3002,
który przy tej okazji otrzymał nową obudowę przedniego filmu (podobną do jelcza 120M). SPA Klonowica pozbyło się czerwonych autobusów na początku 2002 r. sprzedając ikarusy 280 (nr 1081
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jane reklamy (zazwyczaj na autobusy volvo), w tym
takŜe tylko na jeden bok (volvo nr 2864 i 2868).
Do biało-czerwonych autobusów zaliczono równieŜ jelcza M11 nr 640 (SPPK), który część blach
ma w malowaniu miejskim (wymienione z innych
autobusów).
Trudno jest zatem ukryć, Ŝe niebawem nastąpi
zmierzch czerwonych autobusów w Szczecinie.
Jacek Kalicki

Nowe odcinki torowisk
tramwajowych w Bremen
Wprowadzenie
Bremen jest duŜym miastem w północnych Niemczech, połoŜonym nad Wezerą, niedaleko jej ujścia
do Morza Północnego. Posiada urokliwą starówkę,
lecz Czytelników pewnie bardziej zainteresuje system komunikacji tramwajowej miasta. Sieć tramwajową tworzy 8 linii, łączących ze sobą w róŜnych
konfiguracjach poszczególne pętle. Linie autobusowe są ponumerowane od 20 do 81 w stosunkowo
jasny i przejrzysty sposób. Konkretnym przedziałom
numeracyjnym przyporządkowane są z grubsza rejony miast, co stwarza wraŜenie porządku i harmonii.
Komunikacją miejską w Bremen zajmuje się
przedsiębiorstwo Bremer Strassenbahn AG – jest to
spółka prawie w całości (ponad 99%) naleŜąca do
miasta. Przez cały okres lat osiemdziesiątych trwał
zastój w inwestycjach torowych, a ostatnie rozszerzenie sieci tramwajowej miało miejsce na odcinku
do pętli Huchting. Prace wtedy zakończono
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26.09.1976 roku.
Rozwój sieci
Prace projektowe nad rozszerzeniem zakresu
przestrzennego obsługi tramwajowej rozpoczęto juŜ
w 1992 roku, pierwsze kroki podjęto w 1994 roku.
Od tamtej pory oddano do dyspozycji pasaŜerów
następujące odcinki:
- od przystanku Kirchbachstrasse do pętli HornLehe (23.05.1998 r.);
- od Riensberg do uniwersytetu (10.10.1998 r.);
- od Arsten West do Arsten Süd (07.12.1998 r.);
- w ulicy Westerstrasse (24.03.2001 r.).
Obok tego zrealizowano zupełne przemodelowanie przystanku przed dworcem głównym – od maja
1999 roku na placu przed dworcem kolejowym
znajduje się nowoczesny, zintegrowany dworzec
obsługujący tramwaje, autobusy miejskie oraz autobusy regionalne. Torowisko przy lotnisku przełoŜono w sposób bardziej przyjazny dla pasaŜera.
Odcinek do Horn-Lehe
Nowe torowisko w ciągu Schwachhauser Heerstrasse, poprowadzone od skrzyŜowania z H-HMeier-Alee i Kirchbachstrasse, ułoŜone jest w jezdni. Jest ono wydzielone poprzez dość znaczne
podniesienie ponad ulicę. O takim połoŜeniu zadecydowały względy historyczne – do końca kwietnia
1972 roku na tej trasie kursowały tramwaje, a przez
cały czas w jezdni widoczne było torowisko!
Nowy odcinek niewiele ma jednak wspólnego ze
swoim poprzednikiem – jedynie to, Ŝe na Horn
znów jeździ linia numer 4. U zbiegu linii na Horn
i na Osterholz wybudowano łącznik torowy celem
sprawniejszego włączania wozów do ruchu. Tory
idą w śladzie dawnych szyn, istotna zmiana następuje dopiero na skrzyŜowaniu z Bgm.-Spitta-Allee.
W tym miejscu tory są oddalone znacznie od siebie.
Ma to na celu umoŜliwienie autobusom (które korzystają z wydzielonego torowiska) zjazdu na Nedderland (linia 20) i Neue Vahr (linia 21). Następny
przystanek to Horner Kirche – tu w chwili obecnej
pętle mają linie autobusowe 30, 31, 33 i 34. Tramwajem moŜna przejechać jeszcze dwa przystanki,
po czym trzeba się przesiąść na jeden z wspomnianych wcześniej autobusów.
Bardzo pozytywne wraŜenie robi system informacyjny w tramwajach – jadąc tramwajem i słysząc
standardową zapowiedź przystanku, w przypadku

Horner Kirche słyszymy teŜ informację, iŜ na autobusy najkorzystniej jest przesiadać się na przystanku Vorstrasse. Przesiadka właśnie tam jest najwygodniejsza, gdyŜ autobusy i tramwaje korzystają
z tego samego przystanku (autobusy jeŜdŜą po wydzielonym na środku jezdni torowisku).
Odcinek ten ma bardzo duŜe znaczenie dla funkcjonowania komunikacji miejskiej w Bremen. Do
czasu jego otwarcia linie autobusowe 30 (do Lilienthalu), 31 (do Leher Feld), 33 i 34 (do Sebaldsbrück
przez
Oberneuland)
rozpoczynały
bieg
w samym centrum, na placu przez Katedrą. Dzięki
oddaniu do uŜytku tej linii moŜna było wyprowadzić
niemal całkowicie autobusy ze śródmieścia, pozostawiając tam jedynie tramwaje i śladowe ilości autobusów. Na odcinku z centrum do Horn, uprzednio
obsługiwanym autobusami, w chwili obecnej wyłącznie jeŜdŜą tramwaje.
Opisywany odcinek nie jest jednak zakończoną
inwestycją – trasa tramwaju ma być sukcesywnie
przedłuŜana. JuŜ w końcu bieŜącego roku planowane jest uruchomienie kolejnego przedłuŜenia linii
4, aŜ do dzielnicy Borgfeld. Spowoduje to prawdopodobnie takŜe zmianę przyzwyczajeń komunikacyjnych mieszkańców Leher Feldu.
Docelowo linia tramwajowa nr 4 ma być doprowadzona aŜ do Falkenbergu za Lilenthalem. Tramwaj stanie się podmiejski, zbędne wtedy będą linie
30 i 30S. Pozwoli to na rozwiązanie problemów
komunikacyjnych tej części miasta. Ponadto, umoŜliwi częściowe wyeliminowanie autobusów regionalnych ze śródmieścia.
Trasa do uniwersytetu
Ta trasa, w przeciwieństwie do opisywanej powyŜej, jest juŜ ukończoną inwestycją. Kilka dodatkowych przystanków moŜe nie oszałamia, jednak skala prowadzonych prac była duŜa. Za dotychczasową pętlą Riensberg wybudowano torowisko dokładnie na wprost i przebito się pod torami kolejowymi.
Pętla pozostała, lecz nie jest wykorzystywana w ruchu liniowym. Tramwaj we wkopie rozwija bardzo
duŜe prędkości. Znaczenie tej linii wiąŜe się
z lokalizacją w jej pobliŜu uniwersytetu oraz centrum kształcenia zawodowego wraz z parkiem
technologicznym. Bezpośrednie połączenie centrum miasta z uniwersytetem zmniejszyło znaczenie
pośpiesznej linii autobusowej 30S, która docelowo
prawdopodobnie ulegnie likwidacji (patrz wyŜej).

PrzedłuŜenie w Arsten
W południowej części miasta leŜą dzielnice Huckelriede, Kattenturm i Arsten, które są przecinane
przez linię tramwajową do Arsten. Linia do Huckelriede wiedzie wąskimi uliczkami, dalej torowisko
jest zupełnie wydzielone. Wykonane krótkie przedłuŜenie w Arsten jest dowodem rozwoju systemu
transportowego, idącego w parze z rozwojem miasta. Teren na południe od zlikwidowanej pętli przeznaczono do zabudowy mieszkalnej i równocześnie
podjęto decyzję o przedłuŜeniu linii tramwajowej.
Nie jest to długi odcinek, raptem dwa przystanki,
pokazuje jednak dbałość o pozycję konkurencyjną
tramwaju – z nowego osiedla nikt nie chciałby iść
do starej pętli. Było to najrozsądniejsze rozwiązanie, gdyŜ uruchamianie linii autobusowej do tej części Arsten, podobnie jak przekierowanie dotychczas
istniejących minęłoby się z sensem – konieczna była inwestycja w bezpośrednie połączenie tramwajowe.
Nie jest to spektakularne przedłuŜenie, lecz pokazuje, Ŝe komunikacja miejska, chcąc walczyć
o klienta, musi zawsze reagować na zmiany zachodzące w otoczeniu, nawet niewielkie.
Łącznik Westerstrasse
Po południowo-zachodniej stronie Wezery linie
tramwajowe na Huchting oraz na Arsten i do lotniska zostały połączone w ciągu ulicy Westerstrasse.
Nowy odcinek torowiska wykorzystywany jest przez
tramwaje linii 5 i 8, a jego uruchomienie pozwoliło
na zwiększenie bezpośredniości połączeń. Równocześnie z wybudowaniem odcinka na Westerstrasse zlikwidowano łącznik Pappelstrasse. Ten drugi
łącznik połoŜony był niegdyś dalej na południe i nie
był wykorzystywany liniowo, lecz jedynie przez
tramwaje zjeŜdŜające do zajezdni w pobliŜu lotniska. Nowy łącznik jest znacznie korzystniej połoŜony niŜ poprzedni, a takŜe lepiej wykorzystywany.
Ciekawostką jest wypustka torowa w kierunku
Nowego Miasta – docelowo tory tramwajowe mają
być połączone (i to juŜ niebawem!) w tym miejscu z
kolejowymi i tramwaj dwusystemowy ma kursować
w relacji Bremen – Oldenburg i Bremen – Brake.
Podsumowanie
PowyŜsze przykłady obrazują, jak róŜne mogą
być przesłanki podejmowania inwestycji w nowe
odcinki tramwajowe. Powodem moŜe być bądź
chęć „oczyszczenia” śródmieścia ze spalin autobusowych, bądź lepsze dostosowanie się do preferencji pasaŜerów. W połączeniu z nowoczesnym
taborem tramwajowym (i autobusowym) jasna sieć
połączeń sprawia bardzo korzystne wraŜenie i zachęca do korzystania z transportu zbiorowego.
Bartosz Mazur, KMTM Chorzów Batory
Daty zostały zaczerpnięte z ksiąŜki: Bremen und
seine Straßenbahn. Eine illustrierte Zeitreise, wydanej z okazji 125-lecia tramwajów w Bremen przez
Kellner Verlag, Bremen 2001.

Przebudowa
ul. Wolności w Zabrzu
Po trwających ponad rok przymiarkach rozpoczął
się drugi etap przebudowy ul. Wolności w centrum
Zabrza. Prace obejmują zarówno nawierzchnię
drogową, jak i torowisko. Z rozpoczęciem prac wiąŜe się nieodzownie likwidacja istniejącej od 1 września 1949 roku pętli Plac Dworcowy w Zabrzu.
8
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Ostatnim tramwajem, jaki przejechał przez pętlę,
był w dniu 2 sierpnia 2002 roku skład 2×105Na
619+620 obsługujący zjeŜdŜający do zajezdni pociąg linii nr 3.
Pętla Plac Dworcowy była wykorzystywana przez
linię tramwajową nr 5, a takŜe przez wyjazdy i zjazdy pociągów linii nr 3 i 29. ChociaŜ modernizacja ul.
Wolności nie wymagała likwidacji pętli, władze miasta Zabrza, uŜywając argumentów nie zawsze
zgodnych z logiką, skorzystały z nadarzającej się
okazji. Tymczasem najprostszym rozwiązaniem było wprowadzenie, zamiast obowiązującego dotychczas na pętli lewostronnego, prawostronnego ruchu
tramwajów.
Remont ul. Wolności, z uwagi na uwarunkowania
układu torowego wiąŜe się z zamknięciem ruchu
tramwajów w centrum miasta. Stąd teŜ od 3 sierpnia organizacja ruchu wygląda następująco:
- linia tramwajowa nr 3 kursuje na dwóch trasach:
Makoszowy Dworzec PKP – Zabrze Brysza i Mikulczyce Dworzec PKP – Zabrze Plac Teatralny;
obsługiwana jest przez ZKT-4 Gliwice taborem
2×111N, na obydwu odcinkach kursuje z częstotliwością co 40 minut, wyjazdy i zjazdy odbywają
się z zajezdni Stroszek;
- na trasie linii nr 3 (Makoszowy Dworzec PKP –
Mikulczyce Dworzec PKP) kursuje linia autobu-

-

-

-

-

sowa nr T-3, obsługiwana przez Transkom S.J.
w Piekarach Śląskich z częstotliwością co 40 minut, na odcinku Zabrze Brysza – Zabrze Plac Teatralny trasą objazdową przez Zabrze Stalmacha;
linia tramwajowa nr 4 kursuje na trasie Gliwice
Zajezdnia – Wójtowa Wieś Pętla, obsługiwana
przez ZKT-4 Gliwice. W dni robocze jeździ z częstotliwością co 10 minut (obsługa przez 8 pociągów 2×105N, wieczorem 5 pociągów 1×105N),
w dni wolne z częstotliwością co 15 minut, obsługiwana przez 6 pociągów 1×105N;
na trasie Gliwice Zajezdnia – Zabrze Lompy Pętla
kursuje linia autobusowa nr T-4, obsługiwana
przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp.
z o.o. w Gliwicach. Linia kursuje w dni robocze
z częstotliwością co 10 minut oraz w dni wolne
z częstotliwością co 15 minut, na odcinku Zabrze
de Gaulle’a – Zabrze Dom Górnika trasą objazdową przez Zabrze Goethego i Zabrze Plac Krakowski;
kursowanie linii tramwajowej nr 5 zostało zawieszone; w zamian linia tramwajowa nr 30 kursuje
ze zwiększoną częstotliwością – w dni robocze co
10 minut (obsługa przez 6 pociągów 1×105N)
oraz w dni wolne z częstotliwością co 30 minut
(obsługa przez 2 pociągi 1×105N);
na trasie Biskupice Pętla – Zabrze Goethego kur-

suje linia autobusowa nr T-5, obsługiwana przez
firmę Usługi Przewozowe H. Polak w Chorzowie.
Linia kursuje w dni robocze z częstotliwością co
10 minut i w dni wolne z częstotliwością co 15
minut;
- linia tramwajowa nr 29 kursuje na trasie Chebzie
Pętla – Zabrze Lompy Pętla. Obsługiwana jest
przez ZKT-4 Gliwice. Kursuje w dni robocze
z częstotliwością co 20 minut (obsługa przez
3 pociągi 1×105N) oraz w dni wolne co 30 minut
(obsługa przez 2 pociągi 1×105N), wyjazdy
i zjazdy odbywają się z zajezdni Stroszek;
- w zamian za pociągi nocne PN-241 i PN-242 kursuje autobusowa komunikacja zastępcza, obsługiwana przez firmę Usługi Przewozowe H. Polak
w Chorzowie.
Prace rozpoczęły się z dwukrotnym falstartem.
Pierwotnie rozpoczęcie było planowane na 25 lipca,
potem zostało przesunięte na 27 lipca i wreszcie na
3 sierpnia. Remont potrwa około dwóch miesięcy,
przy czym po okresie ponad jednego miesiąca moŜliwe będzie przywrócenie ruchu tramwajów.
Z uwagi na brak pętli w centrum Zabrza, linia tramwajowa nr 5 zostanie przedłuŜona do pętli Zabrze
Lompy.
Andrzej Soczówka

Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

Między przystankami
" Wycofano ostatniego. JuŜ nie zobaczymy
więcej Ŝadnego poznańskiego IK160P na linii, poniewaŜ ostatniemu, który do niedawna był jeszcze
sprawny (nr 1572) skończyła się waŜność rejestracji.
" Zimowe planowanie. Jeszcze nie wiadomo
jakimi trasami pojadą tramwaje od 2.09., czyli od
momentu wprowadzenia zimowego rozkładu jazdy.
Obecnie są przygotowywane dwie wersje: jedna
uwzględniająca zamknięcie ul. Starołęckiej, druga
bez zamknięć. Według tej pierwszej 4 i 5 prawdopodobnie będą jeździły GTR-em przez Os. Lecha
i wracać Zamenhofa, natomiast 12 i 13 będą wykonywały pętlę przez GTR w odwrotnym kierunku.
" Kolejny ciekawy pixel. Jadący przez
r. Śródka 8.08. o godzinie 4:35 dojazdowy neoplan
1302 miał na wszystkich wyświetlaczach numer nieistniejącej w Poznaniu linii 45.
" Będzie „update” przed Dworcem Głównym. W 4 numerze Przystanku z 12 marca przedstawiliśmy zlokalizowaną przed Dworcem Głównym
planszę ze schematem tras poznańskiego MPK,
która wręcz poraŜała swą nieaktualnością. W sierpniu temat ten podjęła lokalna mutacja Gazety Wyborczej. W efekcie rzecznik prasowy MPK Poznań,
p. Iwona Gajdzińska, zapowiedziała, Ŝe po zakończeniu sezonu remontowego, czyli najprawdopodobniej w styczniu, tablica zostanie zaktualizowana.
Natomiast obecnie na planszy widnieje informacja,
Ŝe szczegółów na temat funkcjonowania poznańskiej komunikacji miejskiej dowiedzieć się moŜna
w holu dworca.
" Wakacyjnych objazdów ciąg dalszy. Od

poprzednia
reklama

190+189 Apap
274+269 Economy
614 1002
1079
1080
1086
1126
1201
1270
1413

Witrochem
-

kolor poprzedniego podkładu
niebieski
Ŝółty
barwy MPK
barwy MPK
barwy MPK
barwy MPK
biało-zielony
barwy MPK
biały

obecna
reklama
tramwaje
Apap
Chata Polska
autobusy
Swardom
Chata Polska
Panorama
-

kolor obecnego
podkładu

uwagi

niebiesko-biały
barwy MPK
biały

-

Ŝółty
barwy MPK
barwy MPK
biały
barwy MPK
barwy MPK
pomarańczowy
barwy MPK

po NG
po NG

opracował Łukasz Nowicki
dnia 15.08. tramwaje linii 10 i 11 powrócą na swoje
stałe trasy, czyli na Wierzbięcice. ChociaŜ, określenie „stała trasa” w odniesieniu do linii 11 nie jest
zbyt precyzyjne, gdyŜ Wierzbięcice są i tak dla tego
tramwaju trasą objazdową na czas zamknięcia ul.
Głogowskiej. Od dnia 20.08. rozpoczną się prace
torowe w ul. Górna Wilda, na odcinku od Rynku
Wildeckiego do ul. Niedziałkowskiego, które potrwają do niedzieli, 1.09. Tramwaje linii nr 2 i 9 pojadą
wówczas objazdem ulicami Strzelecką – Królowej
Jadwigi – Wierzbięcice – 28 Czerwca 1956 r. na
Dębiec. Od dnia 19.08. do 30.09., w związku
z prowadzonymi pracami drogowymi, ul. Leszczyńska będzie jednokierunkowa, co spowoduje zmianę
trasy autobusów linii 75, które kursować będą
z Dębca na Górczyn ul. Czechosłowacką.
" Lepiej późno niŜ wcale. Twórcy objazdu
zamkniętego odcinka ul. Hetmańskiej na wysokości
os. Armii Krajowej chyba skorzystali na czas układania nowego dywanika asfaltowego z pomysłu
podszepniętego przez nas w artykule Ile kolizji
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jeszcze?, który ukazał się w 12 numerze Przystanku. OtóŜ przesunięto wjazd na nitkę objazdową aŜ
na r. śegrze i tam zamiast, jak dotychczas, na niebezpiecznym tymczasowym przejeździe, samochody przecinają tory tramwajowe. Ponadto, po zakończeniu części prac na wiadukcie nad Drogą Dębińską, samochody nie korzystają obecnie z dwóch
pechowych przejazdów tamŜe zlokalizowanych.
" Komunikacja w długi sierpniowy weekend. W związku z przypadającym 15.08. świętem,
komunikacja miejska w Poznaniu kursować będzie
według świątecznego rozkładu jazdy, natomiast
w poświąteczny piątek, 16 sierpnia pojazdy poruszać się będą według rozkładu sobotniego.
Tomasz Albrecht, Krzysztof Dostatni

Magazyn 995
28.07. Rano na Starołęce w rezerwie za piątkę
(180+179) uszkodzeniu uległy kable sterowania
ukrotnionego. Po 24 minutach tramwaj zjechał do
9
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Sklep modelarski „Pantera”, ul.
Gąsiorowskich 3, tel. 866-46-42,
poleca modele:
- kolejowe,
- lotnicze,
- pancerne,
- inne.
W sklepie „Pantera” otrzymacie
bezpłatnie Przystanek.
zajezdni przy ul. Głogowskiej.
29.07. O godzinie 16:55 na skręcie z ul. Królowej
Jadwigi w Górną Wildę wysunął się poza (a właściwie: ponad) sieć pierwszy pantograf pociągu
112+111 (10/2). W wyniku tego zdarzenia ruch
tramwajowy na skrzyŜowaniu zamarł całkowicie aŜ
do godziny 17:23. Przymusowy postój dotyczył 10
bimb. Uszkodzony tramwaj po doraźnej naprawie
zjechał do zajezdni, natomiast ruchem kierowano
jeszcze 17 minut.
30.07. O godzinie 15:32 solidnie narozrabiała tatra
401 (12/3). Jadąc z os. Sobieskiego skręcała na
r. Rataje, gdy zablokowała się przekładnia II i III
wózka, wstrzymując doszczętnie ruch. O 16:08
tramwaj przejechał kawałek, wjeŜdŜając na łuk wewnątrz ronda w kierunku Starołęki. UdroŜnił tym
samym trasę dla 5 i 6, zmuszając natomiast 12 i 13
do objazdu przez GTR. Uszkodzoną bimbę odholowano dopiero nocą.
31.07. W ruszającym z przystanku Brzask ikarusie
nr 1627 (rezerwa za 82/3) przewrócił się pasaŜer,
który w efekcie doznał rany tłuczonej potylicy. Nieplanowy postój autobusu trwał pół godziny, w międzyczasie pogotowie ratunkowe zabrało poszkodo-

Listy do redakcji

Nazwy pętli
autobusowych
w Poznaniu
Mniej więcej rok temu sugerowałem, Ŝe lepiej byłoby nie uŜywać wyrazu „dworzec” w odniesieniu do
pętli autobusowych. Od tego czasu sporo się zmieniło na korzyść – autobusy częściej mają napisane
na wyświetlaczach „Rondo Rataje” lub „Rondo
Śródka”. Do ponownego napisania skłoniło mnie
natomiast bliŜsze przyjrzenie się fotografii testowanego solarisa. Jaka jest wyświetlana treść? „63
GÓRCZYN DWORZEC ŚRÓDKA DWORZEC”.
A oto garść moich róŜnych obserwacji na ten temat
z ostatniego czasu:
1. zdarzają się autobusy, które mają na tablicy
przedniej wyświetlony napis „Rondo Śródka”, na
bocznej „Śródka. Dw. Aut.” (linia 57, czasem 63
i 84);
2. podobnie jest na linii 63 (napis przedni „Górczyn”,
boczny „Górczyn Dworzec”;
3. na linii 84 często jeszcze pokazują się napisy:
„Rondo Rataje. Dworzec Autobusowy”, „Rondo
Śródka. Dworzec Autobusowy”;
4. skróty Dw. uŜywane są we wszystkich rozkładach
jazdy;
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wanego do szpitala, a potem bus odjechał na Górczyn.
31.07. Na skrzyŜowaniu Królowej Jadwigi i Górnej
Wildy z powodu upałów obniŜyła się sieć trakcyjna,
która omotała kitkę jadącej na Forteczną roboczej
eNki 2047. Zerwaniu uległy linki pionowe, a drut
jezdny się pogiął. Wolty w sieci na odcinku Strzelecka – Półwiejska odłączone były pomiędzy 11:57
i 12:19, natomiast na samej krzyŜówce prądu nie
było do 12:28. Na czas usuwania skutków awarii
tramwaje jadące od Górnej Wildy kierowano w stronę Towarowej, natomiast jadące przeciwnie podąŜały do 28 Czerwca. Na odcinku Półwiejska –
Strzelecka wstrzymanie trwało pomiędzy 11:25
i 12:28, a w kierunku przeciwnym od 11:57 do
12:28. Roboczą eNkę na Forteczną odtransportowała 6/4.
01.08. Powtórka z rozrywki. Rano na Górnej Wildzie przy skrzyŜowaniu z Królowej Jadwigi oraz na
odcinku Górnej Wildy do Niedziałkowskiego obwiesiła się sieć trakcyjna, przypominając rozciągnięty
sznurek do wieszania prania. O tym, Ŝe pod takim
sznurkiem tramwaj nie przejedzie, przekonał się
zdąŜający na Zawady helmut 667 obsługujący 11/5
(wyjechał on juŜ po powypadkowej naprawie, której
wymagał po tym, jak 8.07. pozbawił lewego boku
jadącą na sygnale karetkę), łamiąc sobie pantograf.
Wstrzymanie trwało 26 minut, lecz prądu nie było
tylko 16, aby umoŜliwić ruch na wprost przez Królowej Jadwigi.
01.08. O godzinie 18:10 na r. Starołęka w składzie
286+287 (13/9), jadącym na Starołękę urwał się silnik pierwszego wózka doczepy wraz z kardanem.
Bimba zablokowała rondo tak nieszczęśliwie, Ŝe
nieprzejezdny był całkowicie dojazd z r. Rataje, natomiast siódemki jadące z Ogrodów nie mogły skręcać w lewo, wobec czego jeździły objazdem przez
GTR. Po uniesieniu wagonu przez Kruppa, uŜyto
najlepszego w takich sytuacjach narzędzia, czyli

palnika i odcięto przemielone i zniszczone elementy. O 19:11 bimba zjechała o własnych siłach na
Forteczną. Podczas walki z Ŝywiołem kursowały
trzy zatramwaje pomiędzy r. Rataje i pętlą na Starołęce.
01.08. O godzinie 21:21 do stojącej na stacji PST
Słowiańska 15/2 (90+89) nieznany, acz inteligentny
inaczej, sprawca wrzucił butelkę po piwie. Ze
względu na rozbite szkło i piękny zapach słodu
unoszący się w pojeździe, tramwaj zamiast na Budziszyńską udał się do zajezdni. Przerwa w ruchu
trwała 14 minut. Kursował tramwaj zastępczy.
02.08. Wieczorem na peronie pierwszym górczyńskiej pętli kierowca ikarusa 1183 (rezerwa za 82/3)
niezbyt fortunnie wykonał manewr omijania MANa
1028 (75/3), skutkiem czego oba autobusy nabawiły
się odcisków na przytartych miejscach karoserii –
w ikarusie była to prawa część tylnego zderzaka,
a w MANie lewy przedni naroŜnik. Oba wozy zjechały na Kaczą, ustępując pola rezerwom, ba, nawet jednej rezerwie za rezerwę...
03.08. O 17:52 na ul. Wołyńskiej w jadącej na Piątkowską 9/8 (GT6-611) zablokowały się obie osie
trzeciego wózka. Przy uŜyciu podnośnika umieszczono owy wózek na piesku i tramwaj dotoczył się
samodzielnie na pętlę, by w nocy spokojnie móc
poturlać się do zajezdni. Na czas przerwy w ruchu
uruchomiono trzy zatramwaje kursujące od alei
Wielkopolskiej przez Wojska Polskiego i Witosa do
Piątkowskiej.
05.08. Po południu na skrzyŜowaniu Majakowskiego i Szwajcarskiej skręcający ze Szwajcarskiej
w prawo peugeot wpadł na tył podąŜającego na
Mogileńską neoplana 1260 (57/3). Maleństwo dorobiło się wgnieceń na lewym tylnym naroŜu i obtarć
na boku, a samochód poharatał sobie całkowicie
przód. Po trzech kwadransach 1260 zjechał na Pustą.
Natalia Rychlewicz

5. kiedy wprowadzono nową linię 96, na tablicy
przedniej napisano „Rondo Rataje”, na bocznej
„RATAJE DWORZEC”;
6. nowa linia 50 ma juŜ niestety tablicę z napisem
„ŚRÓDKA DWORZEC”, co naprawdę przyjezdnych moŜe dezorientować;
7. autobusy linii 76, 51, 68 mają z przodu napis
„Dworzec PKP” (jakby Poznań był prowincjonalnym miastem, mającym tylko jeden dworzec kolejowy), tylko czasem w środku wyświetla się
„DWORZEC GŁÓWNY PKP”;
8. czasem co innego widać, a co innego słychać.
Widać „Stare śegrze”, słychać „Stare śegrze
dwa”; widać „WILCZAK”, słychać „Wilczak jeden”;
9. nie wiem, czy tak jest do dzisiaj, ale parę razy
wyświetliła się nazwa przystanku „os. Jagielońskie” zamiast oczywiście „Jagiellońskie”.
Mam nadzieję, Ŝe coraz powszechniej będzie się
uŜywać nazw prostych, a mniej dezinformujących.
Cieszę się, Ŝe jest to praktyka coraz częstsza (nazwy „Rondo Rataje”, „Rondo Śródka”, „Garbary”).
Szkoda tylko, Ŝe jeszcze czasem ktoś przegapia
podobną moŜliwość i Ŝe nieraz ulega manierze (np.
nazwa „Górczyn Dworzec”).
Trzeba by się zresztą zastanowić, czy lepiej byłoby z określenia „dworzec” zrezygnować (nawet gdy
pętla jest reprezentacyjna), czy teŜ uŜywać go wtedy, gdy w pobliŜu jest stacja kolejowa (Górczyn,
Starołęka, Garbary). Nawiasem mówiąc, pętle na
Starołęce i na Garbarach ktoś chyba nazwał dwor-

cami autobusowymi zdecydowanie na wyrost i nie
chodzi o to, Ŝe kiedyś było tu więcej linii. Nie wiem
teŜ, czy nie byłoby lepiej uŜywać zwyczajnie
brzmiącej nazwy pętli „Śródka”?
Maciej Chojnacki
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PRZYS T A NEK
bezpłatny dwutygodnik
miłośników komunikacji
miejskiej
kontynuacja Nowinek z Pyrogrodu
Z kraju i ze świata
! Bytom (autobus). Trwa remont jednego z jelczy M11 Tadeusza Rzemyka. Zajezdnia tej firmy
mieści się nieopodal zajezdni tramwajowej na
Stroszku, zaś T. Rzemyk obsługuje linię 191 Tarnowskie Góry – KsięŜy Las – Zbrosławice na zlecenie MZKP.
! Bytom (tramwaj). 12.08. około godziny
11:00 w rejonie przystanku Bytom Siemianowicka
wykoleił się środkowym wózkiem wagon 116Nd801. W wyniku zdarzenia uszkodzeniu uległo podwieszenie przegubu między pierwszym, a drugim
członem wagonu. Po wstawieniu na tory odstawiono go na torze linii 8, a później stodwójka odholowała go do zajezdni Zawodzie. Około 13:30 uruchomiona została komunikacja zastępcza kursująca
na trasie Bytom Plac Sikorskiego – Bytom Pętla
Wrocławska obsługiwana przez ikarusa 280.267244 z PKM Bytom oraz jelcza 120M i autosana
H10.11 z PKS Będzin. Ruch wznowiono po godzinie 15.
! Bytom (tramwaj). W dniach 22–23 sierpnia
w godzinach 9:00–11:00, w związku z asfaltowaniem nawierzchni ulicy Konstytucji w Bobrku na odcinku od ul. Glinki do kościoła, pociągi linii 18 i 30
kursowały lewym torem w kierunku jazdy do Bytomia na odcinku Bobrek Wytrwałych – Bobrek Szkoła. 24.08. w godzinach 9:00–12:00 równieŜ prowadzone były roboty, a pociągi linii 18 i 30 kursowały
lewym torem w kierunku jazdy do Biskupic
i Chebzia (w kaŜdym kursie następowało wycofanie
przez rozjazd). Ruch zabezpieczony był za pomocą
tzw. drąŜka bezpieczeństwa.
! Bytom (tramwaj). W związku z wycinką
drzew wzdłuŜ trasy tramwajowej w Bytomiu przy ul.
Tarnogórskiej 24 sierpnia w godzinach 6:30–15:00
wstrzymany został ruch tramwajowy na trasie Bytom – Stroszek. Linia 19 nie kursowała, zastąpiły ją
trzy autobusy z PKM Bytom – dwa ikarusy 415
i jelcz M11. WyjeŜdŜające w czasie robót pociągi linii 8, 9 i 38 wyjechały wcześniej i czekały na przystanku Bytom Olimpijska, by włączyć się do planu.
! Chorzów (autobus). Do zajezdni Henryka
Polaka trafiły dwa kolejne MANy SL223. W przeciwieństwie do swojego poprzednika są barwy Ŝółtej.
! Chorzów (tramwaj). Sensacja! Po ponad
rocznej przerwie wznowiono prace przy remoncie
torowiska w rejonie chorzowskiego Rynku. Ekipy
Odcinka Drogowego Chorzów Batory szybko
i sprawnie wymieniają prawy tor (w kierunku do Katowic) od wiaduktu kolejowego do skrzyŜowania
z ul. Moniuszki. Przy takim rozwoju sprawy jest
szansa, Ŝe na drugą rocznicę (wypada w listopa-

dzie) wprowadzenia ruchu po jednym torze przez
centrum Chorzowa, przywrócony zostanie ruch po
obu torach.
! Częstochowa (autobus). Złomowisko w Herbach wzbogaciło się o jelcza M11, który w barwach
częstochowskiego MPK jeździł z numerem 55. Nie
ma w tym nic dziwnego, bo wiele częstochowskich
jelczy M11 zakończyło juŜ swą słuŜbę, choć jest to
obecnie podstawowy typ taboru jednoczłonowego.
Niemniej jednak, autobus nr 55 był jednym z najnowszych częstochowskich autobusów I generacji,
wyprodukowanym w 1988 roku. PrzeŜyły go więc,
m.in., o 6 lat starsze przegubowe ikarusy, które
niedługo ustąpią miejsca nowo zakupionym niskopodłogowcom.
! Częstochowa
(autobus,
tramwaj).
W związku z pracami kanalizacyjnymi w alei Wolności w dniach 24–25.08. częstochowskie tramwaje
zastąpione zostały autobusami. Jak wspominał oficjalny komunikat, na skrzyŜowaniu al. AK z al. Jana
Pawła II autobusy zatrzymywały się na przystanku
za skrzyŜowaniem, a nie na wysokości tramwajowego, co w Częstochowie tradycyjnie było regułą.
Było, ale nie jest i MPK zapomniało, Ŝe standardowa formułka o przystanku przy al. Jana Pawła II juŜ
nie wystarcza. Rozbudowa infrastruktury drogowej
juŜ dawno wymusiła przesunięcie przystanków zatramwajów na autobusowe równieŜ na skrzyŜowaniach al. Armii Krajowej z ul. Dekabrystów, al. Wolności z al. NMP i z ul. Sobieskiego (tym razem wyjątkowo nie – z racji remontu zajezdni), al. Niepodległości z ul. ul. Bór i Równoległą oraz al. Pokoju
z al. Niepodległości. Po drugiej stronie natomiast
wciąŜ pasaŜerowie wysiadają na tory tramwajowe,
choć to się niedługo zapewne skończy z racji ogólnie przyjętych norm. Póki co, na przystanku Al.
Wolności / al. NMP fragment torowiska wyłoŜono
deskami. Ogłoszenie nie nawiązało takŜe nijak do
faktu, Ŝe tym razem, z racji bliskości hipermarketu
i licznych bloków mieszkalnych, dodatkowo wprowadzono zwyczaj zatrzymywania się autobusów za
tramwaj na przystanku linii 25 przy skrzyŜowaniu al.
Wyzwolenia z ul. Wańkowicza, gdzie nie zatrzymuje
się tramwaj, gdyŜ jedzie tu tunelem. Za ten gest
odpowiedzialnym pracownikom MPK naleŜą się
słowa najwyŜszej pochwały – przydatność tego
przystanku jest oczywista i jego wykorzystanie od
razu okazało się spore. Być moŜe niedługo wybrane kursy autobusów za tramwaj dotrą do Walcowni
Blach Grubych...
! Częstochowa (bilety). Władze miasta pragną
ograniczyć wydatki na komunikację miejską. Ma się
to stać – w ich zamierzeniu – między innymi poprzez zwiększenie stosunku sprzedanych biletów
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miesięcznych do jednorazowych. Popularne „migawki” mają być dostępne w znacznie zwiększonej
liczbie punktów sprzedaŜy, a takŜe w pojazdach.
Czy takie zamierzenie ma w ogóle sens? Trudno
powiedzieć. Nie Ŝyjemy juŜ bowiem w czasach, gdy
biletów okresowych nie otrzymywali „bumelanci
z oślej łączki”, lecz jedynie pracownicy i uczniowie.
Obecnie bilety te stały się tak wygodnym i atrakcyjnym cenowo (dla osób podróŜujących regularnie)
środkiem płatności za przejazd, Ŝe wiodą prym
w ofercie biletowej poszczególnych miast. Ich uŜytkowników nie zraŜa wszak nawet utrudniona dostępność – łódzka operacja niewiele moŜe tu zmienić. A nakłonienie do zakupu biletu miesięcznego
osób korzystających z komunikacji miejskiej sporadycznie nie powinno być łatwe... Wspomina się teŜ
o likwidacji porannych kursów tramwajów, które są
puste.
! Gliwice (autobus). Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach rozpisało
przetarg na zakup kolejnych 3 niskopodłogowych
autobusów z terminem dostawy do końca bieŜącego roku. Kolejne MANy? A moŜe gliwicki PKM ulegnie, modnym ostatnio w GOP-ie, solarisom?
! Katowice (autobus). Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Katowicach po raz
trzeci rozpisało przetarg na zakup 15 niskopodłogowców. Poprzednie dwa przetargi wygrał solaris,
jednak firma MAN wyniki oprotestowała i przetargi
zostały uniewaŜnione. Czy i tym razem będzie podobnie?
! Łódź (tramwaj). 23 sierpnia łódzkiej ziemi,
czy raczej łódzkiego torowiska, dotknął arcyciekawy
tramwaj, rodem z Bielefeld. Powstał on w 1993 roku
z połączenia dwóch GT6 (nr 830 i 839) i jest to „Arbeitswagen”. Obecnie nosi, a raczej wozi, numer
509 i słuŜyć będzie Zakładowi Torów i Sieci łódzkiego MPK.
! Mikołów, Warszawa, Zabrze (sprostowania). W poprzednim numerze Przystanku notatkę o remoncie ulic w centrum Mikołowa błędnie zatytułowaliśmy „Mysłowice (autobus)”. Jako autora
zdjęcia solarisa U15-857 w Zabrzu, które ukazało
się w wersji internetowej 14 numeru, opacznie podpisaliśmy Rafała Lacha – w rzeczywistości jest nim
Jakub Jackiewicz. Ponadto w numerze 13 w artykule Zabytkowym tramwajem po Warszawie autor
błędnie podał ilość warszawskich zajezdni autobusowych – jest ich siedem, a nie sześć – filia w Piasecznie jest więc ósma. Za wszystkie pomyłki bardzo przepraszamy.
! Mysłowice (autobus). Od 7.08. rozpoczął się
kolejny etap remontu ulicy Janowskiej w Mysłowicach (powstaje rondo na skrzyŜowaniu ulic Miko1

łowskiej, Janowskiej i Partyzantów). Linie 44 i 76
kursują kolejną wersją objazdu, tym razem ulicami
Oświęcimską, Katowicką, Chopina i Janowską, nie
obsługując przystanków Mysłowice Cmentarz
i Ćmok SkrzyŜowanie, a w zamian zatrzymując się
na przystankach Mysłowice Katowicka, Mysłowice
Chopina i Janów Osiedle Tuwima oraz na przystanku tymczasowym ustawionym w rejonie skrzyŜowania ulic Janowskiej i Chopina. Linie 106 i 223 kursują ulicami Chopina, Janowską, Jodłową, 1000-lecia
Państwa Polskiego i dalej Mikołowską. Nie są obsługiwane przystanki Mysłowice Cmentarz
i Ćmok SkrzyŜowanie, a w zamian autobusy zatrzymują się na przystankach Mysłowice Chopina
i Janów Osiedle. Autobusy linii 160 zawracają natomiast na parkingu przed warsztatami szkolnymi
przy Zespole Szkół Zawodowych u zbiegu ul. Mikołowskiej i Janowskiej, nie dojeŜdŜając do przystanku Ćmok Pętla.
! Piekary Śląskie (autobus). Lokalny przewoźnik Telesfor Rzeczkowski, obsługujący linie na
zlecenie MZKP, zaczął numerować swoje pojazdy.
Numer 01 otrzymał jelcz M11 zakupiony w ubiegłym
roku w Gliwicach.
! Płock (autobus). Władze Miasta Płocka zamierzają sprywatyzować dwie spółki komunalne.
Płocką Energetykę Cieplną i Komunikację Miejską
Płock sp. z o.o. O ile przy prywatyzacji tej pierwszej
spółki nikt nie wnosi sprzeciwu, to prywatyzacja KM
budzi wielkie emocje. Jest to spowodowane zamiarem zdobycia przez gminę Płock do 100% udziałów
w tej spółce. Związkowcy z zakładowej „Solidarności” chcą by przynajmniej pakiet kontrolny pozostał
w rękach gminy. Tymczasem, zaniepokojona
o przyszłość spółki, załoga rozpoczęła w poniedziałek 5.08. protest. Wszystkie autobusy zostały oflagowane, a do przednich szyb przyklejono kartki z
napisem „AKCJA PROTESTACYJNA”. 27.08.
w ratuszu komisja otworzyła oferty zakupu udziałów
w KM. Chęć zaproponowały: francuski Connex
i PKS Grodzisk. Teraz w ciągu kilku tygodni ratuszowa komisja sprawdzi waŜność ofert i ewentualnie zacznie negocjacje.
! Ruda Śląską (tramwaj). 21.08. o godzinie
19:05 na odcinku jednotorowym Ruda Północna Mijanka – Bobrek Osiedle Pod Brzozami doszło do
czołowego zderzenia tramwajów linii 18 i 29. Pociąg
293 (105Na-461 holujący 105Na-460) zjeŜdŜając
do zajezdni Stroszek spotkał się z pociągiem 184
(105Na-497). Skutkiem rzeczy bytomski wagon 497
nadaje się do kasacji, ranna została jedna jego pasaŜerka. Wina leŜy po stronie motorowego tramwaju linii 18, który jechał „na pamięć” i nie zastosował
się do sygnałów podawanych przez semafor sygnalizacji przekaźnikowej zabezpieczającej przejazd
przez odcinek jednotorowy. Zatrzymanie trwało do
godziny 0:30, pociągi linii 18 kursowały
w tym czasie dość egzotycznym objazdem (Bytom
Plac Sikorskiego – trasą linii 9 przez Godulę –
Chebzie Pętla – Ruda Południowa – Zabrze Lompy
Pętla). Komunikacji zastępczej nie uruchomiono.
! Sosnowiec (autobus). Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu rozstrzygnęło przetarg na zakup 10 niskopodłogowych autobusów. Wygrała firma Solaris Bus & Coach z modelem Urbino 12. Będą to pierwsze niskopodłogowe
autobusy w tym PKM-ie, a poniewaŜ barwy zakładowe PKM Sosnowiec to kolory kremowy i czerwony, więc jest szansa na solarisy w tradycyjnym malowaniu. Zakup nowych autobusów oznacza z pewnością eksterminację kilku rozpadających się jelczy
M11 lub ikarusów 260.
2

! Sosnowiec (autobus). Z dniem 1.08. zawieszona została bezpłatna linia S-16, która kursowała
na trasie okręŜnej Milowice Geant – Pogoń Kościół
– Milowice Geant. Jeździł na niej jelcz PR110M (po
odbudowie) z PKS Będzin.
! Sosnowiec (autobus). Podczas przeprowadzanych w ZNA Biskupice naprawach głównych,
w ostatnich ikarusach 280 o numerach 1586 i 1588
oraz w jelcu M11-2660 wmontowano silniki RABA
D10 spełniające normę Euro-I.
! Szczecin (autobus). Wraz z rozpoczęciem
12.08. kolejnego etapu przebudowy skrzyŜowania
ul. Wilczej, Obotryckiej, Przyjaciół śołnierza, Komuny Paryskiej i Bandurskiego, na stałe zamknięto dla
ruchu wjazd w ul. Bandurskiego. Planowo kursowały tamtędy linie 57 i 503, a tymczasowo takŜe 69 i
702. Linia 57 od ul. Wilczej kursuje teraz ul. Przyjaciół śołnierza i „łącznikiem” (nowa ulica bez nadanej jeszcze nazwy) do ul. Bandurskiego, linia 503
od ul. Warcisława ul. Przyjaciół śołnierza i „łącznikiem” z pominięciem omawianego skrzyŜowania
i przystanku Komuny Paryskiej. Nadal tymczasową
trasą kursuje linia 69, tym razem skierowano ją do
pętli Kormoranów. Darmobus 702 natomiast nawraca kryterium ulicznym, m.in., przez ul. Golisza.
! Szczecin (tramwaj). Szczecin, jako pierwsze
od dobrych kilkudziesięciu lat miasto w Polsce, powraca do tradycji prowadzenia komunikacji tramwajowej przez prywatne firmy. Od pewnego czasu
władze grodu Gryfa prowadziły rozmowy z dwoma
niemieckimi firmami, chętnymi do zarabiania na
komunikacji publicznej. Były to konsorcjum DNVB
z Hanoweru i LVB z Lipska (tzw. grupa Siemensa).
Większy postęp w przechodzeniu przez procedury
wykazała grupa Siemensa, skutkiem czego moŜe
juŜ zapoznawać się szczegółowo z sytuacją panującą na torach, w zajezdniach i za biurkami tramwajowego państwa. W razie, gdyby miało dojść do
bezprzetargowego (uchwałą Rady Miasta) wyłonienia inwestora, wymagana jest zgoda prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Gra tymczasem toczy
się o niebagatelną stawkę: sam tabor z wyposaŜeniem zajezdni wyceniono na 35 mln. złotych, do tego naleŜy dodać wartość pozostałej infrastruktury
MZK i Centralnych Warsztatów, a przede wszystkim, inwestorowi postawiono warunki: 1. obowiązek
utrzymania poziomu zatrudnienia; 2. przyjęcie ustalania cen biletów według uchwał Rady Miasta, a
takŜe opracowanie wspólnie ze związkami zawodowymi projektu polityki socjalnej. Przystanek Ŝyczy
powodzenia oryginalnemu przedsięwzięciu – by
wraz ze zmianą zarządcy dał się odczuć wzrost jakości usług, a zniknęły nonsensy, a takŜe aby „nowy pan” był nastawiony na współpracę ze środowiskiem miłośników.
! Szczecin (tramwaj). 19.08. przywrócono
ruch tramwajowy w al. Powstańców Wlkp. Na normalne trasy powróciły linie 11 i 12, a zlikwidowano
zastępczą linię 83. O dziwo, na linii 11 zaczął juŜ
obowiązywać normalny, jesienno-zimowy rozkład
jazdy. Na linii 12 część brygad niemierzyńskich obsługuje Pogodno składami stopiątek. Nowe tory na
remontowanym wiadukcie ułoŜono niespotykaną
dotychczas w Szczecinie technologią. Szyny spoczywają za pośrednictwem elastycznych podkładek
i typowych mocowań na wylewce betonowej. Całość zasypano jednak tłuczniem, aby samochody
sieciowców mogły bezproblemowo wjechać na tory.
Przy okazji zamknięcia ekipy MZK dokonywały kolejnych napraw torów na podkładach ramowych
(nieudana technologia z lat 70.) w al. Powstańców
Wlkp. między pętlą a ul. Starkiewicza.
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! Świerklaniec (autobus). Jelcz M11 o numerze 1470 powrócił po naprawie głównej z Solca Kujawskiego. Znów wyświetlacze okazały się zbytkownym wyposaŜeniem.
! Twer (trolejbus). Po raz pierwszy w ciągu
ostatnich 9 lat na ulicę miasta wyjechało 5 nowych
trolejbusów. Zakupiono je ze środków obwodu
Twerskiego w ramach obwodowego programu
transportowego. Ranem 26 sierpnia na terenie
miejskiej zajezdni odbyła się uroczysta prezentacja
nowych pojazdów. W bieŜącym roku twerskie trolejbusy obchodzą 35 rocznicę funkcjonowania. Teraz linie miejskie obsługuje 75 szelkowozów, ale
bez modernizacji taboru juŜ za trzy lata zostałoby
ich tylko 15. W najbliŜszym czasie, dzięki programowi obwodowemu, na trasy miejskie wyjedzie
jeszcze kolejne 5.
! Warszawa (archeologia). 12.08. usunięto
z ul. Staszica ostatnie pozostałości po ulicznej pętli
tramwajowej. Wyciągnięto torowisko wraz z podkładami, zwrotnice, bruk oraz słupy trakcyjne. Obecnie
w bruku zachował się tylko króciutki (około 20 metrów) fragment przy wyjeździe na ul. Wolską. A i jego los równieŜ jest niepewny.
! Warszawa (archeologia). Znów archeologiczna sensacja! 19.08., podczas przebudowy pl.
Unii Lubelskiej po południowo-zachodniej stronie,
po 35 latach odsłonięto fragment pętli tramwajowej
wraz z dojazdem do niej od strony ul. Marszałkowskiej. Odkopany fragment jest w kształcie łuku, poniewaŜ wówczas na placu obwiązywał jeszcze
okręŜny ruch tramwajowy. Oprócz około 30metrowego odcinka odsłonięto równieŜ jedną ze
zwrotnic. Znalezisko było widoczne przez trzy
dni, po czym... znów przykryto je asfaltowym dywanikiem! Tak więc tory te jeszcze kiedyś ujrzą światło
dzienne.
! Warszawa (autobus). W związku z budową
drugiej jezdni al. KEN, od dnia 8.08. od godziny
16:30 do odwołania (na około 2 miesiące) został
zamknięty wyjazd z pętli Ursynów Płd. od strony al.
KEN. Wjazdy i wyjazdy autobusów linii: 136, 206,
318 i 715 odbywają się wyłącznie od strony ul. Ciszewskiego. Jednocześnie przystanek końcowy dla
linii 715 został przeniesiony w pobliŜe ekspedycji.
! Warszawa (autobus). W związku z pracami
remontowymi, od dnia 9.08. od około 12:00 do
16.08. była zamknięta dla ruchu kołowego wschodnia połowa jezdni ul. Keniga między ul. Orląt Lwowskich a ul. Zagłoby, wraz z pętlą autobusową.
W tym czasie autobusy linii: 191, 194, 517 i 605 kierowano na trasy objazdowe:
- linia 191: postój na tymczasowym przystanku Ursus-Niedźwiadek 52, zlokalizowanym na jezdni
zachodniej ul. Keniga przy pętli; powrót ulicami:
Orląt Lwowskich – Wojciechowskiego – Keniga –
Warszawska – Władysława Jagiełły i dalej stałą
trasą;
- linia 194: w kierunku Woli od skrzyŜowania Orląt
Lwowskich / Keniga ulicami: Orląt Lwowskich –
Wojciechowskiego – Traktorzystów i dalej stałą
trasą (powrót stałą trasą);
- linia 517: postój na przystanku UrsusNiedźwiadek 02; powrót ulicami: Keniga – Orląt
Lwowskich – Wojciechowskiego – Keniga – Warszawską – Władysława Jagiełły i dalej stałą trasą;
- linia 605: postój na tymczasowym przystanku Ursus-Niedźwiadek 53, zlokalizowanym na ul. Orląt
Lwowskich za skrzyŜowaniem z ul. Keniga; powrót ulicami: Orląt Lwowskich – Wojciechowskiego – Keniga – Warszawską – Władysława Jagiełły i dalej stałą trasą.

! Warszawa (autobus). Od początku kursowania linii nocnych w nocy 14/15.08. została zmieniona lokalizacja przystanków w punkcie przesiadkowym Dw. Centralny. Od tej pory większość autobusów linii nocnych zatrzymuje się na przystankach
zlokalizowanych na niedawno oddanej pętli, tuŜ
przy hali kasowej dworca. Oto, jak szczegółowo
przedstawiają się wprowadzone zmiany:
- linia 601 od r. Dmowskiego w kierunku krańca
Stare Bemowo: Al. Jerozolimskie – al. Jana Pawła II – jezdnia północna Dw. Centralnego (postój
na przystanku Dw. Centralny 33) – Emilii Plater –
Świętokrzyska i dalej bez zmian;
- linia 602 od r. Dmowskiego w kierunku krańca
Dw. Centralny: al. Jerozolimskie – al. Jana Pawła
II – jezdnia północna Dw. Centralnego (postój na
przystanku Dw. Centralny 39); powrót w kierunku
krańca Bródno-Podgrodzie: Emilii Plater – Al. Jerozolimskie i dalej bez zmian;
- linia 603 od r. Dmowskiego w kierunku krańca
Chomiczówka: Al. Jerozolimskie – al. Jana Pawła
II – jezdnia północna Dw. Centralnego (postój na
przystanku Dw. Centralny 32) – Emilii Plater – Al.
Jerozolimskie i dalej bez zmian;
- linia 603 od skrzyŜowania Chałubińskiego / al.
Jana Pawła II / Al. Jerozolimskie w kierunku
krańca Zajezdnia Woronicza: al. Jana Pawła II –
jezdnia północna Dw. Centralnego (postój na
przystanku Dw. Centralny 37) – Emilii Plater – Al.
Jerozolimskie i dalej bez zmian;
- linia 604 od skrzyŜowania Emilii Plater / Świętokrzyska w kierunku krańca Os. Kabaty: Emilii Plater – Al. Jerozolimskie – al. Jana Pawła II – jezdnia północna Dw. Centralnego (postój na przystanku Dw. Centralny 35) – Emilii Plater – Al. Jerozolimskie i dalej bez zmian;
- linia 604 od skrzyŜowania Chałubińskiego / al.
Jana Pawła II / Al. Jerozolimskie w kierunku
krańca Encyklopedyczna: al. Jana Pawła II –
jezdnia północna Dw. Centralnego (postój na
przystanku Dw. Centralny 31) – Emilii Plater –
Świętokrzyska i dalej bez zmian;
- linia 605 od ronda Dmowskiego w kierunku krańca Ursus-Niedźwiadek: Al. Jerozolimskie – al. Jana Pawła II – jezdnia północna Dw. Centralnego
(postój na przystanku Dw. Centralny 38) – Emilii
Plater – Al. Jerozolimskie i dalej bez zmian;
- linia 606 od skrzyŜowania Emilii Plater / Świętokrzyska w kierunku krańca Bokserska: Emilii Plater – Al. Jerozolimskie – al. Jana Pawła II – jezdnia północna Dw. Centralnego (postój na przystanku Dw. Centralny 35) – Emilii Plater – Al. Jerozolimskie i dalej bez zmian;
- linia 606 od skrzyŜowania Chałubińskiego / al.
Jana Pawła II / Al. Jerozolimskie w kierunku
krańca Chomiczówka: al. Jana Pawła II – jezdnia
północna Dw. Centralnego (postój na przystanku
Dw. Centralny 31) – Emilii Plater – Świętokrzyska
i dalej bez zmian;
- linia 607 od ronda Dmowskiego w kierunku krańca Zacisze: Al. Jerozolimskie – al. Jana Pawła II
– jezdnia północna Dw. Centralnego (postój na
przystanku Dw. Centralny 39) – Emilii Plater –
Świętokrzyska i dalej bez zmian;
- linia 607 od skrzyŜowania Emilii Plater / Świętokrzyska w kierunku krańca Os. Kabaty: Emilii Plater – Al. Jerozolimskie – Al. Jana Pawła II – jezdnia północna Dw. Centralnego (postój na przystanku Dw. Centralny 35) – Emilii Plater – Al. Jerozolimskie i dalej bez zmian;
- linia 608 od skrzyŜowania Chałubińskiego / al.
Jana Pawła II / Al. Jerozolimskie w kierunku

krańca Chomiczówka: al. Jana Pawła II – jezdnia
północna Dw. Centralnego (postój na przystanku
Dw. Centralny 32) – Emilii Plater – Al. Jerozolimskie i dalej bez zmian;
- linia 608 od skrzyŜowania Chałubińskiego / al.
Jana Pawła II / Al. Jerozolimskie w kierunku
krańca Falenica: al. Jana Pawła II – jezdnia północna Dw. Centralnego (postój na przystanku
Dw. Centralny 38) – Emilii Plater – Al. Jerozolimskie i dalej bez zmian;
- linia 609 od skrzyŜowania Emilii Plater / Świętokrzyska w kierunku krańca Dw. Centralny: Emilii
Plater – Al. Jerozolimskie – al. Jana Pawła II –
jezdnia północna Dw. Centralnego (postój na
przystanku Dw. Centralny 39); powrót w kierunku
krańca Buków: Emilii Plater – Świętokrzyska
i dalej bez zmian;
- linia 610 od ronda Dmowskiego w kierunku krańca Os. Górczewska: Al. Jerozolimskie – al. Jana
Pawła II – jezdnia północna Dw. Centralnego
(postój na przystanku Dw. Centralny 33) – Emilii
Plater – Świętokrzyska i dalej bez zmian;
- linia 611 od ronda Dmowskiego w kierunku krańca Okęcie: Al. Jerozolimskie – al. Jana Pawła II –
jezdnia północna Dw. Centralnego (postój na
przystanku Dw. Centralny 34) – Emilii Plater – Al.
Jerozolimskie i dalej bez zmian;
- linia 611 od skrzyŜowania Chałubińskiego / al.
Jana Pawła II / Al. Jerozolimskie w kierunku
krańca Sadyba: al. Jana Pawła II – jezdnia północna Dw. Centralnego (postój na przystanku
Dw. Centralny 37) – Emilii Plater – Al. Jerozolimskie i dalej bez zmian;
- linia 612 od skrzyŜowania Chałubińskiego / al.
Jana Pawła II / Al. Jerozolimskie w kierunku
krańca Chomiczówka: al. Jana Pawła II – jezdnia
północna Dw. Centralnego (postój na przystanku
Dw. Centralny 32) – Emilii Plater – Al. Jerozolimskie i dalej bez zmian;
- linia 612 od skrzyŜowania Chałubińskiego / al.
Jana Pawła II / Al. Jerozolimskie w kierunku
krańca Wędkarska: al. Jana Pawła II – jezdnia
północna Dw. Centralnego (postój na przystanku
Dw. Centralny 38) – Emilii Plater – Al. Jerozolimskie i dalej bez zmian;
Na nową pętlę nie przeniosły się linie: 601 (w kierunku krańca PKP Rembertów), 605 (w kierunku
krańca Rembertów-AON) oraz 610 (w kierunku
krańca Dw. Wschodni / Lubelska/). Autobusy tych
linii w dalszym ciągu odjeŜdŜają z przystanku Dw.
Centralny 17 przy ul. Emilii Plater. Trzeba przyznać,
Ŝe zmiana lokalizacji przystanków linii nocnych była
dobrym pomysłem. Po pierwsze: wszystkie przystanki zlokalizowano w bezpośrednim sąsiedztwie
budynku Dworca Centralnego. Po drugie: poszczególne przystanki są oddalone od siebie tylko o kilkanaście metrów. W tej sytuacji pasaŜerowie nie
muszą juŜ pokonywać biegiem nawet kilkudziesięciu metrów, gdy chcieli przesiąść się z jednego autobusu do innego. Jak zazwyczaj bywa w takich sytuacjach, w pierwszych dniach funkcjonowania nowej pętli nie obyło się bez zamieszania. Wielu
zdezorientowanych pasaŜerów miało sporo problemów z odnalezieniem właściwego autobusu. TakŜe
kierowcy mieli trudności z wjazdem na odpowiedni
przystanek. Zdarzało się, Ŝe dwa autobusy tej samej linii, choć jadące w przeciwnych kierunkach,
podjeŜdŜały na ten sam przystanek. NaleŜy mieć
nadzieję, Ŝe w krótkim czasie wszyscy przyzwyczają się do wprowadzonych zmian. Jednocześnie
wprowadzono zasadę, Ŝe linie: 603, 606, 608, 609,
610 i 612 są obsługiwane we wszystkie dni tygo-
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dnia wyłącznie przez wozy krótkie. Ponadto zlikwidowano przystanek dla linii nocnych w Al. Jerozolimskich przy Dworcu Centralnym (naprzeciwko Hotelu Mariott). Obecnie autobusy zatrzymują się dopiero za skrzyŜowaniem z al. Jana Pawła II.
! Warszawa (autobus). W związku z robotami
torowymi na skrzyŜowaniu al. Solidarności z al. Jana Pawła II, od dnia 15.08. od około godziny 19:00
do ranka 19.08. br., wprowadzone zostały poniŜsze
trasy zastępcze dla linii autobusowych:
- linie: 100, 170 i 406 w kierunku pl. Bankowego od
skrzyŜowania al. Jana Pawła II / Nowolipki ulicami: Nowolipki – Andersa i dalej stałą trasą;
- linie: 148, 500, 510 i 604 w kierunku Dw. Centralnego od skrzyŜowania al. Jana Pawła II / Nowolipki ulicami: Nowolipie – śelazną – al. Solidarności – al. Jana Pawła II i dalej stałą trasą;
- linia 157 w kierunku pętli Gwiaździsta od skrzyŜowania: śelazna / al. Solidarności ulicami: al.
Solidarności – Leszno – Okopową – Dzielną –
Smoczą i dalej stałą trasą;
- linia 601 w kierunku pętli Stare Bemowo od
skrzyŜowania al. Solidarności / al. Jana Pawła II
ulicami: al. Jana Pawła II – zawrotka za ul. Nowolipie – al. Jana Pawła II – Nowolipie – śelazną –
al. Solidarności i dalej stałą trasą. Trasy w kierunku przeciwnym nie zmieniły się.
! Warszawa (autobus). W związku z awarią
drogową na ul. Grzybowskiej w rejonie skrzyŜowania z ul. Graniczną, w dniach 16 i 17.08. w godzinach 5:00–17:00 autobusy linii 106 jadące w kierunku krańca Nowe Bemowo zostały skierowane na
trasę objazdową od ul. Królewskiej: pl. Grzybowski
– Emilii Plater – Świetokrzyska – rondo ONZ – Prosta – śelazna i dalej stałą trasą.
! Warszawa (autobus). W związku z kolejnym
etapem prac nawierzchniowych, od dnia 16.08. od
ok. godz. 6:00 do 18.08., była zamknięta dla ruchu
kołowego ul. Woronicza na odcinku między wjazdem do Telewizji Polskiej a al. Niepodległości. W
tym czasie autobusy linii 148, 182 i 606 zostały
skierowane na trasy objazdowe (w obu kierunkach):
- linia 148: od skrzyŜowania Krasickiego / Malczewskiego ulicami Malczewskiego – Joliot-Curie
– Woronicza – Spartańska do pętli Spartańska;
- linia 182: od skrzyŜowania al. Niepodległości /
Malczewskiego ulicami Malczewskiego – JoliotCurie – Woronicza – Racjonalizacji i dalej stałą
trasą;
- linia 606: od skrzyŜowania al. Niepodległości /
Malczewskiego ulicami Malczewskiego – JoliotCurie – Woronicza – Wołoską i dalej stałą trasą.
! Warszawa (autobus). W związku z remontem nawierzchni jezdni ul. Postępu na odcinku Bokserska – Cybernetyki, od dnia 16.08. do 17.08. autobusy linii 136 były kierowane na trasę objazdową
od skrzyŜowania Bokserska / Gotarda (w obu kierunkach) ulicami: Bokserską – Obrzeźną – Cybernetyki – Postępu i dalej stałą trasą.
! Warszawa (autobus). W związku z II etapem
prac nawierzchniowych, od dnia 16.08. od około
godziny 13:00 do 22.08. do około godziny 12:00,
była zamknięta dla ruchu kołowego ul. Keniga między ul. Orląt Lwowskich a ul. Zagłoby wraz z pętlą.
W tym czasie autobusy linii: 191, 194, 517 i 605 zostały skierowane na poniŜsze trasy objazdowe:
- linie: 191 i 517 – postój na przystanku UrsusNiedźwiadek 02, a następnie ulicami: Keniga –
Wojciechowskiego – Władysława Jagiełły – Lalki
i dalej stałymi trasami (trasy w kierunku przeciwnym bez zmian);
- linia 194 – w obu kierunkach od skrzyŜowania Or3

ląt Lwowskich / Keniga ulicami: Orląt Lwowskich
– Wojciechowskiego – Traktorzystów i dalej stałą
trasą;
- linia 605 – postój na tymczasowym przystanku
Ursus-Niedźwiadek 53, zlokalizowanym na ul. Orląt Lwowskich za skrzyŜowaniem z ul. Keniga, a
dalej ulicami: Orląt Lwowskich – Wojciechowskiego – Keniga – Warszawska i dalej stałą trasą.
! Warszawa (autobus). W związku z 41. Międzynarodowym Wyścigiem Kolarskim o Puchar Ministra Obrony Narodowej, w dniu 16.08. w godzinach około 16:30–18:30, była zamknięta dla ruchu
kołowego ul. Myśliwiecka na odcinku między ul.
Wrońskiego a ul. Agrykola (z utrzymaniem prawoskrętu z ul. Łazienkowskiej w ul. Rozbrat). W tym
czasie autobusy linii: 100, 107, 108, 159 i 162 zostały skierowane na trasy objazdowe:
- linia 100 od przystanku Pl. Trzech KrzyŜy 08 objazd wokół kościoła Św. Aleksandra, a następnie
ulicami: KsiąŜęcą – Rozbrat – Górnośląską –
Czerniakowską – Łazienkowską – Rozbrat –
KsiąŜęcą i dalej stałą trasą;
- linie: 107 i 159 w kierunku pętli Esperanto i Koło
od skrzyŜowania Łazienkowska / Rozbrat ulicami:
Rozbrat – KsiąŜęcą – pl. Trzech KrzyŜy – Al.
Ujazdowskie – Piękną i dalej bez zmian;
- linie: 107 i 159 w kierunku pętli Spartańska i EC
Siekierki od skrzyŜowania Piękna / Al. Ujazdowskie ulicami: Al. Ujazdowskie – pl. Na RozdroŜu –
Trasą Łazienkowską – Czerniakowską i dalej stałymi trasami;
- linie: 108 i 162 w kierunku pętli Pl. Trzech KrzyŜy
i Targówek od skrzyŜowania Czerniakowska /
SzwoleŜerów ulicami: Czerniakowską – Łazienkowską – Rozbrat i dalej bez zmian;
- linie: 108 i 162 w kierunku pętli Metro Wilanowska
i EC Siekierki od skrzyŜowania Rozbrat / Górnośląska ulicami: Górnośląską – Czerniakowską
i dalej stałymi trasami.
! Warszawa (autobus). W związku z zakończeniem prac remontowych prowadzonych na jezdni południowej mostu Grota-Roweckiego od ranka
17.08. zostały przywrócone stałe trasy dla linii 318
i 506 w kierunku Bródna. Jednocześnie prace remontowe przeniosły się na jezdnię północną mostu,
która została zamknięta dla ruchu na okres około
2 tygodni. Ponadto, zamknięto zjazdy z mostu na
Wisłostradę. W tym czasie ruch na moście w obu
kierunkach odbywa się jezdnią południową.
W związku z tym autobusy linii 318 i 506 jadące
w kierunku Centrum zostały skierowane na trasę
objazdową: al. Armii Krajowej – Słowackiego – pl.
Wilsona – Krasińskiego do WybrzeŜa Gdyńskiego
i dalej stałymi trasami.
! Warszawa (autobus). W związku z organizacją Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego na
trasie Św. Wincentego – Kondratowicza – Św. Wincentego, w dniu 18.08. (w godzinach 10:00–13:00)
autobusy linii: 127, 140, 145, 156, 169 i 500 od
skrzyŜowania ulic: Św. Wincentego / Budowlana
zostały skierowane (w obu kierunkach) na trasę objazdową przebiegającą ulicami: Budowlana – Chodecka – Kondratowicza i dalej stałymi trasami (linie:
127, 145, 156, 169 i 500), a linia 140 do ul. Malborskiej i stąd dalej bez zmian.
! Warszawa (autobus). W związku z kolejnym
etapem przebudowy układu drogowego, od dnia
21.08. od około godziny 6:30 do odwołania (na
okres około 5 dni), zamknięto dla ruchu kołowego
zachodnią część pl. Unii Lubelskiej wraz z wlotem
ul. Boya-śeleńskiego i Polnej. Ponadto, wprowadzono moŜliwość wyjazdu z al. Szucha tylko w pra4

wo w ul. Marszałkowską. Jednocześnie otwarto dla
ruchu kołowego wschodnią jezdnię ul. Puławskiej
od ul. Waryńskiego do pl. Unii Lubelskiej, wraz ze
wschodnią częścią placu oraz utrzymano zamknięcie dla ruchu kołowego przejazdu przez torowisko
na skrzyŜowaniu ulic Puławska / Rakowiecka.
W związku z powyŜszym:
- przywrócono stałe trasy linii: 117, 122 (tylko
w kierunku Bemowa) oraz 131, 607 i 611 (w obu
kierunkach);
- utrzymano dotychczasowe trasy objazdowe linii:
100, 122 (tylko w kierunku Spartańskiej), 130,
138, 167, 206 i 382.
! Warszawa (autobus). W związku z zamknięciem dla ruchu skrętu w prawo z ul. Czerniakowskiej w ul. Chełmską, od 21.08. od około godziny
20:00 do odwołania (na około 4 dni), autobusy linii
107, 141 i 611 zostały skierowane na trasy objazdowe:
- linia 107 w kierunku pętli Metro Wilanowska od
skrzyŜowania Czerniakowska / Gagarina ulicami:
Gagarina – Belwederską – Dolną i dalej stałą trasą;
- linia 141 w kierunku pętli Bokserska od skrzyŜowania Czerniakowska / Gagarina ulicami: Gagarina – Belwederską – Sobieskiego i dalej stałą
trasą;
- linia 611 w kierunku pętli Sadyba od skrzyŜowania Gagarina / Sielecka ulicami: Sielecką –
Chełmską – zawrotka przy zajezdni Chełmska –
Chełmską – Sobieskiego i dalej stałą trasą;
W kierunkach przeciwnych trasy tych linii nie zmieniły się.
! Warszawa (autobus). W związku z III etapem prac nawierzchniowych, od dnia 22.08. od
około godziny 12:00 do około 24.08. była zamknięta
dla ruchu kołowego jezdnia ul. Keniga między ul.
Wojciechowskiego a ul. Warszawską (na całej szerokości). Jednocześnie została otwarta dla ruchu
kołowego jezdnia ul. Keniga na całej szerokości
między ul. Zagłoby a ul. Orląt Lwowskich. W związku z powyŜszymi zmianami linie: 187, 191, 517
i 605 zostały skierowane na następujące trasy objazdowe:
- linia 187 w kierunku pętli Stegny od skrzyŜowania
Wojciechowskiego / Keniga ulicami: Keniga – Orląt Lwowskich – Wojciechowskiego – Jagiełły –
Lalki i dalej bez zmian (powrót stałą trasą);
- linie 191 i 517 w obu kierunkach od skrzyŜowania
Lalki / Jagiełły ulicami: Jagiełły – Wojciechowskiego – Keniga do pętli Ursus-Niedźwiadek;
- linia 605 w kierunku pętli Rembertów-AON od
skrzyŜowania Keniga / Wojciechowskiego ulicami: Wojciechowskiego – Jagiełły – Lalki i dalej
bez zmian (powrót stałą trasą).
Ponadto, od dnia 22.08. br. została przywrócona
stała trasa linii 194.
! Warszawa (autobus). W związku z przebudową skrzyŜowania ulic Lazurowa / Dywizjonu 303,
od dnia 9.08. od około 23:00 do 10.08. była zamknięta dla ruchu kołowego ul. Lazurowa na odcinku między ul. Narwik a ul. Kocjana. W związku
z tym, w dniach 10 i 11.08. linie 105, 109 i 113 oraz
w noce 9/10.08., 10/11.08. i 11/12.08. linia 601 zostały skierowane w obu kierunkach na trasy objazdowe:
- linie 105 i 601 od skrzyŜowania Górczewska / Lazurowa ulicami: Górczewską – Warszawską –
Przejazdem – Graniczną – Łaszczyńskiego – Hubala-Dobrzańskiego – Bolimowską – Kocjana –
Kaliskiego i dalej bez zmian;
- linia 109 od skrzyŜowania Górczewska / Po-
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wstańców Śląskich ulicami: Powstańców Śląskich
– Radiową do krańca Stare Bemowo;
- linia 113 od skrzyŜowania Górczewska / Lazurowa ulicami: Górczewską – Warszawską – Przejazdem – Graniczną – Łaszczyńskiego – HubalaDobrzańskiego – Bolimowską – Spychowską
i dalej stałą trasą do pętli Groty; powrót: HubalaDobrzańskiego – Łaszczyńskiego – Graniczną –
Przejazdem – Warszawską – Górczewską do
krańca Os. Górczewska.
! Warszawa (autobus). 7.08. około godziny
14:55 na skrzyŜowaniu ulic Postępu / Marynarska
kierowca Solarki nr 8724 (linii 189) uderzył w twarz
kierującego samochodem osobowym, który nie
dość, Ŝe zajechał autobusowi drogę, to jeszcze pokazał jego kierowcy środkowy palec wysunięty do
góry. Dodajmy, Ŝe burak prowadzący osobówkę
pyskował – cóŜ, w końcu był z Kielc.
! Warszawa (autobus). W związku z przebudową ul. Borowej oraz brakiem alternatywnej trasy
dojazdu do Ogrodu Botanicznego, od dnia 12.08.
do odwołania (na okres kilku tygodni) kursowanie
linii 139 zostało zawieszone.
! Warszawa (autobus). Od 12.08. przez miesiąc w PKS Grodzisk Mazowiecki mają być testowane róŜne krótkie autobusy w związku z ogłoszeniem przez ZTM przetargu na 100 niskopodłogowych brygad. Obecnie w Grodzisku testowany jest
9,5-metrowy wyrób firmy MAN, który kursuje na linii
148.
! Warszawa (autobus). Na wniosek Urzędu
Gminy Piaseczno oraz w celu poprawy obsługi komunikacyjnej południowo-wschodniej części miasta
Piaseczno, po zamknięciu dla ruchu kołowego wiaduktu w ciągu ul. Sienkiewicza nad linią kolejową
Warszawa – Radom, od dnia 10.08. do odwołania,
trasa linii 709 została wydłuŜona od ul. Puławskiej
w Piasecznie ul. Jana Pawła II – Dworcową do nowego krańca PKP Piaseczno (powrót: Dworcową –
Jana Pawła II – Chyliczkowską – Armii Krajowej
i dalej stałą trasą). W związku z tym spadła częstotliwość kursowania tej linii.
! Warszawa (autobus). W związku z zakończeniem remontu toru bocznicy kolejowej w ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie, od dnia 12.08.
od około godziny 16:30 została przywrócona stała
trasa linii 710, przebiegająca ulicami: Warszawską
– Bielawską – Mirkowską – Wojska Polskiego.
! Warszawa (konkurs). Zarząd Transportu
Miejskiego ogłosił konkurs ofert na umieszczenie
reklam na odwrocie Warszawskiej Karty Miejskiej.
Niezorientowanym naleŜy się kilka słów wyjaśnienia. WKM jest to karta chipowa o wymiarach standardowej karty kredytowej, która słuŜy do wielokrotnego kodowania okresowych biletów 30- i 90dniowych ZTM. Głównym kryterium oceny ofert będzie wysokość zaproponowanej opłaty za moŜliwość umieszczenia reklamy. Termin składania ofert
upływa dnia 9.09. Zwycięzca konkursu będzie miał
prawo zamieścić reklamy ogółem na 350 tys. sztuk
kart (w tym na 140 tys. sztuk w 2002 r. oraz 210
tys. sztuk w 2003 r.). Pierwsze karty z reklamami
mają wejść do obiegu w IV kwartale br.
! Warszawa (maluch). 12.08. około godziny
15:00 na Moście Śląsko-Dąbrowskim wypadek miał
jeden z ZTM-owskich maluchów. Pewien nieroztropny kierowca wjechał swoim samochodem w jego tył. Na szczęście nikomu nic się nie stało, jednak
samochodzik wymaga naprawy.
! Warszawa (przetarg). 23.08. Tramwaje
Warszawskie ogłosiły przetarg nieograniczony na
dostawę 650 sztuk kurtek zimowych.

! Warszawa (przetarg). Dnia 9.08. Miejskie
Zakłady Autobusowe ogłosiły przetarg na dostawę
15 fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych klasy midi. Termin składania ofert upływa
30.09., a ostateczny termin realizacji kontraktu to
31 maja 2003 r. Łącznie z setką nowych autobusów
ajentów, na ulicach Warszawy przybędzie 115 niskopodłogowców. Przy wyborze producenta autobusów MZA będzie się kierować następującymi kryteriami: 50% – cena, 25% – parametry uŜytkowe i
ekologiczne autobusu, 15% – parametry eksploatacyjne i obsługowe oraz ekonomia stanowiska kierowcy oraz 10% – warunki umowy serwisowej.
! Warszawa (tramwaj). W związku z pracami
torowymi w dniach od 16.08. do 19.08. godzina
4:00 był wyłączony ruch tramwajowy w al. Solidarności na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Okopowej. W czasie wyłączenia ruchu tramwaje linii:
13, 23, 26 i 32 kursowały następującymi trasami objazdowymi:
- linie 13 i 23: ... – al. Solidarności – al. Jana Pawła
II – r. ONZ – Prosta – r. Daszyńskiego – Prosta –
Kasprzaka – Skierniewicka – Wolska – Młynarska
– Obozowa – ...;
- linia 26: ... – al. Solidarności – al. Jana Pawła II –
rondo ONZ – Prosta – rondo Daszyńskiego –
Prosta – Kasprzaka – Skierniewicka – Wolska –

Mekka stodwójek
Wrocław wciąŜ moŜe się poszczycić znaczną ilością wozów generacji 102N w ruchu liniowym. Po
zeszłorocznym wycofaniu kanciaka, z dniem
1.01.2002 r. na placu boju pozostawało jeszcze 60
sztuk, z czego 7 to 102Nd. 7 maja 102Na-2025
zderzyła się z tirem, w wyniku czego zniszczeniu
uległ cały jej przód. Wyrok na nią juŜ zapadł. Jej los
podzieliła równieŜ 102Na-2078, która, po przedremontowej rozbiórce, okazała się być wyjątkowo
smacznym kąskiem dla rdzy. Wagon ten pocięto na
terenie macierzystej zajezdni na początku lipca.
Obecnie liczba liniowych stodwójek wynosi więc 58.
Stan techniczny wozów typu 102Na nie jest
z pewnością wzorowy, jednak od jesieni 2000 roku
sukcesywnie są one poddawane naprawom rozszerzonym w warsztatach MPK, mieszczących się
w zajezdni Borek. Remont obejmuje powleczenie
poręczy na Ŝółto, wymianę płyt na ścianach na
drewnopodobne, połoŜenie wykładziny antypoślizgowej i montaŜ systemu otwierania drzwi przez
pasaŜera (o ile „przegub” takowego nie posiadał).
Z zewnątrz wagon pozbywa się gniazd i pozostałego osprzętu słuŜącego do ukratniania oraz innych
reliktów, takich jak np. szeroka rynna dachowa.
Ciekawostkami remontowymi są cztery stodwójki:
2025 posiadała ogrzewanie nawiewne (podobnie
jak stopiątki remontowane w Protramie), natomiast
w 2003, 2022 i 2041’’ zostały zamontowane przetwornice statyczne. Warto dodać, Ŝe zdarzały się
zjazdy awaryjne tych wagonów, poniewaŜ motorowi
nie byli przyzwyczajeni do tak cichej pracy przetwornic. Na dzień dzisiejszy „odpicowanych” jest 17
wagonów (2003, 2006, 2009, 2017, 2018, 2022,
2024, 2030, 2034, 2035, 2038, 2040, 2041’’, 2052,
2054, 2058 i 2076), na warsztacie stoi 2007, a po
naprawie bieŜącej w MZNT w Krakowie jest ich dodatkowo 8 (2026, 2027, 2028, 2031, 2042, 2059,
2067 i 2069). Daje to łączną ilość 26 wozów, którym
w najbliŜszych latach palnik nie grozi. MPK zapomniało chyba jednak o wagonach 102Nd, które prezentują stan zgoła odmienny niŜ 102Na. Dla legen-

...;
- linia 32: ... – al. Solidarności – al. Jana Pawła II –
rondo ONZ – al. Jana Pawła II – Chałubińskiego
– al. Niepodległości – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa do pętli Pl. Narutowicza.
Na trasie objazdowej uruchomiono tymczasowe
przystanki Płocka 05 i 06 dla tramwajów linii: 8, 10,
13, 23 i 26. W celu zapewnienia dojazdu w rejon
skrzyŜowania al. Solidarności / Okopowa / Towarowa w czasie trwania objazdu, uruchomiono dodatkowe przystanki. W związku z tym czasowo uległa
zmianie trasa autobusów linii 119, 171 i 190 w kierunku Woli: ... – al. Solidarności – Okopowa –
Leszno – ...
! Warszawa (tramwaj). W związku z remontem torów, od dnia 12.08. do 27.09. tylko w dni powszednie w godzinach od około 22:50 do 5:00 dnia
następnego, wyłączany był ruch tramwajowy w al.
Jana Pawła II na odcinku Stawki – r. ONZ. W czasie wyłączeń tramwaje kierowano na trasy zastępcze:
- linie: 16, 17 i 33 ... – al. Niepodległości – Nowowiejska – pl. Politechniki – Nowowiejska – pl.
Zbawiciela – Marszałkowska – pl. Konstytucji –
Marszałkowska – r. Dmowskiego – Marszałkowska – pl. Bankowy – Andersa – Stawki – al. Jana
Pawła II – ...;

- linia: 19 (od dnia 2.09.) ... – Puławska – pl. Zbawiciela – Marszałkowska – pl. Konstytucji – Marszałkowska – r. Dmowskiego – Marszałkowska –
pl. Bankowy – Andersa – Stawki – al. Jana Pawła
II – ...
! Warszawa (tramwaj). 10.08. na linii turystycznej T zagościł długo oczekiwany wagon ND nr
1620. Zastąpił on jeŜdŜącą do tej pory doczepę
4ND1-1811.
! Zabrze, Bytom (autobus). Prywatny przewoźnik, firma Meteor Jaworzno, zaskoczyła ostatnio
dwa razy. Od 19.08. pojawił się autobus jelcz
120M-821 (ex-Elektrownia Jaworzno), który powala
na kolana pięknym, tradycyjnym, kremowoczerwonym malowaniem (barwy zakładowe spółki
to Ŝółto-wiśniowe). A drugi raz pasaŜerowie przecierali oczy ze zdziwienia 22.08., kiedy to na linii 14
za kierowcą jelcza M121-864 ujrzeli... kobietę! Jest
to prawdopodobnie pierwsza w historii, a na pewno
jedyna obecnie „kierowniczka” autobusu miejskiego
w GOP-ie. Panie za kierowcą moŜna było do tej pory oglądać jedynie w tyskich trolejbusach.
Przemysław Figura, Jakub Jackiewicz, Tomasz
Kaczmarek, Rafał Lamch, Krzysztof Lipnik,
Bartosz Mazur, Jakub Putyra, Olaf
Skrzymowski, Łukasz Stefańczyk, Tomasz
Szydłowski, Valeri Tikhonov

dzień roboczy
linia maks. il.
brygad
0P
1
7
2
4
3
1
2
4
5
6
7
9
11
12
14
17
20
24
30
31
32
33
34
35
36
37
40L
40P
R

1
6
1
6
3
2
1
1
7
3
6
3
6
5
1
2
3
2
2
3
1
2
1
2
2
5
1

uwagi
na nockę
we wspólnym planie z 2×105Na
na nocki
na nockę
na nocki
na nockę
na nockę
we wspólnym planie z 2×105Na
na nocki
na nocki
na 20
na nockę
we wspólnym planie z 2×105Na
na nocki
na nockę

rezerwa dzienna
rezerwa nocna

dzień wolny
maks. il.
brygad
2
4
4
1
1
2
5
1
5
2
2
1
1
3
2
3
4
4
1
2
3
2
2
3
1
2
1
2
2
3
1

uwagi
na nocki
we wspólnym planie z 2×105Na
na nocki
we wspólnym planie z 2×105Na
na nockę
na nocki
na nockę
we wspólnym planie z 2×105Na
na nocki
na nocki
we wspólnym planie z 2×105Na
na nockę
we wspólnym planie z 2×105Na
na nocki
na nockę

rezerwa dzienna
rezerwa nocna

Wozy, które przechodzą na linie nocne, wyjeŜdŜają najczęściej po godzinie 20.
darnego 2097 przebycie całej słuŜby bez zaliczenia
jakiejś awarii graniczy z cudem.
Tabor gospodarczy reprezentują dwa „przeguby”:
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nauka jazdy 102Na G-087 i „wahadłowiec” G-089
tego samego typu. Wrocławski „wynalazek” znalazł
ostatnio zatrudnienie przy przeciąganiu wózków
5

między halami (po zakończeniu eksploatacji wagonu LH G-050) i, według deklaracji MPK, będzie potrzebny przy tej pracy jeszcze przez około pół roku.
Muzeum Komunikacji Miejskiej juŜ stara się o opiekę nad emerytowanym G-089. Jego brat – G-090 –
został pocięty na terenie zajezdni Borek w marcu
bieŜącego roku.
Jedyny wrocławski 102N – 2110’’ – oczekuje na
załatwienie formalności związanych z przekazaniem go do Muzeum, stojąc „pod chmurką”.
Spośród 58 liniowych stodwójek 24 woŜą na sobie dumnie kremowo-niebieskie (lub granatowe)
barwy zakładowe.
Aktualne zatrudnienie wagonów generacji 102N
przedstawione jest w tabeli na poprzedniej stronie.
Przyzwoity stan stodwójek, a przede wszystkim
brak perspektyw co do zakupu nowego taboru
sprawią, Ŝe będą one cieszyły nasze oko jeszcze
przez co najmniej kilka lat.
Wojciech Gąsior
Autor pragnie podziękować Pawłowi Więckowi za
pomoc w rozszyfrowaniu zatrudnienia stodwójek.

Krótki miłośniczy
przewodnik po Brukseli
Stolica Belgii jest miejscem przyciągającym rzesze turystów głównie z powodu takich atrakcji, jak
Grand Place czy Maneken Pis (siusiający chłopczyk). Nie o takich atrakcjach jednak będzie ten artykuł.
Komunikacją miejską w Brukseli zajmuje się
przedsiębiorstwo SITB / MIVB, eksploatujące metro, tramwaje i autobusy. Bilety miesięczne miejskie
upowaŜniają teŜ do podróŜy autobusami regionalnymi De Lijn i TEC oraz lokalnymi pociągami na terenie miasta. Układ połączeń jest niejasny i zagmatwany, dodatkowo rozeznanie komplikuje brak jakiegokolwiek sensu w numeracji linii. W Brukseli
obowiązuje taryfa przesiadkowa. Bilet godzinny
kosztuje 1,40 euro, bilet pięcioprzejazdowy (pięć
przejazdów godzinnych) – 6,20 euro, a dziesięcioprzejazdowy – 9 euro. Bilet jednodniowy kosztuje
3,60 euro. śaden bilet (nawet miesięczny) nie obowiązuje na linii 12 na lotnisko. BagaŜ do 15 kg
moŜna wozić bezpłatnie.
Metro
W Brukseli funkcjonują trzy linie metra. Linia 1A
wiedzie z północnego zachodu przez centrum do
stacji Hermann Debroux na południowym wschodzie. Linia 1B prowadzi ze Stockel / Stokkel na
wschodzie do Bizet na południowym zachodzie.
Obie linie przecinają Brukselę równoleŜnikowo i na
odcinku centralnym Merode – Beekkant korzystają
z wspólnego tunelu. Trasa linii 2 układa się w podkowę – na północno-zachodnim krańcu łączy się
z linią 1A na stacji Simonis, dalej biegnie na
wschód aŜ do stacji Arts-Loi / Kunst-Wet, by skręcić
ponownie na zachód i przez dworzec południowy
osiągnąć stację Clemenceau na Anderlechcie.
Planuje się przedłuŜenie linii 1B z Bizet do Erasme oraz linii 2 z Clemenceau do dworca zachodniego (połączenie z linią 1B). Na odcinkach peryferyjnych metro biegnie na powierzchni ziemi. Kilkuwagonowe składy sprawiają wraŜenie mocno wyeksploatowanych – na liniach 1A i 1B spotyka się
składy 4- i 5-wagonowe, zaś na linii 2 głównie 3wagonowe, jednak wieczorami i w weekendy nierzadko spotkać moŜna pociągi złoŜone nawet tylko
z dwóch wagonów.
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KaŜda stacja ma swój odrębny charakter – mnie
najbardziej do gustu przypadła Maalbeek / Maelbeek z specyficznymi rysunkami na wykafelkowanych ścianach. Na niektórych stacjach z głośników
sączy się kojąca muzyka. Zajezdnia metra jest zlokalizowana przy stacji Delta na linii 1A.
Premetro
Obok metra w Brukseli funkcjonuje takŜe premetro. Linie tramwajowe w centrum miast poprowadzone są podziemnymi tunelami. Główny tunel
premetra łączy dworzec północny z południowym
przecinając prostopadle metro 1A i 1B na stacji De
Brouckere. Przesiadkę z tramwaju na metro na De
Brouckere ułatwia bardzo długi ruchomy chodnik
w przejściu podziemnym. Na dworcu południowym
część linii kontynuuje jazdę w podziemiu do przystanku Albert. Oprócz tego linie 23 i 90 korzystają
z innego tunelu, połoŜonego we wschodniej części
miasta. Dostać się tam moŜna metrem 1B (stacja
Montgomery) lub 1A (stacja Petilion).
Do obserwacji premetra dobrze nadaje się stacja
Lemonnier, usytuowana u wlotu jednej z linii do
głównego tunelu. Powoduje to, Ŝe w tunelu jest jaśniej i widać dość dobrze układ torowy w obrębie
tego przystanku. A jest on skomplikowany, bowiem
dalej jest kolejny wyjazd z tunelu i torowisko krzyŜuje się w wielu miejscach.
Z mapki, którą otrzymałem w punkcie informacyjnym wynika teŜ, Ŝe autobus 12 na lotnisko w części
centralnej miasta korzysta z podziemnych tuneli,
nie miałem jednak okazji, by to sprawdzić.
Tramwaj
Wszystkie tramwaje w Brukseli są dwustronne
i dwukierunkowe. W pobliŜu Louise / Louiza moŜna
spotkać najnowsze belgijskie niskopodłogowce, ale
prym wciąŜ wiodą stare wozy serii 7700 i 7900.
Tramwaje serii 7700 to jednoprzegubowe wagony
osadzone na trzech wózkach. Połówkowy odbierak
prądu osadzony jest na jednym z członów i skierowany jest „dzióbkiem” w stronę dłuŜszej części
tramwaju.
Bardzo podobnie wyglądają tramwaje serii 7900.
Są to wozy dwuprzegubowe, osadzone na czterech
wózkach. Człony skrajne wyglądają jak te z 7700
(oba mają pantografy), środkowy jest mniej więcej
tej samej długości i nie wyróŜnia się niczym szczególnym.
Oba typy tramwajów mają bardzo wąskie drzwi.
To ich podstawowa wada, bowiem niezwykle trudno
jest do nich wejść np. z plecakiem lub będąc w ciąŜy. Przynajmniej jeden z tramwajów, mianowicie
7907, został zmodernizowany w ten sposób, Ŝe
w miejsce dwóch wąskich drzwi w kaŜdym wyjściu
zainstalowano jedne szerokopłatowe.
Większość tramwajów jeździ mniej więcej w barwach firmowych, tj. Ŝółtych z namalowanymi na
drzwiach równoległobokami. MoŜna czasem spotkać tramwaj w poprzednim malowaniu, tj. piaskowy
z brązowymi pasami, ale juŜ tylko serii 7900. Reklama całopojazdowa to rzadkość, jednak wiele
tramwajów spotyka się z częściowymi reklamami.
W Brukseli moŜna robić ładne zdjęcia na kaŜdym
praktycznie kroku, szczególnie duŜo „ładnego tła”
czeka w ciągu linii 92, 93 i 94 od Pałacu Sprawiedliwości do przystanku Park / Parc (główny park
Brukseli, przed pałacem królewskim).
KaŜdy miłośnik powinien natomiast zaliczyć trasę
linii 18 od dworca południowego w kierunku Dieweg
i koniecznie w tym właśnie kierunku! Skręt w prawo
z koniecznością objechania całego ronda przed
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przystankiem Beriere / Bareel robi niezwykłe wraŜenie i jest powszechnie uznawany za jedno z bardziej klimatycznych miejsc w Europie. Ta konieczność wynika z bardzo ostrego i ciasnego skrętu –
dodatkowo rondo jest pochyłe, co potęguje wraŜenia. Na tym przystanku teŜ moŜna robić bardzo ładne zdjęcia, lecz utrudnia je intensywny ruch samochodowy.
Autobus
W stolicy Belgii spotkać moŜna przede wszystkim
karosowane w Jonckheere autobusy DAF oraz róŜne wersje VanHooli. Uzupełnieniem są midibusy
Mercedes-Benz i VanHool.
Wszystkie autobusy posiadają niską podłogę na
całej długości, co osiągnięto przez stosowanie wieŜowej zabudowy silników. Bardzo specyficznie
przedstawiają się tu VanHoole, w których silnik
umieszczony jest w środkowej części pojazdu.
Wchodząc przez środkowe drzwi (w przegubowcach przez drugie, rzecz jasna) bez mała wpadamy
na wielką skrzynię od podłogi po sufit!
W DAFach silnik wieŜowy jest w tylnej części pojazdu, dodatkowo niektóre elementy przeniesiono
na dach, skutkiem czego autobusy te mają z tyłu
znacznie podwyŜszony dach.
RównieŜ midibusy są w stu procentach niskopodłogowe – VanHoole mają silnik zabudowany nieco
na wzór swoich większych braci, zaś w Vito silnik
zajmuje całą tylną ścianę.
Godna polecenia jest przejaŜdŜka autobusem po
ścisłym centrum – mimo dobrej penetracji centrum
komunikacją szynową, przegubowe autobusy wiją
się po krętych i stromych uliczkach centrum. Jazda
jest zawsze pełna wraŜeń, bowiem kierowcy zasadniczo naduŜywają pedałów przyspieszacza
i hamulca wskutek wszechobecnych korków.
Trochę ogólników
W Brukseli nie istnieje coś takiego, jak punktualność. Kilkuminutowe spóźnienia są na porządku
dziennym, niektóre kursy wypadają, inne natomiast
są, mimo braku w rozkładzie. Mimo taryfy czasowej
na przystankach brak jest informacji o czasie przejazdu. Bilet kasuje się kaŜdorazowo po wejściu do
pojazdu i w momencie przekraczania bramki metra
i premetra. Denerwujące są wyświetlacze, na których nieustannie zmieniają się napisy – w końcu to
dwujęzyczne miasto, lecz dlaczego na czas zmiany
napisu znika teŜ numer linii?
Co ciekawe, nie ma teŜ taktu – kursy typu 7:03,
7:25, 7:39, 7:58 są na porządku dziennym!
W szczycie jeździ sporo wzmocnień, oczywiście teŜ
zupełnie poza taktem.
Bilety moŜna kupować w automatach (m.in. na
kaŜdej stacji metra i premetra), lecz ciekawsze są
kupowane u obsługi SITB / MIVB, gdyŜ są róŜne
wzorki. śeby któraś z grup językowych nie czuła się
pokrzywdzona, zarówno automaty, jak i obsługa
wydają na przemian bilety z językiem francuskim
jako pierwszym i z językiem flamandzkim jako
pierwszym – raj dla kolekcjonerów!
W metrze, a w centrum takŜe w komunikacji autobusowej, działa system informacji przystankowej
informujący na bieŜąco, za ile minut przyjedzie metro czy autobus. System działa w czasie rzeczywistym, toteŜ wszystkie dłuŜsze przestoje są natychmiast wychwytywane.
Muzeum komunikacji i linia zabytkowa
W zajezdni Woluwe umiejscowione jest muzeum
tramwajów brukselskich. Ma ono w swoich zbiorach

bardzo duŜo zabytkowego taboru od czasów najdawniejszych do około lat sześćdziesiątych. Trzon
stanowi kilkadziesiąt wagonów tramwajowych oraz
kilka autobusów, oprócz tego stacjonuje jeden trolejbus, jeden mikrobus i samochody kontroli ruchu.
Nie sposób opisać wszystkie atrakcje, ograniczę
się więc do tego, co przykuło najbardziej moją uwagę. Kilka wagonów miało równocześnie pałąki i połówkowe pantografy. Jeden z wagonów z początku
XX wieku był podzielony na część zamkniętą
i część otwartą, tj. bez ścian bocznych i czołowej.
Siedzenia miały zmienne oparcia, by pasaŜerowie
mogli podróŜować przodem do kierunku jazdy. Jeden ze starszych wozów został pozbawiony poszycia celem ukazania całego układu elektrycznego.
Bardzo duŜe wraŜenie robi teŜ kolekcja taboru
technicznego, którego przeznaczenie czasem trudno odgadnąć.
Na ścianach porozwieszane są stare tablice i inne emblematy, między taborem są róŜne ekspozycje. Boli jednak, Ŝe poza zdawkowymi informacjami,
wszelkie napisy są tylko po francusku i flamandzku.
Cały czas w muzealnych halach słychać kojącą
muzykę znaną z przystanków metra, przerywaną od
czasu do czasu zapowiedzią odjazdu tramwaju linii
zabytkowej. W muzeum były teŜ przedstawione
dwa modele – dla mnie hitem był trzyosiowy dwukierunkowy i dwustronny trolejbus, który miał na
dachu nawet cztery kije!
Na linii zabytkowej kursują prawdziwe tramwaje
„z epoki” – odbierak krąŜkowy, konduktorzy dający
sygnały przezabawnymi trąbkami, ręcznie opuszczane rolety z drewnianą konstrukcją... Jest co podziwiać – szczególnie polecam obserwacje pociągu
przyjeŜdŜającego z Tervuren – przed zajezdnią następuje zmiana czoła, ręcznie odwraca się pałąk
i tramwaj wjeŜdŜa pod zajezdnię pchając doczepkę
z przodu.
Muzeum czynne jest popołudniami w weekendy,
tramwaje zabytkowe jeŜdŜą w soboty do Tervuren,
a w niedzielę do Tervuren i do Parku Pięćdziesięciolecia. Bilet do muzeum kosztuje 1,50 euro, do
muzeum i na przejazd jednej trasy – 4 euro, a do
muzeum i na dwie trasy – 6.
Bardzo się cieszę, Ŝe mogłem poznać system
komunikacyjny Brukseli. Z pewnością duŜą frajdę
dla miłośników stanowić będą dwukierunki na torach, a jazda nimi po krętych uliczkach i dość duŜych spadkach jest wspaniała. Chciałbym w tym
miejscu podziękować Ani Matusiewicz (za... cierpliwość) oraz Ani Jarmoluk i Witkowi Fedorko (za
moŜliwość poznania Brukseli).
Bartosz Mazur, KMTM Chorzów Batory

Górnośląska polemika
Chciałbym polemizować z autorem cyklu Paradoksy górnośląskiej komunikacji, kol. Andrzejem Soczówką, który w drugim odcinku swej
serii skrytykował organizację nowej linii tramwajowej 32.
Zasadę powrotu tramwajów tej linii do Czeladzi
z otablicowaniem linii 22 uwaŜa on za podstawę
„dezorientacji pasaŜerów i pogorszenia czytelności
całego układu komunikacyjnego”. Tymczasem abstrahując od samej potrzeby uruchomienia tej linii i to
właśnie na tej trasie, uwaŜam wyŜej opisane rozwiązanie za bardzo dobre, by nie powiedzieć wzorcowe. Śmiem twierdzić, Ŝe jeśli chodzi o dezorientację pasaŜerów, powroty jako 22 właśnie temu zapobiegają. Dzięki takiemu pomysłowi pasaŜer nie
musi – chcąc jechać tą właśnie linią – szukać go-

dziny najbliŜszego odjazdu aŜ w dwóch rozkładach,
a jak uczy doświadczenie, zmiana przyzwyczajeń
trwa dość długo i wielu „biedaków” (zwłaszcza starszych) zapewne przepuściłoby tramwaj z numerem
32, nie zdając sobie sprawy, Ŝe pojedzie dokładnie
tak samo, jak oczekiwany przez nich 22. Pogorszenie czytelności układu komunikacyjnego? – cóŜ,
owszem, ale dla tych, którzy nie potrafią wznieść
się poza „oklepane” standardy. Właściwie jednak
poza miłośnikami oraz motorniczymi fakt ten nie ma
dla nikogo większego znaczenia.
Dla poparcia swych racji chciałbym się cofnąć
w czasie do kilku wydarzeń – najpierw do roku
1993, gdy ówczesny szef Działu Studiów i Organizacji Ruchu częstochowskiego MPK (była to ostatnia osoba na tym stanowisku, z którą moŜna było
konstruktywnie dyskutować – nie uwaŜał, Ŝe tylko
on zna się na tym, co robi, choć miał ku temu podstawy) przekonywał mnie do słuszności wieszania
rozkładów linii 11 i 11bis, czy 53 i 53bis na jednej
tabliczce, dzięki czemu osoby jadące na wspólnym
odcinku nie muszą szukać godzin w aŜ dwóch rozkładach, a zainteresowani wyodrębnionym fragmentem trasy mogą sobie znaleźć kurs ze stosownym oznaczeniem. Szukanie oznaczeń moŜe się –
„na upartego” – wydać kłopotliwe, ale w kierunku
przeciwnym, gdy trasa jest juŜ wspólna, wieszanie
odrębnych rozkładów jest juŜ nonsensem. Dlatego
zawsze uwaŜałem, Ŝe linie jadące wspólną trasą
(26 i 31 w kierunku Grabówki czy 12 i 32 w kierunku
Rakowa w Częstochowie, 9 i 24 w kierunku Gocławka w Warszawie; wreszcie w GOP-ie 21, 22, 28
w kierunku huty Katowice czy 6 i 16 w kierunku
Brynowa) powinny mieć wspólne rozkłady na przystankach. Przedsiębiorstwa komunikacyjne nie stosują jednak takiego rozwiązania z wielu przyczyn –
niedostosowanie oprogramowania (a raczej nieumięjetność obsługi – „BusMan” nie jest tu przeszkodą), niechęć do dodatkowego wysiłku, ale
przede wszystkim wstyd przed ujawnieniem braku
koordynacji (gdy drukuję dla swych znajomych
wspólny rozkład wspomnianego 26 i 31 to w niedzielę (!) wychodzą mi takie „kwiatki”, jak: 11:07,
11:37, 11:39).
Kolejnym przystankiem podróŜy w czasie byłaby
Gdynia, gdzie w roku 1996 po raz pierwszy zetknąłem się z „wyjazdami jako...” i „zjazdami jako...”,
przy czym zjazdy były oczywiście wykonywane jako
specjalne linie zjazdowe – „siedemsetki”. Ponadto
Gdynia, podobnie jak Płock, mocno Ŝongluje pojazdami, które w ciągu dnia wykonują kursy na kilku liniach. Wówczas zdarza się, Ŝe trolejbus 21 zaczyna kurs (jako 21 oczywiście) juŜ od stoczni. Sens
tego wszystkiego jest taki, Ŝe dla pasaŜera nie jest
istotne skąd autobus przybywa. WaŜne jest, dokąd
nim dojedzie i o tym informuje numer linii. Pamiętam, Ŝe później (zapominając, Ŝe na zabawy na
dywanie jestem juŜ za stary) tworzyłem sobie rozkłady jazdy fikcyjnego miasta dla swych modeli
i tam mnóstwo było takich kursów, a ogólna zasada
mówiła, Ŝe numer linii decyduje o krańcu docelowym.
Zanim to jednak nastąpiło, tworzyłem całościowy
(optymalny moim zdaniem) rozkład jazdy dla częstochowskiej komunikacji i zdając sobie sprawę
z bezdyskusyjnej potrzeby skrócenia sporej części
kursów tramwajów do dworca PKP Raków, starałem się znaleźć optymalną zasadę oznakowania
tramwajów. Nie odpowiadała mi stosowana kilka lat
wcześniej przez MPK, gdy kursy tak skrócone były
oznaczone tablicami z numerem 1, lecz przekreślonymi grubą czerwoną linią. W ten bowiem sposób
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pozostawała to wciąŜ jedna linia, mimo Ŝe kursy
skrócone do al. Armii Krajowej, mniej znaczące, bo
wykonywane tylko w godzinach szczytu i mniej się
róŜniące, wciąŜ pozostawały odrębną linią. Problem
komplikowała potrzeba stworzenia kursów we
wszystkich kombinacjach. Oddzielne ponumerowanie ich stworzyłoby aŜ cztery linie, a przy ewentualnym oddzielnym oznaczeniu wyjazdów i zjazdów –
osiem. Byłoby to oczywiście śmieszne, bo wszyscy
wiedzą, Ŝe tak naprawdę to w Częstochowie jest
tylko jedna linia, mająca jedynie pośrednie pętle.
Nie znając jeszcze wówczas koncepcji uzaleŜnienia
numeru linii od krańca docelowego, zastosowałem
coś innego, choć podobnego: linię numer 3, z zasady kursującą na trasie al. Wyzwolenia – Dw. PKP
Raków, pozostawiając dotychczasowe przebiegi linii 1 (al. Wyzwolenia – Kucelin) i 2 (al. AK – Kucelin). W przypadku skrócenia kursu linii 3 z dworca
PKP Raków do al. AK miał się on przebierać na 2,
a w sytuacji odwrotnej – 2 na 3. W roku 1997 MZK
wprowadziło nowy rozkład jazdy z kursami we
wszystkich kombinacjach i tu właśnie zastosowano
zasadę podobną, choć linie są tylko dwie – na Dw.
PKP Raków jedzie takŜe 2. Jest to zatem nic innego, tylko system oznaczania krańca docelowego.
PasaŜer wie, Ŝe jedynką zawsze dojedzie do samego końca (do al. Wyzwolenia czy do Kucelina),
dwójka natomiast skończy trasę wcześniej. A jakie
ma dla niego znaczenie, skąd tramwaj wyruszył?
śadne, oczywiście. To fakt, Ŝe do dziś nie kaŜdy
w pełni rozumie, o co w tym wszystkim chodzi (zabrakło szerszej akcji informacyjnej), a widok tramwaju linii 2 pędzącego od Kucelina nieco dezorientuje pasaŜera wiedzącego, Ŝe niby dwójką tam nie
dojedzie, ale czy nie większe zamieszanie stworzyłoby wprowadzanie czterech linii?
Na dzień dzisiejszy nie ma juŜ kursów skróconych do al. Armii Krajowej (po siedemnastu latach
dopiero poznańscy specjaliści musieli wytłumaczyć
lokalnym włodarzom, Ŝe nie mają one większego
sensu) i całość sieci tramwajowej w Częstochowie
niczym nie róŜni się od kontrowersyjnego 22 i 32
w Zagłębiu. Linia numer 2 kursuje na trasie al. Wyzwolenia – Dw. PKP Raków, wraca jednak jako jedynka. Nikogo interesuje, czy tramwaj jedzie z Kucelina, z Rakowa, czy z zajezdni. Wszyscy cieszą
się, Ŝe nie czeka ich przesiadka na następny skład
w al. Armii Krajowej (bo nie wszyscy wiedzą, Ŝe taka groźba juŜ nie istnieje). Dlatego pochwała naleŜy
się – moim zdaniem – odpowiedzialnym za analogiczny pomysł na linii 32. Mieszkańców Będzina
bzik bowiem obchodzi, Ŝe kilka wozów jedzie zaledwie z Gołonogu. Do Czeladzi dojadą 22 i basta.
Rafał Lamch

Tramwajem do Słubic
Chciałbym się ustosunkować do projektów linii
tramwajowej Frankfurt – Słubice, opisanej w 14
numerze Przystanku.
OtóŜ po polskiej stronie linia nie ma się kończyć
trójkątem, jak błędnie sugeruje autor. W pierwszym
etapie (do około 1999 roku) mówiono tylko o odbudowie linii wzdłuŜ jej przedwojennego przebiegu, tj.
ul. 1 Maja do stadionu. Od 1999 roku coraz więcej
zwolenników ma jednak koncepcja przeprowadzenia linii przez deptak w ul. Jedności Robotniczej
i dalej Wojska Polskiego w rejon obecnego dworca
PKS (w wersji trzeciej jeszcze dalej, bo w rejon
Urzędu Miasta za akademikami na Piłsudskiego).
Za takim rozwiązaniem przemawia lokalizacja waŜnych punktów w Słubicach.
7

Do Słubic miałaby być przedłuŜona jedynie linia
6, a nie 4 i 6, jak podaje autor. Linia 4 ze względu
na swój przebieg do stadionu nie mogłaby być
przedłuŜona do Słubic. Poza tym ukształtowanie
przejścia granicznego nie pozwala na częstszy ruch
tramwajów niŜ raz na 20 minut.
Na razie jednak nic nie wskazuje na chęć obydwu
miast do odbudowy połączenia. Poza olbrzymią
(ponad 400) ilością taksówek w Słubicach, w mie-

Między przystankami
" „Głowy nie zgubiliście?” 24 sierpnia pod
wieczór pewna roztargniona para wysiadła z jedynki na przystanku Fredry, po czym udała się na
trawkę pod Operę. Tam spostrzegli brak wspólnego
plecaka, który pozostawili w tramwaju. Stopiątki
tymczasem odwiedziły Ogrody, Junikowo i znów toczyły się ku Ogrodom. Nieszczęsna para pojechała
więc na Ogrody, gdzie wspólnie z motorniczym
przeszukali skład – bez rezultatu. Z pomocą przyszedł dyŜurny ruchu, który powiadomiony przez
przypadkowego pasaŜera, jedno jedynkowe kółko
temu obezwładnił lumpa patroszącego ten właśnie
plecak. Uradowanej parze zgubę oddał ze słowami,
które cytujemy w tytule.
" Wieści letniej treści z S2. Wydział S2
chciałby ściąć GT8-658 i 665 (oba po powaŜnych
wypadkach), jednak ostateczna decyzja będzie
znana po badaniu komisyjnym. Dodajmy, Ŝe w wozie 665 drugi i trzeci człon są nienaruszone i mogłyby posłuŜyć do przerobienia jakiegoś GT6 na
GT8. Do wyjazdu na miasto jest juŜ prawie gotowy
GT8-682 – brakuje w nim tylko nowych piast do kół.
Gdy zostaną sprowadzone, ujrzymy go na pyrogrodzkich torach. Cały czas nie rozpoczęto przygotowania do ruchu helmutów GT6-616 i 617. Odstawione są ponadto wozy nr 606, 613 i 615 z powodu
uszkodzonych silników lub przekładni. Nietrudno się
więc domyślić, Ŝe wraz z wejściem w Ŝycie zimowego rozkładu, na Madalinie po prostu zabraknie
taboru do obsługi wszystkich brygad.
" Koniec stodwójek? Czarne chmury zawisły
nad losem ostatnich poznańskich stodwójek.
Wszystkim jeszcze liniowo kursującym (nr 5, 33, 34,
40, 41, 66 i 71) 23 listopada kończą się terminy dopuszczenia do ruchu i nie wiadomo, czy zostaną
przedłuŜone przez komisję, która tego dnia przyje-

ście coraz bardziej widać kryzys handlu. Dodatkowo na nowo budowanym moście nie przewidziano
miejsca dla tramwaju (nieoficjalnie mówi się jednak,
Ŝe na moście moŜna by połoŜyć szyny – inne organizacje utrzymują jednak, iŜ konstrukcja mostu nie
wytrzyma pojazdów szynowych).
Konkluzja jest taka: do czasu wstąpienia Polski
do UE i likwidacji granic, nie będzie w Słubicach
tramwaju. DuŜo bardziej realne wydaje się nato-

miast uruchomienie linii autobusowej 990 na trasie
Słubice Urząd Miejski – granica – Zentrum (węzeł
komunikacyjny) – Frankfurt (O) DB. Projekty takiej
linii są wbrew pozorom duŜo bardziej zaawansowane niŜ tramwaju. Dawniej mówiono, iŜ na przeszkodzie stoi zły stan techniczny mostu na Odrze. Teraz
na Odrze stoi nowy most, a autobusu jak nie było,
tak nie ma....
Remigiusz Grochowiak

dzie z Warszawy. Być moŜe od momentu rozpoczęcia remontu ul. Starołęckiej w ogóle nie wyjadą
juŜ na miasto. Otwartym pozostaje pytanie, czy
wówczas zostaną podreperowane, czy wybebeszone w celu przewiezienia na złomowisko? Do tych
hiobowych wieści dorzućmy jeszcze, Ŝe z dniem 23
lipca ze stanu skreślono przeguba nr 65.
" A co tam z ZNT? Cały czas odwleka się termin wysłania do naprawy głównej kanciaka nr 1,
który ma zostać zachowany jako wagon muzealny.
Obecnie w ZNT przebywają w róŜnym stadium NG
z modernizacją następujące (oprócz głogowskich)
forteczańskie składy: 270+271, 304+305, 316+317
i 330+331. Z końcem wakacji S3 odstawi równieŜ
zestaw 308+309, któremu mija termin ostatecznego
dopuszczenia do ruchu.
" Remoncik holownika. Techniczna eNka
2025 właśnie przebyła remont, co zaowocowało
tym, Ŝe na S3 lorkę 2075 ciągnie teraz holownik
2047.
" Na Pustej pełniej. Na Pustej stoją 2 „nowe”
stare ikary (nr 1502 i 1503). 1502 to dawny 1172,
a 1503 to 1183. Warto zauwaŜyć, Ŝe juŜ trzeci ikarus ma numer 1503. Pierwszy miał taki numer autobus z 1983 r. Był on jego oryginalnym i jedynym
numerem aŜ do kasacji w 1997 roku. Drugim ikarusem z tym numerem był przejęty z Darzyborskiej
w 1998 r. ex 1755. Nie jeździł on zbyt długo z symbolem A1. I teraz ten 1503 z 1990 roku, po NG
w 2001 r., powinien słuŜyć 5–7 lat.
" Tatry, nasze tatry... Obecnie uruchomienie
wagonów RT6N1 utrzymuje się w okolicy 5–6. 1 tatra jest póki co odstawiona, a pozostałe od czasu
do czasu się pojawiają na ulicach.
" Przetarg. Został ogłoszony przetarg na zakup
uŜywanych wagonów GT8. Nieoficjalnie mówi się,
Ŝe do Poznania mają trafić wozy tych typów, które
juŜ tu jeŜdŜą. Ile helmutów zostanie zakupionych? –
na razie nie wiadomo.
" Tester. Od 21.07 na linii 74 (rzadziej na 90) testowany jest warszawski MAN NG313-3705. Autobus ma być ponoć w Poznaniu około tygodnia. Został on dostarczony do Warszawy w lipcu 2001 roku
i na co dzień stacjonuje w zajezdni MZA T-7 Woronicza, w której znajduje się jeszcze 19 takich MANów (ze 100 nowych juŜ jeŜdŜących po stolicy).
Ciekawostką jest system kasowania biletów. Ka-

sowniki ZTM-owskie zostały bowiem szczelnie zabezpieczone brązową taśmą klejącą, co by nie zapchać ich naszymi biletami. Ich funkcję przejęły
warszawskie dziurkacze, które prowizorycznie zamontowano nad kaŜdym kasownikiem ZTM. Ogólnie jest niezły ubaw z kasowaniem biletów, bo
w Poznaniu kasowniki dziurkacze juŜ dawno odeszły do historii.
Adam Białas, Tomasz GieŜyński, Tomasz
Kaczmarek, Grzegorz Narkiewicz, Maciej Rudzki

Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzednia
reklama

232+231 Woseba
602 603 Bratniak
1502 1503 -

kolor poprzedniego podkładu
biały
barwy MPK
zielono-Ŝółty
-

obecna
reklama
tramwaje
Lotnisko
autobusy
Bilobil
-

kolor obecnego
podkładu

uwagi

barwy MPK
niebieski
barwy MPK

-

niebieski
barwy MPK

ex-1172
ex-1183
opracował Łukasz Nowicki
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Magazyn 995
05.08. Pewien bezmózgi osobnik wieczorem bez
Ŝadnej potrzeby uŜył miotacza gazu w dojeŜdŜającej do r. Rataje pszczółce 1252, obsługującej drugą
brygadę linii 65. Na szczęście dowcipnisia zatrzymała policja.
07.08. O godzinie 7:27 5/2 (140+141), która na
r. Przybyszewskiego miała skręcić w prawo w kierunku Stomila, pojechała prosto i przydzwoniła
w skręcającą w stronę Górczyna 5/5 (160+159).
Wykoleił się pierwszy wózek w wozie 140 i oba w
159. Na szczęście składy wjechały w tory o własnych siłach. Przerwa trwała niecałe 20 minut, podczas których bimby jadące od Junikowa kierowano
w ul. Przybyszewskiego, a te z Przybyszewskiego
w lewo w Grunwaldzką. Uszkodzenia były dość powaŜne: na lewym boku wagonu 140 moŜna było
zaobserwować ruchy górotwórcze, zniszczeniu uległo lewe naroŜe; w 160 lewy bok sfałdował się na
odcinku 5 m i pogięły dolne blachy; 159 wyglądał
podobnie, z tym Ŝe na około 1,5 m, ale za to miał
zbitą lewą boczną szybę.
10.08. Czas akcji: godzina 20:36. Miejsce akcji: pętla Starołęka, zwrotnica zjazdowa. Występują: 1G856 w roli 4/2 i dźwig Krupp jako Główny Specjalista ds. Beznadziejnych. Scenariusz: standardowy –
podjeŜdŜający na przystanek początkowy holender
wykoleja się czwartym wózkiem. Na czele ekspedycji ratunkowej przybywa Krupp, który interweniuje.
Przez 35 minut ruch odbywa się przez teren zajezdni, z wyjątkiem 10-minutowego wyłączenia napięcia w sieci, gdy Nadzór Ruchu tramwaje kieruje
przez Stomil. Winnego znaleziono – było to „ciało
obce w szynie”.
12.08. Na ul. Zamenhofa w trakcie deszczu spaliły
się zabezpieczenia obu przetwornic i doszło do
zwarcia w 102Na-40, która jako 4/5 wybierała się
na Połabską. W dotarciu na Zawady pomógł jej
GT8-669 (7/1), a na S2 – holownik.
13.08. Wydarzenie miało miejsce na ul. Hetmańskiej nad Dolną Wildą. Wieczorem zapalił się jeden
z silników w GT6-610, jadącym jako 11/2 na Zawady. Po 11 minutach został zepchnięty na S3 przez
1/12 (92+91), a następnie zholowany na S2.
14.08. Oberwany kloc hamulca szynowego był
sprawcą 45-minutowych komplikacji na r. Śródka.
To nieszczęście przytrafiło się na krzyŜaku pierwszemu wózkowi helmuta 678, który jako 8/3 jechał
na Miłostowo. Tramwaj uniesiono bez wyłączania

napięcia w sieci, jednak zalana i zanieczyszczona
zwrotnica umoŜliwiająca skręt z Zawad w prawo nie
dała się przełoŜyć. To spowodowało, Ŝe tramwaje
linii 1 i 4 w Ŝaden sposób nie mogły skręcać z ul.
Jana Pawła II w Wyszyńskiego.
14.08. Przejazd tramwajów przez skrzyŜowanie ul.
Zamenhofa i Piłsudskiego zablokował polonez, który wpadł na torowisko. Od 12:35 do 12:56 tramwaje
tkwiły w korku. „Barykadę” usunął dopiero MPKowski Star.
14.08. Na Ogrodach dwoma ostatnimi wózkami
wyskoczył GT8-669 (7/1). Przez pół godziny ruch
odbywał się wyłącznie po małym kółku, a przez następne 25 minut, w związku z pracą Kruppcia, pętla
była nieczynna i pozostałe bimby kierowano objazdami.
16.08. Upał rozleniwia nie tylko ludzi. Elektronicznym układom tyrystora 314+315 teŜ się nie chce
w taką pogodę pracować i rozłączają jazdę. Z tej
właśnie przyczyny rzeczony skład musiał zostać
zepchnięty z estakady PST na Forteczną, gdzie jako 12/8 spowodował 21-minutowe wstrzymanko.
Pchaczem była 14/5 (98+97).
19.08. Sezon ogórkowy i wykolejeń w pełni. Na pę-

Wilda za rynkiem
– podobno „gorsza”
Dalszą wędrówkę przez Wildę rozpoczynamy
w centralnym punkcie tej dzielnicy – na Rynku Wildeckim. Z prawej do naszej trasy dołączają tory
młodszej linii wildeckiej, prowadzącej od Mostu
Dworcowego przez ul. Towarową i Wierzbięcice,
a uruchomionej 7.10.1913 r. Jazda z dworca kolejowego do południowej części dzielnicy i dalej do
Dębca wymagała jednak aŜ do roku 1929 przesiadki przy Rynku Wildeckim. Tory na Wierzbięcicach
kończyły się mijanką kilkanaście metrów przed starą trasą przez Górną Wildę. Dopiero przed PeWuKą
dobudowano brakujące rozjazdy i przedłuŜono siódemkę dalej, do ul. Traugutta. Łuki łączące Wierzbięcice z Górną Wildą powstały juŜ po II Wojnie
Światowej dla umoŜliwienia połączenia... Łazarza
ze Śródmieściem! Z powodu zniszczenia Mostu
Uniwersyteckiego i Teatralnego tramwaj jadący z ul.
Głogowskiej, aby dostać się na Św. Marcin musiał
jechać przez Most Dworcowy, Towarową, Wierzbięcice, Górną Wildę, Półwiejską i Podgórną. Tak
do 31.03.1946 r. kursowała szóstka, a od
1.11.1955 do 13.05.1957 r. korzystała z tego skrętu
jeszcze czternastka z Górczyna na Rataje, zanim
nie wybudowano torowiska w ul Królowej Jadwigi
pomiędzy dworcem PKS, a ul. Półwiejską. Od tamtej pory łuki wykorzystywane są tylko awaryjnie.
Nas jednak nie interesują teraz Wierzbięcice –
jedziemy starą linią wildecką, pokonując zachowane w kształcie ulicy (od tego miejsca noszącej nazwę 28 Czerwca 1956) zakole dawnej drogi mosińskiej. Wzięło się ono stąd, Ŝe po naszej lewej stronie, gdzie oglądamy zespół kamienic z przełomu
XIX i XX w. jeszcze w XVIII w. płynął strumyk mający swe źródła gdzieś na Łazarzu i uchodzący do
Warty na Błoniach Wildeckich (Dolna Wilda). Praw-

tli Dębiec raczył wyskoczyć z szyn trzecim wózkiem
obsługujący 9/3 helmut 678. W czasie całego zajścia pogięła się jedna blacha osłonowa, urwały
4 poprzeczki torów, a dalsze 3 wygięły. Poszerzył
się tor środkowy, lecz aby „bilans wyszedł na zero”,
zwęŜył się tor zewnętrzny. Od 20:40 przez godzinę
linie 2, 9 i 10 kierowano objazdami. Wykolejeńca
wstawił na tory Krupp. Do późnych godzin nocnych
przejezdny był więc tylko wewnętrzny tor. Dopiero
w nocy torowisko wyregulowano.
22.08. Na ul. Golęcińskiej (za szkołą rolniczą) czołowo zderzyły się dwa samochody, w związku
z czym przez 35 minut wstrzymany był ruch kołowy.
Zablokowane zostały dwa autobusy linii 64 i trzy 95,
a 64/5 zaliczył nieuŜywaną pętlę Golęcin.
22.08. Na przejściu dla pieszych na skrzyŜowaniu
ul. Hetmańskiej i 28 Czerwca ruszająca z przystanku 1/10 (90+89) potrąciła starszą panią, która weszła na prawy bok pierwszego wagonu przed
pierwszymi drzwiami. Upadając uderzyła głową
w słup sygnalizatora. Pogotowie ratunkowe przewiozło ją do szpitala. Przez 35 minut bimby kierowano objazdem przez 28 Czerwca i Królowej Jadwigi.

22.08. Po południu na r. Śródka rozkraczyła się jadąca na Starołękę jako 4/3 stodwójka nr 66,
wstrzymując ruch na 21 minut. Zabrakło jej rozruchu. Na S3 doturlała się pchana przez koleŜanki
306+307 (4/4).
23.08. Dokładnie 24 godziny później jechała na Połabską, tym razem w roli 4/8. Jednak na ul. Roosevelta na kwadrans wstrzymała ruch, gdy urwał
się w niej kardan przy trzecim wózku. W otwarte
ramiona mechaników z S3 dotarła się jednak o własnych siłach.
23.08. Późnym popołudniem na r. Kaponiera wyciekł olej z „zatramwaja” T/1 (hungar 1513). Przez
10 minut nieczynny był wewnętrzny pas ruchu. Pomogli straŜacy, a rozrabiakę zabrano na A1
24.08. Na pętli Miłostowo holender 856 (8/2) zrobił
na złość swemu motorniczemu wykolejając się
pierwszą osią ostatniego wózka na krzyŜaku. Nim
prowadzący to zauwaŜył, zdąŜył przejechać jeszcze
14 m. Wybawcą znów stał się Krupp. Wstrzymanie
trwało 40 minut, zmusiło inne tramwaje do objazdów i sprowokowało jeden zatramwaj do obsługi
trasy Śródka – Miłostowo.
Adam Konieczka

dopodobnie droga zakręcała tu na zachód do miejsca, w którym najłatwiej było go przekroczyć.
Po prawej stronie drogi wznosiło się niewielkie
wzgórze, na którym stał wiatrak. Zburzono go i zniwelowano wzniesienie dopiero pod koniec XIX w.
tworząc plac targowy. W 1904 r. powstał tu oglądany do dziś kościół ewangelicki p.w. Św. Mateusza
(obecnie katolicki Maryi Królowej). Masywny, neorenesansowy, z 45-metrową wieŜą z hełmem wzorowanym na zwieńczeniu wieŜy kościoła Św. ElŜbiety we Wrocławiu. Dalej, przy skrzyŜowaniu z ul.
Przemysłową i Sikorskiego zobaczymy jeden z najstarszych domów Wildy – naroŜnikowy, o konstrukcji szkieletowej. Wymienione ulice uregulowano
w pierwszej połowie XX w. Wcześniej Sikorskiego
była drogą polną biegnącą wzdłuŜ strumienia,
a Przemysłowa zaledwie ścieŜką. Podobny charakter miały teŜ Czajcza prowadząca na Dolną Wildę i
południowy odcinek Wierzbięcic.
Strumień zasypano na początku XX w., a drogę
wzdłuŜ niego nazwano oficjalnie Bachstrasse. I tu
zaczyna się problem! Czy niemiecka nazwa upamiętniała były ciek (po niemiecku der Bach) czy
kompozytora Jana Sebastiana Bacha? Po odzyskaniu niepodległości Polacy nazwali ulicę Strumykową, ale podczas okupacji zwała się oficjalnie Johann-Sebastian-Bach Strasse!
Przy rzeczce kończyły się zabudowania dawnej
wsi Wilda, a ostatnimi obiektami były zabudowania
folwarku, połoŜone przy zakolu drogi mosińskiej, po
jej prawej stronie. Teren folwarku ogrodzony był
płotem z chrustu, wjazd prowadził przez drewniane,
dwuskrzydłowe wrota. Obiekty dworskie i gospodarcze zbudowane były z drewna i gliny, a dachy
miały kryte gontem. Na wprost bramy stał parterowy
dwór, przedzielony przelotową sienią wejściową,
prowadzącą do pomieszczeń mieszkalnych po bokach i do ogrodu z tyłu. Na lewo od dworu znajdowała się duŜa stodoła, a na prawo – bliŜej dzisiejszego rynku – mielcuch, czyli browar ze słodownią.
Do folwarku naleŜały teŜ cztery chałupy chłopskie,
kaŜda z niewielką stodołą i chlewikiem. Po drugiej
stronie strumyka (czyli dziś na naroŜniku ul. Sikorskiego i 28 Czerwca 1956) ulokowała się karczma,
do której wjazd prowadził bezpośrednio z głównego
traktu. Kiedy na Wildę sprowadzono osadników

z Bambergu (Bambrów), otrzymali oni prostokątne
parcele wzdłuŜ drogi mosińskiej i znanej z poprzedniego odcinka ul. RóŜanej. Zwykle przylegały one
do traktu krótszym bokiem, z brzegu stał budynek
mieszkalny zwrócony szczytem do drogi, za nim
umieszczano stodołę. Wildeckie domostwa budowano z drewna lub muru pruskiego, dachy kryto
słomą.
I tu powinna się zakończyć wycieczka, bo dalej
juŜ tylko pola, pola, pola... Na szczęście od lat 70
XIX w. Wilda zaczęła się rozrastać, a zabudowa
obecnej ul. 28 Czerwca 1956 sięgnęła granic Dębca. Przy mijanej przez nas ul. Sikorskiego rozlokowała się w 1893 r. największa z fabryk: maszyn rolniczych, naleŜąca do Juliusa Moegelina. Tereny tego zakładu sięgały aŜ do ul. Roboczej. W 1919 r.
wykupiło ją Towarzystwo Akcyjne „H. Cegielski”
otwierając swój „oddział II” i nie zmieniając profilu
produkcji. Inne teŜ wtedy budowano domy mieszkalne – najpierw jedno bądź dwupiętrowe, o znacznie większej powierzchni uŜytkowej niŜ wiejskie
chaty, stawiane najczęściej z muru pruskiego. Jeden z nich zobaczymy za chwilę po lewej, przecinając ul. KrzyŜową. Kilkanaście lat później zaczął się
proces szybkiej industrializacji Wildy i szachulcowe
domki zostały wyparte przez wielopiętrowe kamienice czynszowe zamieszkiwane głównie przez robotników.
Za ulicą KrzyŜową znika zwarta zabudowa lewej
strony ul. 28 Czerwca 1956. Jej miejsce zajmuje
obszerny park z neogotyckim gmachem kliniki ortopedycznej. Budynek powstał w 1871 r., a zbudowało go zgromadzenie zakonne sióstr sercanek (Dames au Sacré-Coeur de Dieu). Obiekt składa się z
trzech części – zasadniczej, równoległej do ulicy i
dwóch przylegających do niego prostopadłych
skrzydeł bocznych. Północne zajmował klasztor,
południowe – Ŝeńska szkoła z internatem. JuŜ dwa
lata po otwarciu placówki władze pruskie usunęły
polskie zakonnice, a gmach sprzedały zniemczonemu ziemianinowi spod Zbąszynia – Tadeuszowi
Garczyńskiemu, który urządził w nim przytułek dla
starców i samotnych. W 1902 r. obok załoŜenia
klasztornego wybudowano dwupiętrowy dom ze
spadzistym dachem i strzelistą wieŜyczką przeznaczony dla emerytowanych nauczycielek. Wcześniej
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Sklep modelarski „Pantera”, ul.
Gąsiorowskich 3, tel. 866-46-42,
poleca modele:
- kolejowe,
- lotnicze,
- pancerne,
- inne.
W sklepie „Pantera” otrzymacie
bezpłatnie Przystanek.
podobny zakład dla weteranek edukacji mieścił się
w szachulcowych domkach przy Rynku Wildeckim
tam, gdzie w poprzednim odcinku oglądaliśmy aptekę Pod Koroną.
Po odzyskaniu niepodległości w zabudowaniach
klasztoru ulokowały się (z inicjatywy prof. Adama
Wrzoska) zakłady anatomii, antropologii i historii
medycyny Uniwersytetu Poznańskiego, a sam
gmach zaczęto nazywać Collegium Marcinkowskiego. W 1935 r. umieszczono tu szpital ortopedyczny
kierowany przez dra Franciszka Raszeję, znanego
lekarza, który zginął w 1942 r. w okupowanej Warszawie niosąc pomoc uwięzionym w getcie śydom.
Klinika mieści się tutaj do dziś, teraz nosząc imię
innego sławnego lekarza – prof. Wiktora Degi przez
kilkadziesiąt lat po II Wojnie Światowej kierującego
placówką.
Zachodnią stronę ulicy naprzeciw szpitala zajmuje szereg kamienic zbudowany w latach 50./60.,
oczywiście w stylu epoki. Dawniej w tym miejscu
dochodziła do naszej trasy ulica nazwana od fundatorów instytucji po stronie przeciwnej. Prusacy zwali
ją oficjalnie Garczynskistr., stawiając zgermanizowanego Polaka za wzór patrioty; Polacy woleli nazwę ul. Sercanek, przypominający polskie zakonnice. Dziś ta uliczka istnieje tylko na odcinku pomiędzy Umińskiego a Prądzyńskiego i... znów nosi imię
Garczyńskiego!
Jesteśmy na kolejnym skrzyŜowaniu: z lewej prostopadle odgałęzia się ul. Chłapowskiego, z prawej
– Fabryczna, która dalej skręca coraz bardziej na
południe, aŜ wreszcie dochodzi do ul. Hetmańskiej
(a moŜe do Traugutta? – rozpatrywaliśmy ten problem w odc. 15). Przy tej krzyŜówce od 18.05.1898
r. kończyła się jednotorowa trasa tramwaju. Zaraz
po jej otwarciu miejskie władze zaczęły planować
jej przedłuŜenie do fabryk na pograniczu Wildy
i Dębca, ale przemysłowcy nie byli zainteresowani
partycypowaniem w kosztach budowy. Dwójka
(wtedy jeszcze bez numeru linii, oznaczona tylko
czerwonymi latarniami) dojechała do obecnych
bram zakładów Cegielskiego dopiero 30.11.1906 r.
Rok wcześniej powstał drugi tor na odcinku Rynek
Wildecki – Fabryczna. Mimo przedłuŜenia trasy, mijanka przy Fabrycznej nadal była eksploatowana –
od 07.12.1911 r. kończyła tu bieg ósemka, będąca
właściwie „mutacją” dwójki – takŜe jeździła
z JeŜyc (tyle, Ŝe do 1915 r. z Rynku JeŜyckiego, potem, podobnie jak dwójka od ul. Polnej), ale nie
przez Zwierzyniecką, Św. Marcin i Gwarną, a przez
Most Teatralny i Fredry. Na pozostałym odcinku ich
trasy się pokrywały. W 1929 r. wybudowano nową
końcówkę na ul. Traugutta i przedłuŜono tam linie 8
oraz kończącą dotychczas na Rynku Wildeckim 7.
Stare przetoki przy Fabrycznej zostały rozebrane.
10

Dalszy odcinek ul. 28 Czerwca 1956 do skrzyŜowania z Pamiątkową zajmują kamienice, które
w pierwszych latach XX w. wyparły stąd drobne zakłady rzemieślnicze i magazyny. Po prawej, w okolicy ul. Fabrycznej mieściło się gospodarstwo Gartmana – ogrodnika posiadającego równieŜ duŜy
sklep nasienny i dwie kwiaciarnie w Śródmieściu.
Z lewej, za naroŜną kamienicą adwokata Goebela
znajdowała się restauracja z kręgielnią. Kręgle były
w przedwojennym Poznaniu sportem bardzo popularnym, a poznańscy kręglarze zostali nawet zaproszeni do udziału w mistrzostwach świata odbywających się w 1936 r. równolegle z olimpiadą w Berlinie.
Osiągnęliśmy ul. Pamiątkową, w którą odgałęzia
się tor prowadzący do zajezdni tramwajowej przy ul.
Madalińskiego (opisana w odc. 15) Południowowschodni naroŜnik zajmuje kamienica zbudowana
przez A. Palacza jeszcze w latach 80. XIX w. Vis
á vis niej większa i nowsza, która do niedawna mieściła restaurację Metalowiec (dziś jest tu apteka).
Nazwę oprotestowały w latach 80. związki zawodowe zakładów HCP – klientela lokalu naleŜała do
cokolwiek podejrzanych i „cegielszczakom” nie było
w smak kojarzenie jej z pracownikami HCP. Budynek ten kojarzy się takŜe z największą katastrofą
w dziejach poznańskich tramwajów. 8 września
1993 r. o godzinie 14:47 pociąg linii 10 złoŜony
z wagonów 105N 110+109 wjechał z duŜą prędkością na zwrotnicę ustawioną na skręt (motorniczy
zamierzał jechać prosto). Siła odśrodkowa przewróciła I wagon na bok, a drugi, równieŜ wykolejony, wóz dopchnął go do naroŜnika budynku miaŜdŜąc całkowicie wnętrze wraz z pasaŜerami. Na
miejscu zginęły 3 osoby, do szpitali przewieziono
ponad 60, gdzie jeszcze dwie zmarły. Przyczyn wypadku do końca nie ustalono (wagon został złomowany bez przeprowadzenia dodatkowych badań na
wniosek obrońcy), sąd uznał winnym motorniczego
skazując go na 3 lata więzienia.
Przy pechowej zwrotnicy (w latach 50. lubiły tu
„wyskakiwać” doczepki skręcających wozów,
szczególnie złośliwie podczas wieczornych i porannych – z linii nocnych – zjazdów, a hałas czyniony
przy ich wstawianiu nie dawał spać okolicznym
mieszkańcom) robimy kolejną przerwę przygotowując się do obejrzenia największej (jeszcze) Wielkopolskiej fabryki – zakładów Hipolita Cegielskiego.
Piotr Dutkiewicz
Źródła:
M. Mrugalska-Banaszak Wilda – dzielnica Poznania
1253–1939. Wyd. Miejskie 1999.
Z. Zakrzewski Ulicami mojego Poznania. Zysk
i s-ka 1998.

Czy wiecie, Ŝe...?
...obecnie najwięcej poznańskich linii tramwajowych przejeŜdŜa przez węzeł Roosevelta / Most
Teatralny / Dąbrowskiego? AŜ 12 z 16 eksploatowanych przez MPK. Niewiele gorsze jest Rondo
Kaponiera – 11 linii. I właśnie do Kaponiery naleŜy
rekord wszechczasów: w całej historii bimby z 27
stałych linii (numery 0–24, D oraz W) nie pojawiały
się tu tylko 18, 23 i W (stała linia o tym oznaczeniu
to ta z r. Starołęka do Os. ZWM w latach 1983–85).
ChociaŜ 19 moŜna tu było spotkać (w latach 1973–
85) jedynie wieczorami i w dni świąteczne, kiedy ul.
Przybyszewskiego pełniła rolę torów odstawczych
dla szczytowych pociągów z zajezdni Głogowska,
a 20 zawitała na rondo tylko na przełomie lat
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80./90. podczas remontu torów na Przybyszewskiego i Reymonta, to właśnie ta objazdowa 20
zdecydowała o poraŜce w tej klasyfikacji „Teatralki”.
Pozostałe linie jeździły równieŜ tam...
...w całej swej historii poznańskie tramwaje kończyły bieg na 78 końcówkach (wliczając punkty
uznawane za krańcowe na pętlach ulicznych – ale
bez tych, które na tablicach pojawiały się tylko
w przypadku tymczasowych zmian tras)? Najwięcej
linii odwiedzało Dębiec (znów nie licząc tych, które
trafiały tam podczas objazdów i awarii) – aŜ 11 (2,
3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 20). Niewiele gorszy
jest Górczyn – 10 linii (3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 20
i 21). Natomiast w jednym czasie (od 16.12.1981 do
2.11.1983 r.) na jednej pętli – Dębiec – kończyło
bieg najwięcej, bo 7 linii (2, 3, 7, 9, 10, 18, 20),
z czego aŜ trzy kursujące na Ogrody (2, 7, 20). Podobnie ciekawa sytuacja miała miejsce od
5.01.1987 do 31.12.1992 r. na Ogrodach. Z pięciu
odjeŜdŜających stamtąd linii dwie kursowały na Dębiec (2, 7), a dwie do Miłostowa (8, 20). Od
1.09.1992 r. ubyła jedna, ale była to (jak na złość)
jeŜdŜąca do Starołęki 19...
...pasaŜerowie narzekają często, Ŝe „dzisiaj to te
tramwaje stale zmieniają trasy”? Na osłodę podamy
więc kilka przykładów linii, które „od wieków” kursują tymi samymi ulicami. 13 nie zmieniła swojego
przebiegu od 8.10.1967 r., a i ta zmiana spowodowana była tylko wprowadzeniem jednokierunkowego ruchu w centrum. W relacji Junikowo – Starołęka
jeździ od 21.07.1967 r. (otwarcie trasy od Stomila
do Starołęki), a Grunwald z Nowym Miastem przez
Śródmieście łączy od 18.07.1952 r. Jednak rekordzistką jest dwójka – od 1896 r. (a więc od czasów
bimby konnej!) przewozi pasaŜerów z JeŜyc na
Wildę i Dębiec (z przerwą w latach 1925–45),
a wszystkie zmiany przebiegu trasy w tej relacji
spowodowane były jedynie przedłuŜeniami tras (np.
od HCP do Dębca) lub likwidacją niektórych odcinków (Wrocławska, Półwiejska). Trasę identyczną
z obecną pokonuje od 12.11.1972 r. Inne „długowieczne” linie to 6 (bez najmniejszych zmian od
27.07.1975 r.) i 4 (od 11.06.1978 r., choć wcześniej
przez 46 lat, od 1925 do 1971, łączyła Górczyn
z Dębcem).
Piotr Dutkiewicz
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PRZYS T A NEK
bezpłatny dwutygodnik
miłośników komunikacji
miejskiej
kontynuacja Nowinek z Pyrogrodu
Z kraju i ze świata
! Białystok (autobus). Koniec remontu ul. Branickiego – linie 1, 2, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 24 i 101
wracają na swoje stare trasy. Od 2.09. obowiązują
teŜ nowe rozkłady jazdy (zwiększono częstotliwość
kursowania niektórych linii oraz rano dodano kursy
na wybranych liniach). Na linii 2 znów kursują same
wozy przegubowe (nie licząc kursów dodatkowych).
! Bydgoszcz (autobus). 19.08. uruchomiono
nową pospieszną linię autobusową 93: Zygmunta
Augusta – Dworcowa – Fredry – Mazowiecka –
Pomorska – Cieszkowskiego – Gdańska (z powrotem: Świętojańska – Hetmańska – Sobieskiego –
Warszawska) – Mickiewicza – Ogińskiego – Moniuszki – Curie-Skłodowskiej – Łęczycka – Kamienna – Fordońska – Rejewskiego – Akademicka –
Korfantego – Twardzickiego – Pelplińska – Os. Tatrzańskie. Linia kursuje tylko w dni robocze co pół
godziny. Obsługa – 12-metrowe volvo z zajezdni
Szajnochy.
! Bydgoszcz (autobus). 23.08. ruch kołowy na
ul. Grunwaldzkiej w obu kierunkach skierowano pod
nowy wiadukt kolejowy, co umoŜliwi remont jezdni
pod starym wiaduktem. Uroczyste otwarcie całego
„węzła zachodniego” nastąpi 15.09., skutkiem czego zmianie ulegną trasy autobusów 51 i 58. Linia 51
kursować będzie cały dzień, 7 dni w tygodniu ul.
Grunwaldzką, Koronowską, Krajeńską, Wiejską,
Deszczową (ul. Koronowska i Wiejska staną się ulicami dwukierunkowymi). Linia 58 w obu kierunkach
pojedzie nową, dwujezdniową ul. Nad Torem.
! Bydgoszcz (autobus). PKS Bydgoszcz jako
pierwszy przewoźnik w mieście wykorzystał nowo
otwarte połączenie ul. Artyleryjskiej i Zygmunta Augusta przedłuŜając linię 307 do dworca PKP. Od
dnia 2.09. jej pełna trasa wygląda następująco: Kapuściska – Wojska Polskiego – HubalaDobrzańskiego – Planu 6-letniego – Kazimierza
Wielkiego – Łęczycka – Curie-Skłodowskiej – Bałtycka – Kamienna – Artyleryjska – Zygmunta Augusta – Dworzec PKP (z powrotem: Dworcowa – Fredry – Warszawska). Przystanek końcowy znajduje
się przy skrzyŜowaniu Zygmunta Augusta / Langiewicza, przed starą zajezdnią tramwajową.
! Bytom (autobus). Ampex – firma przewozowa z Bytomia jeŜdŜąca na zlecenie MZKP Tarnowskie Góry wyremontowała kolejnego (piątego) jelcza M11. Najnowszy, 728 (nr kasownika), róŜni się
od pozostałych przede wszystkim innym układem
siedzeń i uchwytów. Przy środkowych drzwiach wygrodzono rzeźnię bardzo podobną do tej w gniocie,
jest nawet pionowa „deska do prasowania”. WzdłuŜ
tylnej ściany zostały umieszczone 3 pojedyncze

siedzenia. Pachnący nowością autobus Ŝółtego koloru moŜna spotkać m.in. na linii 158 łączącej Tarnowskie Góry z Zabrzem.
! Bytom (autobus). WyŜej wspomniana firma
Ampex, realizująca usługi takŜe w ramach transportu komunalnego w GOP-ie juŜ od ponad dziesięciu
lat, wyremontowała swój kolejny autobus. Tym razem na warsztat trafił jelcz M11 pochodzący z Legnicy. Podczas remontu m.in. gruntownie odmieniono układ wnętrza montując siedzenia wzdłuŜ tylnej ściany autobusu i urządzając „rzeźnię” naprzeciw środkowych drzwi. Obicia foteli zyskały stonowany, granatowy kolor. Ponadto, bus zmienił upierzenie z kremowo czerwonego w Ŝółte.
! Elbląg (tramwaj). 31.08. oddano do uŜytku
nowo wybudowane torowisko tramwajowe w ciągu
al. Pułkownika Dąbka. Tego dnia zostały uruchomione dwie nowe linie tramwajowe: 4 Ogólna – płk
Dąbka – Królewiecka – Pocztowa – 1 Maja –
3 Maja – Grunwaldzka – Druska; 5 Ogólna – płk
Dąbka – Królewiecka – Pocztowa – 1 Maja – Bema
– Saperów. Trasy dotychczas kursujących linii (1, 2,
3) nie uległy zmianie. Linia 4 kursuje codziennie co
około 10–20 minut, natomiast linia 5 tylko w dni robocze co 20 minut. W dniu otwarcia nowej trasy pasaŜerowie mogli skorzystać z bezpłatnych przejazdów liniami 4 i 5 w godzinach od 11:30 do 15:00.
Dla przetestowania nowego układu linii tramwajowych w dzień otwarcia (sobota) obowiązywały wyjątkowo rozkłady dla dnia powszedniego. Tego samego dnia na ulice Elbląga wróciła po remontowej
przerwie linia tramwajowa 3. W związku z tym, Ŝe
zdecydowano się oznaczyć nową linię tramwajową
jako 5, dotychczasowa linia autobusowa o tym samym numerze została przenumerowana na 19.
Nowy układ pozwolił ograniczyć komunikację autobusową. Ograniczono i wprowadzono zmiany oraz
korekty w rozkładach jazdy linii autobusowych: 6, 8,
9, 13, 18, 19. Liniom 6 i 13 zmieniono trasy. Dla linii
6 trasa w kierunku do Łódzkiej, od ul. Łęczyckiej
przebiegać będzie ul. Rawską, Grunwaldzką, Grottgera do Łęczyckiej, a dalej bez zmian. Linia 13 została wydłuŜona do pętli Łódzka przez Odrodzenia
– Dworzec – Łódzką.
! Gorzów Wlkp. (autobus, tramwaj).
W dniach 24–26 sierpnia trwał doraźny remont torowiska ul. Chrobrego / Wybickiego / Jagiełły. Generalny remont związany z przebudową torów na
odcinku od skrzyŜowania ul. Sikorskiego i Chrobrego aŜ za Kino Słońce planowany jest na wiosnę
2003 roku. W związku z powyŜszym oraz z koniecznością zamknięcia części skrzyŜowania dla
ruchu pojazdów „gumowych”, MZK Gorzów wprowadziło następujące objazdy dla autobusów:
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- 113, 121, 122: Pegaz – Matejki – Myśliborska –
Al. Konstytucji 3 Maja – Orląt Lwowskich – Sikorskiego – Chrobrego – Jagiełły i dalej po stałych
trasach;
- 117, 130, 131: Jagiełły – Dzieci Wrzesińskich –
Sikorskiego – Kos. Gdyńskich – Estkowskiego
i dalej po stałych trasach;
- 124, 224: Pegaz – Matejki – Kos. Gdyńskich –
Estkowskiego – Orląt Lwowskich – Sikorskiego –
Chrobrego – Jagiełły i dalej po stałych trasach;
- 126: Myśliborska – Al. Konstytucji 3 Maja – Orląt
Lwowskich – Sikorskiego – Chrobrego – Jagiełły i
dalej po stałej trasie;
- 127: Marcinkowskiego – Staszica – Fredry – Matejki – Kos. Gdyńskich – Estkowskiego – Orląt
Lwowskich – Sikorskiego – Chrobrego – Jagiełły
i dalej po stałej trasie;
- Z: Myśliborska – Marcinkowskiego – Staszica –
Fredry – Matejki – Kos. Gdyńskich – Estkowskiego – Orląt Lwowskich – Sikorskiego – Chrobrego
– Jagiełły i dalej po stałej trasie.
Na czas remontu zawieszone zostało kursowanie
linii tramwajowych nr 2 i 3, a w zamian uruchomiono autobus za tramwaj oznaczony jako T-2 (Orląt
Lwowskich – Al. Konstytucji 3 Maja – Estkowskiego
– Kos. Gdyńskich – Borowskiego – Mieszka I – Kazimierza Wielkiego – śółkiewskiego – Puszkina –
Czarnieckiego – Os. Piaski) i kursujący przez cały
dzień z 10-minutową częstotliwością, podobnie jak
linia tramwajowa nr 1.
! Kraków (autobus). Od 31.08. do odwołania,
z powodu budowy kanalizacji, zmieniono trasy następujących linii autobusowych:
- 118: Nowy Kleparz – Wrocławska – Wybickiego –
Łokietka – Makowskiego – Conrada – Jasnogórska – Chełmońskiego – Ojcowska – Bronowice
Wielkie;
- 120: Nowy Kleparz – Prądnicka – Dr Twardego –
Wybickiego – Łokietka – Batalionu Skala AK –
Wyki – Pachońskiego – Łokietka – Gaik – Tonie –
Jasnogórska – Bronowice Wielkie – Ojcowska –
Chełmońskiego – Jasnogórska – Armii Krajowej –
Balicka – Bronowice Nowe;
- 121: pl. Centralny – al. Jana Pawła II – al. Pokoju
– ul. Centralna – Nowohucka – Ciepłownicza –
Isep – Na Załęczu – Łęg;
- 158 kursuje do starej pętli przy ul. Rącznej.
! Kraków (tramwaj). Od 31.08. na swoje stałe
trasy wróciły linie tramwajowe 3, 9, 11, 13 i 24.
! Opole (autobus). PasaŜerów linii 11 czeka
powtórka z rozrywki. Od 2.09. przez dwa tygodnie
busy tej linii jeŜdŜą ponownie objazdem ul. Brzozową, PuŜaka, Oleską i Mikołajczyka. Przypominamy,
jedenastka jeździła juŜ tędy przez kilka pierwszych
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miesięcy tego roku (patrz: Przystanek nr 8). Utrudnienia spowodowane są dokończeniem remontu
kanalizacji na ul. Wiejskiej.
! Opole (autobus). Długo zapowiadane zamknięcie dla autobusów wiaduktu nad stacją PKP
Opole Główne w ciągu ul. Struga stało się faktem.
Od 27.07. jeŜdŜące tamtędy linie MZK 1, 12 i 14
skierowane zostały objazdami. W kierunku centrum
12 i 14 z Al. Przyjaźni kierują się przez przejazd kolejowy w ul. Jagiellonów (tak jak linia 7). Jedynka
stałej trasy trzyma się dalej – do przystanku Marka
z Jemielnicy-OZKS. Następnie przejeŜdŜa przez tory w okolicy ul. Struga i cofa się do ul. Jagiellonów.
Następnie – juŜ wszystkie 3 linie razem – jadą
Obrońców Stalingradu, Plebiscytową, 1 Maja i na
Reymonta wracają na stałe trasy. W kierunku do
Groszowic od Kołłątaja jadą Reymonta, Armii Krajowej (tak jak linia 4) i od Jagiellonów tak jak w kierunku przeciwnym. Według MZK czas przejazdu
objazdem trwa około 7 minut dłuŜej, w praktyce bywa nawet 20. Realizacji nie doczekał się „wariant
warszawski” polegający na przejściu pieszym przez
rozpadający się wiadukt. Utrudnienia potrwają aŜ
do wybudowania nowego wiaduktu. Optymistycznie
patrząc, moŜna się tego spodziewać w roku 2004.
! Opole (autobus). Od 2.09. obowiązuje ponownie zimowy rozkład jazdy. Na trasy powróciły
wszystkie zawieszone na wakacje kursy. Ponadto,
MZK zaserwowało pasaŜerom nowe danie – linię H.
Zapewnia ona dojazd mieszkańcom Grotowic
i Groszowic do Wojewódzkiego Centrum Medycznego na ul. Witosa. Trasa wiedzie ul. Jagiellonów
i Głogowską. Nową linię obsługuje jedna brygada,
wykonując 12 kółek z częstotliwością 80 minut.
W pierwszych dniach obsługę zapewniał MAN
NL222-205, mimo iŜ w rozkładach kursy nie są
oznaczone jako niskopodłogowe. Jak moŜna się było spodziewać po jedynej opolskiej linii nie zahaczającej nawet o centrum, frekwencja była raczej mizerna. H kursuje wyłącznie w dni robocze.
! Opole (bilety). Okazuje się, Ŝe cuda się zdarzają, a nawet lubią się powtarzać. Od 1.09. bowiem ponownie tanieją bilety sprzedawane przez
kierowców w opolskich autobusach. Tym razem
padło na bilety za przejazd poza granicami miasta
Opola. I tak bilet normalny tanieje z 4,40 zł do 3,60,
a ulgowy ustawowy z 2,20 zł na 1,80. Od sierpnia
wszystkie busy MZK Opole wyposaŜone są w kasy
fiskalne.
! Penza (trolejbus). 29.08. w tym rosyjskim
mieście spalił się trolejbus linii 10. Wnętrze pojazdu
spłonęło całkowicie. Do tragedii nie doszło tylko
dzięki małej ilości pasaŜerów i zdecydowaniu kierowcy, który niezwłocznie wyłączył prąd i przystąpił
do gaszenia poŜaru.
! Radom (autobus). Kilkanaście miesięcy temu
wyremontowano i przebudowano ul. Jana Pawła II
na osiedlu Ustronie. Jednak, Ŝeby nie było zbyt róŜowo, drogowcom coś wtedy nie wyszło i w ramach
gwarancji zabrali się do poprawek. 21.08. o godzinie 21:30 zamknęli wschodnią jezdnię ul. Jana
Pawła II i nie otworzyli jej aŜ do godziny 5 rano
23.08. Kursujące tą ulicą linie 3, 4, 9, 21, 23, 25
i 102 musiały w obydwu kierunkach zadowolić się
jezdnią zachodnią. Jakby tego było mało, to dwa
stałe przystanki Jana Pawła II / Sandomierska
w kierunku r. Dmowskiego zastąpiono jednym i do
tego tymczasowym. Sam przystanek, nie zraŜony
całą sytuacją przycupnął na wysepce rozdzielającej
jezdnie naprzeciw kwiaciarni. Równo tydzień później, 30.08., drogowcy zamknęli sąsiednią jezdnię
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ul. Jana Pawła II. Od 21:30 do około 5 rano 1.09.
ruch odbywał się tylko wschodnią jezdnią.
! Radom (autobus). 28.08. MZDiK uruchomił
kolejne punkty sprzedaŜy biletów. Punkt firmowy
obok przystanku Traugutta / Dworzec PKP (na
miejscu starego kiosku stanął nowy, trochę większy
pawilonik) jest czynny od poniedziałku do soboty
w godzinach 7:00–19:00, a w niedziele w godzinach
8:00–16:00. PoniewaŜ ma to być główny punkt
MZDiK-u w centrum miasta, to w dwóch kasach dostępne są w nim wszystkie rodzaje biletów. Dla
chętnych kasy wystawiają faktury. Ponadto w osobnym okienku moŜna zamęczać pracowników wszelkimi pytaniami na temat radomskiej komunikacji, na
które oni powinni (przynajmniej w części dotyczącej
spraw aktualnych) znać odpowiedzi. Oprócz punktu
na Traugutta, MZDiK uruchomił kolejne trzy, w których moŜna kupić znaczki do biletów sieciowych.
Są to kioski Ruchu przy ul. Daszyńskiego 5 i Młodzianowskiej 154 oraz sklep Ruchu w markecie
Leclerc. śeby tak jeszcze bilety okresowe były dostępne w kaŜdym kiosku... Ale to juŜ jest inna bajka,
którą Wam opowiemy, gdy staniecie się dorośli...
! Radom (autobus). 31.08. zmieniły się rozkłady jazdy linii 1–5, 7–9, 11, 13–15, 17, 23, 26 i F.
W większości MZDiK przywrócił częstotliwości kursowania obowiązujące na tych liniach przed wakacjami. Wyjątkiem są linie 3–5, 14, 17 i 23, na których w godzinach 16:30–19:00 w dni powszednie
częstotliwość spadła do 30 minut. Na liniach 7 i 9
pierwsze kursy w dni powszednie są wykonywane
wcześniej niŜ dotychczas. Linia 15 w dni powszednie dalej ma wakacje: utrzymany zastał rozkład
z miesięcy letnich i w chwili obecnej nic nie wskazuje, Ŝe ulegnie to zmianie. Linia 26 na stałe straciła
kursy oznaczone literą „W” (nie wykonywane
w okresie wakacji). Na liniach 6, A i B z kolei kursy
oznaczone literą W (znaczenie identyczne jak
w przypadku 26) zostały przywrócone.
! Radom (autobus). Przed wakacjami oddano
do uŜytku nowy fragment ul. Bulwarowej. Łączy on
osiedla Halinów i Wośniki. Logicznym i uzasadnionym wydawało się wydłuŜenie linii 8 tak, aby – zamiast kończyć na Halinowie – jechała dalej, aŜ do
Wośnik. JednakŜe MZDiK zarzekał się, Ŝe nie ma
tzw. pieniąŜków na takie ekstrawagancje i trasy
ósemki nie zmieni. Minęło trochę czasu, MZDiKowcy przemyśleli sobie to i owo i zmiękli. Od
31.08. linia 8 dojeŜdŜa ul. Bulwarową i Wośnicką do
osiedla Wośniki. śeby jednak ludziom z Wośników
w głowach się nie poprzewracało od nadmiaru autobusów, to ósemka dojeŜdŜa tam tylko wybranymi
kursami w dni powszednie i wolne od pracy. Pozostałe kursy kończą na starej pętli Halinów. Na nowym odcinku trasy uruchomiono przystanki Halinów
(w kierunku Wośników) oraz Bulwarowa I (w obu
kierunkach). PoniewaŜ taki ogrom autobusów
mógłby się nie pomieścić na raz na pętli Os. Wośniki, zmieniono lokalizację przystanków końcowych dla dojeŜdŜających tam linii. 8 zastąpiła 13
i wraz z 16 zatrzymuje się na dotychczasowym
przystanku końcowym, a 13 podjeŜdŜa na nowe
miejsce. Jej końcówka zlokalizowana jest na nowej
jedni obok garaŜy.
! Radom (autobus). Kolejną linią, która wydłuŜyła swą trasę jest 23. Dokładniej rzecz biorąc od
31.08. urósł jej podmiejski ogonek. Autobusy kursujące na tej linii dojeŜdŜają wybranymi kursami
w dni powszednie i wolne od pracy do nowej pętli
Zenonów (w gminie Kowala). Na nowym odcinku
trasy uruchomiono przystanek Sołtyków (w kierunku
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Zenonowa). W przypadku linii 8 i 23 zmiany tras
spowodowały równieŜ zmiany rozkładów. Swoją
drogą inwencja MZDiK-u w tworzeniu wariantowych
rozkładów jazdy jest chyba nieskończona.
! Radom (autobus). Nowego przystanku dorobiła się takŜe linia 11. Od 31.08. zmierzając w kierunku Idalina zatrzymuje się dodatkowo w miejscu
zwanym Dworzec PKP. Do tej pory wyglądało to
tak, Ŝe 11 jechała od strony Borek ul. Poniatowskiego, skręcała na plac Dworcowy, objeŜdŜała go
dookoła, z powrotem wjeŜdŜała w ul. Poniatowskiego, przejeŜdŜała jeszcze kilkadziesiąt metrów i dopiero miała przystanek (Poniatowskiego / Dworzec
PKP). PasaŜerom się to raczej średnio podobało,
więc wymogli na MZDiK-u dodatkowy postój 11
bezpośrednio na placu Dworcowym.
! Radom (autobus). Jak juŜ wcześniej było
w Przystanku podane, Radom dorobił się linii turystycznej. Linia o numerze 30 (taryfa miejska) pojawiła się na radomskich ulicach 31 sierpnia i 1 września. Zobaczymy ją takŜe 14, 15, 21, 22, 28 i 29
września. 7 i 8 września z okazji Air Show linia nie
będzie kursować. Linię powstałą tylko autobusu na
niej kursującego obsługuje, oczywiście, piętrowy
MAN SD202. Radomskie MPK wydzierŜawiło go
z Jaworzna. Autobus odjeŜdŜa z przystanku Dworzec PKP o kaŜdej pełnej godzinie od 10 do 16
włącznie i jedzie następującą trasą: BelinyPraŜmowskiego – 25 Czerwca – Sienkiewicza –
Mickiewicza – Traugutta – śeromskiego – Malczewskiego – Kelles-Krauza – 25 Czerwca – śeromskiego – Szklana – Struga – 11 Listopada –
Zbrowskiego – Paderewskiego – Sempołowskiej –
Rapackiego – Chrobrego – 11 Listopada – Szarych
Szeregów – Mireckiego – Limanowskiego – Narutowicza – Traugutta – Beliny-PraŜmowskiego –
Dworzec PKP. Na trasie uruchomiono przystanki
Szklana / Olsztyńska oraz Szarych Szeregów /
Warszawska.
! Radom (autobus). Skończyły się szkolne wakacje, w związku z czym MZDiK uznał, Ŝe ludzie juŜ
nie będą jeździć nad zalew w Domaniowie. Postanowił w związku z tym zlikwidować weekendowe
kursy linii C, które dojeŜdŜały nad wodę. Ostatnim
dniem kiedy moŜna było spotkać autobus miejski na
piaszczystej pętli przy domaniowskim zalewie był
1.09. Od 7.09. autobusy linii C wszystkie kursy wykonują do pętli Przytyk (przy Urzędzie Gminy). Jednocześnie zmieniono godziny odjazdów z przystanków końcowych. Czy i od kiedy w przyszłym roku linia C dojedzie do zalewu w Domaniowie, tego jeszcze nikt nie wie.
! Ruda Śląska (autobus). Otwarcie w Rudzie
Śląskiej centrum handlowego Tesco pociągnęło za
sobą niewielkie zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w tamtych okolicach. Z dniem 7.09.
dla linii 155, 230 i 255 został wprowadzony nowy
przystanek Ruda Tesco (podjazd pod centrum handlowe w godzinach jego otwarcia). Uruchomione
równieŜ zostały od tego dnia trzy bezpłatne linie:
- S-11, kursująca po trasie: Ruda Tesco – 1 Maja –
Solidarności – Halemba Pętla;
- S-12 kursująca po trasie okręŜnej: Ruda Tesco –
1 Maja – Zabrzańska – Dworcowa – Goduli – pl.
Niepodległości – Goduli – Bytomska – Grunwaldzka – Hlonda – Huloka – Królowej Jadwigi –
Orzegowska – Piastowska – Wolności – 1 Maja –
Ruda Tesco;
- S-13 kursująca po trasie okręŜnej: Ruda Tesco –
1 Maja – Czarnoleśna – Niedurnego – Odrodzenia – Katowicka – 11 Listopada – Siekiela – Gwa-

recka – Górnośląska – Katowicka – Odrodzenia –
Niedurnego – Czarnoleśna – 1 Maja – Ruda Tesco.
Linie te wykonują po trzy kursy dziennie, powiązane
są obiegiem jednego wozu i zatrzymują się tylko na
niektórych przystankach. Przewoźnikiem jest obecnie PKM Bytom Sp. z o.o.
! Sosnowiec (autobus). W związku z wycinką
drzew w Sosnowcu na ul. Wojska Polskiego od 19
do 31.08. autobusy linii 18, 35, 150, 160 i 926 kursowały zmienionymi trasami – 18, 150, 160 i 926
trasą objazdową przez ul. Wygoda i Powstańców,
a 35 przez ul. Powstańców.
! Szczecin (autobus). Od 1.09. zmieniła się
trasa linii 73. Zamiast klimatycznej i szybkiej trasy
przez las po dość wąskiej, ale dobrze utrzymanej
ul. śuka (dawniej Zdunowska), autobusy skręcają
z Szosy Stargardzkiej w lewo o 180 stopni w ul.
Przylesie. Trasa początkowo wiedzie równieŜ przez
las, obok nielicznych zabudowań, wąską ulicą
z nawierzchnią z asfaltu lub płyt betonowych, a na
krótkim odcinku z dość oryginalnej, acz nierównej
przekładanki płyty betonowe / bruk. Dalszy odcinek
ul. Przylesie przebiega przez zabudowany obszar
osiedla Sławociesze, następnie autobus jedzie ul.
Przytorze w pobliŜu przystanku kolejowego Szczecin-Zdunowo, skręca w ul. śuka, a potem w ul. Sokołowskiego. Przystankiem końcowym jest obecnie
Zdunowo Szpital. PoniewaŜ czas przejazdu wydłuŜył się z 25 do 30 minut, częstotliwość w godzinach
pozaszczytowych zmniejszyła się z 30 do 35 minut.
Natomiast po kilkumiesięcznej przerwie, w godzinach szczytu powróciła na linię 3 jedna brygada,
zwiększając częstotliwość do 25 minut. Ewenementem w skali miasta jest fakt, Ŝe szczyt komunikacyjny obowiązuje takŜe w dni świąteczne! Zmiany te
niestety spowodowały całkowite rozbicie dotychczasowej synchronizacji z linią 62, która mając ten
sam przystanek początkowy (Basen Górniczy), taki
sam czas przejazdu i częstotliwość oraz połoŜony
po drugiej stronie linii kolejowej przystanek końcowy, kursowała na przemian z linią 73. Trasa nocnej
linii 516 jak na razie nie zmieniła się, a więc jest
ona jedyną kursującą po długim, leśnym odcinku ul.
śuka.
! Szczecin (autobus). W dniach 25–27.08.,
z powodu zamknięcia dojazdu do mostu Cłowego
od strony centrum, autobusy linii 56, 62, 79, 517
kursowały przez most Pionierów Miasta Szczecina i
ul. Eskadrową. RównieŜ przez nowy most, „na skróty” (omijając fragment Eskadrowej), jeździły linie 73,
511, 514, 515.
! Szczecin (autobus). 9.09. została uruchomiona nowa linia 57bis kursująca po trasie z Kołłątaja
do ul. Poznańskiej na Warszewie przez zmodernizowane ul. Krasińskiego i Duńską. Nowa trasa na
Warszewo jest znacznie krótsza od dotychczasowej
przez ul. Bandurskiego, którą kursuje linia 57. Dla
obu linii ustalono częstotliwość 20-minutową przez
cały dzień.
! Szczecin (autobus). Po kilkumiesięcznej
przerwie spowodowanej wypadkiem, na ulice powrócił MAN NL222-3014.
! Szczecin (tramwaj). Zajezdnia Pogodno
w ramach sąsiedzkiej pomocy nadal obsługuje niemierzyńską brygadę 12/1, natomiast 12/8 przejął
z powrotem Niemierzyn. Wszystko, oczywiście, bez
zmian w oficjalnych rozkładach.
! Szczecin (tramwaj). 4.09. uruchomiono nowe przystanki tramwajowe o nazwie Sikorskiego dla
linii 8, połoŜone przy oddanym do uŜytku w ubie-

głym roku rondzie Ojca Siwka (dawne skrzyŜowanie
Sikorskiego / Kordeckiego / Bohaterów Warszawy).
TakŜe od ubiegłego roku ciągnęła się afera, którą
spowodował projektant ronda. „Nie zauwaŜył” on
drzew rosnących bardzo blisko torów. Z tego powodu na uruchomienie przystanków nie wyraziła zgody Policja. Przepychanki z róŜnymi instytucjami
trwały ponad pół roku; ostatecznie wszystkie wyraziły zgodę na wycięcie trzech, rzekomo najbardziej
przeszkadzających klonów. Na kilka tygodni wycinkę udało się jeszcze wstrzymać mieszkańcom osiedla (i nie tylko). W końcu jednak równieŜ Rada
Osiedla Turzyn, w zamian za obiecywane nowe nasadzenia, zgodziła się na wycięcie drzew. Całą
sprawę naleŜy uznać za jeden z największych
skandali tego roku. Drzewa rosnące w podobnej,
niewielkiej odległości od torów moŜna spotkać jeszcze na kilku przystankach i nikt nie robi z tego problemu. Dodajmy do tego aroganckie wypowiedzi
przedstawicieli ZDiTM oraz zapowiedź likwidacji
przystanków Osiedle Akademickie z powodu przebudowy skrzyŜowania ul. Sikorskiego i Ku Słońcu.
Wraz z uruchomieniem nowych przystanków, zlikwidowano jednokierunkowy przystanek Bema, natomiast Osiedle Akademickie pozostawiono
w spokoju.
! Szczecin (tramwaj). W Zajezdni Pogodno
ponownie rozłączono 3 składy stopiątek połączone
zaraz po rozpoczęciu wakacji. Zastępy solówek
wzbogaciły się o 105N-671 i 658, 105Na-732 i 739
oraz 105N2k-789 i 790. Pozostałe solówki obecnie
kursują na liniach 1 i 9 (przez wakacje były urlopowane).
! Szczecin (tramwaj). Pod koniec sierpnia odstawiono w Zajezdni Niemierzyn kolejną doczepę
z Frankfurtu o numerze 553. W ruchu pozostała juŜ
tylko jedna – nr 551, która kursuje w składzie
z GT6-508. Ten stan jednak będzie trwał najpóźniej
do końca roku, tak więc na uwiecznienie doczepy
w ruchu pozostało niewiele czasu.
! Szczecin (wakacje rozkładowe). Skończyły
się wakacje w komunikacji miejskiej. Do jesiennozimowych rozkładów jazdy powróciły linie 1, 7, 8, 9,
54, 61, 103. Odwieszone zostały linie 4, 68, 72,
109, D i E, a w zimowy sen zapadła linia wakacyjna
D61.
! Tychy (autobus). Na czteromiesięczny okres
próbny (2.09.–31.12.) została uruchomiona przez
MZK Tychy nowa linia mikrobusowa J w Mikołowie.
Mikrobus będzie kursował od pętli na Recie Śmiłowickiej ulicami: Konopnickiej, Retą, Skalną, Gliwicką (z wjazdem pod hipermarket Auchan), Wyzwolenia, Prusa (dworzec PKP), św. Wojciecha, Plebiscytową, Kościuszki do pętli na Jamnie. Linia ta łączy z
centrum Mikołowa dzielnice Reta Śmiłowicka
i Jamna, o co juŜ dawno upominali się ich mieszkańcy. Będzie ją obsługiwała firma A. Gaschi z Mikołowa, która ma juŜ doświadczenie w podobnych
działaniach – wozi pasaŜerów liniami mikrobusowymi K i M. Mikrobus kursuje w dni robocze od godziny 5 do 15 średnio co 1,5 godziny. W ogóle trzeba przyznać, Ŝe linie mikrobusowe stają się powoli
specyfiką tyskiej komunikacji – powstało ich juŜ
łącznie dziewięć. Wynika to zresztą z charakteru
okolic Tychów – duŜej liczby rozrzuconych osiedli,
do których nie dojedzie się autobusem, gdyŜ do
najbliŜszego przystanku jest niejednokrotnie bardzo
daleko.
! Tychy (autobus). W związku z niezakończeniem naprawy jelcza M181-214 naleŜącego do
PKM Tychy, rozszerzone zostały ograniczenia
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w obsłudze linii 1 przez niskopodłogowe przegubowce. W soboty linia ta nie jest obsługiwana przez
taki tabor w ogóle, a w dni robocze – do godziny 16
(wcześniej do 12). W zamian będą jeździć ikarusy
280. Powodem rozszerzenia ograniczenia jest takŜe „odwieszenie” dwóch kursów linii 33 między godzinami 12 i 16, które były zawieszone w okresie
wakacji, a które są równieŜ obsługiwane niskopodłogowym przegubowcem. Trzeba bowiem podkreślić, Ŝe w dyspozycji PKM Tychy pozostał juŜ tylko
jeden taki autobus – o numerze taborowym 225
(równieŜ M181).
! Tychy (trolejbus). Po długim oczekiwaniu,
ale zgodnie z planem, został oddany do uŜytku 1,2kilometrowy odcinek sieci trakcji trolejbusowej, biegnącej wzdłuŜ ul. Jana Pawła II. MoŜliwe zatem stało się w dniu 2.09. uruchomienie nowej linii trolejbusowej E. Jej trasa jest następująca: od dworca PKP
trolejbus jedzie ulicami: Budowlanych (powrót przez
Burschego, Andersa), Edukacji, Grota-Roweckiego,
Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Armii Krajowej, Sikorskiego do pętli na Paprocanach. Ceremonia
otwarcia nowej linii odbyła się 2.09. o godzinie
10:00 na ul. Jana Pawła II. Obecni byli dyrektor
MZK Tychy i dyrektor TLT. Przez cały dzień przejazd linią E był bezpłatny. Linię obsługuje na razie
standardowy jelcz z zajezdni TLT, lecz jeŜeli
wszystko dobrze pójdzie, to w listopadzie na E pojawi się Trollino. Trolejbus kursuje w dni robocze
i soboty co godzinę od 9 do 14 (soboty) lub do 18
(dni robocze). W związku z powyŜszym 2.09. zlikwidowano linię autobusową E kursującą po identycznej trasie.
! Warszawa (autobus). W związku z uroczystym Apelem Poległych przy pomniku AK Powstańczych Oddziałów Specjalnych Jerzyki we wsi Pociecha w Puszczy Kampinoskiej, w dniu 1.09. została uruchomiona linia cmentarna 281 na trasie:
(Warszawa) Pl. Wilsona – Słowackiego – Marymoncka – Pułkowa – (Łomianki) Kolejowa – (Dziekanów) Kolejowa (w wybranych kursach: Kolejowa
– Konopnickiej – zawrotka przy szpitalu dziecięcym)
– Kolejowa – droga nr 7 – droga do Palmir – (Palmiry) Cmentarz – Pociecha. Linia kursowała w godzinach 8:00–18:30 z częstotliwością co 40 minut. Jako ciekawostkę podajemy, Ŝe jeden z trzech obsługujących ją autobusów (jelcz M121M-4864) podczas zawracania na leśnym dukcie w Pociesze zakopał się w piachu. Kilkukrotnie powtarzane próby
wydostania się z pułapki nie przyniosły efektu.
Wręcz przeciwnie – przedni pomost autobusu praktycznie oparł się o leśne podłoŜe. Sytuacja wydawała się beznadziejna. Całe szczęście, Ŝe przy pomniku trwał jeszcze Apel Poległych i stał wojskowy
star. śołnierze uŜyczyli saperkę pracownikom Nadzoru Ruchu MZA, którzy przy jej pomocy odkopali
koła. Przydatne okazały się takŜe gałęzie, które
utwardziły piaszczyste podłoŜe. Następnie przy
pomocy kilku przypadkowych osób udało się „rozbujać” i wypchnąć „gniota” z pułapki. Na szczęście
autobus nie złapał opóźnienia i planowo o godzinie
12:30 wyruszył w kierunku Warszawy.
! Warszawa (autobus). Od dnia 2.09. linia 148
została wycofana z krańca Huta i skierowana od
skrzyŜowania Kasprowicza / Przy Agorze ulicami:
Przy Agorze, Marymoncką, Pułkową, DzierŜoniowską, śubrową, Wóycickiego do krańca Cm. Północny-Brama Gł.
! Warszawa (autobus). W związku z budową
kanalizacji sanitarnej w ul. Narcyzowej, od dnia
3.09. do odwołania (do około 10.09.) dla linii auto3

busowych 115 i 322 obowiązywały następujące trasy zastępcze:
- linia 115 od skrzyŜowania Walcownicza / Bystrzycka do skrzyŜowania Walcownicza / Narcyzowa kursowała w obu kierunkach bezpośrednio
ul. Walcowniczą;
- linia 322 od przejazdu kolejowego wschodnią
jezdnią ul. Patriotów – Ochoczą – Bystrzycką
i dalej stałą trasą w kierunku krańca Falenica.
! Warszawa (autobus). W związku z uroczystą
mszą polową w Truskawiu przy pomniku Ofiar Wojny, w dniu 3.09. w godzinach 16:00–18:00 trasy linii
podmiejskich 708 i 714 były skrócone od strony
Warszawy do starej pętli zlokalizowanej bezpośrednio przy wjeździe do miejscowości Truskaw.
W tym czasie uruchomiono tymczasowy przystanek
krańcowy Parkowa.
! Warszawa (autobus). W związku z remontem przejazdu przez torowisko tramwajowe na
skrzyŜowaniu al. Jana Pawła II / Nowolipki, od dnia
6.09 od około godziny 19:30 do dnia 9.09 do około
4:00 autobusy linii 107 kursowały trasą objazdową
przebiegającą w kierunku krańca Esperanto od
skrzyŜowania Nowolipki / al. Jana Pawła II al. Jana
Pawła II, Anielewicza, a w kierunku krańca Metro
Wilanowska od skrzyŜowania Nowolipki / al. Jana
Pawła II al. Jana Pawła II (zawrotka między skrzyŜowaniami z ul. Nowolipie i z al. Solidarności), al.
Jana Pawła II, Nowolipki i dalej stałą trasą.
! Warszawa (autobus). W związku z organizacją uroczystości przy pomniku Barykada Września
przy ul. Grójeckiej, w dniu 8.09. w godzinach
16:30–18:00 autobusy linii 154 jadące w kierunku
Centrum od skrzyŜowania Grójecka / Dickensa jechały ulicami: Dickensa – Pawińskiego – Banacha
i dalej bez zmian. Trasa w kierunku przeciwnym nie
zmieniła się.
! Warszawa (autobus). W dniu 10.08. PPKS
Grodzisk Mazowiecki – jeden z dwóch ajentów linii
autobusowych w Warszawie – rozpoczął testy białego midibusa marki MAN NM-223.3. Był to egzemplarz wystawiany w ubiegłym roku na VI Wystawie
Komunikacji Miejskiej w Łodzi, na której otrzymał
nagrodę Złote Koła w kategorii Autobusy. Wspomniany autobus kursował na linii 148 do 24.08. Jego pojawienie się na ulicach Warszawy wynikało
z przygotowań PPKS do udziału w przetargu ogłoszonym przez ZTM na sprowadzenie i obsługę linii
autobusów „setką” niskopodłogowych autobusów 9i 12-metrowych. Oto kilka szczegółów technicznych
omawianego pojazdu: został wyprodukowany przez
firmę Goppel, ma ponad 9,5 metra długości i trzy
pary drzwi, z czego drugie i trzecie są odskokowe.
WyposaŜono go w pionowy silnik MAN D0836
LOH03 spełniający normy Euro 3. Testowana wersja posiada 15 miejsc siedzących, w tym trzy umiejscowione bokiem do kierunku jazdy naprzeciw wejścia. W związku z tym miejsce na wózek inwalidzki
wygospodarowano po prawej stronie, przed środkowymi drzwiami. Ciekawostką jest fakt, Ŝe w tym
autobusie zastosowano w tylnej osi pojedyncze koła o wyjątkowo szerokiej oponie – 385 mm. Dzięki
temu odległość między nadkolami wynosi 790 mm,
ale między siedzeniami – około 600 mm. Według
zapowiedzi firmy MAN, jesienią bieŜącego roku
produkcja tego modelu ma rozpocząć się w fabryce
MAN-a w Sadach pod Poznaniem.
! Warszawa (autobus). W związku z pracami
remontowymi prowadzonymi ponownie na jezdni
południowej mostu Grota-Roweckiego, od dnia
26.08. od około godziny 22:00 do 31.08. ruch na
4

moście w obu kierunkach odbywał się jezdnią północną. Jednocześnie zamknięto wjazdy na most od
strony Wisłostrady. W związku z tym od rana 27.08.
autobusy linii 318 i 506 jadące w kierunku Bródna
od skrzyŜowania Wisłostrada / Sanguszki kursowały trasą objazdową: Sanguszki – Konwiktorską –
Bonifraterską – Międzyparkową – Słomińskiego –
mostem Gdańskim – Starzyńskiego – rondem Starzyńskiego – Jagiellońską – Modlińską – przejazdem przez pętlę śerań FSO – łącznicą w kierunku
Bródna – Toruńską i dalej stałymi trasami. Jednocześnie zostały przywrócone stałe trasy linii 318
i 506 w kierunku Śródmieścia.
! Warszawa (autobus). W związku z budową
wentylatorni metra na pl. Inwalidów, od dnia 29.08.
od około godziny 21:00 do odwołania została zamknięta dla ruchu kołowego zachodnia jezdnia ul.
Mickiewicza (w kierunku Śródmieścia) na pl. Inwalidów. Od tego momentu ruch odbywa się zachodnią
jezdnią placu do al. Wojska Polskiego, a następnie
jezdnią tymczasową ułoŜoną na środku placu. Warto zauwaŜyć, Ŝe drogowcy znów „odwalili fuszerkę”,
bo wyprofilowane łuki są za ostre dla autobusów, co
powoduje niebezpieczne sytuacje na drodze. Z
drugiej jednak strony kierowcy autobusów dość
często pokonują te zakręty ze zbyt duŜą prędkością, a to powoduje dodatkowe zagroŜenie na drodze.
! Warszawa (autobus). Od dnia 4.09. na ulicach zaczęły się pojawiać „reklamowe” solarisy.
Całopojazdową reklamę zafundowały sobie wspólnie AsterCity oraz TVN24. Reklama jest naklejana,
a na szybach umieszczana takŜe w formie siateczki. Rozprzestrzenia się w błyskawicznym tempie.
W sumie ma ją posiadać około 15 pojazdów. Do tej
pory zaobserwowano w niej następujące solarki:
8003, 8013, 8502, 8512, 8513, 8601, 8604, 8611,
8701 oraz 8913.
! Warszawa (autobus). Dnia 5.09. skończyła
się rozbiórka zabytkowej ekspedycji autobusowej
na ul. Emilii Plater (przy skrzyŜowaniu z ul. Świętokrzyską). Przez wiele lat ekspedycja ta słuŜyła kierowcom linii nocnych mających pętle właśnie na tu.
! Warszawa (autobus). 5.09. około godziny
8:50 w al. Komisji Edukacji Narodowej nierozwaŜna
26-letnia rowerzystka wjechała wprost pod autobus
linii 179. W wyniku wypadku została ranna i ze złamaną nogą przewieziono ją do szpitala.
! Warszawa (autobus). 27.08. do Centralnych
Warsztatów Samochodowych T-4 trafił inflancki ikarus 280.37 o numerze 5254. Staraniem KMKM zostanie mu przywrócony oryginalny wygląd z roku
1992, łącznie z pierwszym kremowo-czerwonym
malowaniem. Ponadto zostaną wykorzystane
wszystkie niezniszczone oryginalne elementy wozu.
! Warszawa (autobus). 4.09. na ul. Płochocińskiej (na wysokości giełdy samochodowej) doszło
do tragicznego wypadku. Jadący ze zbyt duŜą
prędkością chrysler zaczął wyprzedzać. Jego kierowca stracił panowanie nad kierownicą i po chwili
auto spotkało się czołowo z ikarusem nr 6387 linii
705. Samochód został zmasakrowany, a jego kierowca poniósł śmierć na miejscu. TakŜe autobus
ucierpiał dość powaŜnie – miał kompletnie rozbite
lewe naroŜe.
! Warszawa (autobus). 2.09. w godzinach
przedpołudniowych na rondzie ONZ doszło do zderzenia dwóch autobusów. W tył stojącego na przystanku MANa nr 3614 linii 506 wjechała niezidentyfikowana do końca solarka linii 507. Na szczęście
nikt nie został ranny. Jednak w autobusach zostały
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uszkodzone odpowiednio tył i przód.
! Warszawa (autobus). 24.08. około godziny
14 na ul. Puławskiej (za Odyńca) w tył ikara
280.37B nr 5472 linii 524 wjechał z duŜą prędkością
dostawczy samochód. Samochód został zmasakrowany od przodu, a Ikarus z tyłu – teraz czeka go
rekonwalescencja w zajezdni.
! Warszawa (autobus). W związku z zakończeniem prac remontowych na jezdni południowej
mostu Grota-Roweckiego przywraca się stałe trasy
linii 506 od dnia 1.09. i 318 od 2.09.
! Warszawa (autobus). 5.09. przywrócono linię 327, jednocześnie ograniczając godziny jej kursowania tylko do szczytowych. Ponadto, w związku
z trwającymi pracami wodociągowymi na ul.
ChełmŜyńskiej, autobusy tej linii kursują trasą objazdową ul. śołnierską i Marsa.
! Warszawa (autobus). W związku z remontem przejazdu przez torowisko tramwajowe na
skrzyŜowaniu al. Jana Pawła II / Anielewicza, od
dnia 30.08. od około 19:30 do 2.09. do około godziny 4:00 autobusy linii 100, 111 i 180 były kierowane
na trasy objazdowe:
- linia 100 od skrzyŜowania Stawki / Lewartowskiego ul. Stawki, al. Jana Pawła II, al. Solidarności
i dalej stałą trasą;
- linie: 111 i 180 w kierunku pętli Esperanto al. Jana Pawła II – Stawki – Smoczą – Anielewicza
i dalej stałymi trasami;
- linie: 111 i 180 w kierunku ul. Andersa od skrzyŜowania Anielewicza / Smocza ul. Smoczą – Nowolipki – al. Jana Pawła II – Anielewicza i dalej
stałymi trasami.
! Warszawa (autobus i tramwaj). W związku z zakończeniem wakacji szkolnych, od dnia
2.09. zostało przywrócone kursowanie linii:
- tramwajowych 19, 21, 44, 46 oraz 47;
- autobusowych 118, 301, 302, 307, 308, 322, 326,
356, 384, 394, 401, 415, 416, 445, 460, E-1, E-2,
E-3, E-4 i E-5.
Nadal utrzymano zawieszenie kursowania linii: 1,
178, 404 i 413. Jednocześnie zawieszono kursowanie linii turystycznych: T (całkowicie) i 100 (w dni
powszednie). Ponadto wprowadzono nowe rozkłady
jazdy dla linii: 2, 4, 7, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 35, 36,
135, 148, 172, 184, 410, 436, 503, 518 oraz 522.
W przypadku linii 410 wiąŜe się to z ograniczeniem
kursowania tylko do godzin szczytów komunikacyjnych.
! Warszawa (tramwaj). W związku z pracami
torowymi, od 31.08.do 2.09. godziny 4:00 był wyłączony ruch tramwajowy w al. Jana Pawła II na odcinku od al. Solidarności do ul. Stawki. W czasie
wyłączenia ruchu tramwaje linii: 16, 17, 33 i T były
kierowane na trasy objazdowe:
- linie: 16, 17 i 33: ... – al. Jana Pawła II – al. Solidarności – Okopowa – r. Zgrupowania AK Radosław – al. Jana Pawła II – ...;
- linia T ... – al. Solidarności – Okopowa – r. Zgrupowania AK Radosław – al. Jana Pawła II – Popiełuszki – Słowackiego – zawracanie na pętli Potocka – Słowackiego – pl. Wilsona – Mickiewicza
– pl. Inwalidów – Andersa – ...
! Warszawa (tramwaj). 9.08. o godzinie 15:37
na skrzyŜowaniu ul. Wolskiej i Prymasa
Tysiąclecia doszło do groźnego zderzenia tramwaju
linii 26 (wolski skład 105Na 1078+1062) jadącego
w kierunku Wiatracznej z dostawczym Lublinem.
Cztery osoby podróŜujące samochodem zostały
ranne. Na szczęście ich obraŜenia nie były zbyt
powaŜne. Całkowicie rozbity został natomiast sa-

mochód. W tramwaju uszkodzony został przód oraz
rama podzderzakowa. Zatrzymanie trwało 22 minuty i utknęło w nim ponad 10 składów.
! Warszawa (tramwaj). 9.08. o godzinie 13:33
na skrzyŜowaniu ul. Powstańców Śląskich i Wrocławskiej Ŝoliborski skład 13N 733+629 linii 13 zderzył się z cięŜarówką marki Kamaz, której kierowca
wymusił pierwszeństwo przejazdu. W wyniku zderzenia w kamazie urwane zostało lewe przednie koło, wgnieciona została równieŜ kabina. W tramwaju
za to zbiły się szyby oraz wgniótł przód i prawy bok.
Na szczęście nikt nie został ranny. Zatrzymanie ruchu trwało ponad trzy kwadranse. Utknęło
w nim tylko 6 składów poniewaŜ całe zdarzenie
miało miejsce przystanek za pętlą na Nowym Bemowie – resztę tramwajów kierowano na trasy zastępcze.
! Warszawa (tramwaj). 9.08. o godzinie 8:13
na skrzyŜowaniu ul. Powstańców Śląskich i Sterniczej mokotowski skład 105Na 1194+1195 linii 10
potrącił na przejściu dla pieszych 55-letniego rowerzystę, który niespodziewanie na nie wjechał.
W wyniku zdarzenia męŜczyzna doznał ogólnych
obraŜeń ciała i przewieziony został do szpitala. Zatrzymanie ruchu trwało 22 minuty i utknęło w nim
7 składów.
! Warszawa (tramwaj). Od początku września
trwa odnowa tramwajowej ekspedycji na pętli Potocka. Wkrótce zostanie przywrócone jej funkcjonowanie.
! Warszawa (tramwaj). Pod koniec sierpnia
skończył się powierzchowny remont historycznego
wagonu 13N-795. Zajezdnia R-4 śoliborz odmalowała go. Wymieniono równieŜ zuŜyty pantograf.
Ponadto, obecnie wagon ten znajduje się w zakładowej hali, a nie jak do tej pory „pod płotem” tamtejszego zakładu. Tym samym historycznej trzynastce nie będzie juŜ groził deszcz czy śnieg.
! Warszawa (tramwaj). Z dniem 1.09. zajezdni R-4 przydzielono na cały miesiąc jedną brygadę
linii 26 w rozkładzie dnia świątecznego. Jak się
moŜna łatwo domyślić, dzięki staraniom miłośników,
brygadę tą będzie obsługiwał skład 13N, a na tej linii to prawdziwa rzadkość. Na co dzień linię tę obsługują wyłącznie wszelakie składy serii 105N oraz
ewentualnie stoszesnastki. W pierwszych dniach
września na 7/26 hasał skład 13N 450+288, który
jeszcze kilka tygodni temu był składem szkoleniowym.
! Warszawa (tramwaj). Dnia 6.08. skład
105Nf 1444+1443 niepostrzeŜenie i cichaczem odzyskał połówkowe pantografy typu OTK2. Pierwszy
wagon dostał „kitę” od wagonu 116Na/2-3024,
a drugi od przegubowca nr 3021. Ponadto, w dniu
14.08. pantograf OTK2 ze stoszesnastki nr 3011
powędrował na wagon 1435. Natomiast czołgi dostały swoje masywne połówki, mające oznaczenie
SB700.
! Warszawa (tramwaj). Kilka newsów
z warsztatów T-3. 20.08. na Obozową do pocięcia
wywieziono wagon 13N-777. Tam oprócz niego istnieje jeszcze fizycznie wóz 105Na-1058. Ponadto
14.08. z R1 do T3 wciągnięto kassunga 105Na1051 i od razu zaczęto go szabrować (dnia 4.09.
wywieziono go na T-2 w celu ostatecznej likwidacji).
Obecnie w warsztatowej hali stoją jeszcze wozy:
„nieśmiertelny” 105Na-1008 z przodem od bulwy nr
2074, 105Na-1096 (rozebrany), 13N-778, 13N-571
(jest w trakcie rozbiórki) oraz 105Na-1011.
! Warszawa
(tramwaj).
Warszawskochorzowskich roszad ciąg dalszy. Dnia 13.08. wrócił

z Alstomu wóz nr 3016, a w zamian pojechała stoszesnastka 3012. 23.08. przyjechał mokotowski
3029, a wywieźli praskiego 3011. Oprócz tego
obecnie w Chorzowie jest jeszcze 3006.
! Warszawa (tramwaj). 23.08. do NG wciągnięto praski wagon 105Na-1227 słuŜący do nauki
jazdy. Jego remont przewidziany jest na wrzesień.
Co ciekawe, jego kolega (pierwszy ze składu –
o numerze 1228) do T-3 się nie dostał. Spowodowane jest to tym, Ŝe wóz 1227 miał większy przebieg wozokilometrów. A to z kolei związane jest
z powaŜnym wypadkiem tego składu (wagon 1228
przez kilka miesięcy nie jeździł, tyko doprowadzany
był w zajezdni do stanu uŜywalności) ze składem
105Na 1308+1307 na skrzyŜowaniu ul. Targowej
i Kijowskiej.
! Warszawa (tramwaj). Dnia 27.08. po zapoznaniu się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wokół zajezdni R-2 Praga Tramwaje Warszawskie oficjalnie
ogłosiły, Ŝe:
- planowane zmiany dojazdu do zajezdni tramwajowej Praga przy ul. Kawęczyńskiej spowodują
niekorzystne zmiany w technologii jej funkcjonowania, wymuszone ograniczeniem taborowym;
- likwidacja torowiska wyjazdowego z zajezdni, łączącego z ul. Kawęczyńską i ul. Kijowską, spowoduje, Ŝe zajezdnia stanie się czołową i z uwagi
na warunki bezpieczeństwa, a głównie przeciwpoŜarowe, nie będzie mogła dalej funkcjonować.
Ponadto stwierdzono, Ŝe:
- istnieje konieczność zachowania rezerwy terenu
przewidzianego pod budowę zajezdni tramwajowej w rejonie ul. Annopol w latach 2003–2006;
- konieczne jest uprzednio wybudowanie i oddanie
do uŜytku nowej zajezdni wraz z docelowym
układem torowym i zasilającym.
A wszystkie te problemy są wynikiem koncepcji wybudowania Trasy Tysiąclecia łączącej Gocław
z Pragą Północ. Arteria ta miałaby przebiegać właśnie częściowo po terenie obecnej zajezdni, a dokładnie tam, gdzie obecnie znajdują się wyjazdy
z hali. Jeśli inwestycja ta miałaby dojść do skutku
(na razie jest to chyba mało realne), to w R-2 planowane jest Muzeum Komunikacji.
! Warszawa (tramwaj). Dnia 31.08. na ostatnim kółku drugiej brygady T-etki doszło do
awarii wagonu 838. W wozie jadącym ul. Popiełuszki wystąpiły kilkakrotnie zaniki napięcia w nastawniku, czemu towarzyszyły efekty dymnohukowe. Wagon powodował równieŜ „wybijanie
podstacji”, co bardzo nie podobało się tramwajowym energetykom. Tramwaj jakoś dotoczył się do
pętli Potocka, skąd po ponad godzinnym oczekiwaniu został odholowany do zajezdni R-3 przez przysłany stamtąd skład 13N 434+295.
! Warszawa (tramwaj). 2.09. zaczął się rok
szkolny – takŜe dla tramwajarzy. Tego dnia zaobserwowano bowiem na mieście Ŝoliborski skład
105Na 1190+1191 jadący jako „L”. Tak więc, mimo
wcześniejszych zaprzeczeń ze strony Tramwajów
Warszawskich, szkolenia na motorniczych trwają
nadal. Warto dodać, Ŝe obecnie kurs na motorniczego robi jeden z naszych warszawskich kolegów.
Powodzenia!
! Warszawa (tramwaj). Zakończył się tegoroczny sezon tramwajowej linii turystycznej T.
W tym roku kursowanie T-etki było duŜym sukcesem organizacyjnym. KMKM przy współudziale TW
i ZTM-u przewiózł tysiące turystów i rodzimych warszawiaków. Nie obyło się bez dwóch zjazdów awa-
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ryjnych i kilku mniejszych awarii – jednak zdarzenia
te nie miały większego wpływu na funkcjonowanie
linii.
! Warszawa (tramwaj). 5.09. około godziny
13:20 na ul. Puławskiej (przed skrzyŜowaniem z ul.
Malczewskiego) skład 13N 772+773 uderzył w tył
stojącego na przystanku składu 13N 407+430.
W wyniku zderzenia powaŜnemu rozbiciu uległ
przód wagonu nr 772 oraz tył wozu nr 430. Przyczyną kraksy było zagapienie się motorniczego
składu uderzającego. Na szczęście nikt nie został
powaŜnie ranny. Zatrzymanie trwało prawie pół godziny. Utknęło w nim kilka składów. Po wypadku
uszkodzone tramwaje zostały odholowane do zajezdni R-3, skąd skład 772+773 udał się do macierzystego zakładu R-4.
! Warszawa (tramwaj). 5.09. około godziny
23:30 na skrzyŜowaniu al. Niepodległości z ul. Nowowiejską zjeŜdŜający do zakładu R-3 skład 105Na
1368+1367 linii 16 „podciął” przejeŜdŜający przez
ww. skrzyŜowanie skład 105Ne 1400+1399 linii 33.
W wyniku zdarzenia nikt nie został ranny, jednak
powaŜnemu wykolejeniu uległ drugi wózek wagonu
nr 1399. Skręcił on dość znacznie w prawą stronę.
Na miejsce wypadku przybył dźwig, który przez
prawie godzinę próbował ustawić na torach wykolejony wagon. W tym czasie pozostałe składy kierowano objazdem przez ul. Nowowiejską – Marszałkowską – Puławską – Woronicza. A warto zauwaŜyć, Ŝe była to pora licznych zjazdów do zajezdni
„Mokotów” (miejsce zdarzenia połoŜone jest na trasie dojazdu do zajezdni), więc motorniczowie z tej
wozowni nie byli zbytnio zadowoleni (niektórzy zjechali nawet trzy kwadranse po czasie).
! Warszawa (trolejbus). 28.08. KMKM poszukiwał miejsca na przechowywanie historycznego
składu szwajcarskich trajtków (saurery o numerach
T016+P003), które zostały mu przekazane od MZA
jako darowizna. Poszukiwania okazały się owocne
i wegetujące obecnie na pozostałościach zakładu
R-12 Piaseczno trolejbusy wkrótce zostaną przeholowane na plac postojowy w Głoskowie, gdzie będą
nieodpłatnie czekały lepszych czasów.
! Wrocław (tramwaj). W sierpniu większość
stopiątek posiadających wyświetlacze (105Nm/I,
105Nm/II i 105Na po NG w Protramie) została wyposaŜona w tradycyjne „kwadraty”. Obecnie jedynymi składami posiadającymi pierwotny image są
obydwa składy 105Ng (przy czym wóz 2313’’ ma
załoŜoną ramę z tyłu i kursuje solo na linii 16) oraz
105Na 2376+2375 (z wyświetlaczami Pixel)
i 2250+2251 (z wyświetlaczami KZŁ oraz „kwadratem” z tyłu).
! Zielona Góra (autobus). Od 2.09. zmieniła
się trasa bezpłatnej linii 77 woŜącej pasaŜerów do
hipermarketu Tesco. Autobus jadący od hipermarketu w stronę pętli na ul. Zawadzkiego będzie teraz
zahaczać o os. Zacisze jadąc ulicami: Wojska Polskiego, Zacisze, Prostą, Wojska Polskiego, Kardynała S. Wyszyńskiego i dalej po trasie do Pętli Zawadzkiego.
! Zielona Góra (autobus). Ciąg dalszy przebudowy węzła koło dworca PKP. Tym razem modernizowane jest skrzyŜowanie ulic: Bohaterów
Westerplatte, Chrobrego i Sulechowskiej. W miejsce tradycyjnej krzyŜówki powstanie tam rondo.
W związku z tym wszystkie autobusy MZK jadące
przez to skrzyŜowanie jadą teraz objazdem przez
ul. Ułańską i Dworcową obok dworca PKS-u. Ciekawy, choć tylko okolicznościowy objazd miał teŜ
miejsce dnia 8.09. W związku z imprezami związa5

nymi z Dniami Zielonej Góry, tego dnia od godziny
18:00 zamknięta dla ruchu została główna arteria
miasta – ul. Bohaterów Westerplatte, a autobusy
wykonywały objazd ulicami: Wandy, Zamkową,
Przy Gazowni, S. Batorego i Dworcową. Istotne jest
to, Ŝe poza ul. S. Batorego w pozostałych miejscach MZK nie prowadzi na co dzień ruchu liniowego.
! Zielona Góra (autobus). Zielonogórskie
MZK ma zamiar wzbogacić się o nowe autobusy.

W czerwcu przewoźnik ogłosił przetarg na dostawę
pięciu 12-metrowych autobusów niskopodłogowych,
do którego przystąpiły trzy firmy: Solaris, Volvo
i MAN. W związku z tym w sierpniu zielonogórzanie
mieli okazję zapoznać się z produktami wszystkich
trzech firm. Na testach pojawiły się kolejno: solaris
U12, potem volvo 7000, a na końcu MAN NL222.
Autobusy testowane były na linii 13 (os. Zacisze –
Raculka). O tym, które pojazdy zasilą tabor zielonogórskiego MZK, przekonamy się w listopadzie.

Oskar Burda, Marcin Chrost, Robert Człapiński,
Marek Drewniak, Adam Dubis, Grzegorz W.
Fedoryński, Wojciech Gąsior, Jarosław Girstun,
Tomasz Igielski, Tomasz Kaczmarek, Jacek
Kalicki, Dariusz Kalinowski, Piotr Kamiński,
Krzysztof Lipnik, Wojciech Lemański, Mariusz
Mazek, Bartosz Mazur, Marcin Pejski, Olaf
Skrzymowski, Jacek Sobota, Andrzej Soczówka,
Sebastian Staschiok, Marcin Stawicki, Tomasz
Szydłowski, Valeri Tikhonov, Krzysztof Utracki

VII Wystawa
Komunikacji Miejskiej

sada oraz KZNS Solec Kujawski. Tylko MAN
i Solaris zaprezentowały jakieś nowości. Firma
z Bolechowa obok znanego przegubowca U18 wystawiła nowy, dziesięciometrowy miejski model U10
oraz turystyczną vacanzę. Wizytówką MANa był
w tym roku model NL263 wyposaŜony w silnik napędzany wodorem. Silnik H2866UH o mocy 140kW
jest zmodyfikowanym, seryjnie produkowanym sześciocylindrowym silnikiem spalinowym na gaz
ziemny, przystosowanym do paliwa wodorowego.
Zbiorniki ze spręŜonym gazowym wodorem
umieszczone są na dachu. Ich maksymalna pojemność to 1700 litrów, co daje pojazdowi maksymalny
zasięg 180 km. Dodatkową atrakcją byłą moŜliwość
przejazdu autobusem po ulicach Łodzi. Po przejaŜdŜce, która cieszyła się dość sporym powodzeniem, moŜemy udać się na dalsze zwiedzanie wystawy.
CóŜ my tu jeszcze mamy? Przede wszystkim bogatą ekspozycję firm oferujących kasowniki, automaty biletowe, panele informacyjne, a takŜe większe systemy pokładowej i globalnej kontroli ruchu
pojazdów. Nie zabrakło tu firm zarówno polskich
(Emtal, Pixel, R&G, Taran) jak i zagranicznych
(m.in. Buse, Mesit, Elektroline).
Bardzo efektownie zaprezentowała się firma
Astomal z Wilkowic koło Leszna, specjalizująca się
w produkcji laminatów poliestrowych i epoksydowych. Na jej stoisku moŜna było obejrzeć ich wyrób
eksportowy – przód holenderskiego autobusu Phileas, wyglądający bardzo futurystycznie.
Wygląda na to, Ŝe na rynek napędów i sterowania
zwrotnic tramwajowych coraz śmielej wchodzą czesi. Po sukcesie w Warszawie firma Pražskă Strojírna (producent elektrycznych i hydraulicznych
napędów zwrotnic) wraz z partnerami oferującymi
systemy sterowania zamontowała swoje testowe
wyroby juŜ w pięciu kolejnych miastach w Polsce i
swą ciekawą ofertą próbuje zachęcić kolejne przedsiębiorstwa.
Na koniec przyjrzyjmy się liderom, czyli laureatom
konkursu Złote Koła Komunikacji Miejskiej. Nagrodę
główną otrzymały dwie firmy: w kategorii „WyposaŜenie zaplecza technicznego – tramwaje” Złote Koła przyznano Przedsiębiorstwu ProjektowoWdroŜeniowemu Koltech z Raciborza za urządzenie do dynamicznego, bezdotykowego pomiaru
i monitoringu parametrów zestawów kołowych pojazdów szynowych komunikacji miejskiej; w kategorii „WyposaŜenie autobusów” nagrodę otrzymała
firma Drabpol z Częstochowy za stanowisko pracy
kierowcy produkcji SIEMENS Automotive AG. WyróŜnienia przyznano następującym firmom: w kategorii „Autobusy” MANowi za wspomniany wcześniej
autobus NL263 z silnikiem na wodór oraz Volvo za
autobus 7000CNG z napędem gazowym; w kategorii „WyposaŜenie tramwajów” Enice za przetwornicę
ENI-PT 600/24/AC stosowaną w łódzkich wagonach 805Na modernizowanych przez Elin EBG;
w kategorii „Elementy systemów obsługi pasaŜe-

rów” Meronie za kasownik Ticompact 01 produkcji
Elgeba Garatebau oraz R&G za podsystem wymiany informacji dla Dopravny Podnik Nitra na Słowacji.
Zwycięzcom gratulujemy, a sobie Ŝyczymy, by
w przyszłym roku wystawa była bardziej interesująca dla miłośników pojazdów szynowych.
Jarosław Girstun

Tramwaje w odwrocie
Tegoroczna Wystawa Komunikacji Miejskiej odbyła się w dniach 3–4 września, tradycyjnie na terenie Międzynarodowych Targów Łódzkich. JuŜ
sam rzut oka na listę wystawców nastrajał wszystkich miłośników tramwajów i trolejbusów raczej pesymistycznie. Jedyną obecną na wystawie firmą
oferującą gotowe tramwaje był Bombardier Transportation. Nie dana nam była jednak w tym roku
moŜliwość obejrzenia prawdziwego tramwaju czy
nawet jego makiety. Na stoisku tej firmy mogliśmy
pooglądać jedynie modele dobrze juŜ znanych
tramwajów: łódzkiego i gratzowego Cityrunnera
oraz krakowskiego NGT6. O ile moŜna sobie jakoś
wytłumaczyć nieobecność Škody czy Siemensa,
które to raczej nie mają szczęścia w naszym kraju,
o tyle brak Konstalu – jedynego polskiego producenta – na praktycznie jedynej tego typu imprezie
w kraju dość trudno zrozumieć. Krajowe zakłady
zajmujące się kompleksową naprawą i modernizacją taboru równieŜ raczej zawiodły. Obecne były
tylko ZRT Łódź i ZUTiKT Chorzów. Na stoisku tego
drugiego mogliśmy obejrzeć wyremontowany wózek. Bardzo skromnie prezentowała się ekspozycja
firm produkujących aparaturę elektryczną. Wprawdzie obecni byli dwaj europejscy potentaci: Kiepe
Elektrik i Elin Ebg Traction, ale nie przywieźli ze sobą Ŝadnego wyrobu. Rynek krajowy reprezentowały
równieŜ tylko dwie firmy: Enika i Woltan. Na stoisku
Woltanu mogliśmy przyjrzeć się słynnemu (nagrodzonemu medalem na Światowych Targach Wynalazczości i Innowacji w Brukseli w listopadzie ubiegłego roku) wyłącznikowi stacyjnemu, testowanemu
od pół roku na podstacji Świętojańska w Poznaniu,
nowemu wyłącznikowi hybrydowemu dla tramwajów
oraz falownikowi dla modernizowanych tramwajów
105N, który juŜ niebawem zamontowany będzie
w warszawskim tramwaju nr 2009. Gratulacje naleŜą się chyba komuś, kto wymyślił nazwę dla tego
falownika – brzmi ona ZF, czyli tak samo jak nazwa
firmy produkującej przekładnie, nota bene równieŜ
obecnej na tej wystawie. Nowością firmy ENIKA był
równieŜ falownik, ale przeznaczony dla modernizowanego właśnie poznańskiego wozu. Zapowiada
się więc ciekawa rywalizacja o to, której firmie uda
się uruchomić pierwszy w pełni polski tramwaj
z napędem asynchronicznym. Wśród pozostałych
firm oferujących podzespoły i urządzenia dla tramwajów równieŜ dominowali raczej starzy znajomi:
Hannig & Kahl (hamulce), Stemmann-Polska (pantografy), Bumar-Łabędy (przekładnie).
Wyjdźmy teraz na moment z hali i popatrzmy, co
teŜ przygotowali dla nas w tym roku producenci autobusów. Jak zwykle zjawiły się tu wszystkie liczące
się firmy: Kapena, MAN, Solaris, Volvo, Grupa Za6
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Duszno, ciasno,
ale komfortowo
Kontrowersje wokół zakupu dla łódzkiego MPK
ultranowoczesnych Cityrunnerów nie zanikają. Po
dyskusji na temat zasadności tak drogiego zakupu,
w Dzienniku Łódzkim z 7 czerwca ukazał się artykuł, którego autor ze zgrozą relacjonuje swą podróŜ
nowym tramwajem. Jak pisze, z radością zakończył
ją po przejechaniu jednego przystanku, gdyŜ dawno
juŜ jego organizm nie wydalał potu w takim tempie.
Odczucia jego były zresztą zgodne z minami pozostałych pasaŜerów. Autor tekstu postanowił otworzyć okno, zamarł jednak przy realizacji tego zamiaru, gdyŜ ujrzał jedynie symboliczne „lufciki”. Sytuacja ta przypomina wydarzenie z jubileuszu 120lecia komunikacji miejskiej w Szczecinie, gdy zachwyceni nowoczesnym wagonem 116Na/1 mieszkańcy miasta, tłumnie w nim zgromadzeni, ze zdumieniem wpatrywali się w grupkę miłośników ze
stolicy, która zmuszona do przejaŜdŜki cudem polskiej techniki tramwajowej (po awarii wagonu
105N), rozpaczliwie wykrzykiwała „wypuśćcie nas
z tego” i z radością pognała do podstawionej rezerwowej stopiątki. W tym miejscu obu wagonom (Cityrunnerowi i 116Na/1) naleŜy oddać sprawiedliwość
o tyle, Ŝe duszność panuje nie tylko w tych produktach, ale we wszystkich nowoczesnych (niskopodłogowych!) autobusach i tramwajach. WiąŜe się to
m.in. z przepisami zabraniającymi produkcji okien,
które po otwarciu umoŜliwiałyby pasaŜerowi wychylanie się bądź wysuwanie dłoni, co moŜe prowadzić
do wypadków. Producenci odpowiadają, Ŝe moŜna
przecieŜ zamówić tabor z klimatyzacją, ale... Chyba, Ŝe klimatyzacja byłaby obligatoryjna,
w czym rola naszych ustawodawców. Natomiast
cieszy fakt, Ŝe ta istotna wada nowoczesnego taboru przestała być tematem tabu, zwłaszcza w mediach. Podobnie zresztą jak ciasnota, spowodowana przystosowaniem – bądź co bądź zagranicznych
konstrukcji – do zachodnich warunków komunikacji
miejskiej, gdzie podróŜuje się komfortowo (na siedząco i z klimatyzacją) i bez tłoku. Do tej pory zewsząd wszak słychać było jedynie o obszerności,
wygodzie, komforcie, itd. To z kolei tym bardziej zachęcało do zakupu takich pojazdów i stwarzało wokół nich atmosferę euforii. Co ciekawe, identyczne
hurraoptymistyczne komentarze moŜna było znaleźć w prasie, gdy do przedsiębiorstw docierały
pierwsze jelcze-berliety. Był to tabor na licencji

francuskiej, tak samo niedostosowany do polskich
warunków i ciasny, a jednak czytało się o nowoczesności i komforcie.
Potrzebę zakupu taboru niskopodłogowego trudno przecenić. Niemałe jest teŜ zainteresowanie realizowanymi przezeń kursami ze strony pasaŜerów,
co nie dziwi, zwaŜywszy jaką barierą dla starszych
osób są schody klasycznego ikarusa. Dlatego do
wykazywania ich w rozkładach jazdy przekonały się
nawet tak zacofane w tym względzie miasta, jak
Częstochowa. Dotąd wychodzono tam z załoŜenia,
Ŝe „któŜby na wózku inwalidzkim chciał czekać na
autobus”. Jeśli nie wiadomo, gdzie go szukać, to
istotnie nikt. Ale chciałoby wielu, a dochodzą jeszcze wózki dziecięce, inwalidzi o kulach i po prostu...
ludzie starsi. Zdziwiłby się kaŜdy, obejmując stanowisko telefonicznej informacji o komunikacji miejskiej, jak wielu telefonujących pyta o autobusy niskopodłogowe. Jednak – zwłaszcza w rezultacie
ostatnich upałów – coraz więcej pasaŜerów celowo
wyszukuje w rozkładach autobusów wysokopodłogowych (czyni tak sam niŜej podpisany, chyba Ŝe
jest to dzień chłodny), a opinie starszych osób, Ŝe
„w tych starych nie jest tak duszno” słyszy się coraz
częściej. Dlatego wydaje się, Ŝe mimo niekwestionowanej potrzeby duŜego udziału nowoczesnego
taboru niskopodłogowego, nie moŜe on stanowić
podstawy parku taborowego przedsiębiorstw komunikacyjnych. Pewna część taboru po prostu musi
pozostać klasyczna. Przy czym słowo „klasyczna”
musi tu być odpowiednio zrozumiane. Nie ma sensu kupować np. autobusów średniopodłogowych,
takich jak na przykład MAN SL223. Siedzenia są
w nich, tak samo jak w niskopodłogowcach rozmieszczone gęsto i na podestach, przez co dla pieszych tworzą się identyczne korytarze, przypominające ścieŜki w bunkrze. Tracimy więc niską podłogę
(i jej zalety), a nic nie zyskujemy. W ogóle większość autobusów III generacji tutaj po prostu odpada. Przykładem optymalnego pojazdu moŜe być
ikarus 415 czy przegubowy 435. Chodzi bowiem o
autobusy, w których całość podłogi znajduje się na
jednym poziomie, bez potrzeby uprawiania wspinaczki wysokogórskiej przy wdrapywaniu się na
podesty z siedzeniami, a jego konstrukcja umoŜliwia dowolny dobór ilości miejsc siedzących. Ostatni
problem to odpowiednie rozłoŜenie poszczególnych
autobusów
w
rozkładzie
jazdy.
W miastach, w których korki są codziennością, najlepiej sprawdza się sytuacja, gdy daną linię obsługuje tylko jeden typ taboru, gdyŜ często zdarza się,
Ŝe na przystanek autobus podjeŜdŜa niby punktualnie, tyle Ŝe jest to... poprzednia brygada. Tam lepiej
poszczególne linie obdzielić taborem tylko „niskim”
lub tylko „wysokim” (najlepiej wybrać dwie linie
o zbliŜonym przebiegu). W miastach o mniejszym
ruchu ten problem nie istnieje.
Rafał Lamch

125 lat komunikacji tramwajowej we Wrocławiu
W dniu 10 sierpnia 2002 r. wrocławskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej (TMKM)
przy współudziale tamtejszego MPK oraz Zarządu
Dróg i Komunikacji zorganizowało ogólnopolską
imprezę z okazji 125-lecia komunikacji tramwajowej
we Wrocławiu. Główną jej atrakcją była wielka parada tramwajów. Ale po kolei.
Impreza rozpoczęła się dokładnie w południe na

ul. Teatralnej. Praktycznie na całej długości tej niezbyt długiej śródmiejskiej uliczki stały wszelakie
wagony tramwajowe. A były to (w kolejności od
„czoła” szyku): Jaś i Małgosia (typ Nowa Berolina,
nr 1 i 2), 4N-1332, 4N P-21, 102N-2110, 3×105Na
2434+2433+2464, zmodernizowany w Protramie
2×105Na 2355+2356 (wystąpił on zamiast szumnie
zapowiadanego wyremontowanego wagonu LH1217) oraz wyremontowany tamŜe dla ZKM Gdańsk
105NCh-1323. Ponadto w imprezie wzięły udział
jeszcze dwa wagony, które nie pojechały później
w paradzie. A były to: wagon konny nr 161 oraz LH1209 zwany potocznie Babą Jagą. Ten ostatni wagonik stał cały czas na ul. Wierzbowej (na najnowszym we Wrocławiu trójkącie torowym) i słuŜył za
punkt informacyjny. Warto dodać, Ŝe praktycznie
kaŜdy z tramwajów biorących udział w imprezie naleŜy do kogo innego. I tak: Jaś i Małgosia naleŜy do
Towarzystwa Miłośników Wrocławia, LH-1209, 4N1332 oraz wagon konny nr 161 do Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej, składy 3×105Na
2434+2433+2464, 2×105Na 2355+2356 oraz kanciak nr 2110 do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, eNka P-21 do warsztatów Protram,
a 105Nch-1323 do Zakładu Komunikacji Miejskiej
w Gdańsku.
Początkowo wstęp do wagonów mieli mieć tylko
miłośnicy komunikacji miejskiej zrzeszeni we
wszystkich polskich Klubach i Towarzystwach (do
tego celu stworzono specjalne listy uczestników).
Na szczęście TMKM od tego pomysłu odstąpił i jechać mogli wszyscy, gdyŜ pojawiła się takŜe spora
grupka miłośników niezrzeszonych oraz tłumy
mieszkańców stolicy Dolnego Śląska (impreza była
bardzo rozpropagowana w lokalnych mediach).
Punktualnie o godzinie 12:30 wagon konny zaprzęgnięty w zwierzaka o imieniu Kasztan wykonał
pierwszy, zarezerwowany dla oficjeli, kurs po ul.
Teatralnej. A potem kursował juŜ tak ze wszystkimi
chętnymi aŜ do godziny 16. Oczywiście z przerwami na odpoczynek. Niestety, w pewnym momencie
doszło do nieprzyjemnego zdarzenia, poniewaŜ
Kasztan wystraszył się Ŝółto-czerwonej wstęgi rozciągniętej w poprzek ul. Teatralnej (przeciąć ją miał
wice prezydent miasta, który jednak na obchodach
się nie pojawił). Przestraszony koń szarpnął i przewrócił pobliski betonowy słupek stojący na chodniku. Przy okazji zranił się w nogę. Na szczęście nic
powaŜnego mu się nie stało i woźnicy dość szybko
udało się go uspokoić. Po chwili Kasztan znów ciągnął swój wagonik.
O godzinie 13:00 ruszyła właściwa parada. Niestety, początkowo nikt nie pilnował szyku i po chwili
z parady nic nie było, bo część wagonów została na
światłach na poprzednich skrzyŜowaniach, a na
domiar złego na ul. Krupniczej w paradę „wjechała”
liniowa 4. Na szczęście po około 10 minutach do
roboty (blokada skrzyŜowań i pierwszeństwo dla
parady) wziął się jeden radiowóz Nadzoru Ruchu
MPK (daewoo lanos) oraz dwa radiowozy policji
(volkswageny), które równieŜ zaczęły zabezpieczać
paradę. Trzeba przyznać, Ŝe potem szyk trzymany
był do samego końca. Trasa przejazdu wagonów
wyglądała następująco: Teatralna – pl. Teatralny –
Świdnicka – Podwale – Krupnicza – Trasa WZ – pl.
Dominikański – Św. Katarzyny – Piaskowa –
Grodzka – Most Pomorski – Dubois – Mosty Mieszczańskie – Jagiełły – pl. 1 Maja – Podwale – Świdnicka – Piłsudskiego – Dw. Główny – Kołłątaja –
Skargi – Teatralna.
Warto równieŜ dodać, Ŝe mimo zapowiedzianego
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zakazu, z pasaŜerami pojechały składy protramowskie, czyli eNka P-21 oraz wagon gdański. Ponadto
nie obeszło się bez tradycyjnej maksymy miłośników: „nie ma świętowania bez zatrzymania”. JuŜ na
początku parady, na ul. Kazimierza Wielkiego (Trasa W–Z) do takowego zdarzenia doszło. Wszyscy
myśleli, Ŝe stało się coś powaŜnego (postój miał
miejsce przy przejściu dla pieszych), ale wyjaśnienie okazało się banalne. Mianowicie w wagonie 4N
1332... zwymiotowało dziecko. Po około 10minutowym postoju tramwaje ruszyły w dalszą drogę. I potem jedynymi atrakcjami byli juŜ tylko miłośnicy „wiszący na oknach” poszczególnych wozów
i robiący zdjęcia w czasie jazdy. Przy okazji moŜna
teŜ było obserwować zdziwienie przechodniów oraz
kierowców aut, którzy nie do końca wiedzieli jak się
zachować widząc taki korowód wszelakich wagonów tramwajowych. Dodam jeszcze, Ŝe jedyny fotostop miał miejsce na (starych) Mostach Mieszczańskich – wagony bardzo ładnie się na ich tle
prezentowały. Ponadto wielu miłośników poruszało
się na rowerach oraz komunikacją miejską w celu
uwiecznienia parady.
Po półtorej godzinie tramwaje wróciły na ul. Teatralną i tam po 15-minutowyn postoju (z wyjątkiem
wozów z Protamu, które udały się na ul. Legnicką)
rozjechały się we wszystkie części miasta. Kanciak
nr 2110 pojechał na KsięŜe Małe, potrójniak na Leśnicę, Jaś i Małgosia na Osobowice, 4N-1332 na
Klecinę, a skład 2×105Na 2355+2356 (mający imitować wagony typu 105Ng – nie mylić jednak
z warszawskimi 105Ng!) na Biskupin oraz Sępolno.
Te trasy obfitowały juŜ w liczne fotostopy. Brać miłośnicza z Warszawy, Wrocławia, GOP-u, Gdańska,
Bydgoszczy, Poznania oraz Krakowa pojechała
oczywiście największym rarytasem imprezy, czyli
składem 3×105Na. Zwłaszcza, Ŝe skład ten podąŜał
do Leśnicy, gdzie – jak wiadomo – jedzie się przez
szczere pola (w stylu linii podmiejskich w Łodzi).
Impreza była bardzo udana. Mimo wcześniejszych obaw nie doszło do Ŝadnych waśni i kłótni.
Trzeba przyznać, Ŝe wrocławski TMKM bardzo solidnie przyłoŜył się do organizacji (m.in. bezpłatne
przejazdy dla miłośników w dniu imprezy oraz dzień
po niej). Prezentowane wagony budziły zainteresowanie. Zwłaszcza 3×105Na (ostatni raz takowe kursowały po Wrocławiu przed powodzią w 1997 r.)
oraz gdański 105NCh. Szkoda tylko, Ŝe nie pojawił
się wyremontowany ostatnio LH-1217. Ale na pewno jeszcze kiedyś będzie miał okazję. Ponadto
moŜna się było wiele dowiedzieć na temat samego
miasta oraz pogawędzić z miłymi motorowymi
z MPK. Jednym słowem wszyscy do domów wrócili
bardzo zadowoleni. Oby więcej takich imprez!
Krzysztof Lipnik

Odpowiedź do
Górnośląskiej polemiki
W odpowiedzi do zaprezentowanej polemiki pozostawiam do rozwaŜań następujące aspekty dyskusyjnego rozwiązania, które stanowią równieŜ
uzasadnienie zaprezentowanego wcześniej przeze
mnie poglądu:
1. W rzeczywistości pociągi linii nr 32 to pociągi
linii nr 22 oznakowane jako linia nr 32. Oznaczenie
pociągów ww. linii zgodnie z występującym podczas realizacji kursu otablicowaniem w duŜym
stopniu utrudniałoby słuŜbie kontroli ruchu komunikację z pociągami.
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2. Wprowadzanie kursów skróconych do pętli Gołonóg Podstacja dla linii nr 22 jest rozwiązaniem
znacznie mniej korzystnym niŜ skracanie relacji całej linii – taką moŜliwość istnieje dla linii nr 28.
W przypadku zastosowania takiego rozwiązania nie
zwiększono by w sposób poniekąd sztuczny (wprowadzenie nowej linii nie oznacza zwiększenia oferty
dla pasaŜerów) ilości linii tramwajowych w układzie.
3. Pomysł wspólnych tabliczek przystankowych
dla linii jadących do jednego przystanku końcowego
jest w sprzeczności z niektórymi postulatami przewozowymi zgłaszanymi przez pasaŜerów:
- częstotliwości – wspólny rozkład uniemoŜliwia
przez pasaŜera odczytanie informacji o częstotliwości oraz czasie kursowania linii; jest to informacja istotna w przypadku planowania przez pasaŜera podróŜy;
- punktualności i niezawodności – dzięki stosowaniu osobnych rozkładów jazdy dla poszczególnych linii pasaŜer jest w stanie samodzielnie zaobserwować występujące ewentualnie odchylenia
kursu od rozkładu jazdy, bądź teŜ kursy niewykonane; postulat punktualności wśród postulatów
zgłaszanych przez pasaŜerów ma najwyŜszą
rangę.
4. Osobny rozkład jazdy w przypadku stosowania
jednolitej dla linii obsady taborowej umoŜliwia pasaŜerowi uzyskanie informacji, jakim taborem obsługiwany będzie dany kurs (wśród wspomnianych
przez autora linii nr 21, 22 i 28, jadących do Huty
Katowice, linia nr 21 obsługiwana jest w dni robocze taborem typu 2×105N, zaś pozostałe taborem
1×105N).
5. Zgadzam się z autorem, Ŝe zastosowanie
wspólnego, bądź teŜ identycznego opisu trasy dla
linii jadących do tego samego przystanku końcowego tą samą trasą jest korzystnym rozwiązaniem;
osoby podróŜujące daną trasą mogą w krótszym
czasie odczytać informację o godzinach odjazdów,
a jednocześnie nie stoi to w sprzeczności z wymienionymi w punkcie 3 i 4 postulatami.
6. W historii komunikacji tramwajowej w regionie
górnośląskim stosowane były juŜ kursy w wydłuŜonych i skróconych relacjach (pomijam kwestię wyjazdów na trasy i zjazdów do zajezdni), jednakŜe
rozwiązanie jednokierunkowego nadania osobnego
numeru dla skróconej relacji nie było stosowane.
Na łamach Przystanku dziękuję autorowi polemiki
za poinformowanie o nowych faktach dotyczących
problemu linii jednokierunkowych. Mimo iŜ w niektórych kwestiach jestem raczej tradycjonalistą i do
nowych rozwiązań podchodzę z pewną dozą
ostroŜności, to chętnie zapoznaję się z metodami
stosowanymi w innych miastach.
Andrzej Soczówka
Przystanek przedstawia

Praga (cz. 5)
U bram nowoczesności
W 1975 roku do Pragi dociera następna partia
polskich „ogórków”, które z numerami 4889 do 4919
trafiają do zajezdni Libeň. Cała tajemnica pojawienia się jelczy na ziemi czeskiej tkwi w tym, Ŝe zakłady Karosa w Vysokim Myto w 1972 roku ukończyły produkcję kultowych pojazdów, natomiast
w Jelczu produkcja szła pełną parą jeszcze do 1983
roku. Dość powiedzieć, Ŝe na tej dostawie współpraca Jelcza i MHD definitywnie się zakończyła.
Vysoke Myto tymczasem zarzuca Pragę mode8

lem SM11, w samych latach 1974–76 aplikując
prawie 800 sztuk tegoŜ (do numeru 6424). W tym
zalewie do miasta docierają takŜe dwa (5943
i 5944) autokary SL11. W latach 1977–79 napływają kolejne (6425–6934). W tym samym okresie pojawia się na ulicach miasta nowatorska konstrukcja
– ikarus 280.08. Pierwsze 20 sztuk przyjechało w
1977 roku niejako w roli autobusów testowych. Ponumerowano je w przedziale 4000–4019, wszak
ikarusy 620 i pierwsze „ogórki” juŜ dawno dokonały
swojego Ŝywota, pozostawiając wolne numery.
W późniejszych latach rytm praskiej komunikacji
odmierzały kolejno otwierane odcinki metra.
12.08.1978 roku otwarto trasę Leninova (obecnie
Dejvicka) – Nam. Miru. Tym samym stacja Muzeum
połoŜona pod placem Wacława (Vaclavske Nam.),
stała się stacją przesiadkową. Dwa lata później
(7.11.1980 r.) linię C wydłuŜono z Kačerova do Kosmonautu (teraz Haje), zaś linię A z nam. Miru do
Želivskeho (20.12.1980 r.). W następstwie kaŜdego
z tych wydarzeń następowało przeorganizowanie
komunikacji autobusowej w rejonie otwieranych odcinków. Znikały więc zapełnione linie autobusowe
w kierunku centrum, natomiast gęstą sieć połączeń
otrzymywały osiedla leŜące nieco dalej od stacji
metra. Przy stacjach tworzono punkty przesiadkowe. Zanim się to wszystko jednak wydarzyło, poczciwe praskie autobusy w połowie lat 70. znalazły
swoją niszę w praskiej komunikacji i starają się ją
coraz intensywniej wypełniać. Jako Ŝe próby zakończyły się, oczywiście, pomyślnie, węgierski
symbol socjalizmu stał się jednym z ulubionych zakupów praskiej MHD, chociaŜ nie zdarzyło się (nie
licząc przełomu 1989/90), by któregoś roku kupiono
go więcej niŜ autobusów krajowych. W 1979 roku
na trasy wyruszyły wozy 4020–4087, a przez najbliŜsze 10 lat przybywało sukcesywnie po 30–40
sztuk. 3 listopada 1984 roku w kierunku północnym
wydłuŜono linię C do dworca Holešovice (z początku Fučikova), dzięki czemu ten peryferyjny dotąd
dworzec moŜna było wykorzystywać jako punkt
przesiadkowy z pociągów podmiejskich. Rok później ruszyła trzecia linia metra oznaczona literką B,
na trasie Florenc – Smichovske Nadraži, co znacznie skróciło podróŜ z centrum do osiedli okalających
z zachodu Pragę, a takŜe pozwoliło wyprowadzić
praktycznie cały kolejowy ruch podmiejski w kierunku Berouna z Dworca Głównego. W sierpniu 1982
roku autobusy opuszczają zajezdnię Pankrac.
W 1982 roku pojawiają się pierwsze autobusy karosa C734, które – co tu kryć – mają znacznie bardziej nowoczesny (jak na owe czasy) wygląd i konstrukcję. Bez wątpienia jest to do dziś, jeśli nawet
nie najbardziej popularny, to najbardziej opatrzony
autobus naszych południowych sąsiadów. W latach
1982–1987 dotarł do Pragi w dawce 96 sztuk
(3001–3096). JuŜ w pierwszym roku zastąpiony
jednak został modelem B731, który z zewnątrz zdecydowanie niczym się nie róŜni, jednak rozplanowanie wnętrza bardziej przypomina autobus miejski. B731 kupiono w 1982 roku 227 sztuk (3201–
3427), w dwóch następnych napłynęły 3428–3704,
w kolejnych dwóch 3705–3999. Jako Ŝe od 4000
numerowano ikarusy, dalsze dostawy zajęły następny tysiąc odziedziczony po pierwszych SM11.
W latach 1985–86 praska MHD stała się takŜe właścicielem czterech turystycznych karos LC735
(3170–3173). W połowie lat osiemdziesiątych zostaje oddana do uŜytku nowa zajezdnia Řepy. Jako
ciekawostkę dodam, Ŝe 15 czerwca 1985 roku MHD
uruchomiło po 65 latach postoju kolejkę linową na
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Petřin. Zadziwiać moŜe nas więc mnogość form
prowadzenia komunikacji przez jedno przedsiębiorstwo. W 1987 roku do miasta przybywa następna
partia karos B731 (5200–5558) i coraz mniejsze
partie: 5559–5808 do 1990 roku, 5809–5928 do
1993 i 5929–5968 z maja 1994 roku.
11.07.1987 linię A przedłuŜono symbolicznie do
Strašnickiej, a 26.10.1988 r. B do Novych Butovic,
jednak po powstaniu odcinka Strašnicka – Skalka
w 1990 roku (otwarcie 6.07.) i Nove Butovice – Zličin (11.11.1994 r.) zlikwidowano problemy z dojazdem do centrum większości praŜan. I tak, gdy
22.11.1990 r. oddano do uŜytku fragment linii B Florenc – Českomoravska, moŜna było uznać to za kolejny etap budowy, ale dopiero oddane w 1998 r.
przedłuŜenie do Černego Mostu – Počernickiej poprawiło znacznie sytuację tego rejonu miasta, choć
to chyba jeszcze nie koniec, zwaŜywszy, Ŝe właśnie
w tym rejonie budowa nowych osiedli posuwa się
najszybciej.
W latach 1989–90 MHD otrzymała co prawda
jeszcze „złoty strzał” (odpowiednio 100 i 70 autobusów (4423–4522 i 4523–4592), ale w następnym
roku zakupiono juŜ tylko jeden (4593), który był
ostatnim fabrycznym ikarusem na ulicach Pragi. Co
prawda, w latach 1992–93 DP Pardubice przekazał
jeszcze do stolicy 19 wozów, które otrzymały numery po pionierach (4001–4019), ale na tym madziarska nawałnica się zakończyła. Początek lat 80. to
takŜe resztki impetu karos SM11. W 1980 roku trafiają do Pragi 6935-7099, a w 1981 7100–7241.
Jeszcze w 1983 MHD odkupi od ČSAD kilka sztuk,
część swoich przerobi na autokary i pojawią się
numery 7300–7307, 7500, 7501 i 7551. Jakby jednak nie patrzeć, przez ulice miasta w ciągu 15 lat
przewinęło się ponad dwa tysiące SM11. W 1991
roku na ulicach Pragi pojawiają się pierwsze przegubowe autobusy karosy B741 (jak łatwo się domyślić – dwuczłonowa wersja B731). Otrzymują numery 6001–6003. Następna ich partia (6004–6064)
dochodzi w 1993 roku. W 1991 roku praska komunikacja miejska przekształca się w spółkę akcyjną
o nazwie Dopravni Podnik Hlavniho Mĕsta Prahy
Akciova Společnost. Pod koniec tego samego roku
(20.12.) urzędy powiatowe (okresni uřad) Prahavychod i Praha-zapad zawierają porozumienie
z okolicznymi gminami Hovorčovice i Ořech
o wprowadzeniu zintegrowanego systemu transportowego z Pragi do wymienionych gmin. Istotnie, juŜ
11.01.1992 roku do Hovorčovic wyjechała linia 351,
a do Ořecha 352 i to był początek budowy nowoczesnego systemu transportu podmiejskiego.
21 lipca 1992 roku władze Pragi podpisały umowę z ČSD, która miała na celu włączenie kolejowych przewozów podmiejskich w system transportu
miejskiego. Rzeczywiście, juŜ od 1 października
owego roku moŜna było podróŜować pociągami
z waŜnym biletem komunikacji miejskiej w obrębie
23 stacji i przystanków na sieci ČSD do odległości
10 km od centrum miasta. 31 sierpnia 1993 roku
Rada Miasta rozpoczęła prace nad powołaniem organizacji koordynującej działalność transportu miejskiego i podmiejskiego w rejonie stolicy. 25 listopada podjęto stosowną uchwałę i od 1.12.1993 r.
działalność rozpoczął ROPID – Regionalna Organizacja Prowadzenia Przewozów Zintegrowanych.
JuŜ 1 kwietnia 1994 roku ROPID zawiera umowy
z lokalnymi przewoźnikami na obsługę kilku linii
komunikacji miejskiej, a od 1 lipca umowa z ČD pozwala podróŜować pociągami z biletem MHD po terenie całej Pragi. Dodajmy, Ŝe 1 stycznia 1993 roku

doszło do rozdzielenia Czech i Słowacji, które stanowią odtąd dwa odrębne państwa. Rozdzieliły się
teŜ zarządy kolejowe, dlatego trzeba było odnowić
umowy.
W 1993 roku powstaje w Pradze Muzeum Komunikacji Miejskiej. Z połową lat 90. DP Praha zabiera
się do kolejnej wymiany parku taborowego. Dostarczane z Vysokiego Myto karosy mimo ciągłości serii
uzyskują bardziej nowoczesną sylwetkę i są wyposaŜane w silniki spełniające normy Euro II. Kolejne
serie przegubowców B741 są wzbogacane o jakąś
nowinkę (do 6174), a wersja B941 z lat 1997–98 to
juŜ niskopodłogowa odpowiedź na autobusy zachodnie (6175–6279). W latach 1994–95 przybywa
teŜ autobusów jednoczłonowych karosa B731
(7001–7040, 7129–7253) i B732 (7041–7128), które są nieustanną modernizacją podstawowej wersji.
W zajezdni Hostivař pojawiają się 3 neoplany 4014
(3001–3003). 1 stycznia 1995 r. nowelizuje się taryfę linii podmiejskich i wygospodarowuje dla nich
numerację powyŜej 300. Dodajmy, Ŝe linie oznaczone powyŜej 400, które pojawiły się nieco później, nie wjeŜdŜają na teren Pragi, ale zapewniają
moŜliwość dogodnych przesiadek z linii podmiejskich lub pociągów w okolicy. Od 31 maja tegoŜ roku do systemu włącza się dodatkowych 16 stacji
i przystanków ČD. 25 lipca 1995 roku rozstrzygnięto
przetarg na obsługę autobusowych linii podmiejskich, a od 1 stycznia 1996 roku dla podróŜujących
z czasowymi biletami wprowadza się 4 taryfy podmiejskie. Od 1 czerwca w systemie tym istnieje juŜ
moŜliwość przesiadania się w czasie waŜności biletu.
W miarę upływu czasu zwiększa się zasięg linii
objętych systemem PID: 1.06.1996 r. linie wkraczają na teren powiatu (okresu) Beroun, w następnym
miesiącu – Mĕlnik, 1.09.1997 r. – Přibram,
24.05.1998 r. – Kladno. Od 1 stycznia 1997 roku
wprowadza się nowy model finansowania przewozów i rozdziału dotacji. W sierpniu 1996 roku do
miasta docierają pierwsze zmontowane w Vysokim
Myto wozy renault citybus. Numeracja w zakresie
3004–3086, nie jest w pełni obsadzona, z uwagi na
niedobitki karos C734 z końca lat 80., które ją wykorzystują, mimo iŜ kilka sztuk po naprawach głównych przenumerowano na 5971–5974 (ten ostatni
słuŜy jako wóz szkoleniowy). Następne dostawy citybusów numerowane są powyŜej 3200 i dostarczane praktycznie do dziś dnia (do marca 2002 roku w sumie 222 sztuki). Na podzespołach francuskich budowane są takŜe najnowsze wersje karosy
B941E, które Praga kupuje od marca 1999 roku
(6280–6349), B931 od stycznia 1996 (7299–7467),
B931E z 1999 roku (7468–7487) i dostawa z 2001
roku (7260–7269).
Warto dodać, Ŝe na ulicach Pragi spotkać moŜna

Między przystankami
" Taborowe zawirowania. Kilka dni temu odstawiono głogowski zestaw 130+131 i obecnie jest
juŜ rozbierany w ZNT. W tym momencie w róŜnej
fazie bezczynności znajdują się wagony: 1,

prototypy niektórych konstrukcji. I tak z numerem
3000 jeździ karosa B732 model 92, 3004 to karosa
renault citybus, 7299 to karosa B931 (wcześniej
jeździła z numerem 3005). Oprócz tego, w praskich
zajezdniach stacjonują autokary turystyczne:
w Kačerovie karosa LC735.20 z września 1989 roku (nr 3179), a pozostałe w Hostivařu – mercedesy
DB0-350 z 1997 roku (3181, 3184), DB0-404
z maja 1998 (3186), neoplan N212SHD z kwietnia
1997 (3183) i karosy LC936.1036 z września 1998
(3186–3189).
Od 1 maja 2000 roku istnieje moŜliwość kupna biletów u kierowcy, a 24 września tego roku linie PID
spowijać zaczęły powiaty Kolin, Kutna Hora
i Benešov. 1.09.2001 roku zmodyfikowano nieco
układ linii nocnych, a na końcu miesiąca uruchomiono dodatkowe linie w gminach Odolena Voda
i Kralupy nad Vltavou, a połączenie z systemem
uzyskały miejscowości powiatu Mlada Boleslav. Od
1.03.2002 roku praską i okołopraską komunikację
obsługuje juŜ 15 przewoźników:
- Dopravni Podnik hl. m. Prahy, akciova spol.;
- Milan Bado (linia 232) dysponuje karosami o numerach 1001–1006;
- Jaroslav Štĕpanek (linie 110, 386, 557) posiada
róŜne karosy (1031–1046);
- Hotliner s.r.o. Sp. z o.o. (linie 302, 303, 304, 343,
344, 347, 484, 496) eksploatuje karosy (1050–
1097);
- Martin Uher – Autobusova doprava (linie 255,
317, 318, 320, 321, 322, 330, 338, 348, 349, 360,
388) posiada karosy (1100–1129);
- ČSAD Praha-zapad (linie 173, 192, 313, 314,
315) eksploatuje karosy (1151–1175);
- Probo Trans, Beroun s.r.o. od 1.03.2002 r. (linie
384, 425) ma dwie karosy (1201, 1202);
- ČSAD Praha Vršovice (linie 165, 328, 331, 332,
333, 334, 335, 336, 337, 339, 341, 342, 361, 362,
363, 369, 383, 385, 389, 390, 393, 394, 403, 465,
489, 497, 498), eksploatuje karosy (1251–1338);
- ČSAD Kladno a.s. (linie 307, 316, 319, 340, 350),
posiada karosy (1390–1410);
- Jana Barnatova – Spojbus (linie 308, 309, 310,
311, 380) ma teŜ zbiór karos (1411–1428);
- ČSAD Středni Čechy s.r.o. – dawniej ČSAD Praha Smichov (linie 345, 346, 367, 368, 370, 371,
373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 395, 399, 405,
406, 407, 408, 413, 416, 417, 418) wykorzystuje
karosy (1501–1555)
- ČSAD Polkost s.r.o. – dawniej ČSAD Kolin (linie
381, 382, 387, 391, 392, 402, 404, 409, 410) ma
autobusy numerowane kolejno w zakresie 1601–
1632, z czego 1601, 1607, 1608 to odkupione od
DP hl. m. Prahy ikarusy 280.08, 1632 to mercedes benz O305 Vario. Pozostałe autobusy to róŜne odcienie karosy.

- ČSAD Benešov a.s. (linia 401) ma autobusy SOR
9.5 (1651) i karosa C734 (1652);
- OAD Kolin s.r.o. (linie 421, 422) posiada karosy
(1701–1705);
- ČD, które w ramach PID obsługują rejon o promieniu ok. 40 km od centrum Pragi (najdalej połoŜony jest przystanek Beroun-Popovice – około
48 km od stacji Praha hl. n.)
Obecnie DPHM dysponuje prawie 1340 autobusami, które stacjonują w sześciu zajezdniach:
Dejvice, Kličov, Vršovice, Kačerov, Hostivař i Řepy.
Obsługują one:
- linie dzienne: 101–104, 106–109, 111–124, 126–
131, 133, 135–152, 154–158, 160–164, 166–168,
170–172, 174–177, 179–189, 191, 193–200, 202,
203, 205, 207, 208, 210–213, 215–219, 221–226,
228–231, 233–235, 238, 239, 241–251, 253, 254,
256, 257, 259–269, 271–274, 277 i 280;
- linie regionalne: 301, 305, 306, 312, 323, 324,
325, 326, 327, 329, 338, 351–359, 364, 365, 366,
372 i 386;
- linie nocne: 501–512, które stanowią uzupełnienie nocnej sieci tramwajowej;
- linie szkolne: 551–556, 558–572, wykonujące
dziennie po jeden, dwa kursy; w Polsce nazwalibyśmy je gimbusami. Linię 557 obsługują autobusy Jaroslava Štĕpanka).
- linię 725 wykonującą jeden kurs skomunikowany
z pociągami na dwóch róŜnych liniach kolejowych;
- linie I1 i I3, 798 i 799 przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
- Darmowe linie T, E, S, C, O dowoŜące klientów
z okolicznych osiedli do supermarketu w Letňanach, którego nazwę tworzą.
Praskie tramwaje obsługują 26 linii dziennych i 9
nocnych. Metro na liniach A, B i C kursuje między
godziną 4:30 a 0:30 i do niego dostosowany jest cały system wzajemnych skomunikowań pozostałych
środków komunikacji MHD. Zatramwaje oznacza
się poprzez poprzedzenie nazwy zastępowanego
tramwaju literką X, jedynkę więc zastąpi w razie
czego X1, piętnastkę – X15. Zdarzają się teŜ interesujące zatramwaje nocne. Jeszcze w marcu bieŜącego roku kursował X54. Praskie przedsiębiorstwo, jak i cały system PID, jest pręŜnie rozwijającą
się organizacją. W 2004 roku planuje się oddanie
do uŜytku nowego odcinka linii metra C
z Dworca Holešovice do Kobylis. W Pradze rzeczywiście podróŜuje się wygodnie i przyjemnie.
Marcin Łańko
Informacje konieczne do napisania tego artykułu
zaczerpnąłem ze strony internetowej P. Pavla Hasenkopfa (w szczególności Vyvoj pražskych linek
1908–1974), a informacje o praskim taborze ze
stron PP. Petra Bechynĕ i Romana Vaňka.

108+109, 114+113, 130+131, 244+243, 246+245,
604, 616, 617, 651, 658, 665, 682, 276+277,
304+305, 316+317 i 330+331. Co ciekawe, nadal
kursuje kanciak nr 5 (przemalowany w barwy zakładowe) oraz skład 308+309. 7 tatr jest obecnie
permanentnie sprawnych, do tego stopnia, Ŝe raczą
zapowiadać przystanki na trasie. Natomiast 3 pozostałe ostro szykują się do ruchu.
" Combino w Poznaniu. 28.09. do Poznania
przyjedzie na pokazy amsterdamskie Combino.
Stacjonować ma w zajezdni S1 Głogowska, a kursować będzie na linii 14.
" JuŜ jeŜdŜą. Na ulice Poznania wyjechał zmodernizowany w Solcu Kujawskim jelcz 1477. Po raz

pierwszy widziano go 30.08. na linii 85. 4.09. na linii
1 pojawił się zestaw 158+127 po modernizacji. Mimo iŜ od prawie pół roku po MPK plącze się pismo
ze zgodą dyr. Firlika na przenumerowanie tego
składu na 104’’+103’’, „dół” postanowił wziąć sprawy w swoje ręce, czyli nie zrobić w tym zakresie
nic. „Środek” oznajmia, Ŝe jeszcze wszystko jest do
odkręcenia.
" Glizda się ruszyła. Dzięki naprawie przetwornicy, znów na ulicach Poznania moŜemy podziwiać glizdę 105N/2-400. Najczęściej jest widywana na liniach 1 i 5.
" 62 prawie jak 51. 27.08. w godzinach przedpołudniowych na linii 62 uwijała się deskorolka
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1359. Ciekawostką był fakt, Ŝe autobus miał uszkodzony wyświetlacz, który wskazywał linię 51. W
związku z tym za szybą wetknięto tablicę liniową
62. Mimo to pasaŜerowie wydawali się bardzo
zdezorientowani.
" Zimowy rozkład jazdy. Od 2.09. wszedł
w Ŝycie zimowy rozkład jazdy. Wszystkie tramwaje
wróciły na swoje trasy. Nie doszło do zamknięcia ul.
Starołęckiej, ale jeszcze nie wszystko stracone, bo
jeŜeli odwołanie jednej z firm od wyniku przetargu
uznane zostanie za nieuzasadnione, to moŜe dojść
do zamknięcia jeszcze w tym roku. Likwidacji uległa
linia autobusowa nr 50, natomiast uruchomiona została linia nr 99 na trasie Rataje Dworzec – Piłsudskiego – Inflancka – Bobrzańska – Krzywoustego –
Kinepolis (powrót przez Franowo – Krzywoustego –
Wiatraczną). Linię obsługuje wydział A1 jednym
wozem, dzięki czemu uzyskano 40 minutową częstotliwość w godzinach 9:00–23:00. W dni robocze
na 99 kursuje N4009, a w soboty i święta N4016.
Przestały takŜe kursować dwa dodatkowe autobusy
na linii 95, natomiast bezpłatną linię autobusową
Panorama zasilono drugą pszczółką.
" Ratowanie holowników. W zajezdni S1
trwają obecnie prace remontowe przy wagonie 4N12019. ENka ma juŜ wyremontowane podwozie, a na
ukończeniu są pobieŜne czynności blacharskie. Zaraz po niej na warsztat pójdzie 4N1-2020.
" Kolejne metry pozbruku. Przystanki
Szczawnicka dla obu kierunków wzbogaciły się
o nową, pozbrukową nawierzchnię, która komponuje się teraz z nowiutkim chodnikiem ul. Szczawnickiej. Na czas przebudowy przystanki przesunęły się
o kilkadziesiąt metrów i stanęły na cienkich nóŜkach
zakończonych felgami pewnych węgierskich autobusów.
" A co z siecią? Niedługo swą aktualność straci
dowcip z pierwszego numeru Nowinek z Pyrogrodu
(„– Dlaczego poznańskie Rondo Kaponiera jest
najwspanialszym miejscem w Europie?”). Nadal,
miejmy nadzieję, będzie z niego widać tatry, ale juŜ
nie Bałtyk – nieczynne od miesiąca kino. I tu pojawia się problem, bowiem do przygotowanego do
rozbiórki budynku nadal mocowana jest sieć trakcyjna na skrzyŜowaniu ul. Roosevelta i Bukowskiej,
a w okolicy nie pojawił się Ŝaden nowy słup trakcyjny.
" Wszystko się moŜe przydać. Nasi zwiadowcy wykryli nowe zastosowanie nieuŜywanej kotwy
mocującej niegdyś sieć trakcyjną w murze kamienicy znajdującej się po wschodniej stronie ul. Strzeleckiej (przy wylocie Krakowskiej). Od dłuŜszego
czasu jest wykorzystywana do podtrzymywania gustownego daszku nad wejściem do jednego ze
sklepów.
" Zmiany inaczej. Od 2 września zmiana obsługi brygad 4/1 i 4/3 odbywa się na... Dworcu Autobusowym Rataje.
Adam Białas, Krzysztof Dostatni, Tomasz
GieŜyński, Adam Konieczka, Grzegorz
Narkiewicz, Maciej Rudzki

Magazyn 995
26.08. Krótko przed godziną 16 motorowy 5/1
(skład 258+257) pomykającej na Stomil przekładał
ręcznie zwrotnicę na skrzyŜowaniu ul. Jana Pawła II
i Kórnickiej. Stojącego tramwaju „nie zauwaŜył” rowerzysta i wjechał w niego. Dodajmy, Ŝe rzecz działa się na przejściu dla pieszych. PoniewaŜ utarczka
słowna nie załatwiła sprawy, więc wkurzony cyklista
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Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzednia
reklama

-

Ŝółto-czerwony
biało-czerwononiebieski
barwy MPK
barwy MPK
kremowy
barwy MPK

Big Star
Big Star
Big Star
Big Star
Pruszyński
Big Star
-

Ŝółto-czarny
Ŝółto-czarny
Ŝółto-czarny
Ŝółto-czarny
biało-Ŝółty
Ŝółto-czarny
barwy MPK

5 Rovita
158+127 Netia
605
661
678
851

1404
1408
1410
1411
1477
1486
1636

kolor poprzedniego podkładu

obecna
reklama
tramwaje
Migren Patch
Natura
Super FM
autobusy
-

kolor obecnego
podkładu

uwagi

barwy MPK
barwy MPK

po NG

niebieski
biały
niebieski
czerwono-szarobiały

reklama naklejana
sam podkład
-

barwy MPK
barwy MPK
barwy MPK
barwy MPK
barwy MPK
barwy MPK
barwy MPK

po NG
po NG
opracował Łukasz Nowicki

wezwał policję, która pouczyła go o tym, do czego
słuŜy przejście dla pieszych, a do czego rower.
27.08. Raniutko wyruszająca z S3 na 4/3 stodwójka nr 33 zdąŜyła narozrabiać juŜ wjeŜdŜając na
r. Starołęka. Mimo kłopotów z rozruchem udało się
jej zjechać na prawoskręt w kierunku śegrza, z którego z powrotem do zajezdni wróciła popychana
przez 12/4 (292+293). Przez 26 minut unieruchomionych było 5 tramwajów.
27.08. Dla pracowników pogotowia technicznego
ten wyjątkowo pracowity dzień w zasadzie zaczął
się i skończył zapaleniem się tramwaju. O godzinie
10:30 ogniem buchnął silnik na drugim wózku
pierwszego wagonu 1/11 (256+255). Stało się to
przy Agromie i spowodowało 15 minutowe wstrzymanie. W roli pchacza wystąpiła 5/2 (248+247).
27.08. O godzinie 10:56 na wydzielonym torowisku
na moście Mieszka I wylądował opel astra powodując wstrzymanie w obu kierunkach. Po półgodzinie
pracownicy pogotowia tramwajowego odholowali
pojazd na pobocze.
27.08. Awarią hamulców szynowych na skrzyŜowaniu ul. Roosevelta i Bukowskiej swą złośliwość
ostentacyjnie zademonstrował 105NCh+105NChD
314+315. Dopiero po kwadransie udało się go zacząć spychać na S3. Odblokowanie okolic Kaponiery trwało dalsze kilkanaście minut.
27.08. Podczas wieczornego wydania Wiadomości
pękła sobie lewa szyna toru prowadzącego do Junikowa. Zdarzenie miało miejsce w okolicach skrzyŜowania ul. Grunwaldzkiej i Palacza. Prace spawalnicze trwały bez wstrzymania ruchu tramwajowego.
27.08. W tym samym czasie na stacji Kurpińskiego
zapalił się ostatni wózek tatry nr 401 (12/1). Motorniczy ugasił go przy pomocy gaśnicy. Tym razem
ruch był zablokowany przez 40 minut. W korku
utknęło 8 bimb. Vozidlo na Sobieskiego zepchnął
skład 112+111 (14/7).
28.08. Z powodu upalonego przewodu zasilającego przy pantografie, aŜ 25 minut ruch na pl. Wielkopolskim blokowała 1/6 (290+291). A wszystko
dlatego, Ŝe z tyłu nadjechał holender, z którym stopiątki za Chiny nie moŜna było połączyć i usterkę
trzeba było doraźnie usunąć na miejscu. Forteczański skład jednak uniósł się honorem i na S3
doturlał się o własnych siłach.
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29.08. Rezerwowy ikarus nr 1513 podczas wjazdu
na pętlę Os. Batorego zaliczył leŜący słupek znaku
drogowego. Rozdarł się przy tym ździebko tył autobusu i opona tylnego koła, które na miejscu wymieniło pogotowie techniczne.
29.08. Za pięć czwarta jakiś kretyn obrzucił kamieniami dojeŜdŜającą do stacji Słowiańska 14/2
(260+259). Spowodowało to wybicie bocznej szyby
w drugim wozie. Tramwaj po nawróceniu przez pętlę Sobieskiego ewakuował się na S1.
30.08. Na skręcie z pl. Wielkopolskiego w 23 Lutego helmut 680 (8/1) jadący w kierunku Okrąglaka
spróbował poderwać stodwójkę nr 34 (4/8) zmierzającą w kierunku przeciwnym. Nie umiał jednak okazać czułości, więc skończyło się na kilku wgnieceniach. Po 18 minutach przywrócono ruch.
30.08. Po południu na Placu Wolności inteligentny
niczym sygnalizacja świetlna kierowca wstrzymał
ruch tramwajowy stając swoim samochodem na torowisku. Tramwaje grzecznie ustawiły się w sznureczku. PoniewaŜ 13/2 (zestaw 296+297) zablokował przejście dla pieszych przy przystanku Marcinkowskiego, więc jego motorniczy postanowił cofnąć
tramwaj. Manewr jednak udał się dość średnio, bowiem jazda skończyła się na mordce holendra 881
(9/7) stojącego z tyłu. Stopiątki z uszkodzonym zderzakiem z tyłu pozostały na linii, a holender z oberwanym przednim odbojnikiem i zbitymi kierunkowskazami udał się do zajezdni. Ogółem wstrzymanie
trwało 22 minuty.
30.08. PoniŜszy opis, choć moŜe się tak wydawać,
wcale nie został zaczerpnięty z filmu gangsterskiego. O godzinie 17:32 (4 minuty przed planowym odjazdem) z Dworca Rataje odjechał ikarus 1555 linii
55/1. ZauwaŜył to dyŜurny ruchu oraz kierowcy
przebywający w PNR. O zgrozo, był wśród nich ten,
który powinien ww. autobus poprowadzić! Natychmiast powiadomiono o tym CNR. O godzinie 17:36
w pościg za uprowadzonym autobusem udały się
radiowozy Nadzoru Ruchu oraz Policji. Dzięki systemowi KWSR cały czas wiedziano, Ŝe autobus porusza się po trasie, stając na niektórych przystankach. PoniewaŜ zatrzymanie pojazdu wymagało
zachowania szczególnych środków ostroŜności
z uwagi na podróŜujących nim pasaŜerów, zdecydowano się na to dopiero o godzinie 17:52 na ul.

śywicznej (na wysokości pętli Nowa Wieś). Porywacza natychmiast zatrzymała Policja. Ikarus był
wyłączony z ruchu do godziny 20:00 (kursowała za
niego rezerwa).
02.09. Oberwany kloc hamulca szynowego przy
trzecim wózku wykoleił na pętli Piątkowska GT6608 (9/6). Przez 35 minut pętla była nieprzejezdna
– pozostałe 9 i 11 kierowano objazdami, a do ul.
Pułaskiego zasuwały 4 zatramwaje.
04.09. Jadący do M1 jako A/5 neoplan nr 1333 na
ul. Szwajcarskiej, tuŜ za skrzyŜowaniem z Kurlandzką, zjechał na pobocze w celu uniknięcia kolizji z samochodem osobowym. RóŜnica wysokości

była zbyt duŜa i autobus brzuszkiem oparł się na
krawęŜniku, a tylne prawe koło zawisło nad wyrwą
w poboczu. Pojazd przy nieocenionej pomocy pracowników pogotowia tramwajowego wyciągnął holownik. W sumie po półtorej godzinie do zajezdni
zjechał o własnych siłach.
05.09. Rankiem przez pół godziny ul. 28 Czerwca
(w stronę Królowej Jadwigi) blokował osobowy
mercedes z uszkodzonym przednim zawieszeniem.
Usunęła go pomoc drogowa. Przez ostatnie 10 minut wstrzymania tramwaje jadące z Dębca kierowano objazdem.
06.09. W pobliŜu skrzyŜowania ul. Majakowskiego

i Jana Pawła II zderzyły się jadące w kierunku
r. Rataje cięŜarowe volvo i ford transit, który wpadł
na torowisko tramwajowe. Dopiero po 25 minutach
usunęła go ZSR umoŜliwiając przejazd 6 unieruchomionym tramwajom.
06.09. Przy Agromie upalił się przewód zasilający
przy pantografie składu 232+231, który jako 1/14
jechał na Junikowo. Po 20 minutach tramwaj zepchnięto na nieuŜywaną pętlę Os. Lecha i tam doraźnie naprawiono. Stąd Na S1 zjechał o własnych
siłach.
Adam Konieczka

Równia pochyła

kach kolizji i wypadków nie było juŜ dawno – nie
zmienia to jednak zasadniczo postaci rzeczy, Ŝe taboru po prostu brakuje. Wypadki chodzą po ludziach (i tramwajach) i dlatego naleŜy odpowiednio
zabezpieczyć sobie moŜliwości funkcjonowania.
Tymczasem wchodzące obecnie w Ŝycie uruchomienie tramwajów nie zdradza znamion wykonalno-

ści.
W tabelkach znajduje się stan inwentarzowy
tramwajów MPK Poznań oraz oficjalne uruchomienie wagonów na liniach (w dni robocze, w szczycie
i poza nim). Ewentualne rozbieŜności w ilości posiadanych wozów wynikają z faktu, Ŝe helmuty
wprowadzane do ruchu wpisuje się na stan dopiero

Będące w katastrofalnej sytuacji taborowej poznańskie MPK, a ściślej jego tramwajowa część, co
roku robi wszystko co tylko moŜliwe, Ŝeby problemy
swe pogłębić. Prawdą jest, Ŝe 2002 rok był wyjątkowo nieszczęśliwy – tylu brzemiennych w skut-

Tab. 1. Stan inwentarzowy MPK Poznań (ZKT) na dzień 8.09.2002 r.
polskie

zajezdnia
S1 Głogowska
Gajowa
S2
Madalińskiego
S3 Forteczna
razem
ogółem

niemieckie

102N 102Na 105N 105Na 105N/2 105NCh 105NaD 105NChD GT6 GT6 (M) GT8 GT8 (N)
0
0
14
97
1
0
61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
12
13
11
2
6
0
55
0
1
15
1
0
0
0
0
2
6
14
152
1
1
76
1
4
12
21
11
8
245
16
32

holenczeskie
razem
derskie
1G 2G RT6N1
0 0
0
173
9 3
0
20
0 0
0
40
0 0
10
90
9 3
10
323
12
10

Tab. 2. Uruchomienie wagonów tramwajowych w dzień roboczy od 16.09.2002 r.

linia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
razem
rez. czynna
rez. techniczna
N21
ogółem
stan inwentarzowy
wskaźnik uruch. W %

S1 Głogowska
105N
sz
w
20
14
18
8
24
10
22
10
8
4
16
8
16
8
8
8
132
70
2
2
136
173
78,6

S2 Gajowa
1G/2G
sz
w
2
1
5
8
1
9
12
75,0

S2 Madalińskiego

GT8
sz
2
1
3
6

GT6
w

6
6

sz
4
4

1
7
8
87,5

GT8
w

1
5
3
9
1
1
11
14
78,6

S3 Forteczna

sz
2
3
5

w

3
9
4
4
20
20
24
83,3

4
2
3
9

105N
sz
w
12
2
12
10
24
12
58
14
2
60
72
83,3

102N
sz
w
6
6
6
8
75,0

5
5

ogółem
RT6N1
sz
w
5
5
5
10
50,0

5
5

sz
w
32
16
18
8
3
2
18
5
24
10
22
10
9
4
10
5
10
5
12
6
7
6
15
5
24
12
16
8
16
8
8
8
244 118
6
3
1
254
320
79,4

sz – szczyt komunikacyjny 5:00–18:00;
w – wieczór 18:00–22:30.
Linia 16 uruchamiana jest z częstotliwością co 10 minut (z jednym tzw. przeskokiem, tzn. brakującą brygadą, co daje chwilową częstotliwość co 20
minut) w godzinach 6:00–21:00.
Wagon 105N/2, jedyny jednowagonowy pociąg z S1, nie jest wpisywany do uruchomienia, ale liczy się do ogólnego stanu inwentarzowego MPK
Poznań.
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Tab. 3. Wskaźniki uruchomienia dla stanu inwentarzowego wagonów oraz faktycznej ilości sprawnych wagonów, wrzesień 2002.
S1 Głog.
S2 Gajowa
S2 Madalińskiego
105N
1G/2G
GT8
GT6
GT8
ogółem do uruchomienia w dzień roboczy
136
9
7
11
20
stan inwentarzowy
173
12
8
14
24
wskaźnik uruchomienia W [%]
78,6
75,0
87,5
78,6
83,3
ilość wagonów sprawnych
163
12
7
13
22
wskaźnik uruchomienia dla wagonów sprawnych W [%]
83,4
75,0
100,0
84,6
90,9
w momencie wyjazdu na linię. Przyznać jednak
trzeba, Ŝe wypaczają one wartości wskaźników,
gdyŜ wozy te (mowa o 616, 617 i 682) stoją w zajezdni juŜ ponad pół roku, absorbując w mniejszym
lub większym stopniu uwagę personelu technicznego i kierowniczego. Zatem, według nas, powinno
się liczyć je do ogólnej ilości posiadanych wagonów
(tab. 1).
W Poznaniu na początku września były 323 liniowe wagony tramwajowe, z tego aŜ 245 generacji
105N (w tym 1 wagon 105N/2 oraz reszta połączona w składy dwuwagonowe, co razem dawało 123
pociągi). Resztę stanowiły tramwaje jednowagonowe w liczbie 78 pociągów, z czego 10 to niskopodłogowe tatry, 8 to będące w katastrofalnym stanie
wozy generacji 102N, poza tym 12 holendrów,
a takŜe 16 krótkich i 32 długie helmuty. Od początku roku zdjęto ze stanu po wypadkach po jednym
wagonie GT6, GT8 i 102Na (odpowiednio 609, 660
i 58), a takŜe cztery 102Na, które według naszych
technicznych speców nie mogły juŜ dłuŜej jeździć
(11, 22, 46 i 65). Odeszło więc 7 składów. W tym
samym czasie do Poznania przybyło 11 wagonów:
5 doczepek typu B4, które momentalnie i skwapliwie zostały rozszabrowane na części zamienne,
a następnie pocięte na złom, a takŜe 4 wagony GT8
(N), z czego trzy jeŜdŜą oraz dwa GT6 (M), które do
dziś stoją i czekają na zmiłowanie. Tegoroczny bilans wykazuje więc ubytek 4 składów liniowych. Ale
to jeszcze nie wszystko. Wagony te ubyły głównie
w zajezdni S3 Forteczna (aŜ 5 wozów 102Na), natomiast „nowe” pojazdy świadczą usługi dla S2 Madalińskiego. Zatem w poszczególnych zajezdniach
wahania w ilości posiadanych pociągów przedstawiają się następująco: S1: 0; S2: +1; S3: -5. Wśród
pojazdów tramwajopodobnych, a więc stopiątek, sytuacja się klaruje – za 3–4 lata wszystkie będą
zmodernizowane, a znaczna ich część będzie posiadać doczepy czynne (juŜ teraz jest to większość
składów). CóŜ z tego, skoro obecnie w róŜnej fazie
(od odstawienia w krzaki do wykańczania na Gajowej) NG przechodzi po 5 składów z S1 i S3, a po
kilka następnych trzeba będzie odstawić do końca
tego roku. Tradycyjnie, najlepiej wygląda sprawa
wagonów holenderskich – na 12 posiadanych 12
R

E

K

L

A

M

Sklep modelarski „Pantera”, ul.
Gąsiorowskich 3, tel. 866-46-42,
poleca modele:
- kolejowe,
- lotnicze,
- pancerne,
- inne.
W sklepie „Pantera” otrzymacie
bezpłatnie Przystanek.
12

A

jest sprawnych i gotowych wspomóc cudze brygady
– do widoku amsterdamskich przegubowców na takich liniach jak 6 czy 15 moŜemy się spokojnie zacząć przyzwyczajać. Zwyczajowo solidne GT6
i GT8 w tym roku prześladuje wyjątkowy pech. Skasowano (wyŜej wspomniane) 609 i 660, ciągle nieznany jest los solidnie rozbitych 604, 658 i 665.
Bardzo długo juŜ stoi po kolizji 651. W międzyczasie, zamiast doprowadzać do stanu uŜywalności
wagony frankfurckie z tegorocznej dostawy (czyli
równieŜ wyŜej wspomniane 616, 617 i 682), trzeba
było zająć się odbudową zniszczonych w powaŜnych kolizjach wagonów 666, 667, 670 i innych...
Forteczańskie stodwójki mają dopuszczenie do ruchu do czasu przyjazdu komisji z Warszawy, a więc
do 23.11. bieŜącego roku, choć oczywiście odstawiony od ponad roku wagon 102N-1 nie jeździ
i ulega postępującej dewastacji. Niespotykanie
optymistycznie wygląda natomiast sytuacja wozów
niskopodłogowych: odpalono wreszcie (po ponadpółrocznej przerwie) wagon 105N/2-400, a 7 spośród 10 tatr jest „permanentnie sprawnych”. Pozostałe 3 po przeglądzie średnim mają dołączyć do
nich niebawem.
W tych nieciekawych okolicznościach nadszedł
wrzesień, a wraz z nim zimowy rozkład jazdy. PoniŜej prezentujemy tabelę uruchomienia taboru tramwajowego na liniach w dni robocze. Jest to uruchomienie waŜne od 16.09., po wprowadzeniu
drobnej korekty – odtąd, zamiast trzech, wyjeŜdŜać
ma minimum 5 tatr (tab. 2).
W tym oficjalnym wykazie brak trzech, wciąŜ nie
przygotowanych do ruchu, wagonów z Frankfurtu.
Stąd róŜnice w ilostanie zajezdni Madalińskiego
i ogólnym, w porównaniu do naszej tabelki. Nie
zmienia to jednak faktu, Ŝe wyliczenia wskaźnika
uruchomienia W [%] i tak są wzięte z kapelusza po
to, by uspokoić osoby odpowiedzialne za taki stan
rzeczy. Co nam bowiem po tym, Ŝe teoretycznie
mamy 72 stopiątki (36 pociągów) na Fortecznej,
skoro przydatne mogą być obecnie tylko 64 wagony
(32 składy), a wyjeŜdŜać powinno ich 60 (30 składów)? Teoria znowu mija się z praktyką. PoniŜej dla
porównania prezentujemy faktyczne obecnie moŜliwości przewozowe poznańskich tramwajów,
wziąwszy pod uwagę tylko te wagony, które nie
znajdują się ani w „krzakach”, ani w ZNT na Gajowej (tab. 3).
Mamy więc jasny pogląd na sytuację. Faktyczne
zadania przewozowe poznańskich tramwajów
znacznie przewyŜszają średnią europejską. Prym
wiedzie Gajowa, która musi obecnie uruchamiać
100% swoich GT8. Czym więc, jak nie jakimś sabotaŜem, jest trwająca od kilku lat próba ograniczenia
liczebności poznańskich tramwajów? Mimo zwiększonych zadań przewozowych doprowadzono do
teoretycznego uruchomienia 79,4%, co w praktyce,
po głębszym rozeznaniu sytuacji, daje aŜ 86,4%
wyjeŜdŜających wagonów sprawnych! Przez szereg
lat po macoszemu traktuje się ratujące nam istnienie wagony przegubowe. Lekkomyślne zaprzesta-
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S3 Forteczna
ogółem
105N
102N
RT6N1
60
6
5
254
72
8
10
320
83,3
75,0
50,0
79,4
64
7
7
294
93,8
85,7
71,4
86,4

nie remontów wozów generacji 102N połączyło się
z niefrasobliwością w zakresie ściągania
z Zachodu ich substytutów. Dziś, aby osiągnąć
normalny wskaźnik uruchomienia, oscylujący
w granicach 75%, naleŜałoby natychmiast sprowadzić około 30 wagonów GT8, nie kasując nic w zamian! Aby więc myśleć powaŜnie o świadczeniu
usług przewozowych w Poznaniu na dotychczasowym poziomie (nie wspominając o planach wydłuŜenia linii 16 do Os. Lecha!) i wyciąć sypiące się na
potęgę stodwójki, MPK Poznań musi zakupić w trybie natychmiastowym około 38 wagonów zachodnich. Dlaczego aŜ tyle, ktoś zapyta, przecieŜ za rok
zaczną przybywać do nas Combino?... Tak, pierwsze Combino pojawią się za rok. Wówczas dwunastka poznańskich holendrów osiągnie juŜ emerytalny wiek 45–47 lat, z czego 8–12 na poznańskich
torach. I to je trzeba będzie niskopodłogowcami zastąpić. Potem pozostanie – bagatelka – około 60
wagonów GT6 i GT8 czekających na koniec swej
długiej słuŜby. A to jest ilość, która moŜe liczyć na
wymianę za przynajmniej 10 lat.
Reasumując – jest źle, będzie jeszcze gorzej.
Nawet gdyby ktoś poszedł po rozum do głowy i postarał się trwale zwiększyć ilostan poznańskich
tramwajów, to i tak nie będzie gdzie tych wagonów
postawić... JuŜ teraz zajezdnie pękają w szwach.
Jedynym ratunkiem jest szybka budowa nowej zajezdni, na tyle sporej, by pomieścić przynajmniej
120 pociągów. Wtedy moŜna pomyśleć o oddaniu
terenu przy Gajowej nowym uŜytkownikom (Muzeum Komunikacji Miejskiej, na przykład) lub zagospodarowaniu Madalińskiego jako bazy dla sprzętu
gospodarczego. Czego sobie i MPK Ŝyczę w najbliŜszej przyszłości.
Tomasz GieŜyński
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PRZYS T A NEK
bezpłatny dwutygodnik
miłośników komunikacji
miejskiej
kontynuacja Nowinek z Pyrogrodu
Z kraju i ze świata
! Bieruń Stary (autobus). W związku z wyłączeniem z ruchu fragmentu ul. Oświęcimskiej i Krakowskiej w Bieruniu Starym, od 14.09. do odwołania linie 931 i 995 kursują objazdem ul. Turyńską
i Chemików omijając przystanek Tychy FSM II.
! Bieruń, Zabrze (autobus). Firma Meteor
Jaworzno nadal zaskakuje nowościami – na liniach
zaobserwować moŜna cztery kolejne jelcze 120M
(o pierwszym z nich – nr 821 wspominaliśmy
w Przystanku nr 16). Są to: 818 (ex-Transgór Zabrze, jeździ w Tychach), 819 (ex-Elektrownia Jaworzno, jest w kremowo-wiśniowym malowaniu
i moŜna go spotkać w Bytomiu), 820 (równieŜ exElektrownia Jaworzno, pomalowany w oryginalne
kremowo-czerwone barwy i równieŜ widziany
w Bytomiu) oraz 822 (takŜe ex-Elektrownia Jaworzno, pomalowany w barwy zakładowe kursuje na linii
E-1). Prawdopodobnie awarii uległ jeden z trzech
solarisów U15, gdyŜ na linii 850 przez kilka dni spotkać moŜna było rezerwowego ikarusa 280.26-854.
Ponadto od kilku dni na linii 92 zamiast solarisa
U12-808 (MPK Radom nr 857) pojawia się U12-880
w barwach czerwono-pomarańczowo-białych (testowy autobus solarisa). Na koniec naleŜy jeszcze
wspomnieć o widzianym na liniach 14 i 20 jelczu
M11-804 w barwach identycznych, jakie posiada
PKM Jaworzno. Numeracja wskazuje na pojazd rezerwowy albo testowy.
! Chorzów (tramwaj). 14.09. na Stadionie
Śląskim w Chorzowie odbyły się zawody o Grand
Prix Europy na śuŜlu. Z okazji imprezy uruchomiono 10 pociągów specjalnych (wszystkie obsługiwane składami 2×105N), które dowoziły i odwoziły kibiców na trasach ze Stadionu Śląskiego do Katowic
i Bytomia. Ponadto, wszystkie pociągi linii 6, 11
i 41, a było ich łącznie 18, obsługiwane były równieŜ składami 2×105N. Dodatkowo autobusy linii
przyspieszonych 820, 830 i 840 zatrzymywały się
na przystanku Chorzów Stadion AKS, a linia 830
została dodatkowo wzmocniona zamianą krótkich
jelczy na przegubowe ikarusy.
! Gdańsk (autobus). Na Ŝyletki, do piachu, albo do Wiecznej Zajezdni wybiera się 7 autobusów –
są to IK280: 2278, 2280, 2282; IK260: 2354, 2345
i M11: 2426, 2438.
! Gdańsk (SKM). Skejci precz! EN57 w nowym
Ŝółto-niebieskim malowaniu, według mody EN71,
jeŜdŜą: EN57-764, 768, 769 i 1120. Oprócz tego,
wszystkie EN71 (bez odstawionego 045) mają piórka kremowo-niebieskie. Od pewnego czasu nowa
świecka tradycja kaŜe malować numery jednostek
między reflektorami zamiast nad szybami czołowy-

mi. EW60 czeka na remont (i jeszcze poczeka…),
a na osłodę zespoły serii EW58 nadal kursują, takŜe w soboty i dni świąteczne.
! Gdańsk (tramwaj). 30.08. o godzinie 17:30
na Węźle Kliniczna miał miejsce dość powaŜny wypadek. Jadący w kierunku Zaspy tramwaj linii 38
(skład 1305+1306) uderzył przodem w bok skręcającego w stronę Nowego Portu składu linii 4
(1329+1330). Spowodowało to utrudnienia w komunikacji w tamtym rejonie. Wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Usuwanie szkód
trwało około 30–40 minut. Dźwig ustawił 1329
z powrotem na tory. Później podłączono do niego
rozbity, ale nadający się do jazdy 1305, który odholował go do zajezdni Nowy Port. Zniszczenia wagonów 1305 i 1329 są dość powaŜne. 1305 ma rozbity
cały przód, a 1329 strzaskany bok. Tym bardziej
szkoda 1329, poniewaŜ w czerwcu przeszedł NS w
Zajezdni Wrzeszcz i niedawno dopiero przeszedł do
Nowego Portu. Nieciekawie zaczął Ŝycie w nowej
zajezdni...
! Gdańsk (tramwaj). Naprawę bieŜącą przechodzą wagony 105Na 1364+1365+1366, zaś naprawę główną z przebudową na 105Na – dykciaki
1269+1270, ponadto wagony 1329 i 1305 są w naprawie awaryjnej – po bocznym zderzeniu na węźle
Kliniczna.
! GOP (autobus). Od 1.09. KZK GOP wprowadził następujące zmiany w komunikacji autobusowej. Zawieszone zostały linie 15 (Bytom – Zabrze)
i 240 (Zabrze – Gliwice – Os. Waryńskiego),
a w zamian uruchomiona została linia 280 na 30kilometrowej trasie Bytom Dworzec PKP – Biskupice – Zabrze – Gliwice – Os. Waryńskiego – Gliwice
Zakład Opla. Linia kursuje co 30 minut w godzinach
szczytu i dość nieregularnie poza nim (60–180 minut), jest obsługiwana przez 6 wozów (z czego tylko
dwa całodzienne; są to 2 przegubowce i 4 krótkie),
które podstawia firma PKM Sp. z o.o. w Bytomiu.
Uruchomiono linię minibusową 936 na trasie Ornontowice Centrum – Chudów – Paniówki – Przyszowice – Gierałtowice Kościół (z kursami wariantowymi
do Bujakowa, Kopalni Budryk i Knurowa).
W praktyce było to włączenie do sieci KZK GOP
prywatnego „nyskarza”, który na takiej właśnie trasie prowadził przewozy. Linię obsługują dwa minibusy z częstotliwością nieregularną (od 20minutowej do 120-minutowej), a pochodzą one
z firmy Transport Osobowy S. i M. Dziekan w Gliwicach. Firma ta dostąpiła zaszczytu bycia obecnie
trzydziestym przewoźnikiem jeŜdŜącym na zlecenie
KZK GOP. Linie 67 i 97 zostały wydłuŜone o jeden
przystanek – z dworca autobusowego komunikacji
miejskiej Będzin Kościuszki jadą jeszcze do dworca
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autobusowego PKS w Będzinie. Linia 84 w dwóch
kursach wjeŜdŜa pod Zakłady Koksownicze „Przyjaźń” w Dąbrowie Górniczej.
Na linii 166 wprowadzono kurs wykonywany tylko w niedziele
i święta, mający wspólne „aŜ” trzy przystanki z podstawową trasą linii – autobus z Chełma Śląskiego
jedzie trasą linii 149 do pętli w Chełmie Małym. Obsługę szkolnej linii 101 (Chropaczów Wiślan – Piaśniki Szkoła Nr 1; dwa przystanki na całej trasie
przejazdu) w tym roku szkolnym powierzono firmie
PKM Sp. z o.o. w Bytomiu.
! GOP (tramwaj). 1.09. zniesiono większość
ograniczeń wakacyjnych na liniach 13, 23, 28
i 41bis, pozostawiając tylko drugą solówkę na linii
9. Dwie solówki na linii 40 zamienione zostały na
składy 2×105N. Ponadto wydłuŜono godziny kursowania kultowej linii 38 – w dni robocze jeździ
obecnie od 5 do 18 (wcześniej od 7 do 15).
! Gorzów Wlkp. (autobus). W związku
z przejazdem przez Gorzów wyścigu Tour de Pologne, 12.09. w godzinach 9:30–12:30 autobusy linii
104 toczyły się zmienioną trasą: Myśliborska, Al.
Konstytucji 3 Maja, Estkowskiego, Wybickiego, Jagiełły, Walczaka, Czereśniowa, Piłsudskiego, Górczyńska, Okulickiego, Kombatantów, BoraKomorowskiego, Os. Ustronie. TakoŜ jeździły
w przeciwnym kierunku.
! Gorzów Wlkp. (tramwaj). Helmuty uderzają! MZK Gorzów rozwija czerwony chodnik – wkrótce nadejdą uŜywane tramwaje z Kassel. Będą to
tradycyjnie dwukierunkowe GT6.
! Katowice (tramwaj). Z powodu prac przy
kanalizacji i innych instalacjach podziemnych wykonywanych przy ul. Gliwickiej w Katowicach, od
15.09. wydłuŜony został o około 100 m odcinek
jednotorowy – jego początek znajduje się teraz bliŜej Placu Wolności. Wspominany fragment ul. Gliwickiej ma być jeszcze w tym roku wyremontowany
– odcinek jednotorowy dla tramwajów zniknie, ale,
wbrew wcześniejszym przypuszczeniom, pozostanie nadal skrzyŜowanie z nieuŜywaną bocznicą kolejową prowadzącą do Huty Baildon.
! Kielce (autobus). Działające na terenie MPK
Kielce związki zawodowe skierowały w czwartek,
19.09. pismo do prezydenta Kielc, w którym wyraŜają oburzenie działaniami władz miejskich wobec
spółki. W 2001 roku zakład budŜetowy, wtedy jeszcze MZK, odnotował straty w wysokości 1,2 mln zł.
Zostały one spowodowane m.in. rozszerzeniem
w 2001 roku ulg gminnych do 60% oraz kosztami likwidacji zakładu i przekształcenia go w spółkę. –
Tymczasem teraz dowiadujemy się, Ŝe część tych
kosztów ma zostać pokryta z tegorocznego funduszu socjalnego. Takie działania Zarządu Miasta
1

traktujemy jako cios wymierzony w załogę. Prezes
MPK Kielce, Stanisław Nowak, potwierdził tę informację. Dodał takŜe, iŜ wykorzystywanie funduszu
socjalnego do pokrywania strat jest sprzeczne
z prawem. JeŜeli strata zostanie pokryta z funduszu
socjalnego, to zmniejszy się on o 350 tys. zł. Oburzenie załogi juŜ widać. W czwartek KZ NSZZ „Solidarność” podjęła decyzję o rozpoczęciu akcji protestacyjnej. 23.09. dojdzie do spotkania załogi MPK
z wiceprezydentem Kielc, Markiem Piotrowiczem.
! Kraków (autobus). Od 14.09. zawieszono
kursowanie linii 144 w związku z przebudową ul.
Kosocickiej. MPK uruchomiło linię 133 na trasie Kosocicka II – Kurdwanów Pętla. Zmienił się równieŜ
rozkład jazdy linii 444. Autobusy kursują w szczycie
średnio co 7–10 minut w dni robocze i średnio co
15 minut w dni wolne.
! Opole (autobus). Najmłodsze dziecko MZK
Opole, czyli linia H, juŜ przeszło pierwszą operację
plastyczną. W obu kierunkach linia zalicza teraz
„wjazd kieszeniowy” na pętlę przy ul. Głogowskiej.
Krok ten naleŜy ocenić pozytywnie, bowiem nie powoduje duŜego wydłuŜenia czasu jazdy (około 2
minuty), w zamian oferując wygodny dojazd do biurowca, w którym mieści się m.in. Opolska Kasa
Chorych.
! Orzesze (autobus). W związku z wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego na ul. św. Wawrzyńca, na okres około 3 miesięcy (począwszy od
15.09.), został wprowadzony objazd dla linii 69
i 655 jadących z Łazisk do Orzesza – kursują ul.
Partyzancką i Bukowina. Ciekawostką na trasie objazdowej jest ponad 300-stopniowy skręt z ul. Partyzantów w Bukowinę i sama ul. Bukowina
(o szerokości mniej więcej autobusu i do tego jeszcze bardzo kręta). Dlatego i na niej został wprowadzony częściowo ruch jednokierunkowy.
! Podpoznańskie gminy (autobus). Na testach w ZKP Suchy Las pomiędzy 1.09. a 15.09.
pojawił się MAN SL202 znany skądinąd jako 08
w lubońskim Translubie. Ta ostatnia firma rozwija
działalność jako pośrednik w obrocie uŜywanymi
autobusami i chce w ten sposób zachęcić przewoźników do zakupów. Rzeczonego MANa spotkać
moŜna było przede wszystkim na liniach 05 i 07.
A jeśli juŜ jesteśmy przy ZKP Suchy Las, to warto
zauwaŜyć, Ŝe autobusy tej firmy zobaczyć moŜna
teŜ na północ od Chludowa, poniewaŜ w roli gimbusa występuje jeden wóz zwoŜący dziatki z Gołębowa, Świerkówek i Wargowa do szkoły, a następnie
pędzi do Biedruska, by włączyć się w obieg linii 08.
! Radom (autobus). 7 i 8 września na radomskim lotnisku na Sadkowie juŜ po raz trzeci odbyły
się pokazy lotnicze Air Show. Impreza, z roku na
rok odwiedzana przez coraz większą liczbę widzów,
jest dla komunikacji miejskiej w Radomiu jedną
z większych operacji logistycznych. MZDiK tym razem postawił na sprawdzone rozwiązania i obsługa
pokazów niewiele róŜniła się od zeszłorocznej.
RóŜnice to: za zlikwidowaną linię 21BIS kursowała
linia 21; po trasie dawnej linii 21 kursowała linia P2;
linie P1 i P3 miały inne trasy. Linie te to linie specjalne mające za zadanie zbierać ludzi przyjeŜdŜających pociągami lub zostawiających samochody
na wyznaczonych parkingach (bilety parkingowe
uprawniały do bezpłatnego przejazdu autobusami
z parkingu na lotnisko i z powrotem). Linię 5 obsługiwał ITS, resztę MPK:
- P1 na trasie: Dworzec PKP, BelinyPraŜmowskiego, zawrót na rondzie Mikołajczyka,
Beliny-PraŜmowskiego, Poniatowskiego, Dow2

konta, al. Grzecznarowskiego, al. Wojska Polskiego, Odrodzenia, Długojowska, Miedziana,
Słowackiego, al. Grzecznarowskiego, Dowkonta,
Poniatowskiego, Beliny-PraŜmowskiego, Dworzec PKP. Częstotliwość: 7.09. – co 16 minut,
8.09. – co 8 minut;
- P2 na trasie: Jana Pawła II / Sandomierska, Jana
Pawła II, al. Grzecznarowskiego, al. Wojska Polskiego, śółkiewskiego, Kozienicka, Struga, świrki
i Wigury, Kusocińskiego, Chrobrego, Mieszka I,
Królowej Jadwigi, Osiedle Michałów. Częstotliwość: 7.09. – co 20 minut, 8.09. – co 10 minut;
- P3 na trasie: Gołębiów / Zubrzyckiego I, Zubrzyckiego, Kozienicka, al. Wojska Polskiego, zawrót
na wiadukcie w ul. Lubelskiej, al. Wojska Polskiego, Kozienicka, Zubrzyckiego, Gołębiów / Zubrzyckiego I. Częstotliwość: 7.09. i 8.09. – co 20
minut.
! Radom (autobus). Remontowane są tory na
linii kolejowej Radom – Warszawa, obecnie na odcinku Radom – Lesiów. Jest na nim jeden przejazd
(w ciągu ul. Energetyków), którym kursują linie 18
i L. 19 i 25.09. w godzinach 9–16 obie linie jeździły
objazdami. 18 z pętli Dworzec PKP pojechała ul.
Struga, Kozienicką, Potkańskiego, Nowa Wola Gołębiowska, Energetyków, Stara Wola Gołębiowska,
Potkańskiego, Kozienicką, Struga i dalej stałą trasą.
Linii L wyznaczono objazd ul. Struga, Kozienicką,
Potkańskiego, Stara Wola Gołębiowska, Energetyków i dalej stałą trasą (w obu kierunkach).
! Radom (autobus). Miasto remontuje kolejny
odcinek ul. Kieleckiej (pomiędzy rondem przy Maratońskiej a Wolanowską). W związku z tym wprowadzono ruch jednokierunkowy na odcinku od ul. Wolanowskiej do Garbarskiej. Taka organizacja ruchu
spowodowała, Ŝe od 20.09. trasy zmieniły linie 5, 12
i K. Autobusy linii 5 w kierunku pętli Os. Gołębiów,
12 w kierunku pętli Wincentów i K w kierunku
Dworca Linii Podmiejskich przez około dwa miesiące kursują ul. Kielecką, Garbarską, Planową, Główną i Kielecką. Na trasie objazdowej linie 5 i 12 zatrzymują się na tymczasowym przystanku Garbarska / Kielecka.
! Radom (autobus). 21.09. w godzinach
10:30–14:30, z powodu odbywającego się wyścigu
kolarskiego, zamknięto dla ruchu kołowego ul. Narutowicza, w związku z czym autobusy linii 2, 5, 23,
27 i F musiały pojechać objazdem ul. Traugutta, śeromskiego (w przeciwnym kierunku Wałową, Lekarską, Tochtermana) i Reja. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe dla
linii 2, 5, 23 i F był to chwilowy powrót na trasę, jaką
jeździły do połowy lat 80. ubiegłego wieku.
! Radom (autobus). 21.09. MZDiK zarządził
definitywny koniec wakacji. Po zawieszeniu na początku września kursów linii C do Domaniowa, teraz
przyszła kolej na linie dojeŜdŜające do drugiego
podradomskiego zalewu w Siczkach. Od tego dnia
linia J w dni powszednie poza godzinami szczytu
oraz w dni wolne od kursować będzie rzadziej. Jednocześnie (to chyba jedna z niewielu dobrych informacji z Radomia) autobusy linii 26 między porannymi i popołudniowymi godzinami szczytu kursować będą częściej.
! Radom (autobus). 23.09. Ŝycie straciła linia
nocna 102. Jej krótki Ŝywot rozpoczął się 29.06. po
długotrwałych staraniach radomskich miłośników
jak i zwykłych pasaŜerów, którzy domagali się, aby
w nocy na największe radomskie osiedla, Ustronie
i Prędocinek, takŜe moŜna było dojechać autobusem. MZDiK bardzo długo opierał się przed utworzeniem linii, tradycyjnie tłumacząc się brakiem pie-
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niędzy, ale w końcu uległ. 102 była nocnym wcieleniem linii 9 (MPK-owskie autobusy kursujące na
jednej z brygad 9 przebierały się późnym wieczorem za 102). Jeździła ul. Traugutta, Malczewskiego
i Struga. Oficjalną przyczyną śmierci, podaną przez
MZDiK, była niska frekwencja i pasaŜerowie, którzy
jeździli bez biletów, jak równieŜ pasaŜerowie, z którymi kierowcy jak i kontrolerzy „...mieli trudności
w komunikowaniu się”. „Względy ekonomiczne oraz
postawa wielu pasaŜerów uniemoŜliwiają dalsze jej
funkcjonowanie” – tyle wersja oficjalna. Nieoficjalnie
to linia miała raczej marne szanse na przeŜycie.
Zabójcza była przede wszystkim jej częstość kursowania. 102 wykonywało raptem trzy kursy: dwa
z Gołębiowa na Prędocinek i jeden w odwrotnym
kierunku kończąc kursowanie kilkanaście minut po
godzinie 1. Informacje o jej utworzeniu pojawiły się
w prasie, radio i telewizji jedynie na początku jej
kursowania. Rozkłady nie były umieszczane w kasetonach, a naklejane bezpośrednio na wiatach, co
sprawiało, Ŝe na większości przystanków zachowały się tylko kilka dni. Brak było informacji wewnątrz
autobusów (choć w przypadku innych ogłoszeń
MZDiK był w stanie umieścić po 3–4 naklejki informacyjne w kaŜdym autobusie), co przy braku rozkładów na przystankach raczej nie dawało potencjalnym pasaŜerom szans ani na odkrycie tej linii,
ani na ewentualne z niej skorzystanie. Czy jeszcze
kiedyś w Radomiu będzie nocna komunikacja
z prawdziwego zdarzenia? Przy obecnej polityce
MZDiK-u prawdopodobnie przyjdzie na nią długo
poczekać.
! Szczecin (autobus). Od 17.09. na linii 107 pojawiły się „wtyczki”. Są to dwie brygady, które wykonują razem po 3 kursy w szczycie porannym
i popołudniowym. Dodatkowe kursy wetknięto pomiędzy dotychczasowe, efektem czego jest rozchwiana częstotliwość kursowania od 5 do 11 minut. Widocznie tak jest duŜo łatwiej, zamiast rozłoŜyć kursy równomiernie co 8–9 minut.
! Szczecin (sprostowanie). W poprzednim
numerze błędnie podaliśmy: „Natomiast po kilkumiesięcznej przerwie, w godzinach szczytu powróciła na linię 3 jedna brygada, zwiększając częstotliwość do 25 minut.” W rzeczywistości chodziło nie
o linię 3, lecz o powrót trzeciej brygady na linię 73.
Przepraszamy.
! Szczecin (tramwaj). Po kilkumiesięcznych
rozmyślaniach nad rozbitym w wypadku wagonem
105N-710, zesłano go do macierzystej Zajezdni
Pogodno w celu dokonania wyroku śmierci.
! Szczecin (tramwaj). 20.09. historyczny Bremen nr 144 powrócił z Centralnych Warsztatów.
Przez kilka miesięcy oczekiwał na wymianę przekładni. Nie udało się jednak znaleźć wykonawcy
nietypowych kół zębatych. Wagon jeździ więc nadal
ze starą przekładnią, wydającą z siebie charakterystyczne dźwięki.
! Świętochłowice (autobus, tramwaj). Rozpoczyna się przebudowa fragmentu ul. Katowickiej
i Bytomskiej w centrum Świętochłowic. Od 12.09.
na trasę objazdową skierowane zostały autobusy linii 201 jadące w kierunku Bytomia: od ul. Katowickiej jadą ul. Szpitalną i Wyzwolenia aŜ do Bytomskiej. W dniach 21–23 września odbędzie się natomiast montaŜ rozjazdów torowych, gdyŜ od 24
września pociągi linii 7 i 17 kursować będą po jednym torze (z zabezpieczeniem sygnalizacją
ręczną). W czasie prac torowych linia 7 kursować
będzie na trasie Zawodzie Pętla – Chorzów Rynek
oraz Łagiewniki Targowisko – Bytom Plac Sikor-

skiego, a linia 17 z Chebzia pojedzie do Bytomia
Placu Sikorskiego. Na trasie z Łagiewnik do Chorzowa Batorego uruchomiona zostanie autobusowa
komunikacja zastępcza.
! Tychy (autobus). W połowie września prototypowy (nr fabryczny 0001) jelcz M181MB-214
z PKM Tychy został wreszcie naprawiony i po
dwumiesięcznym postoju wrócił do ruchu. Tym samym znów wszystkie kursy linii 1 i 33 oznaczone
w rozkładzie jako wykonywane autobusem przegubowym niskopodłogowym są takim autobusem obsługiwane.
! Tychy (autobus). Około 18.09. w PKM Tychy
objawił się solaris U15-5122 z PKA Gdynia. Otrzymał numer 075, a cel jego przybycia to oczywiście
jazdy testowe. Cudo to widziano uwracające na liniach 51 i 137.
! Tychy (autobus). W związku z pracami drogowymi na skrzyŜowaniu ul. Jaśkowickiej i Stoczniowców (budowa ronda), od dnia 10.09. od godziny 7:00 na okres około 3 miesięcy został zamknięty
dla ruchu odcinek ul. Jaśkowickiej oraz odcinek ul.
Stoczniowców (od modernizowanego skrzyŜowania
w kierunku ul. Legionów Polskich). W związku
z ww. remontem wprowadzono następujące objazdy:
- linia 2 kursuje obecnie przez ul. Bielską, Stoczniowców, Legionów Polskich, Myśliwską i Borową;
- linia 51 kursuje obecnie przez ul. Sikorskiego,
Bielską i Jaśkowicką – analogicznie w kierunku
przeciwnym;
- linia 254 kursuje obecnie ul. Harcerską i Borową;
- linia 291 w kierunku Dw. PKP kursuje obecnie ul.
Stoczniowców, Legionów Polskich, Myśliwską,
Borową;
- linia Sz (linia szkolna o kilku wariantach trasy;
zmiany dotyczą tylko kursów przez osiedle L)
kursuje obecnie ul. Jaśkowicką, Bielską i Sikorskiego.
Trasy pozostałych linii kursujących ul. Jaśkowicką
i Stoczniowców pozostają na razie bez zmian.
W przypadku, gdyby zaszła konieczność całkowitego zamknięcia skrzyŜowania, MZK Tychy wprowadzi objazdy takŜe dla innych linii autobusowych
i trolejbusowych.
! Tychy (trolejbus). Na początek sprostowanie: w poprzednim numerze obwieściliśmy rychłe
objawienie Trollino na nowej linii E. Tymczasem,
będzie on przeznaczony tylko do obsługi linii B,
przy której znajduje się Szpital Wojewódzki. Przepraszamy.
! Warszawa (autobus). W związku z zakończeniem remontu nawierzchni jezdni ul. Borowej od
dnia 6.09. zostało przywrócone kursowanie linii
139.
! Warszawa (autobus). W związku z zakończeniem robót na ul. ChełmŜyńskiej, od dnia 19.09.
dla linii 145, a od nocy 19/20.09. – dla linii 605 zostały przywrócone stałe trasy kursowania. Jednocześnie dotychczasowa trasa objazdowa dla linii
327 (przebiegająca ul. śołnierską oraz Marsa) została utrzymana jako stała. Linia 445 powróciła na
swoją stałą trasę od dnia 23.09.
! Warszawa (autobus). 20 i 21.09. wyjechały
z Warszawy do Bydgoszczy cztery autobusy MZA.
Były to ikarusy 280-2422 i 9009 (szkoleniowy),
Dennis Lance nr 6260 oraz ikarus 405-6454.
Wszystkie one trafiły do bydgoskiego TMMB. Ponadto w dniu 17.09. do Muzeum Samochodów
w Otrębusach pod Warszawą pojechał drugi „kny-

pek” nr 6451.
! Warszawa (autobus). W miejscowości Sobiekursk przy drodze nr 801 Warszawa-Puławy przy
jednej z posesji odnaleziony został Ikarus 280 nr
2391 rodem z T-13 Stalowa. Co ciekawe, posiada
on jeszcze warszawskie tablice rejestracyjne.
! Warszawa (autobus). Kilkanaście dni temu
w al. Ujazdowskich w inflanckim neoplanie 6851,
podczas jazdy z prędkością około 40 km/h, urwało
się lewe przednie koło. Autobus zarył o jezdnię i po
chwili się zatrzymał. Jednak kierowcy zrobiło się
jeszcze goręcej, gdy zauwaŜył, Ŝe oderwane koło
pędzi wprost na ludzi idących chodnikiem. Na
szczęście (dla tych ludzi) w ostatniej chwili skręciło
i uderzyło w jadący z naprzeciwka samochód. Jego
kierowca został ranny. Uszkodzony autobus ściągnięto do zakładu cięŜarówką marki Tatra.
! Warszawa (autobus). W związku z oddaniem do uŜytku Trasy Siekierkowskiej od dnia
23.09. zostały wprowadzone następujące zmiany.
Na nowy most skierowano dwie linie: 143 i 301. Oto
jak wyglądają ich nowe trasy:
- linia 143: Rembertów-AON – al. gen. Chruściela
– StraŜacka – ChełmŜyńska – Marsa – Ostrobramska – Fieldorfa – Wał Miedzeszyński – Trasa
Siekierkowska – al. Witosa – Sobieskiego – Św.
Bonifacego – al. Sikorskiego – al. Wilanowska –
Puławska – Metro Wilanowska (powrót bezpośrednio al. Wilanowską);
- linia 301: Rakowiecka-Kościół – Rakowiecka
(powrót: Rakowiecka – al. Niepodległości – Madalińskiego – Chodkiewicza) – Puławska – Goworka – Spacerowa – Gagarina – Czerniakowska
– Trasa Siekierkowska – Wał Miedzeszyński –
Fieldorfa – Meissnera – Bora-Komorowskiego –
Umińskiego – Fieldorfa – Zamieniecka – Grochowska – rondo Wiatraczna – Wiatraczna (powrót Grochowską).
Poza tym nieznacznie zmieniono przebieg trasy linii
515, którą wycofano z ul. Ostrobramskiej i skierowano ul. Płowiecką i Grochowską. Z dniem 23.09.
ostatecznie zlikwidowano zawieszone linie 404
i 419. Jednocześnie zmianie uległy nazwy zespołów
przystankowych:
Fieldorfa
na
BoraKomorowskiego, Kosmatki na Most Siekierkowski
oraz Fieldorfa-Wisła na Fieldorfa. Uruchomiono
takŜe zupełnie nowe zespoły przystanków na Trasie
Siekierkowskiej: Siekierki-Sanktuarium, Małe Siekierki oraz POD Czerniaków.
! Warszawa (autobus). Na wniosek Urzędu
Gminy Warszawa-Białołęka, w celu zapewnienia
dowozu dzieci do gimnazjum, od dnia 23.09. dwa
kursy w dni powszednie (po jednym w szczycie porannym i popołudniowym) linii 304 zostały wycofane
z pętli Brzeziny i skierowane z ul. Białołęckiej przez
most do ul. Płochocińskiej i dalej ul. Płochocińską
i Kobiałka do pętli Olesin.
! Warszawa (autobus, metro). W związku
z uroczystością oddania do uŜytku Trasy Siekierkowskiej, dnia 21.09. zostały uruchomione linie
zwykłe uzupełniające 201, 203 oraz 204, które kursowały na następujących trasach:
- linia 201: Dw. Centralny – Emilii Plater – Świętokrzyska – Marszałkowska – rondo Dmowskiego –
al. Jerozolimskie – Bracka – (powrót: Nowy Świat
– rondo de Gaulle’a – al. Jerozolimskie – Emilii
Plater) – pl. Trzech KrzyŜy – al. Ujazdowskie – pl.
Na RozdroŜu – al. Armii Ludowej – Czerniakowska – Bartycka – Gościniec – Gwintowa – Siekierki-Sanktuarium;
- linia 203: Wiatraczna – Grochowska – Zamie-
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niecka – Fieldorfa – Wał Miedzeszyński – Most
Siekierkowski;
- linia 204: Most Siekierkowski – Wał Miedzeszyński – Most Łazienkowski – al. Armii Ludowej – al.
Ujazdowskie – pl. Trzech KrzyŜy – Nowy Świat –
rondo de Gaulle’a – al. Jerozolimskie – Emilii Plater – Dw. Centralny (linia jednokierunkowa – powrót autobusów jako „Przejazd Techniczny”).
Według wcześniejszych ustaleń autobusy linii 201
miały kursować w godzinach 12:30–23:00 z częstotliwością co około 15 minut, a autobusy linii 203 –
w godzinach 13:00–22:30 takŜe z częstotliwością
co około 15 minut. Z kolei linia 204 miała jeździć
tylko w godzinach 22:30–24:00 z częstotliwością
zaleŜną od frekwencji. Jednak zaplanowana częstotliwość sprawdziła się tylko do około godziny 19.00.
Wówczas w autobusach linii dowozowych zaczął
panować taki ścisk, Ŝe konieczne stało się ściągnięcie dodatkowych wozów. Do 5 planowych brygad na linii 201 obsługiwanych przez zajezdnie
MZA Inflancka i Chełmska dołączyło kilkanaście kolejnych, które włączyły się do ruchu po zakończeniu
planowych kursów na innych liniach (m.in. na 116,
189, 131, 167 i 180). Dzięki temu na tej linii pojawiły
się m.in. autobusy z zajezdni MZA Woronicza oraz
prywatnego ajenta – firmy Connex. Podobna sytuacja miała miejsce na linii 203, na której do planowych trzech brygad z zajezdni MZA Stalowa dołączyło około 7 wozów z innych zakładów. Na tę linię
zawitał solaris z firmy Connex nr A-053.
O obsłudze linii 204 trudno coś powiedzieć, poniewaŜ skierowano na nią kilkanaście wozów, które
przyjechały pod Most Siekierkowski po wykonaniu
ostatniego planowego kursu na liniach stałych.
Ostatecznie wszystkie trzy linie zakończyły kursowanie sporo po północy. W tym dniu takŜe metro
kursowało dłuŜej niŜ zwykle. Ostatni pociąg ze stacji Ratusz odjechał w kierunku Kabat o godzinie
0:30. Ciekawostką moŜe być fakt, Ŝe pojawiły się
w metrze „Przejazdy Techniczne” kursujące bez zatrzymania z Kabat do stacji Ratusz, mające na celu
powrót z ludźmi dowiezionymi przez autobusy.
! Warszawa (impreza). 22.09. na terenie zajezdni Wola (i nie tylko) odbyły się obchody Dnia
Transportu Publicznego zorganizowane przez
SSKS przy współudziale KMKM-u oraz kilku firm.
Zaprezentowano wiele wagonów historycznych
oraz najnowszy tabor tramwajowy i autobusowy.
Szerzej o tym w następnym numerze.
! Warszawa (metro). 20.09. w godzinach rannych na Stację Techniczno-Postojową metra na
Kabatach dostarczono dwa nowe alstomowskie
składy metra. Przyjechały one koleją. Trzy następne składy mają przybyć wkrótce.
! Warszawa (metro). 23.09. Urząd Zamówień
Publicznych wydał zgodę na finansowanie II i III linii
metra przy współudziale środków prywatnego inwestora strategicznego. Pozwoli to na rozpoczęcie
prac projektowych (wkrótce zostanie wykonanych
około 800 odwiertów próbnych) przy ww. liniach.
! Warszawa (tramwaj). 19.08. na skrzyŜowaniu al. Jana Pawła II z al. Solidarności wymieniano
łuki tramwajowe z kierunku Woli w stronę Mokotowa i śoliborza. Ci ciekawe, panowie z Zakładu Torowo-Budowlanego nie dość, Ŝe „nie trafili” w miejsce styku nowych torów ze starymi (było kilka centymetrów róŜnicy!), to jeszcze na dodatek częściowo zalali ww. łuki asfaltem uniemoŜliwiając przejazd
tramwajów! Zaniepokojonych uspokajamy – było to
działanie celowe, mające uniemoŜliwić skręt tramwajów na niedokończonym torowisku.
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! Warszawa (tramwaj). W związku z pracami
torowymi, w dniach 14 i 15.09. był wyłączony ruch
tramwajowy na ul. Towarowej na odcinku od ronda
Daszyńskiego do al. „Solidarności”. W czasie wyłączenia ruchu tramwaje linii: 12, 20, 22, 24, 29 i 32
kierowane były na trasy objazdowe (w obu kierunkach):
- linie 12, 20 i 24 od ronda Daszyńskiego – Prostą
– Kasprzaka – Skierniewicką – Wolską – Młynarską i dalej bez zmian;
- linie 22 i 29 od ronda Daszyńskiego – Prostą –
Kasprzaka – Skierniewicką – Wolską – al. Solidarności – Okopową i dalej stałymi trasami;
- linia 32 od skrzyŜowania al. „Solidarności” / al.
Jana Pawła II – al. Jana Pawła II – rondem ONZ
– al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości – Nowowiejską – Krzywickiego – Filtrową
do pętli na pl. Narutowicza.
! Warszawa (tramwaj). Do ruchu powrócił juŜ
Ŝoliborski skład 13N 772+773, którego pierwszy
wagon solidnie rozbił 5.09. mokotowskiego 13N430. 430 oczekuje decyzji co do dalszych swoich
losów (niewykluczone, Ŝe konieczna będzie podmiana pudeł, bo cały tył wagonu osiadł oraz praktycznie oderwał się od dachu).
! Warszawa (tramwaj). 11.09. o godzinie 9:03
na ul. Puławskiej (przy Odyńca) jadący w kierunku
Piasków Ŝoliborski skład 105Na 2004+2003 linii 35
uderzył w tył stojącego na przystanku mokotowskiego składu 105Nb 1380+1379 linii 4. Na szczęście nikt nie został ranny. Jednak uszkodzenia wagonów 2004 oraz 1379 były dość powaŜne (odpowiednio rozbite przód i tył, połamane sprzęgi oraz
powgniatane ramy podzderzakowe). Po wypadku
zatrzymanie trwało prawie 20 minut. Obecnie wóz
2004 jest odstawiony na R-4, natomiast 1379 powrócił juŜ do ruchu po remoncie. Warto dodać, Ŝe
„trafiony” skład prowadził prezes KMKM!
! Warszawa (tramwaj). 11.09. po południu na
ul. Marymonckiej zapalił się pierwszy wagon Ŝoliborskiego składu 13N 424+404 linii 27. Dzięki
sprawnej interwencji motorniczych udało się zgasić
poŜar w zarodku i po około 10-minutowym zatrzymaniu ww. skład ewakuował się na R-4.
! Warszawa (tramwaj). 11.09. do warsztatów
T-3 został zaholowany historyczny wagon ND-1620.
Holownikiem był techniczny wagon typu K-2400,
a wizyta doczepki na T-3 spowodowana była wymianą sprzęgów. Obecnie wagon powrócił juŜ do
macierzystego zakładu R-3.
! Warszawa (tramwaj). 13.09. Tramwaje
Warszawskie uniewaŜniły przetarg na... mleko!
Zgłosił się tylko jeden oferent. Zdziwionym wyjaśniamy, Ŝe w sezonie zimowym TW zapewniają
kaŜdemu pracownikowi zaplecza technicznego odpowiednia ilość tego napoju dziennie – stąd przetarg.
! Warszawa (tramwaj). 13.09. do Konstalu
wyjechał 116Na/1-3007, a wrócił 3012.
! Warszawa (tramwaj). 13.09. na linii 4 zaobserwowano praski wagon 112N-3001. Tak więc stało się to, co niektórzy uwaŜali za niemoŜliwe. Obecnie wagon teŜ moŜemy spotkać na wszystkich liniach obsługiwanych przez R-2.
! Warszawa (tramwaj). 14.09. na pl. Narutowicza doszło do potrącenia człowieka przez tramwaj. NieuwaŜny przechodzień znalazł się pod
pierwszym wagonem bliŜej nieustalonego składu.
W stanie krytycznym został odwieziony do szpitala.
Na szczęście przeŜył.
! Warszawa (tramwaj). W połowie września
4

zakończyła się próbna eksploatacja kamer w Ŝoliborskim składzie 105Nf 1454+1453. Z tego co udało nam się dowiedzieć, kamery, jak na razie,
w tramwajach montowane nie będą. Powód jeden –
brak środków finansowych. Jednak kilka razy kamery przyczyniły się do wykrycia sprawców dewastacji
wagonów.
! Warszawa (tramwaj). 16.09. po dwutygodniowej renowacji oddano do uŜytku ekspedycję
tramwajową na pętli Potocka. Motorowi nie są zachwyceni...
! Warszawa (tramwaj). 17.09. powitaliśmy
w ruchu szkoleniowym nowy skład. Jest to mokotowski 13N 397+391. Spowodowane jest to remontem poprzedniego „naukowca” – składu 412+269. A
tego dnia eLka zawitała nawet na pętlę Czynszowa
nie odwiedzaną juŜ od dość dawna przez składy z
R-3.
! Warszawa (tramwaj). Od kilkunastu dni na
linii 23 obowiązuje zakaz wypuszczania wagonów
typu 13N. Zakład R-4 jak na razie skrupulatnie się
do tego zarządzenia stosuje i wypuszcza swoje
stopiątki, które dodatkowo muszą na Czynszowej
wyłączać przetwornice. Zakaz spowodowany jest
skargami mieszkańców właśnie okolic pętli Czynszowa, wysłanymi do ZTM-u i TW. Jedyny plus stopiątek jest taki, Ŝe nie trzeba biegać do drugich wagonów i tam wyłączać przetwornice.
! Warszawa (tramwaj). W warsztatach T-3
trwa obecnie przebudowa wycofanych z ruchu liniowego wagonów 13N-778 i 585 na wagony techniczne mające zastąpić wysłuŜone juŜ jednostki:
mokotowską berlinkę nr 2412 (zastąpi ją 778) oraz
wolską trzynastkę nr 402 (zastąpi ją 585). Oba wozy mają juŜ wycięte platformy transportowe (tak jak
ich poprzednicy), jednak ich wprowadzenie do ruchu jeszcze trochę potrwa. Co ciekawe, początkowo na techniczne planowano przebudować wozy
13N-700’’ i 738, ale 16-miesięczny postój pod
chmurką (i wcześniej rok w hali T-3) najwyraźniej im
nie posłuŜył.
! Warszawa (tramwaj). 18.09. doszło do niecodziennego zdarzenia – na kanale rewizyjnym
praskiej zajezdni doszło do wykolejenia się składu
typu 105Na, w którym pękła jedna z obręczy. Na
szczęście nie wpadł on do kanału i został wkolejony
przy pomocy dźwigu.
! Warszawa (tramwaj). 19.09. późnym popołudniem doszło do zderzenia wóz-wóz na ul. Wołoskiej (przy Domaniewskiej). Jadący w kierunku śerania FSO Ŝoliborski skład 13N 678+687 linii 18
przywalił w tył mokotowskiego 105Na 1256+1255
linii 10. Uszkodzenia wagonów na całe szczęście
nie są zbyt powaŜne. W 1255 urwał się bufor oraz
nieznacznie zniekształciła blacha, natomiast w 678
wgniótł się przód. Oba wagony czekają obecnie na
przeprowadzenie napraw.
! Warszawa (tramwaj). 20.09. w godzinach
wieczornych do Konstalu pojechał kolejny wagon
przegubowy. Był to praski 116Na-3004. Co ciekawe, wagon ten był juŜ raz w chorzowskiej fabryce
od 13.04. do 3.08.2000 r., co w czerwcu mogli
zresztą podziwiać wszyscy miłośnicy podczas
zwiedzania tamtejszej tramwajowej manufaktury.
! Warszawa (tramwaj). 20.09. z okazji Światowego Dnia Mleka po mieście na trasie okólnej (pl.
Narutowicza – Grójecka – Al. Jerozolimskie – most
Poniatowskiego – al. Zieleniecka – Targowa – most
Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – Towarowa –
Grójecka – pl. Narutowicza) kursował historyczny
wagon N3-674. Hostessy rozdawały w nim kartoniki

PRZYSTANEK 18 (18)

z mlekiem, ponadto kampanię na rzecz picia mleka
prowadzili posłowie SLD: Ryszard Kalisz oraz Katarzyna Maria Piekarska. Nie obeszło się bez ciekawych przygód: pasaŜerowie musieli, na przykład,
przepchać zaparkowane na pętli na pl. Starynkiewicza dwa auta (notabene ta pętla nie była w planach
wycieczki). Ponadto tramwaj stanął pod izolatorem
na pl. Narutowicza. W tym drugim wypadku eNce
pomógł skład 105Nf 1442+1441 linii 44, który po
prostu ją popchnął. Akcja miała szeroki oddźwięk
społeczny (rozdano dziesiątki litrów mleka), do którego w znacznym stopniu przyczyniły się media, dla
których o godz. 11:50 zorganizowano w wagonie
konferencję prasową.
! Warszawa (tramwaj). 21.09. o godzinie 9:05
doszło do powaŜnego zderzenia praskiego składu
105Na 1266+1265 linii 24 z betoniarką marki Mercedes, która wymusiła pierwszeństwo przejazdu
podczas niedozwolonego skrętu w lewo z ul. Towarowej w ul. Srebrną. Solidnemu rozbiciu uległy kabiny zarówno tramwaju jak i betoniarki. Ponadto
jedna z pasaŜerek tramwaju została ranna. Zatrzymanie trwało 35 minut i przedłuŜyło się z powodu
trudności powstałych podczas usuwania przez
dźwig StraŜy PoŜarnej betoniarki, w której zablokowała się skrzynia biegów.
! Warszawa (tramwaj). 23.09. około 7:25 rano na ul. Chałubińskiego (przy Nowowiejskiej)
w stojący na przystanku Ŝoliborski skład 13N
622+749 linii 47 wjechał mokotowski skład 105Nf
1448+1447 linii 16. Uszkodzenia wagonów nie są
jeszcze do końca znane: na pewno wóz 749 ma
powgniatane tylne blachy, a 1448 dosyć pokiereszowany przód. Po około 20-miutowym zatrzymaniu
wagony zjechały na pętlę Plac Narutowicza.
! Warszawa (ZTM). W połowie września Zarząd Transportu Miejskiego rozstrzygnął przetarg
na kontrolę biletów. Niestety, przetarg został uniewaŜniony, poniewaŜ zgłosiła się do niego tylko jedna firma o nieco tajemniczej nazwie Kruk.
! Wrocław (sprostowanie). Do poprzedniego
numeru Przystanku wkradło się parę pomyłek.
Błędnie podaliśmy numery stopiątek biorących
udział w paradzie – były to 2434+2433+2463 oraz
2356+2355. Składem z wyświetlaczami Pixel, który
nie posiada „kwadratów” jest natomiast wspomniany 2356+2355. Przepraszamy.
! Wrocław (tramwaj). 21.09. 105Na-2318,
który leczył swój przód w Protramie przez ostatnie 3
miesiące, objawił się na mieście pod postacią jazdy
próbnej.
! Wrocław (tramwaj). TamŜe, na warsztacie
znajdują się w chwili obecnej jeszcze 2254+2255,
2328+2327, 2378+2377, 2524+2523, 2226+G-078.
G-078 najprawdopodobniej otrzyma numerek 2563
i będzie jeździł w składzie z 2226. Ostatni wagon
jaki wyjechał z Protramu to 2347+2457, wyposaŜony w wyświetlacze i drzwi odskokowe.
! Wrocław (tramwaj). 21.09. był sądnym
dniem dla wrocławskich tramwajów – wydarzyło się
bowiem aŜ pięć powaŜniejszych wypadków i kolizji.
Na pierwszy ogień poszła protramowska modernizacja 2368+2367 jadąca jako 2 na Biskupin. Około
godziny 7:20 na skrzyŜowaniu Piłsudskiego i Kołłątaja oba wozy na łuku wyskoczyły z szyn. Pierwszy
odbił się od krawęŜnika, a drugi uderzył tyłem
w budynek Banku Śląskiego. Rezultat: 2 osoby
ranne, przemieszczony o kilkanaście centymetrów
w lewo tył drugiego wozu, 6 stłuczonych szyb i niewielkie odpryski tynku. Kilka godzin później wytramwaiła się nauka jazdy 102Na-G087 na łuku

przy KDM-ie. Dziwnym zbiegiem okoliczności przez
kilka poprzednich nocy na obu skrzyŜowaniach poprawiano krzyŜownice. Około godziny 15:30 na
skrzyŜowaniu ul. Kosmonautów i Złotnickiej 10
(105Na 2414+2413) jadąca w stronę centrum
uszkodziła pewnej audicy prawy bok, sobie tłukąc
jedynie reflektory. Kolejnym pechowcem był 105Na
2440+2439, który godzinę później na ul. Kosmonautów wjechał w tył składu 2456+2455 (najprawdopodobniej nie zdąŜył wyhamować). 2440 zdeformował sobie dość znacznie przód. Ciągnięty przez
swój własny drugi wagon zjechał w eskorcie Nadzoru Ruchu do zajezdni Borek. 2455 ma natomiast
zbite tylne światła i parę wgnieceń, a 2456 uszko-

dzony tylny sprzęg. Obu wagonom przyjechała
z pomocą ołbińska eNka G084 i zabrała je do domu. W zderzeniu ucierpiał jeden z pasaŜerów dziesiątki oraz jej motorowy. Na koniec, po głównym
wydaniu Wiadomości, na pl. Grunwaldzkim 102Na2009 niegroźnie zderzyła się z jakimś autkiem.
Tramwaj ma porysowany prawy fartuch i pogiętą listwę w okolicach pierwszego wózka. Tym samym
w stolicy Dolnego Śląska został wykorzystany co
najmniej kilkumiesięczny limit zderzeń i powaŜniejszych wykolejeń.
! Wrocław (tramwaj). W zajezdni Borek trwają prace remontowe nad 102Na-2029 i 105Na
2278+2279. Do kuracji odmładzającej przygotowuje

się natomiast 102Na-2077, a zakończyły ją (z powodzeniem) jej siostry 2007 i 2023.
Maciej Beister, Marcin Chrost, Robert
Człapiński, Dariusz Dąbrowski, Marek
Drewniak, Grzegorz W. Fedoryński,
Wojciech Gąsior, Tomasz Igielski, Jakub
Jackiewicz, Krystian Jacobson, Tomasz
Kaczmarek, Jacek Kalicki, Michał
Kiembrowski, Krzysztof Lipnik, Marcin
Łańko, Mariusz Mazek, Michał Musiał,
Marcin Pejski, Olaf Skrzymowski,
Mariusz Sondel, Marcin Stawicki,
Marcin Stiasny, Piotr Szczęsny, Tomasz
Szydłowski, Krzysztof Utracki

Solarisy dla Częstochowy

Konstalu z 1975 roku). To dopełnia „pstrokacizny”
w taborze.
Częstochowskie MPK podejmuje coraz więcej
zasługujących na pochwałę decyzji. Po wprowadzeniu zasady zatrzymywania się autobusów za
tramwaj na przystanku przy ul. Wańkowicza, kolejna miłą niespodzianką było (w związku z kursowaniem linii 12 i 32 w kierunku Rakowa objazdem
przez ul. Podhalańską i Kard. Wyszyńskiego) przygotowanie dla autobusów tych linii dodatkowych tablic z napisem „UWAGA OBJAZD”. I choć liczne
posunięcia (na przykład rozwieszenie, mimo
ostrzeŜenia, rozkładu tramwajów z tym samym błędem po raz trzeci) zdają się dobitnie świadczyć, Ŝe
MPK wciąŜ lekcewaŜy pasaŜerów, to jednak
w świetle powyŜszych faktów wydaje się, Ŝe nieco
mniej.
Rafał Lamch

Góry został przeniesiony w obręb Węzła Zachodniego (Siedlecka-Nad Torem);
- linia 34N na terenie CzyŜkówka kursuje po nowej
trasie linii nr 51.
Mariusz Madej

Przetarg na dostawę dla MPK Częstochowa niskopodłogowych autobusów wygrała firma Solaris
Bus & Coach Sp. z o.o. Wynik był praktycznie znany jeszcze przed rozstrzygnięciem. Kluczową rolę
miała odegrać cena, którą solaris urbino 12 zdeklasował konkurentów – MANa NL223, jelcza M125M
Vecto i volvo 7000. Drugi z warunków, dostępność
bazy serwisowej, równieŜ wpłynął na korzyść producenta z Bolechowa. Autobusy tej marki, które na
dobre rozpanoszyły się na ulicach polskich miast,
urastając do roli ikarusa XXI wieku, po raz pierwszy
znajdą miejsce w bazie taborowej częstochowskiego MPK Sp. z o.o. Słychać juŜ głosy, Ŝe takie rozdrabnianie się w doborze marek nie jest dobre. CóŜ
jednak zrobić, gdy małe przedsiębiorstwo stać jedynie na zakup kilku pojazdów rocznie. Co prawda,
tegoroczna dostawa miała, wedle zapowiedzi, liczyć
20–30 sztuk, jednak ostatecznie będzie ich jedynie
9. Co gorsza, zezłomowanych zostanie aŜ 12 najstarszych autobusów, zaś metryki mówią jasno, Ŝe
będą to prawie dwukrotnie pojemniejsze od solarisów ikarusy 280. Jak gdyby przygotowując się do
tego zmniejszenia udziału przegubowców w przewozach dziennych, w połowie września MPK często
zastępowało je autobusami krótkimi. Zdarzenia takie miały miejsce od zawsze. Nigdy jednak na tak
wielką skalę. Dotyczy to linii 11, 17, 19, 16 i 26 – ze
szczególnym uwzględnieniem dwóch ostatnich.
Zagadką jest malowanie nowych autobusów. Dotychczas nowe pojazdy malowano jednolicie – według wzoru zapoczątkowanego w roku 1993 przez
ikarusy 435, to jest na biało z fioletowymi
i granatowymi pasami (niestety, nijak się to ma do
biało-złoto-błękitnych barw miasta). Obecnie jednak
przedsiębiorstwo, formalnie prywatne, jest
u szczytu usamodzielnienia, a w malowaniu autobusów remontowanych wciąŜ panuje wielki bałagan. Wprawdzie w roku 2000 zrezygnowano z malowania ich w barwy biało-czerwone (odwrotnie niŜ
„stare” malowanie ikarusów 280), wprowadzając
wzór prawie zgodny z taborem fabrycznie nowym,
lecz nie na długo. Fioletowe pasy stawały się coraz
cieńsze, po czym... w ogóle z nich zrezygnowano,
malując autobusy całkowicie na biało, w ramach
przygotowywania pod reklamę. Natomiast obecnie
negatywnym hitem jest ikarus nr 280. Po wygaśnięciu terminu jego reklamy, został pomalowany całkowicie na czerwono z Ŝółtymi emblematami.
W związku z tym przypomina autobusy z lat 80.
Przód i tył pozostają jednak w malowaniu nibyzakładowym, czyli białe, zupełnie tak, jakby czerwone boki (takŜe drzwi!) były reklamą. Tymczasem
tramwaje są obecnie malowane na czerwono
z kremowymi fartuchami (malowanie oryginalne

Węzeł Zachodni
oddany do ruchu
Dnia 15 września, po ponadrocznej budowie
(rozpoczęcie robót miało miejsce 26 lipca 2001 r.),
oddano do uŜytku tzw. Węzeł Zachodni. Inwestycja
ta pochłonęła 56 mln złotych. Uroczystość otwarcia
odbyła się na nowym moście przez Brdę. O godzinie 16 wstęgę przeciął prezydent miasta Bydgoszczy, Roman Jasiakiewicz. Węzeł Zachodni stanowią zmodernizowane ul. Nad Torem (dwujezdniowa
z pokaźnych rozmiarów rondem na skrzyŜowaniu
z Siedlecką), Ludwikowo, Siedlecka i Grunwaldzka.
NajwaŜniejszą częścią inwestycji na tej ulicy była
budowa wiaduktu kolejowego, po którym jeŜdŜą pociągi w stronę Poznania. Polegała ona na wymianie
300 m torów kolejowych i wykuciu przelotu pod nasypem dla północnej jezdni ul. Grunwaldzkiej.
Z kolei najdroŜszym elementem Węzła jest most
przez Brdę, wybudowany kosztem 12 mln złotych,
będący częścią składową ul. Ludwikowo.
Od 16 września zmiany zaszły równieŜ w organizacji linii i przystanków komunikacji miejskiej:
- linia 51 w kierunku pętli przy ul. Deszczowej od
przystanku Grunwaldzka / Kraszewskiego jedzie
ul. Grunwaldzką, Siedlecką, Koronowską, Krajeńską i Wiejską. W drugą stronę trasa przejazdu nie
uległa zmianie. Linia została przekształcona
z kursującej w dni powszednie w godzinach
szczytu w całodzienną, jeŜdŜącą we wszystkie
dni tygodnia;
- linia 58 od przystanku przy ul. Chmurnej do przystanku Grunwaldzka / Kraszewskiego w obu kierunkach jedzie ul. Nad Torem;
- dla linii 60, 71 i 35N dotychczasowy przystanek
Grunwaldzka / Koronowska w kierunku Osowej
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Autobus typu sauna
Obok rozlicznych wynalazków taborowych Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, warto wspomnieć o bardzo nietypowo przebudowanych autobusach jelcz typu PR110M. MoŜna je spotkać na liniach Komunikacyjnego Związku Komunalnego
GOP, które są obsługiwane przez Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne w Rudzie Śląskiej.
Henryk Zagozda, właściciel wspomnianego
przedsiębiorstwa, eksploatuje dwa autobusy marki
Jelcz PR110M o mocno zmienionym obliczu. Na
pierwszy rzut oka, na tle innych wyeksploatowanych sztuk lokalnego taboru, wydają się być nowoczesne. Niestety, to pierwsze wraŜenie jest bardzo
mylne.
Oba rzeczone autobusy zostały poddane naprawie głównej w warsztacie firmy. Podczas dokonanych remontów między innymi wymieniono wszystkie okna, zastępując je wyklejanymi. To rozwiązanie moŜe i byłoby dobre, gdyby nie fakt, Ŝe w obu
przypadkach w autobusach nie zamontowano ani
jednego okna, które by się otwierało!
Jazda takowym pojazdem w zimie jest naprawdę
przyjemna – nie ma skąd zawiać; znikąd nie wionie
mroźnym powietrzem. Jednak w lecie to prawdziwa
katorga – zwłaszcza w godzinach szczytu jazda tym
wynalazkiem jest horrorem.
Jedyne źródła świeŜego powietrza to dwie klapy
dachowe oraz mała luka między kabiną kierowcy
a skrajem drzwi. Gdy prowadzący pojazd jeździ
z otwartymi drzwiami kabiny, to przez wąski prześwit wpada trochę zbawiennego powietrza do przedziału pasaŜerskiego.
Pierwotnie w kaŜdym autobusie miały być zamontowane po dwa okna uchylne. Nie wiadomo jednak
dlaczego odstąpiono od realizacji tego zamierzenia.
Inny błąd, jaki popełniono, to nadmierne zabudowanie komory silnika. Wskutek braku dostatecznego chłodzenia silnik musi być wietrzony na kaŜdym
postoju.
Informacje na temat autobusów są bardzo fragmentaryczne i przedstawia je poniŜsza tabela:
nr
rejestr.
SRS E412
SRS E416

poprzedni
właściciel
brak danych
MZK Toruń

poprz. nr
malowanie
taborowy
brak danych zakładowe:
Ŝółto310
czerwone
5

Na te autobusy warto zwrócić uwagę właśnie
z racji przeprowadzonych zmian. Błędy konstrukcyjne doskonale wpisują te dwie peerki w lokalny
koloryt taborowy, a niewygody podróŜy – cóŜ – to

Ŝaden wyjątek...
Zastanowić się jednak moŜna, czy tego typu
autobusy nie powinny wyjeŜdŜać na trasę wyłącznie w zimie lub, idąc dalej tym tropem, czy nie

wymieniać na lato okien na takie, które zostały
zastosowane w opisywanych jelczach z Chebzia...
Bartosz Mazur, KMTM Chorzów Batory

Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzednia
reklama

5230+229 Klarin

Między przystankami
" 16 na Lecha. Od 1.10. linia 16, w związku
z planowanym zamknięciem Mostu Rocha, zostanie
przedłuŜona przez Pl. Wielkopolski i rondo Śródka
do Os. Lecha. Obsługiwać ją będzie w całości Wydział S1. Połączenie ma ułatwić dojazd z Rataj do
Centrum i na Piątkowo. Nie zmieni się jednak charakter jej kursowania, tzn. szesnastki jeździć będą
tylko w dni robocze. Miejmy nadzieję, Ŝe postulaty
KMPS-u w sprawie przywrócenia podwójnego przystanku na Małych Garbarach i przedłuŜenia zielonego światła na skrzyŜowaniu Garbary / Estkowskiego zostaną uwzględnione na czas, to jest przed
1.10.
" 80 do Komornik. RównieŜ od 1.10. przedłuŜona zostanie linia autobusowa nr 80 przez ul. Sycowską do Auchana w Komornikach. Autobusy zarówno w kierunku Auchana jak i Górczyna wjeŜdŜać
będą na Rudnicze.
" „Inteligentniej”. Prawdopodobnie w najbliŜszym czasie przybędzie nam jeszcze jedna „inteligentna” sygnalizacja świetlna. Ma się ona pojawić
w ciągu miesiąca na Moście Dworcowym. Niestety,
obserwując działanie tego typu sygnalizacji na innych skrzyŜowaniach w Poznaniu, moŜemy spodziewać się raczej pogorszenia, a nie polepszenia
sytuacji na tym waŜnym węźle komunikacyjnym.
" Prasowanie na S2. JuŜ niebawem odebrana
zostanie nowa prasa w Zajezdni Madalińskiego.
W związku z tym moŜemy się spodziewać uruchomienia wagonu GT8-682, który juŜ od kilku miesięcy oczekuje na podmianę kół.
" Podziękowania dla S1. Ogromne podziękowania naleŜą się panom Waldemarowi Frąckowiakowi i Krzysztofowi Bartkowiakowi oraz całej ekipie
pracowników z warsztatu na Wydziale S1, która
brała udział w przygotowaniu wagonu lora do specjalnego przejazdu z eNką z okazji obchodów Światowego Dnia Mleka. 20.09. eNka udekorowana gigantycznymi plakatami zachęcającymi do spoŜywania białego napoju ciągnęła platformę na której
jechały sobie dwie krówki (miłośników zwierząt
uspokajamy: nie były prawdziwe) oraz wielki karton
mleka. Na przystankach zaskoczeni pasaŜerowie
otrzymywali od obsługi kartoniki mleka.
" Piękny jak ikarus. Coraz więcej ikarusów ma
wygląd godny pozazdroszczenia. JuŜ nie zadowalają się pixelowymi wyświetlaczami i błyszczącym lakierem. Ostatnio przybyłe z naprawy głównej busy
charakteryzują się szarymi przegubami i siedzeniami znanymi z solarisów, czy stopiątek po niedawnych remontach. Jak do tej pory jest juŜ 7 takich wozów: 1506, 1508, 1620, 1626, 1634, 1636,
1638. Dwa pierwsze pochodzą z Kapeny, a reszta
z Biskupic. Mimo to na pierwszy rzut oka są identyczne. Wygląda na to, Ŝe został w końcu wypracowany pewien standard napraw głównych ikarusów.
6

678 1269
1506
1620
1626

Wilmarkt
-

kolor poprzedniego podkładu

obecna
reklama
tramwaje
Akces
-

barwy MPK
niebieskokremowo-zielony
kremowy
Komputronik
autobusy
barwy MPK
Panorama
biały
barwy MPK
barwy MPK
-

kolor obecnego
podkładu

uwagi

niebieski
barwy MPK

-

niebieski

-

pomarańczowy
barwy MPK
barwy MPK
barwy MPK

reklama naklejana
po NG
po NG
po NG

opracował Łukasz Nowicki
Dzięki temu za jakiś czas hungary będą miały jednolity wygląd. I to nie byle jaki!
" Ostatnia jazda zemuna. 21.09. po raz ostatni moŜna było się przejechać po Poznaniu ikarusem
160P. Specjalny przejazd zorganizował KMPS dla
uczczenia 10 lat kursowania tych wozów w MPK
Poznań i, jednocześnie, z okazji ich niedawnego
wycofania z ruchu. Impreza rozpoczęła się punktualnie o godzinie 10:00 na pętli Ogrody. Za kierownicą ostatniego sprawnego zemuna zasiadł Krzysztof
Buczkowski. Licznie zgromadzeni członkowie
KMPS-u (i nie tylko) nie Ŝałowali klisz i taśm dla
utrwalenia te jazdy. Do godziny 15:00 autobus zdąŜył odwiedzić prawie wszystkie trasy, po których te
wozy jeździły. Zawitał, m.in., na Pl. Wielkopolski, do
Radojewa, na Os. Batorego, do Kiekrza, do Zajezdni Kacza, do śabikowa, na Os. Dębina, na
KsiąŜęcą... Imprezę naleŜy podsumować jako niezwykle udaną, pogoda równieŜ dopisała. Szczególne podziękowania naleŜą się przede wszystkim kierowcy, który dzielnie sobie radził z humorami pojazdu.
Krzysztof Dostatni, Adam Konieczka,
Grzegorz Narkiewicz

Magazyn 995
08.09. Pomiędzy godziną 5:30 a 6:20 A-utobusy
musiały kursować w obie strony przez ul. Podgórną,
gdyŜ pewien kierowca wpadł na genialny pomysł
zaparkowania swej „beemwicy” jednocześnie na
przejściu dla pieszych i jezdni ul. Św. Marcin (przy
Pl. Wiosny Ludów).
11.09. Na łuku ul. StróŜyńskiego opel kadett jadąc
od strony pętli Os. Sobieskiego zjechał na lewą
stronę jezdni i uderzył w bok jadącego z przeciwka
solarisa 1381 obsługującego 74/2. Jedna osoba
z doszczętnie rozbitego po lewej stronie samochodu została przewieziona do szpitala. W solarce pogiął się i przerysował lewy bok, zniszczyło przednie
naroŜe i popękał zderzak. Autobus po doraźnej naprawie zjechał samodzielnie do zajezdni.
11.09. Zaraz po głównym wydaniu Wiadomości
nietrzeźwy przechodzień przechodząc przez ul.
Górna Wilda (na skrzyŜowaniu ze św. Jerzego)
wszedł na prawy bok drugiego wozu składu 98+97
(2/9). Stąd został przewieziony do szpitala.
Wstrzymanie trwało 7 minut.
12.09. 24 godziny później podobnego wyczynu do-
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konał nietrzeźwy 20-latek wchodząc na prawy bok
ruszającego z przystanku Grochowska pierwszego
wozu 190+189 (6/2 jadąca w kierunku Miłostowa).
Ruch przywrócono po 20 minutach.
12.09. Od godziny 7:21 przez 25 minut na pętli Junikowo z ruchu była wyłączona 1/15 (232+231),
gdyŜ dwójka pasaŜerów pomyliła tramwaj z hotelem
i spała na podłodze wagonu. PoniewaŜ kontakt
z nimi był niemoŜliwy, więc wezwano policję, która
ich zabrała.
17.09. O godzinie 6:25 5/12 (132+133) wjeŜdŜając
na przystanek Dworzec Zachodni od strony Mostu
Dworcowego najechała na tył 8/6 (GT8-671) powodując lekkie wgniecenia obu tramwajów. Stąd bimby zjechały na Górczyn by załatwić formalności,
a następnie powróciły na linie. Dwie i pół godziny
później dojeŜdŜająca do skrzyŜowania Grunwaldzka / Smoluchowskiego od strony ronda Przybyszewskiego 13/10 (skład 294+295) wpadła na tył
stojącej przed sygnalizatorem świetlnym 6/10
(86+85). W wyniku wypadku ranne zostały 2 osoby
z trzynastki, w tym jeden nieumundurowany kontroler biletów. Obie przewieziono do szpitala.
W wozie 85 pogiął się i urwał tylny zderzak, w 294
przedni, a nadto cięgna międzywagonowe.
Wstrzymanie trwało 30 minut.
19.09. Uszkodzona pompa olejowa spowodowała
brak hamowania holendrze 851, który stał na torze
wyjazdowym pętli Połabska jako rezerwa za 10/6.
Tramwaj wcofano w pętlę i pozostawiono do zholowania. Pętla była wyłączona z ruchu przez 7 minut.
19.09. O godzinie 21:50 na Os. Tysiąclecia urwał
się kardan przy drugim wózku pierwszego wozu
składu 210+209, który odgrywał rolę 5/3. Po pobieŜnej naprawie i 23-minutowym wstrzymaniu
tramwaj ewakuował się na S1 w asyście Nadzoru
Ruchu.
20.09. O godzinie 7:03 jadący z Miłostowa jako 6/1
zestaw 252+251 wykoleił się całym drugim wagonem na zwrotnicy wjazdowej skrzyŜowania ul. Jana
Pawła II i Kórnickiej. Zawinił pęknięty sworzeń
drąŜka zwrotnicy. Do godziny 7:50 tramwaje mogły
kursować tylko od Śródki i ronda Rataje w kierunku
os. Lecha. W tym czasie upalono ograniczniki wózków w wozie 251. Następnie wyłączono napięcie
w sieci i do 8:45 Krupp wstawiał wagon na tory, po
czym od razu wznowiono ruch, gdyŜ skład samodzielnie zjechał do zajezdni. Do tego czasu tramwaje kierowano objazdami, a mimo to od strony Śródki

zablokowanych zostało 8 bimb, od ronda Rataje 5 i
od os. Lecha 6. Uruchomiono takŜe komunikację
zastępczą obsługiwaną przez 8 zatramwajów na
trasach: Rondo Rataje – Rondo Śródka
i Rondo Starołęka – GTR – Rondo Śródka. Regulacja ruchem trwała do godziny 9:05. Podsumowując:
w wozie 252 pogięła się osłona boczna za czwartymi drzwiami po prawej stronie, zaś w 251 oberwały się kable przy silnikach, uszkodziła deska

ochronna i pogięły boczne blachy. Ponadto rozerwana została jedna poprzeczka torów i wygięte
dalsze trzy. Jak by tego było mało, około godziny
7:20 został potrącony przez fiata uno starszy męŜczyzna, który po wyjściu ze stojącej w korku na wysokości Domu Studenckiego nr 2 4/8 (288+289),
przechodził przez jezdnię. Z miejsca zdarzenia został zabrany do szpitala przez pogotowie.
20.09. O godzinie 8:15 jadąca w stronę Połabskiej

102Na-33 (4/10) przed Mostem Teatralnym okazała
się być wściekłą stodwójką, poniewaŜ dostała
szczękościsku. Dzięki interwencji „lekarzy” z pogotowia tramwajowego, samodzielnie zjechała na Gajową, gdzie poczekała na holownika.
22.09. Na ul. 27 Grudnia stojący zbyt blisko torów
peugeot 205 spowodował wstrzymanie ruchu 8
tramwajów w godzinach 22:00–22:37.
Adam Konieczka

Bilety w MPK Poznań

funkcjonujących w dwóch nominałach do 10 przystanków i na całą trasę.
Bilety te obowiązują tylko w autobusach i nie
uprawniają do przesiadek! Ich wprowadzenie było
celowe ze względu na nieprzewidywalność czasu
podróŜy autobusem, zwłaszcza w godzinach szczytu na zatłoczonych ulicach. Zostały bardzo Ŝyczliwie
przyjęte, choć (zwłaszcza wśród osób rzadko korzystających z komunikacji autobusowej) są mało
popularne.
Obowiązują tylko dwie taryfy: normalna i ulgowa.
W tej ostatniej nie ma Ŝadnych dodatkowych podziałów na ulgi ustawowe czy teŜ miejskie, co jest
spotykane w innych miastach. Bilety według taryfy
ulgowej kosztują 50% ceny biletu normalnego. Po
wprowadzeniu taryfy czasowej nie było formalnego
podziału biletów na normalne i ulgowe. Skasowany
bilet o określonym nominale okazany wraz z legitymacją uprawniającą do ulgi upowaŜniał do przejazdu w czasie określonym taryfą ulgową. Dla pasaŜerów i sprzedawców było to bardzo wygodne, gdyŜ
w obiegu znajdowała się minimalna ilość rodzajów
biletów. Jednak ze względu na naduŜycia oraz konieczność monitorowania przejazdów ulgowych ze
względu na rozliczenia przewoźnika z miastem, od
2000 r. funkcjonują odrębne bilety normalne i ulgowe, róŜniące się nadrukiem i dodatkowo kolorem.
Obecnie nie dopuszcza się teŜ moŜliwości skasowania dwóch biletów ulgowych jako równowartości
jednego biletu normalnego, ani odwrotnie.
PodróŜe liniami nocnymi kosztują tyle samo co liniami dziennymi. WyŜsze stawki (dwukrotnie) obowiązują tylko na liniach pospiesznych i specjalnych.
Swoistym zabytkiem jest ciągle obowiązująca
opłata taryfowa za przewóz bagaŜu – niespotykana
za granicą, zanikła teŜ w większości polskich miast.
W Poznaniu stała się „pułapką”, którą bezwzględnie
wykorzystują kontrolerzy.

boru rodzaju biletu słuŜą dwa rzędy po 6 przycisków. W lewym rzędzie zgrupowano przyciski wyboru rodzaju biletu według taryfy normalnej,
a w prawym rzędzie – według taryfy ulgowej. Rodzaje biletów (od góry): dziesięciominutowy, trzydziestominutowy, całodobowy, siedmiodniowy, autobusowy do 10 przystanków, autobusowy na całą
trasę przejazdu.
Bilety moŜna nabyć w punktach sprzedaŜy MPK
(jest on takŜe w holu Dworca Głównego PKP,
a Centralny Punkt SprzedaŜy Biletów znajduje się
na ul. Głogowskiej 131 przy zajezdni tramwajowej)
i w licznych kioskach pobudowanych na przystankach. Te punkty dysponują najpełniejszym asortymentem biletów. Bilety sprzedają takŜe kioski sieci
Ruch oraz przeróŜne sklepy, choć tam moŜna mieć
problemy z zakupem mniej popularnych rodzajów –
jak choćby biletów autobusowych przystankowych.
Choć prasa lokalna chętnie podchwytuje skargi, iŜ
w niedziele „nigdzie” nie moŜna było kupić biletów,
to jednak tak zwana „gęstość punktów sprzedaŜy”
w Poznaniu jest bardzo wysoka. Generalnie nie
planuje się szerokiego wprowadzania automatów
do sprzedaŜy biletów.
Bilety sprzedawane są pojedynczo (zadrukowane
jednostronnie) lub w postaci pasków dziesięcioprzejazdowych + jeden bilet gratis. Paski często nazywane są „bloczkami”. To określenie ma swój rodowód w najstarszej postaci, w jakiej te bilety były
sprzedawane. Był to zestaw 11 biletów z okładką
zewnętrzną, złączonych wzdłuŜ grzbietu klejem.
Pierwszy wzór okładki bardzo przypominał z wyglądu bilet, co było przyczyną licznych nieporozumień,
stąd szybkie wprowadzenie nowego wzoru okładki
jako białej z czerwonymi ukośnymi pasami. Obecnie bilety w paskach są dwustronne, połączone
wzdłuŜ dłuŜszego brzegu, z perforacją ułatwiającą
rozdzielenie i mają dołączony jedenasty bilet darmowy. Umowy zawarte ze sprzedawcami biletów
zakazują sprzedaŜy pojedynczo biletów z bloczków.
Bilety normalne z nadrukowaną literą „N” mają
barwy „zimne” – jednorazowe zielone, a paski niebieskie. Bilety ulgowe z nadrukowaną literą „U” mają barwy „ciepłe” – jednorazowe fioletowe, a paski
pomarańczowe. WzdłuŜ krótszej krawędzi biletu
wprasowany jest pasek z hologramem.

Ogólne informacje
Poznań, jako pierwsze miasto w Polsce wdroŜył
od 1 stycznia 1993 r. system biletów czasowych.
Wiązało się to z wprowadzeniem nowego układu
tras komunikacyjnych i zmniejszeniem ilości linii
tramwajowych zapewniających dotąd bezpośrednie
połączenia w większości relacji. Wymusiło to korzystanie podczas podróŜy z przesiadek. Bilety czasowe wprowadzono, aby nie dopuścić do zwiększenia
kosztu przejazdu, gdyŜ uprzednio obowiązujące bilety jednoprzejazdowe – podobnie jak w całej Polsce – nie uprawniały do przesiadania. We wszystkich pojazdach liniowych (tramwajach, a potem autobusach) zainstalowano kasowniki mieleckiej firmy
Rączka i Gąsior sterowane centralnym zegarem
ulokowanym przy stanowisku prowadzącego pojazd. Zegar ten umoŜliwia takŜe zablokowanie kasowników na czas kontroli biletowej, co jest jednym
z wymogów niezbędnych dla waŜności przeprowadzonej kontroli.
Od początku obowiązywały bilety uprawniające
do przejazdu w czasie do 10, 30, 60 i 90 minut.
Bilety są sprzedawane w nominałach dopasowanych do stawki podstawowej (czyli do popularnych
biletów półgodzinnych). Dopuszczalne jest łączenie
kilku biletów aby uzyskać wartość odpowiednią do
przewidywanego czasu podróŜy. Wymagane jest,
by skasowanie wszystkich łączonych biletów nastąpiło jednocześnie, przy rozpoczęciu podróŜy. Natomiast jeŜeli (przykładowo) mamy bilet 10minutowy i po ośmiu minutach skasujemy następny
bilet 10-minutowy, to są one traktowane rozdzielnie.
Ich waŜność wygaśnie po upływie 10 minut od skasowania drugiego biletu. W tej przykładowej sytuacji
„tracimy” 12 minut – na pierwszy bilet podróŜowaliśmy 8 minut, na drugi moŜemy jechać do 10 minut,
a więc płacąc dwukrotność stawki mamy bilety
waŜne na 18 minut podróŜy. Gdybyśmy natomiast
obydwa bilety skasowali jednocześnie po wejściu
do pojazdu, to upowaŜniałyby to do 30 minut podróŜy.
Wraz z taryfą czasową wprowadzono teŜ nowe
bilety okresowe na 24 godziny i siedmiodniowe. Bilety te są dostępne w przedsprzedaŜy, a ich waŜność rozpoczyna się od momentu skasowania podczas pierwszej podróŜy.
Do niedawna bilet naleŜało kasować natychmiast
po wejściu do pojazdu (wyjątkiem były przystanki
końcowe, gdzie bilet moŜna było skasować dopiero
w momencie ruszenia pojazdu), obecnie obowiązuje zasada, iŜ bilet naleŜy skasować niezwłocznie po
ruszeniu pojazdu.
W nowo kupowanych autobusach fabrycznie instalowano kasowniki firmy Elgeba – model
MC 600mo. Następnie wprowadzono system informacji wewnętrznej, wyświetlający nazwę i numer
najbliŜszego przystanku. UmoŜliwiło to wprowadzenie nowego rodzaju biletów – „przystankowych”,

SprzedaŜ biletów
Kierowcy i motorowi nie sprzedają biletów. W Poznaniu są tylko dwa automaty biletowe firmy Merona, pamiętające zresztą czasy socjalizmu. Na czas
hiperinflacji zostały zdemontowane gdyŜ nie nadąŜono z dostosowywaniem ich do często zmieniających się cen. Obecnie ponownie zainstalowano je
na przystankach tramwajowych przy Dworcu Autobusowym PKS. Przyjmują wyłącznie odliczoną kwotę i sprzedają wszystkie rodzaje biletów. Praktycznie jest to druk biletu „na Ŝyczenie” – po wybraniu z
pulpitu określonego rodzaju biletu oraz taryfy (normalna / ulgowa) mechanizm drukujący nadrukowuje
kolorem fioletowym na pustym blankiecie wszystkie
niezbędne dane: rodzaj biletu, jego cenę, numer biletu i logo MPK. Blankiety są zabezpieczone hologramem oraz mają jako poddruk zielone „smugi”,
logo producenta automatów (Merona) oraz drukarni
biletowej (CzG – Częstochowskie Zakłady Graficzne).
Automaty Merona przyjmują monety o nominałach 10, 20, 50 groszy oraz 1, 2 i 5 złotych. Do wy-
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Biletowe ciekawostki
W przypadku zmiany taryfy opłat, do sprzedaŜy
wprowadzane są bilety w nominałach „uzupełniających” (dotychczas 5 i 10 groszy), dzięki czemu
w okresie przejściowym moŜliwe jest wykorzystanie
starych zapasów biletów. Bilety te nie mają hologramu, nie ma teŜ podziału na normalne i ulgowe.
W roku 2001 przy zmianie taryfy z dniem 1 lutego
miała teŜ nastąpić zmiana hologramów. Dotychczas
znajdował się na nim herb miasta i logo MPK,
a według planu miał się tam znaleźć herb miasta,
logo MPK oraz logo miasta (nowy wymysł – napis
„Poznań” przecięty dwoma łukami mającymi symbolizować rogi koziołków z ratuszowej wieŜy). Dru7

karnia nie zdąŜyła przygotować nowych hologramów, więc miała zastosować jakieś hologramy „katalogowe”. Lecz zamiast jakiegoś neutralnego znaku wykorzystano gotowe hologramy z... warszawską syrenką i logo ZTM Warszawa. W ten sposób
na biletach poznańskich (do wyczerpania pierwszego nakładu) znajdował się hologram „warszawski”.
W drugiej połowie 2001 roku wprowadzono niewielkie zmiany w wyglądzie biletów: zrezygnowano
z umieszczania obrysu pola na odcisk kasownika,
„wciśnięto” natomiast logo miasta.
Ponadto, kiedy jeszcze w autobusach wisiały
czerwone „Rączki i Gąsiory”, na liniach o podwójnej
opłacie kod wydruku prezentował się następująco:
pozycja I: dzień tygodnia (1 – poniedziałek, 2 wtorek itd.), pozycja II–III: kolejny tydzień roku (od 01
do 52), pozycja IV: rodzaj linii (1 – pospieszna, 2 –
nocna, 3 – specjalna) i potem oczywiście godzina.
Miało to na celu wyeliminowanie sztuczek polegających na skasowaniu biletu za 10 minut w autobusie
pospiesznym, a po ich wykorzystaniu przesiadki na
zwykły, bo cena przecieŜ taka, jak za 30 minut.
Informacje w nadruku
Na bilecie skasowanym w kasownikach firmy
R&G (mniejsze, w kolorze ciemnowiśniowym, zainstalowane tylko w tramwajach i to nie wszystkich)
znajdują się: data (dzień i miesiąc) oraz za odstępem godzina i minuta skasowania rozdzielone
myślnikiem. Mechanizm drukujący stanowi wałek
z ośmioma ciągami cyfr na obwodzie. Wiruje on cały czas, a w czasie kasowania elektromagnesy napędzają młoteczki (odrębne dla kaŜdej kolumny).
We właściwej chwili (zsynchronizowanej z wałkiem)
młoteczki impulsowo dociskają bilet dokładnie
w tym momencie gdy na wirującym wałku Ŝądana
cyfra znajduje się pod młoteczkiem. Mimo skomplikowanego opisu jest to bardzo proste i niezawodne.
Ta popularna technika stosowana jest choćby
w niektórych kalkulatorach drukujących, wykorzystywana była teŜ w „historycznych” drukarkach
(wielkości duŜego biurka) od komputerów Odra.
Czasami (rzadko), gdy jadącym pojazdem „zarzuci”
gwałtownie w czasie kasowania biletu, poszczególne cyfry nie znajdują się w jednej linii. Nadruk wykonywany jest na bilecie od dołu.
Na kasowniku gotowym do pracy świeci się zielona dioda, w czasie kasowania lub po zablokowaniu
przez prowadzącego (na przykład na czas kontroli)
– czerwona.
Instalowane w autobusach i wagonach tramwajowych RT6N1 kasowniki firmy Elgeba (większe,
Ŝółte) mają mechanizm podobny do stempla, tyle Ŝe
zmieniają się w nim cyfry. Gdy kasownik jest w stanie gotowości, to nad szczeliną w którą wsuwa się
bilet znajduje się trójkąt (symbolizujący grot strzałki)
w kolorze zielonym. Gdy kasownik jest niesprawny
lub zablokowany przez obsługę, to trójkąt zmienia
się na czerwony i dodatkowo szczelina kasownika
jest blokowana pionowym prętem uniemoŜliwiającym wsunięcie biletu. Czasami słychać bardzo charakterystyczny szmer, gdy mechanizm drukujący
jest „tuszowany”. Nadruk na bilecie dokonywany
jest jednym uderzeniem, od góry.
W autobusach kasowniki te drukują (patrząc od
lewej krawędzi biletu) następujące informacje:
- numer mechanizmu drukującego (uwidoczniony
równieŜ na tabliczce znamionowej, oprócz niego
kasownik ma nadany równieŜ niepowtarzalny
numer fabryczny) i logo poznańskiego MPK (pro-
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stopadle do dłuŜszej krawędzi biletu);
- bieŜący dzień;
- miesiąc (cyframi rzymskimi, takŜe prostopadle do
krawędzi);
- czas skasowania (godzinę i minuty, te ostatnie
trochę mniejszą czcionką);
- numer linii;
- numer brygady;
- numer przystanku na którym skasowano bilet.
Przed uruchomieniem systemu przystankowego,
na biletach kasowanych w autobusach sześć ostatnich cyfr było zastępowanych gwiazdkami.
PoniewaŜ mechanizm drukujący nie ma moŜliwości drukowania liter, na biletach kasowanych w autobusach kursujących na jedynej linii pospiesznej A
znajdziemy nadrukowany numer linii 41. Podobnie
jest na innych liniach sezonowych oznaczonych literami. W niektórych wagonach tramwajowych zakupionych w Niemczech (m.in. 650, 651, 652, 653,
654, 670) teŜ są kasowniki podobnie wyglądające,
z tym, Ŝe są to znacznie starsze Merony – takie
same, jak testowane przez MPK w 1991 r. w tramwajach przed wprowadzeniem „czasówki”. Charakteryzują się m.in. brakiem sterownika umoŜliwiającego ich blokadę. Ostatnią informacją drukowaną
na bilecie skasowanym w tramwaju jest czas – godzina i minuty (na sześciu ostatnich pozycjach są
gwiazdki), gdyŜ bilety przystankowe w tramwajach
nie obowiązują.

dodatkowe skasowanie własnego biletu dla sprawdzenia jego waŜności.
Regulamin poznańskiego MPK przewiduje, Ŝe
tylko w przypadku przestoju zawinionego przez
przewoźnika moŜna „przedłuŜyć” czas waŜności biletu kasując go w trakcie przestoju i ponownie natychmiast po ruszeniu pojazdu. Dla wielu jest to tak
skomplikowane, iŜ pasaŜerowie z tej moŜliwości korzystają bardzo rzadko.
Działalność Konsolu ewidentnie wpłynęła na znaczące zmniejszenie ilości podróŜy bezbiletowych.
PoniewaŜ kontrolerom coraz trudniej było schwytać
„gapowicza” (a Ŝyli wyłącznie z prowizji od wyegzekwowanych kar), ich działalność była coraz bardziej
dyskusyjna. Do Zarządu Miasta i MPK docierały
liczne skargi, w rezultacie których umowa z Konsolem została rozwiązana i od 1 czerwca 2002 r. kontrolę przeprowadzają kontrolerzy zatrudnieni
w MPK – zarówno pracujący „w cywilu”, jak
i w mundurach. Mają oni równieŜ obowiązek sprzedaŜy biletów tym pasaŜerom, którzy się zgłoszą
przed rozpoczęciem kontroli. Ma to być ułatwieniem
dla osób którym nie udało się normalnie zakupić biletów. Według deklaracji MPK, jeŜeli pasaŜer wsiadający do pojazdu głośno poprosi współpodróŜnych
o odsprzedanie biletów, to jeŜeli w wagonie znajdują się kontrolerzy (nawet w cywilu) to wpierw powinni sprzedać bilet, a dopiero potem mogą przystępować do kontroli biletowej.

Kontrola biletów

Aktualna taryfa (wyciąg)

Do końca maja 2002 r. bilety kontrolowali przedstawiciele prywatnej firmy Konsol mającej główną
siedzibę w Poznaniu. Mieli oni cywilne ubrania, musieli pracować w zespołach minimum dwuosobowych, a na czas kontroli musieli mieć wyjęte legitymacje imienne ze zdjęciem. Legitymacja nie powinna być trzymana w dłoni, dlatego najczęściej kontrolerzy nosili je zawieszone na szyi na sznurku.
Kontrole były częste, a poniewaŜ kontrolerzy otrzymywali wyłącznie prowizję od wpływów z opłat karnych (nie ma nawet minimalnej stałej pensji, liczą
się tylko faktyczne wpływy) to byli bezwzględni
w swoich działaniach. Nieraz zachowanie kontrolerów było negatywnie oceniane – równieŜ przez
współpasaŜerów – lecz liczba podróŜy „na gapę”
znacząco zmalała.
Nie ma Ŝadnych wyjątków od reguły, iŜ waŜność
biletu kończy się po upływie określonego czasu od
momentu skasowania. Nawet jeŜeli pojazd stoi
w korku pomiędzy przystankami, to upłynięcie opłaconego czasu upowaŜnia kontrolera do nałoŜenia
opłaty karnej. Jedyna róŜnica dotyczy tylko wysokości tej opłaty – jeŜeli czas jazdy został przekroczony nie więcej niŜ o trzy minuty to „promocyjna”
opłata wynosi „tylko” 14 zł, wobec 35 zł opłaty
„standardowej”.
WaŜny jest tylko czas drukowany na bilecie.
Ewentualne rozbieŜności z czasem wskazywanym
nawet przez najdokładniejszy zegar zewnętrzny nie
są brane pod uwagę. Kontrolerzy przed przystąpieniem do kontroli powinni dokonać skasowania biletu
„wzorcowego”, po czym kasowniki powinny zostać
zablokowane (to ostatnie po nowelizacji regulaminu
kontroli biletowej nie dotyczy drugich wagonów
w składach dwuwagonowych). Teoretycznie kontroler powinien odnosić się do czasu wydrukowanego
na bilecie „wzorcowym”. PoniewaŜ nie wszystkie
tramwaje mają widoczny dla podróŜnego zegar wyświetlający czas „pokładowy”, dopuszczalne jest

Rada Miasta nie wyraziła zgody na tegoroczną
waloryzację cen biletów. Obecnie obowiązuje taryfa
wprowadzona od 1 lutego 2001 roku.
Podstawowe bilety kosztują: 10-minutowy – 1 zł,
30-minutowy – 2 zł, 60-minutowy – 3 zł, 90minutowy – 4 zł, do 10 przystanków (tylko w autob.)
– 1,60 zł, na całą trasę (tyko w autob.) – 2,60 zł, 24godzinny – 8,60 zł, siedmiodniowy – 19 zł. Ceny biletów ulgowych są o 50% niŜsze.
Ciekawą propozycją jest Poznań City Card. Po
raz pierwszy została wprowadzona w 2001 roku.
W jej ramach otrzymujemy bilet waŜny trzy dni, karty rabatowe do niektórych obiektów (głównie muzea
i restauracje), krótki przewodnik i plan miasta.
Marek Malczewski, Piotr Dutkiewicz
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PRZYS T A NEK
bezpłatny dwutygodnik
miłośników komunikacji
miejskiej
kontynuacja Nowinek z Pyrogrodu
Od redakcji

Czas zmian
Drodzy Czytelnicy, stale zwiększająca się popularność Przystanku (od lutego liczba odwiedzin naszych stron internetowych podwoiła się) oraz ilość
nadsyłanych informacji umoŜliwiła redakcji przeprowadzenie pewnych zmian. Niektóre widać juŜ na
pierwszy rzut oka. Nowy design stron internetowych
zawdzięczamy Piotrowi Buczkowskiemu, który od
dziś będzie się zajmował ich przygotowywaniem.
Korektą stylistyczną tekstów zajmie się Ziemowit
Cabanek. Zmienił się takŜe wygląd wersji papierowej.
W pierwszej kolejności publikować będziemy artykuły zaznaczając w nagłówkach nazwy miast, których dotyczą lub nazwy cykli artykułów.
Największe zmiany objęły dział Z kraju i ze świata. Aby odszukanie Ŝądanej wiadomości stało się
łatwiejsze, zastosowaliśmy wyraźny podział na
miasta, dodatkowo grupując notatki w działy tematyczne:
- Tabor (kasacje, zakupy, przenumerowania pojazdów komunikacji miejskiej);
- Linie (czasowe i stałe zmiany tras kursowania,
uruchomianie i zawieszanie linii);
- Magazyn 995 (opisy wypadków i nietypowych
zdarzeń z udziałem komunikacji miejskiej);
- Rozmaitości (wiadomości, których nie moŜna zakwalifikować do Ŝadnego z powyŜszych działów);
- Z pamiętnika lakiernika (zmiany reklam na pojazdach);
- Z notatnika mechanika (waŜniejsze naprawy pojazdów).
Dodatkowo poszczególne notatki rozpoczynamy
symbolami oznaczającymi środek transportu, o którym będzie mowa:
A – autobusy;
M – metro;
SKM – Szybka Kolej Miejska;
T – tramwaje;
Tr – trolejbusy.
WKD – Warszawska Kolej Dojazdowa
Jednocześnie postanowiliśmy powołać na stanowiska redaktorów Olafa Skrzymowskiego, który będzie odpowiedzialny za informacje ze Szczecina
i okolic oraz Krzysztofa Lipnika, który zajmie się
wiadomościami z rejonu Warszawy. Dotychczasowy dział Nowinki z Pyrogrodu stanie się częścią
Z kraju i ze świata, a odpowiadać będzie za niego
Tomasz Albrecht.
Mamy nadzieję, Ŝe dzięki powyŜszym zmianom
Przystanek stanie się bardziej przejrzysty.
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Dziękując wszystkim autorom za nadsyłane teksty, mamy nadzieję, Ŝe współpraca nadal będzie się
tak dobrze układać. Korzystając z okazji chcielibyśmy takŜe zachęcić wszystkich miłośników komunikacji miejskiej do nadsyłania wiadomości zwłaszcza
z tych rejonów, z których ich brakuje.
Redakcja
Przystanek przedstawia

Teplice
Tramwaje
Pierwszym tramwajem elektrycznym w Czechach
był tramwaj oparty na wąskim torze systemu Teplic,
powstały w wyniku starań hrabiego ClayAldringena, właściciela majątku Šanov. Budowa
rozpoczęła się z końcem 1894 roku i w trakcie czterech następnych lat powstał odcinek łączący dworzec Teplice-Zamecka zahrada z miasteczkiem Dubi. Obsługę trakcyjną odcinka zapewniało 11 wagonów z fabryki Graz z wyposaŜeniem elektrycznym
firmy AEG; w kaŜdym było 24 miejsc siedzących
i 12 stojących. W 1900 roku Teplicom przybyły dalsze trzy wozy tego typu. W tym samym roku oddano do uŜytku krótki odcinek z centrum miasta do
Placu Pocztowego (Poštovni naměsti), a w 1913
roku zrezygnowano z połączenia z Dubi, za to
tramwaj uzyskały Řetenice. Poza tym, wydłuŜono
linię z Placu Pocztowego do Trnovan.
W tym czasie park wagonowy rozrósł się do 40
sztuk. Oprócz wozów grazowskich na ulicach gościły konstrukcje Ganz i Ringhoffer. Lata międzywojenne nie przyniosły Ŝadnych rewolucyjnych zmian
w systemie transportowym Teplic. Likwidacji uległa
linia do dworca Teplice Zamecka zahrada oraz
część systemu w Šanovie, który był rozgałęzieniem
linii do Trnovan. W całym dwudziestoleciu międzywojennym na ulice miasta wyjechało tylko pięć nowych wagonów (dostawa z 1920 roku była kontynuacją starego zamówienia). W 1932 roku przybyły
one z fabryki Kralovopolska (elektryka BBC – 3
sztuki) i z Českiej Lipy (część elektryczna SiemensSchuckert – 2 sztuki). Tymczasem pionierskie Graze o numerach 1–7 wycofano z ruchu
w latach 1935–1939. Wcześniej, bo w 1918 i 1926
roku pozostałe cztery (8–11) przerobiono na doczepki. Przez lata II wojny światowej miasto nie notowało specjalnego rozwoju sieci. Za to w dziedzinie taboru ma miejsce kilka ciekawostek. W roku
1939 z Mödling przybywają cztery wagony Graz /
Ganz z 1903 roku, z czego dwa zostały przerobione
na wozy doczepne, a pozostałe dwa skierowane
jeszcze w tym samym roku do Mostu. W 1941 roku
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wyjechały na trasy trzy wagony Remscheid / SSW
(rok produkcji 1900) ściągnięte z Recklinhausen
i będą słuŜyć jeszcze po wojnie. Jeden z nich
w 1953 roku został skasowany w Teplicach, a pozostałe rok później sprzedano do słowackiego
Hronca, gdzie doŜyją swych dni.
Lata pięćdziesiąte przyniosły plany budowy odcinka Řetenice – Dubi, z uwzględnieniem stworzenia tam komunikacji trolejbusowej. Póki co, postanowiono na odcinkach miejskich dodać drugi tor
i stało się to wkrótce (1952) pomiędzy Trnovanami
a nam. Z. Nejedleho. W 1952 roku do Teplic napłynęły takŜe w sile 5 sztuk wagony z Českiej Lipy
z instalacją Škody typu MT6.
Tymczasem, w 1956 roku dochodzi do radykalnych zmian w polityce transportowej miasta.
Z uwagi na rozwój górnictwa odkrywkowego w okolicach miasta, postulowano likwidację linii tramwajowych. Natomiast ze względu na stosunkową łatwość ewentualnej zmiany trasy, zdecydowano się
na inwestycje w transport trolejbusowy. Wkrótce na
odcinku Trnovany – Řetenice tramwaj został wyparty przez „ogumionego przyjaciela”, a w 1959 roku
zamknięcie odcinka Trnovany – Dubi definitywnie
zakończyło tramwajową epokę w Teplicach.
Trolejbusy
Jako się rzekło, teplickie trolejbusy z paru względów wykończyły teplickie tramwaje. Początkowo, to
jest około 1950 roku, powstał plan, w myśl którego
system tramwajowy miał zostać uzupełniony o trolejbusy. Idée fixe tego planu było wytyczenie dwóch
okręgów, na których rzeczone „szelkowce” uŜywałyby do woli. W maju 1952 roku na pierwszy z ringów wyjechały škody 7Tr. Ruch odbywał się na trasie Nadraži – Šanov – Wolkerova – Nadraži. Tym
tropem w 9-minutowym interwale podąŜały dwa trolejbusy, natomiast trzeci jeździł w kierunku przeciwnym, uzyskując częstotliwość 18-minutową. Poza
okręgiem funkcjonował odcinek łączący trasę
z zajezdnią zlokalizowaną w szopie tramwajowej
Novy mlyn. O ironio! choć drugi okrąg został oddany do uŜytku w 1955 roku, to jednak nie uruchomiono tam Ŝadnej linii.
Linia, która kursowała po pierwszym okręgu,
otrzymała numer 11. Problem stanowił fakt, Ŝe cieszyła się (a moŜe raczej powinna się smucić) niemal zerową frekwencją. Pomimo wprowadzenia
w końcu ruchu tylko w jednym kierunku i 8-, a nawet 6-minutowego interwału, pies z kulawą nogą
nie chciał nią jeździć. Latem 1954 roku przewoźnik
skapitulował. W ruchu pozostał tylko odcinek Nadraži – Benešovo naměsti.
Skoro tramwaje teplickie postanowiły – mimo
1

wszystko – upaść, pełną parą ruszyła budowa odcinka do Řetenic. 1 marca 1956 roku zamiast – jak
dotychczas – tramwaju, czcigodni rzeteniczanie ujrzeli trolejbus. Wówczas to na liniach 2, 3 i 4 kursowało jedenaście pojazdów. W następnym roku
połączono z Teplicami jeszcze południowozachodnią część Řetenic o nazwie Ujezdeček.
W 1959 uzupełniono linie w centrum Teplic w sposób odwzorowujący dotychczasową sieć tramwajową, a w 1962 roku połączenie uzyskały Novosedlice.
W odróŜnieniu od tramwajów, numery taborowe
trolejbusów rozpoczynały się od 101. Pierwsze
sztuki 7Tr zagrzały miejsca w teplickiej szopie zaledwie kilka miesięcy, by powędrować do Mostu, Marianskich Lazni, czy Děčina. Pierwsze numery zostały zaraz uzupełnione przez škody 8Tr (takŜe
sprowadzone aŜ z Prešova) oraz 7Tr z Mostu.
Od 1962 roku pojawiały się škody Tr9 sprowadzane do miasta przez następnych 16 lat. Numery
129–134 miały za sobą nawet kilka lat słuŜby
w Děčinie. Do końca lat 60. jedyną oddaną linią była Trnovany zavod – ČSAD. W 1970 roku na 17 lat
zamknięto ruch do pętli Řetenice, a w 1978 najnowszą Trnovany – ČSAD. W 1983 roku do Teplic
przybywają pierwsze 14Tr.
4 czerwca 1984 roku marazm, który na przełomie
dziesięcioleci spowił teplickie trolejbusy, przełamało
oddanie do ruchu odcinka do Městskych Salu.
W 1987 roku szelkowozy wracają do Trnovan i to
w wydłuŜonej wersji do zakładów Somet. Nowa linia
dociera w Trnovanach na osiedle Anger.
Lipiec 1989 roku przynosi połączenie z Proseticami, a w 1990 roku pojawiają się teŜ pierwsze
škody 15Tr. Następny rok to premiera linii w ulicy
Alejni, alternatywnej w stosunku do odcinka przez
ul. Beneša prowadzonego ścisłym centrum.
Lata 90. to okres rozkwitu teplickiej sieci. W 1994
roku trajtki dojeŜdŜają juŜ na osiedla Třešňovka
oraz nigdy nie oddaną do uŜytku linią do kąpieliska.
Finalizuje się budowa linii do Panoramy. „Leci
z planu” za to linia do Novosedlic, jako Ŝe władze
ostatniego miasteczka krzywym okiem patrzą na
dokładanie się do trolejbusowej kasy.
Do 1999 roku, pod względem liczby linii trolejbusowych w Czechach, ex aequo z Brnem Teplice
dzierŜyły palmę pierwszeństwa. Wtedy jednak zawieszono linie 4, 6 i 11, tak więc układ linii trolejbusowych miasta przedstawiał się następująco:
1 Řetenice – Šanov I;
2 Ujezdeček – Anger;
3 Šanov I – Anger;
5 Ujezdeček – Panorama;
7 Ujezdeček – Prosetice;
8 Nova Ves – Jatečni – Sochorova;
9 Prosetice – Sochorova – Panorama;
10 Nova Ves – Anger;
12 Ujezdeček – Panorama;
13 Nova Ves – Panorama.
Długość sieci trolejbusowej wynosi 24,780 km.
Od 12 maja 2002 roku rozpoczęto remont ulicy
U Cisařskych lazni, co spowodowało zatrzymanie
ruchu na odcinkach do Prosetic i osiedla Šanov I.
Czasowo zawieszono kursowanie linii 1, 3, 7 i 9
uruchamiając awaryjnie linie, zgodnie z teplicką tradycją ponumerowane powyŜej 50:
51 Řetenice – Anger;
55 Ujezdeček – Sochorova;
61 Ujezdeček – Hlavni nadraži.
Kursują takŜe „zatrolejbusy”, o czym za chwilę.
Warto wspomnieć, Ŝe po ulicach Teplic przeje2

chać moŜna teŜ turystyczną linią 11, na trasie Panorama – Nova Ves – Šanov I, z konieczności
skróconą na razie do Nowej Wsi.
Park teplickich trolejbusów tworzy dziś 41 pojazdów marki Škoda 14Tr i 14TrM z lat 1984–95 o numerach 124–164, 11 przegubowców typu škoda
15Tr z 1990 roku oznaczonych jako 201–211, wóz
szkoleniowy škoda 14Tr01 z 1983 roku nr 120,
a w rolę muzealnej 11 wciela się škoda 9Tr28 HT
z 1980 roku (nr 105).
Autobusy
Historia teplickich autobusów nie jest długa. Ta
gałąź transportu od początku pozostawała w cieniu
„wielkiego brata na szelkach” i w cieniu tym pozostaje do dziś. Na przełomie lat 50. i 60. pierwsze linie połączyły Teplice z Dubi śladem zlikwidowanego tramwaju, a dalsze linie łączyły jedynie punkty
rozwijającej się trolejbusowej sieci, niekiedy stanowiąc jej przedłuŜenie.
Obecnie teplickie autobusy kursują na liniach:
20 Benešovo nam. – Mstišov;
21 Bystřany – Maršovska;
22 Nemocnice – Bystřany;
23 Sobědruhy – Dubi I Lazně;
24 Střelna – Dubi I Lazně;
25 Benešovo nam. – Dubi Krušnohorska;
26 Buzulucka – Bystřice;
27 Střelna – Proboštov;
28 Nova Ves – Olympia;
29 Ujezdeček – Proboštov;
30 Olympia – Benešovo nam.;
31 Hlavni nadraži – Cinovec, Pomezi (linia sezonowa);
32 Střelna – Dubi Krušnohorska;
33 Benešovo nam. – Hřbitovni.
Ponadto w ramach komunikacji „zatrolejbusowej”:
53 Šanov I – Hlavni nadraži;
57 Prosetice – Hlavni nadraži.
Tabor autobusowy DP Teplice reprezentowany
jest oczywiście przez karosy B731, numerowane od
numeru 301 (około 40–50 sztuk), a takŜe przegubowe B741 i B941 o numerach 501–515. Niewątpliwą ciekawostką są eksploatowane przez tutejszego przewoźnika TAM-y 232 (kilka sztuk z numerami powyŜej 401).
Marcin Łańko
Tramwaje świata

Od wagonów PCC
do wagonów 105N
Od tego numeru w naszym piśmie pojawiać się
będzie nowy cykl artykułów. Będą to artykuły poruszające zagadnienia techniczne najliczniejszej serii
wagonów wyprodukowanych w Polsce. Na początek jednak warto by ukazać rozwój tramwajów
szybkobieŜnych.
W drugiej połowie lat trzydziestych w Stanach
Zjednoczonych skonstruowano wagon PCC w wykonaniu „all electric”. Był to wagon z rozrusznikiem
bębnowym, czteroosiowy, dwuwózkowy, z drzwiami
otwieranymi silnikami elektrycznymi, z obwodem niskiego napięcia (40V) słuŜącym do sterowania
drzwiami, rozrusznikiem, kierunkowskazami i innymi podzespołami. Był to pomysł na konkurowanie
tramwajów z rodzącą się w tym czasie motoryzacją.
W latach trzydziestych wyprodukowano w USA kilka wagonów na eksport do Europy.
Krótko po II wojnie światowej Belgowie otrzymali
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wagony PCC w darze dla odbudowującego się
państwa. Szybko odwzorowali tramwaje w części
mechanicznej i elektrycznej i zaczęli produkować je
we własnych fabrykach.
W roku 1950 roku, dzięki fascynacji inŜynierów
i władz państwowych ideą tramwaju, Czesi odwzorowują wagon PCC belgijski. W kraju tym powstaje
wagon szybkobieŜny (taką nazwę otrzymał po wojnie) typu T1.
W roku 1952 Związek Przedsiębiorstw Komunikacyjnych (w Polsce) ustalił załoŜenia polskiego
tramwaju szybkobieŜnego. Wystąpiono takŜe do
władz Szwecji z prośbą o sprzedaŜ kilku wagonów
szybkobieŜnych. JednakŜe władze Polski bardzo
szybko wycofały się z tego pomysłu, tłumaczono to
tym, Ŝe kraj się odbudowuje się i nie stać „nas” na
testowanie nowości. Pomysł zamarł na trzy lata, bo
juŜ w roku 1955 ponownie wrócono do tramwajów
szybkobieŜnych, tym razem jednak zwrócono się do
Czechosłowacji, gdyŜ kraj ten stał się przodującym
w dziedzinie produkcji tych wozów i był krajem najbliŜszym ustrojowo. Strona polska zwróciła się
z prośbą, by strona czeska sprzedała kilkanaście
wagonów. JednakŜe Czesi odmówili, tłumacząc się,
Ŝe fabryka Smichov Tatra ma zbyt duŜe zaległości
w produkcji i nie moŜe sobie pozwolić na sprzedaŜ
wagonów do Polski. Po kilku tygodniach rozmów,
po wsparciu władz ZSRR, ustalono, Ŝe Polska
otrzyma dwa wagony typu T13. Rok później,
w styczniu 1956 roku, wagony te przetransportowano do MPK Warszawa.
W roku 1957 w Polsce odwzorowano część mechaniczną i elektryczną tramwaju czeskiego. W ten
sposób powstał polski tramwaj szybkobieŜny typu
11N i jego uproszczona wersja dla mniejszych
miast 12N. JednakŜe szybko się okazało, Ŝe polski
przemysł nie jest w stanie wyprodukować tak
skomplikowanej, jak na tamte czasy, aparatury
(przemysł wciąŜ się odbudowywał). Postanowiono
więc pierwsze wagony wyprodukować na bazie
aparatury importowanej. PoniewaŜ, jak juŜ wspominałem wcześniej, nie było moŜliwości zakupu
w Czechosłowacji, zwrócono się do Belgii z zapytaniem o moŜliwość zakupu 25 kompletów aparatury.
Odpowiedź była przychylna i jeszcze w tym samym
roku do kraju przybyło zamówienie. Jednak to nie
był koniec problemów, gdyŜ aparatura belgijska była przystosowana do zasilania niskim napięciem
40V, natomiast wagon polski był opracowany z zasilaniem 24V (jak wagony czeskie). NaleŜało więc
albo przerobić aparaturę, jak i gdzie to zrobić, albo
zmienić załoŜenia sterowania wagonu 11N. Postanowiono pójść tą drugą drogą i tak powstał wagon
13N.
W roku 1959 Chorzowska Wytwórnia Konstrukcji
Stalowych KONSTAL (obecnie Alstom Konstal
S.A.) wyprodukowała prototyp wagonu 13N (MZK
Warszawa numer taborowy 503, obecnie 753’’).
Wagony 13N produkowane były do 1970 roku
i niemal cała produkcja przeznaczona została dla
MZK Warszawa. Wyprodukowano ich łącznie 846
egzemplarzy (w tym 838 dla Warszawy). W ciągu
jedenastu lat produkcji ciągle udoskonalano te wagony. Konstal tak dopracował część elektryczną
wagonu, Ŝe bez większych zmian została ona adaptowana do wagonów 105N.
W trakcie produkcji wagonów 13N próbowano
skonstruować uproszczoną wersję wagonów szybkobieŜnych dla mniejszych miast w Polsce, które
posiadały znacznie słabsze podstacje trakcyjne
i nie wytrzymywałyby prądów pobieranych przez

jednostki 13N. Tak powstały wagony 14N i 14ND,
15N, 13Ns i 13NsD. Wszystkie z tych typów doczekały się prototypów, pierwsze trzy testowało WPK
Katowice, a pozostałe MZK Warszawa. W wagonach dla WPK Katowice zastosowano nastawnik
jazdy typu T401 identyczny jak w wagonach N/4N,
a próby dowiodły, Ŝe nastawniki te nie wytrzymują
obciąŜeń prądowych (aparatura przystosowana do
75 stopni rozruchu i 93 stopni hamowania a nastawnik posiadał 8 stopni rozruchu i 9 hamowania).
W wagonach 13Ns zastosowano juŜ inny nastawnik, taki jak później zastosowano w 102N/102Na/
102Nd o 20 stopniach rozruchu i 22 stopniach hamowania. Wagony te były niezwykle zrywne i miały
doskonałe hamowanie, jednakŜe zmiana przyczepności, na styku koła z szyną, powodowała poślizgi.
Wagony 13NsD były doczepami czynnymi z silnikami, ale bez kabiny, o kształcie przedniej ściany
identycznej jak tylnej. Dla mniejszych miast rozwaŜano rozpocząć produkcję składów 13NS+14ND
(doczepa bierna, bez silników i pantografu).
W roku 1967, dla większych miast, opracowano
wagon typu 101N/101Nw. Wagony te miały być
produkowane dla: Wrocławia, Łodzi, Krakowa, Poznania i Warszawy. Wagon 101N to elektrycznie
klasyczny wagon 13N, jednak sylwetka jego została
zmieniona. Czoła wagonu przewidywano takie jak
zastosowano w wagonach 102N, a dach miał wyglądać jak w wagonach 802N (bez zaokrągleń, szyby stykające się z krawędzią dachu). Produkcja seryjna miała rozpocząć się w 1971 roku. Wcześniej
postanowiono jednak wyprodukować wagony 102N.
Złe doświadczenia z wagonami 102N przyczyniły
się do wstrzymania prac nad wdroŜeniem wagonów
101N do produkcji. Szybko zaniechano teŜ produkcji wagonów 102N, wprowadzając do produkcji seryjnej wagony 102Na.
Od początku produkcji wagony 102Na traktowano
jako produkcję przejściową i projektowano kolejne
wagony.
W 1968 roku zaprojektowano wagon 103N wraz
z doczepą bierną 403N. Z uwagi na zastosowanie
w nim rozrządu pośredniego, Związek Przedsiębiorstw Komunikacyjnych negatywnie zaopiniował
projekt, który następnie został odłoŜony do archiwum.
Dwa lata później opracowano projekt wagonu
104N. Projekt ten teŜ został odrzucony przez ZPK.
Tym razem wagon posiadał rozruch pośredni, jednak jego długość wynosiła 15030 mm. śadne
z przedsiębiorstw nie miało pieniędzy na kolejne
przebudowy torowisk na łukach i rozjazdach.
W 1972 roku opracowano projekt wagonu 105N.
Pozytywnie go zaopiniowano i przystąpiono do budowy prototypów, które powstały w roku 1973
(1 wagon) i 1974 (2 wagony). W roku 1974 rozpoczyna się masowa produkcja wagonów 105N.
Droga do skonstruowania wagonów była bardzo
długa i kręta. Chciano skonstruować wagon nowoczesny, tani w produkcji i eksploatacji, pojemny
oraz szybki. Czy to się udało? Oceńcie sami na
podstawie artykułów, które ukaŜą się w następnych
numerach.
Bąbel 2002
Częstochowa

Reforma?
Od 1.10. częstochowskie tramwaje kursują w godzinach szczytu nie co 5, a ponownie co 4 minuty.

Podniesienie częstotliwości wiąŜe się z reformą
komunikacji miejskiej; było jej głównym załoŜeniem.
Choć autorzy projektu zmian zakładali powrót do
częstotliwości z lat 80., czyli co 3 minuty, taka moŜliwość – z braku taboru – nie istniała. Wymagałoby
to bowiem uruchomienia 26, a przy sensownym
wykorzystaniu pętli na Rakowie co najmniej 24
składów, podczas gdy „na chodzie” jest ich obecnie
27 (skład 640+643 jest jedynie dawcą części).
Ostatecznie na trasę wyjechało 19 pociągów,
z czego tylko 4 to szczytowe (rozbicie rozkładów
szczytowych na osobne rano i po południu sztucznie zwiększa ogólną liczbę do 23).
Pierwszego dnia nie obyło się bez perturbacji.
Pominąwszy ponowne wydrukowanie rozkładu niedzielnego z tym samym (juŜ po raz czwarty) błędem, zgodnie z tradycją tramwajowych rozkładów,
powstał błąd kolejny. Choć dokładnie rozpisano
wjazdy na dodatkowy peron i mijanie się pociągów
na pętli Kucelin, nie dopilnowano tej kwestii przy al.
Wyzwolenia. Tamtejsze Ŝeberko nie nadaje się
w ogóle do wykorzystania ze względu na duŜe
prawdopodobieństwo wykolejeń, a mimo to w rozkładzie pojawiła się konieczność zamiany kolejności
pociągów. Oto bowiem pociąg 1/11 ma po godzinie
9:00 dziwnie długi (od dawna juŜ nie praktykowany
na tej pętli), 13-minutowy postój, podczas gdy jadący za nim skład 1/16 powinien w tym czasie „prześlizgnąć się” przez pętlę, udając się do zajezdni.
Pierwszego dnia nikt się jednak nie zorientował:
motornicza pociągu 1/16 nie była aŜ tak niecierpliwa, by ochrzanić kolegę za blokowanie jej przejazdu. W efekcie oba tramwaje pojechały jednocześnie
(po 10-minutowej przerwie), a co gorsza dwa kolejne (oprócz pociągu 1/16 takŜe następny za nim –
1/05) udały się do zajezdni.
Jak się okazało, były to ostatnie tramwaje w tej
dzielnicy w ciągu kolejnych minut, bo zamiast następnego składu pojawił się... autobus za tramwaj.
Był to ikarus 415.14E-67 z napisem „1 ZA TRAMWAJ” na wyświetlaczu. Za zaprogramowanie tego
napisu na wyświetlaczach ikarusów 415.14E oraz
za tak szybkie pojawienie się komunikacji zastępczej naleŜą się ekipie MPK spore pochwały. CóŜ
z tego jednak, skoro autobus, zamiast zabrać spory, udający się do szkół tłum, pojechał sobie jakby
nigdy nic z powrotem do czuwania na rezerwie?
Następne zatramwaje (jelcz M11-50 i ikarus
280.26-305) pojawiły się, gdy nie były juŜ potrzebne
(łącznie z tramwajami). Spora ilość młodzieŜy
spóźniła się do szkół, a niŜej podpisanemu nie pozostało nic innego, niŜ uruchomić samochód i osobiście zawieźć do szkoły swego brata. Wobec takiej
organizacji komunikacji miejskiej naleŜy szczerze
współczuć nie mającym takiej moŜliwości...
Rafał Lamch
Częstochowa

Gospodarność z jednym
przegubowcem na godzinę
W witrynie internetowej częstochowskiego MPK
pojawił się artykuł pod tytułem Na czym polega gospodarność mający być pierwszym z całego cyklu.
Choć trudno spodziewać się, by ktoś – chcąc się
dokształcać w tej dziedzinie – szukał stosownych
wykładów akurat w materiałach przedsiębiorstwa
komunikacji miejskiej, faktu tego nie naleŜy krytykować – w końcu i miłośnikom przydałoby się czasem poszerzenie horyzontów. Całe szczęście jed-
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nak, Ŝe specjaliści z częstochowskiego MPK zamierzają dokształcać społeczeństwo tylko w tematyce
związanej z ekonomią. W dziedzinie stanowiącej
główny nurt działalności ich firmy nie jest najlepiej,
za czym przemawiają fakty, szczególnie dotyczące
rozkładów jazdy.
Udało się bowiem rozszyfrować – cokolwiek
dziwny – podział taboru w poreformowych rozkładach. Okazuje się, Ŝe przegubowce, które pojawiły
się na liniach drugorzędnych (a w obecnym układzie kursujących bardzo rzadko), miały zrekompensować ich niską częstotliwość. Stąd przegubowa
obsługa rzadkich i kursujących „na pusto” linii 15
i 18, jak równieŜ zwiększona ilość przegubowców
na linii 22 w soboty. Rozwiązania takie – i owszem
– przynoszą spodziewany efekt, lecz na liniach
o wysokiej częstotliwości (lub o trasie pokrywającej
się z innymi częstymi, stąd powodzenie przegubowców na linii 22). Gdyby w Częstochowie szesnaście 2-wagonowych tramwajów kursujących co 5
minut zastąpić dziesięcioma 3-wagonowymi składami z ośmiominutową częstotliwością, być moŜe
efekt byłby w pełni zadowalający i przynoszący
oszczędności. Nasi specjaliści ominęli jednak fakt,
Ŝe nie ma sensu zastępowanie wysokiej częstotliwości pojemnym taborem na miejskich liniach drugorzędnych, kursujących rzadko. Bowiem niewielu
pasaŜerów decyduje się czekać – większość woli
pokonać część trasy pieszo, skorzystać z przesiadek itp. Tym sposobem dochodzi do tak zwanych
„inwersji napełnienia”: przekroczenie pewnej granicy zmniejszania częstotliwości powoduje nie dalszy
wzrost, lecz spadek (i to gwałtowny) frekwencji.
Dlatego linie 15 i 18 – o kursach zbyt rzadkich –
okazały się niewypałem, a obsługujące je przegubowce nieporozumieniem (przy czym linia 18 cieszy
się zainteresowaniem na „starym” odcinku swej trasy, gdzie współdziała z linią 33; połączenie to daje
całkiem niezłą częstotliwość).
Pomyłkę zauwaŜono dość szybko i obecnie linię
15 przegubowiec obsługuje juŜ tylko w soboty. Teoretycznie (zgodnie z rozkładem) pozostaje na niej
takŜe w dni robocze, choć w rzeczywistości przeniósł się juŜ na linię 67.
Rafał Lamch
Elbląg

Wzloty i upadki
elbląskich tramwajów
Elbląskie tramwaje rozpoczęły swą bogatą historię juŜ w 1891 roku, kiedy to magistrat ogłosił przetarg na budowę i eksploatację sieci tramwajowej.
Elbląg był drugim po Wrocławiu miastem na ziemiach polskich, w którym tworzono trakcję elektryczną. Berlińska firma Union Elektricitäts Geselschaft w rekordowym tempie, bo przez 9 miesięcy,
wybudowała dwie śródmiejskie linie tramwajowe.
Podczas wielkiej uroczystości, 22 listopada 1895
roku, w Elblągu ruszył pierwszy tramwaj. Linia nr 1
wiodła od Dworca Głównego przez dzisiejsze ulice
Grunwaldzką – 3 Maja – 1 Maja – Kowalską – Stary
Rynek – Studzienną do przystani nad rzeką Elbląg.
Linia nr 2 zaczynała się na teraźniejszym placu
Słowiańskim i wiodła ulicami Kowalską – Stary Rynek – pod Bramą Targową – Stoczniową – Królewiecką aŜ do skrzyŜowania z ulicami Teatralną i 12
Lutego. Zajezdnię zlokalizowano przy ul. Szpitalnej
(boczna od 1 Maja, obecnie boisko szkolne SP nr
21). Łącznie wybudowano 3,88 km torów, a po mie3

ście kursowało 8 wozów silnikowych i 4 doczepne.
Odległości między mijankami pozwalały kursować
tramwajom z częstotliwością co 7,5 minuty. Dynamicznie rozwijający się Elbląg na pewien okres
rozwiązał swoje zapotrzebowanie na komunikację.
JuŜ w 1897 roku tramwajem moŜna było dotrzeć
do pobliskiej BaŜantarni, aŜ do obecnej restauracji
Myśliwskiej, która była i jest miejscem odetchnięcia
elbląŜan świeŜym powietrzem. Tylko na tej linii latem moŜna było spotkać odkryte wagony. W tymŜe
roku, dla sprawniejszego zarządzania, powołano
przedsiębiorstwo Elbinger Strassenbahn GmbH.
Niestety, juŜ około 10 lat po uruchomieniu sieci,
działalność ta przynosiła firmie straty. Do tramwajów dotarło pierwsze echo likwidacji.
Sytuacja w latach kolejnych nieco poprawiła się,
lecz kolejny spadek rentowności nastąpił podczas
wielkiego kryzysu gospodarczego. Przynoszeniu nikłych zysków nie pomógł nawet fakt, iŜ w 1916 r. od
dworca kolejowego do stoczni Schichau przejaŜdŜkę tramwajem odbył sam Cesarz Niemiec Wilhelm
II.
W 1922 roku sieć tramwajowa została przejęta
przez miasto. Po wojnie odŜył tutejszy przemysł.
Trzy lata później tramwaje przewiozły 1,5 mln pasaŜerów, a w roku 1927 uruchomiono linię tramwajową na Saperów, gdzie skierowano dwójkę, a jedynka pojechała dalej na Obrońców Pokoju. Tego
samego roku oddano do uŜytku nową zajezdnię
przy ul. Browarnej. Po reorganizacji w 1929 roku,
przedsiębiorstwo przewiozło juŜ około 4 mln pasaŜerów.
Rok 1939 był początkiem przerwy w kursowaniu
tramwajów. W tym okresie bogata firma tramwajarska straciła prawie wszystko, a resztki tego co pozostało „zwinęli” Rosjanie. W czerwcu 1945 roku do
Elbląga przybyła grupka warszawskich tramwajarzy
mająca oŜywić tutejszą komunikację. Prowizorycznie naprawiono dach nad starą zajezdnią, choć
później tramwaje parkowały tylko na Browarnej.
Naprawiono podstację i tory. Dzięki ogromnemu
nakładowi sił juŜ 1 czerwca 1946 roku ruszył tramwaj z dworca kolejowego na Obrońców Pokoju,
a od 1 listopada tego roku tramwaje jeździły juŜ
takŜe z Saperów na Marymoncką. W kwietniu 1947
r. ruszyła reanimowana linia 3 (pl. Słowiański – ul.
Agrikola). Radość tramwajarzy nie trwała długo,
gdyŜ poniemieckie części do tramwajów szybko się
skończyły, a 1950 rok znów przyniósł straty. Mimo
to, rok później udało się otworzyć nowy odcinek torów Dworzec PKP – Druska.
Panująca w latach 50. i 60. niekorzystna tendencja dotarła takŜe do Elbląga. Decyzją radnych
tramwaje zniknęły z ul. Agrikola, zaś w 1968 roku
zlikwidowano linię biegnącą przez zgliszcza Starego Miasta. Odtąd wszystkie linie przejeŜdŜały Pocztową. W latach 70. władze Elbląga główkowały nad
przedłuŜeniem jedynki w kierunku Zawady
i Osiedla Nad Jarem. Pierwszą opcją było poprowadzenie linii ul. Mazurską i dalej Odrodzenia,
a drugą przedłuŜyć tory na Obrońców Pokoju i Płk.
Dąbka w kierunku działek na Zawadzie. Władze
miasta chciały juŜ przystać do pierwszego projektu,
lecz okazało się, iŜ ten wymaga dwukrotnie większych nakładów finansowych oraz gruntownej przebudowy sieci wodociągowej. Linię wytyczono poboczem Obrońców Pokoju i dalej pasem zieleni pośrodku Płk. Dąbka. Decyzja ta spotkała się z licznymi protestami ze strony mieszkańców Zawady,
poniewaŜ projektowana linia omijała znaczną część
ich osiedla. W 1975 roku głośno mówiło się o likwi4

dacji torowiska w ulicach 1 Maja oraz 3 Maja i zastąpieniu go nowym na Armii Krajowej i dalej Gen.
Grota-Roweckiego do Saperskiej oraz Rycerską,
Tysiąclecia do Grunwaldzkiej i dalej do Druskiej.
W 1980 roku do Elbląga dotarły dwa pierwsze
wozy 805Na. W kolejnych latach dostarczono ich
więcej, jednak dopiero w 1985 roku na ulice mogły
wyjeŜdŜać więcej niŜ dwie pojedyncze osiemsetpiątki. Zjawisko tłumaczono tym, Ŝe nowe tramwaje
pobierają pięć razy więcej energii przy ruszaniu niŜ
stare, a istniejąca podstacja by tego nie wytrzymała. W 1986 roku na miasto wyjechała nowa linia nr 3
z ul. Saperów na Ogólną (Osiedle Zawada).
W kolejnych latach sytuacja MPK uległa pogorszeniu. W 1995 roku pasaŜerów woziły jeszcze
tramwaje typu 5N, niektóre jeszcze z końca lat
pięćdziesiątych! Nie były to jednak ostatki, bo stanowiły one 14 z 28 wozów.
Problemy taborowe opanowano dopiero w 1996
roku, kiedy dostarczono 19 uŜywanych tramwajów
typu GT6 i GT6ZR z Moguncji (Mainz). Dokładnie
12 grudnia piętnaście wyeksploatowanych do granic moŜliwości eNek wykonało swoje ostatnie kursy
i poszło na zasłuŜone emerytury. Nowe GT6 spełniły wymagania elbląŜan; są bardzo lubiane ze
względu na większy komfort, mniejszy hałas
a przede wszystkim większe bezpieczeństwo (bardzo krótka droga hamowania). Przydaje się teŜ ich
dwukierunkowość, umoŜliwiająca wykorzystywanie
podczas remontów torowisk (ostatnio podczas remontu ul. Bema). Obecnie rezerwę stanowi więcej
osiemsetpiątek niŜ „niemiochów”.
Współczesny tabor liniowy to 23 konstalowskie
kańciaki 805Na (numery 039–061) i 19 wozów niemieckich (221–225, 227, 229, 230, 232–235, 237,
238, 241–245), które poruszają się po 16 km torowisk (27 km toru pojedynczego). Ponadto na stanie
firmy są jeszcze dwa pogotowia torowe 5N (029
i 315), dwa pługi (5N–314 i „składak” 301), skład historyczny 5N+5ND 012+154 oraz po dwa wraki 5N
(015, 016) i 5ND (156, 159), słuŜące miedzy innymi
jako skład części zamiennych dla jeŜdŜących eNek.
Spółka Tramwaje Elbląskie zatrudnia 150 pracowników i obsługuje 5 linii tramwajowych: 1 (długości 8
km), 2 (7,6 km), 3 (6,4 km), 4 (7,6 km), i 5 (6 km).
Dwie ostatnie uruchomione zostały 31 sierpnia
2002 roku w związku z otwarciem nowego odcinka
torów na ulicy Płk. Dąbka. Inwestycja ta ułatwiła
i przyspieszyła dojazd do centrum oraz dworca kolejowego mieszkańcom Rakowa, Zawady i Os. Na
Stoku, a takŜe klientom Hypernovej. Torowisko
zbudowane zostało zgodnie z aktualnie obowiązującymi trendami: tory na podkładach betonowych
z mocowaniami spręŜystymi SB3 i płyta węgierska
na kaŜdym przejeździe. Do tramwajów zawitała
równieŜ nowoczesność: na nowych węzłach (Dąbka
/ Obrońców Pokoju i pl. Jagielończyka) zainstalowano napędy zwrotnic sterowane radiowo,
a wszystkie wozy wyposaŜono w pokładowe
komputerki sterujące, które po odpowiednim
zaprogramowaniu (wprowadzeniu numeru linii)
same „wiedzą” w którą stronę przestawić zwrotnicę.
W najbliŜszych latach planuje się budowę linii
tramwajowej w kierunku os. Nad Jarem. Tego przedłuŜenia moŜemy spodziewać się szybko, tak jak
szybko, nieoczekiwanie i bez Ŝadnego rozgłosu
podjęto decyzję o budowie torowiska na ul. Płk.
Dąbka. MoŜe teŜ i bez rozgłosu zlikwidowane zostaną tory na 1 Maja i 3 Maja... Kto wie? Lecz najpierw „zetkaemowcy” będą musieli się postarać
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o nowy tabor, bo ten osiągnął juŜ magiczną średnią
ponad 25 lat. Jakich czarów uŜywają, Ŝe ich tramwaje tak długo się toczą?
Komunikacji tramwajowa jesienią i zimą 2002 r.
(na podstawie danych ZKM Elbląg)
linia
1

2

3

4

5

linia
1

2

3

4

linia
1

2

3

4

dni robocze
brygada wyjazd zjazd tabor
1
5:04
22:52
805Na
2
4:49
23:17
805Na
3
5:09
21:17
805Na
1
4:53
22:55
GT6
2
5:11
20:03
GT6
3
5:24
22:33
GT6
4
5:06
22:56
GT6
1
5:01
22:43
GT6
2
5:20
18:38
GT6
3
5:13
23:08
GT6
1
4:43
19:39
GT6
2
4:38
23:27
GT6
3
4:15
23:11
GT6
4
4:13
23:07
GT6
1
4:51
20:09
2×805Na
2
5:11
22:58
GT6
3
5:01
20:48
2×805Na
soboty
brygada wyjazd zjazd tabor
1
5:04
22:52
805Na
2
4:49
23:17
805Na
1
4:53
22:55
GT6
2
5:11
20:03
GT6
3
5:24
22:33
GT6
4
5:06
22:56
GT6
1
5:01
22:43
GT6
2
5:20
20:00
GT6
3
5:13
23:08
GT6
1
5:51
19:39
GT6
2
4:38
23:27
GT6
3
4:15
23:11
GT6
4
4:13
23:07
GT6
niedziele i święta
brygada wyjazd zjazd tabor
1
5:04
22:52
805Na
2
4:49
23:17
805Na
1
6:05
22:55
GT6
2
7:37
18:50
GT6
3
5:24
22:33
GT6
4
7:25
22:53
GT6
1
5:01
22:42
GT6
2
5:20
19:59
GT6
3
7:06
23:07
GT6
1
5:51
19:39
GT6
2
4:38
23:27
GT6
3
5:25
23:11
GT6
4
4:13
23:07
GT6
Rafał Malewski
Elbląg

Impreza odwołana
29 września odbyła się w Elblągu impreza dla miłośników – przejazd wagonem 5N. Trud zorganizowania tego przedsięwzięcia wspaniałomyślnie wzięło na swoje barki Stowarzyszenie Hobbystów Komunikacji Szynowej z siedzibą w Kwidzynie. Zaszczytu przejazdu eNką mieli dostąpić szczęśliwcy,
którzy na ręce organizatora wpłacą 15 nowych pol-

skich złotych.
Rozkosz zapłaty za imprezę tramwajową jest zaiste rozkoszą rzadką, tak więc głodni tej przyjemności MKM-owie zapewniliby niesamowitą frekwencję.
O ile to moŜliwe, z wagonu zwisałyby winogrona,
jak za najlepszych czasów, błyskałyby flesze
i strzelały migawki aparatów. Z jednym tylko zastrzeŜeniem: za naświetlenie błony celem uwiecznienia na niej fragmentu imprezy naleŜałoby równieŜ uiścić opłatę. Podstawę do tego stanowi
oświadczenie SHTS, które jest na tyle komiczne, Ŝe
pozwolę sobie przytoczyć jego fragment: „Osoby
chcące jechać samochodem i fotografować z zewnątrz, ponoszą odpłatność na rzecz organizatora
w wysokości 50% ceny kosztów biletu dla osób jadących tramwajem”.
Nasuwają się dwa pytania. Odpłatność jakiej wysokości miałyby ponieść osoby poruszające się hulajnogą, wierzchowcem lub welocypedem? Jak wyglądałoby ściąganie opłat od osób robiących zdjęcia, a nie powiadomionych uprzednio o imprezie, de
facto nie uczestniczących w niej? Wreszcie: czy robienie zdjęć ukrytą kamerą potraktowane byłoby jako szpiegostwo przemysłowe?
SHTS zwątpił chyba w zasadność swoich Ŝądań,
gdyŜ: „Z uwagi na małe zainteresowanie chęcią
uczestnictwa w przejeździe zabytkowego tramwaju
5N liniami tramwajowymi w Elblągu, Zarząd SHTS
rozwaŜa moŜliwość wycofania się z imprezy, gdyŜ
nie wyraŜa zgody na finansowanie ze środków stowarzyszenia imprez dla nieuczciwych hobbystów
komunikacji. (…) W przypadku braku wystarczającej liczby chętnych partycypujących w kosztach
wynajęcia pociągu tramwajowego na potrzeby przejazdu i dokonywania zdjęć, impreza zostanie odwołana. Zarząd podjął taka decyzję po rozpatrzeniu i
przeanalizowaniu opinii pseudomiłośników komunikacji tramwajowej na liście dyskusyjnej
pl.misc.transport.miejski, które wyraźnie sugerują
moŜliwość niezbilansowana imprezy.” Tyle dowiedzieliśmy się z fragmentu oświadczenia Zarządu
SHTS.
Skomentuję to następująco: dopóki w naszym
kraju pojęcie „wolny rynek” będzie kojarzyło się niektórym z wyłudzaniem i nieuczciwością, tak długo
utrzyma się socjalistyczna mania pobierania opłat
za dosłownie wszystko (winiety – za dziurawe drogi;
abonament – za telewizję rządową; sprzedawanie
za cięŜkie pieniądze rozkładów jazdy komunikacji
publicznej, tudzieŜ całkowita ich niedostępność –
zamiast rozdawania ich celem promocji i zdobycia
klientów).
Adam Białas
GOP

Skrzynki do lamusa?
Sieć tramwajowa Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego jest największą w kraju. Jedną z jej
cech specyficznych są liczne odcinki jednotorowe,
spotykane podczas podróŜy w najbardziej nieoczekiwanych momentach. Jak kaŜde rozwiązanie,
utrzymywanie bądź nie odcinka jednotorowego, ma
swoje plusy i minusy.
Jego podstawową zaletą jest mniejsza zajętość
terenu oraz mniejsze nakłady finansowe podczas
budowy. Po dzień dzisiejszy przy nowobudowanych
sieciach tramwaju szybkiego (np. Croydon w Wielkiej Brytanii) stosuje się odcinki jednotorowe. Głównymi wadami takowego rozwiązania są: dodatkowe

ograniczenie przepustowości odcinka, kłopoty
z prowadzeniem ruchu w wypadku spóźnień, konieczność prowadzenia robót „pod ruchem” lub organizowania komunikacji zastępczej (niemoŜność
wyłączenia jednego toru).
Jak wiadomo, odcinki jednotorowe GOP-u cieszą
się niezwykłym mirem wśród miłośników komunikacji miejskiej, którzy zjeŜdŜają się niemal z całego
świata by podziwiać śląskie i zagłębiowskie rozwiązania. Czasem jednak słychać opinie, wedle których odcinki jednotorowe są staroświeckie, wobec
czego naleŜałoby dobudować drugie tory likwidując
te wąskie gardła.
Jednym ze sposobów zabezpieczania ruchu na
odcinkach jednotorowych jest sygnalizacja ręczna,
zwana potocznie skrzyneczkami. Składa się ona
z systemu małych, prostokątnych skrzynek zawieszonych w pobliŜu torowiska, z Ŝarówkami wewnątrz. Świecąca się Ŝarówka oznacza, iŜ odcinek
jest wolny – specjalnym kluczem naleŜy zgasić Ŝarówkę (gaśnie teŜ Ŝarówka po drugiej stronie odcinka jednotorowego), by zasygnalizować zajętość odcinka. Prócz tego na skrzynkach umieszczone są
znaki pierwszeństwa wjazdu na odcinek jednotorowy i podporządkowania.
Niewątpliwym plusem tego systemu jest moŜliwość prowadzenia ruchu na zasadzie „pociągów
następnych”. Innymi słowy, jeśli na odcinek jednotorowy z określonego kierunku wjeŜdŜa tramwaj, to
za nim, bez przeszkód, moŜe wjechać kolejny. Drugi, równie popularny system sygnalizacji przekaźnikowej, w swej najprostszej postaci nie zezwala na
ruch pociągów następnych. Skutkiem tego w przypadku dwóch tramwajów oczekujących na wjazd na
„jednotor” z tego samego kierunku, drugi musi czekać, aŜ pierwszy opuści odcinek jednotorowy. ObsłuŜenie skrzynki kontaktu sygnalizacji ręcznej wymaga zawsze zatrzymania tramwaju i wyjścia motorniczego z kabiny, a przynajmniej otwarcia drzwi.
Jest to bardzo uciąŜliwe w czasie chłodu i opadów.
W końcu stało się... W dniach 21–23 września
w Świętochłowicach wstrzymano ruch tramwajów
na liniach 7 i 17. W zamian jeździły autobusy zastępcze z PKM Bytom. Ruch wznowiono, jednak
w centrum Świętochłowic pojawił się tymczasowy
odcinek jednotorowy.
Ten właśnie odcinek słuŜy obecnie za poligon
doświadczalny nowej sygnalizacji. O ile ruch na tym
odcinku zabezpieczany jest nadal sygnalizacją
ręczną, o tyle równolegle testowana jest sygnalizacja przekaźnikowa dopuszczająca ruch pociągów
następnych. UmoŜliwić ma to system liczący wjeŜdŜające na odcinek jednotorowy tramwaje.
Powstaje pytanie: co będzie zastępowane
w pierwszej kolejności nowym systemem, proste
przekaźniki czy skrzyneczki? Trudno w tej chwili
wyrokować. Rewolucji spodziewać się nie naleŜy,
ale chyba owe próby oznaczają powolny początek
końca skrzynek sygnalizacyjnych na słupach i budynkach...
Bartosz Mazur, KMTMM Chorzów Batory
Poznań

Debiut Combino
W związku z zakupieniem przez poznańskie MPK
Sp. z o.o. czternastu tramwajów Combino firmy
Siemens, na 27 września zaplanowano przybycie
wagonu tego typu jako pojazdu testowego. Koncern
Siemensa dostarczył „testera” zgodnie z umową,

PRZYSTANEK 19 (19)

wypoŜyczając go z BVG Amsterdam, którego
„nasz” tester jest własnością. Pierwotnie spodziewano się przyjazdu „gościa” parę minut po północy
w dogodne miejsce przed zajezdnią S1 Głogowska.
Pora spowodowana była koniecznością odczekania
na zjazd tramwajów liniowych.
Dzień pierwszy
43 minuty po północy od strony Górczyna błyski
kogutów zdradzają nadjeŜdŜający transport.
W eskorcie radiowozu NN, pojazdu technicznego
MPK i samochodu-pilota długi MAN niemieckiej firmy transportowej z wagonem na naczepie sunie
powoli, aby zatrzymać się na północnym torze ul.
Głogowskiej, 100 metrów od skrzyŜowania z Hetmańską. Rozpoczynają się przygotowania do rozładunku.
Niemcy z konwoju szykują pierwszą drewnianą
belkę konstrukcji, na której maja oprzeć się „szyny”
łączące naczepę z ziemia. Cały czas siąpi drobny
deszczyk, Combino przegląda się w mokrym asfalcie. MoŜna teraz popatrzeć na niego z bliska: nosi
barwy amsterdamskich tramwajów i tamtejszy numer taborowy 2039. Nad czwartymi drzwiami kamera, za nimi budka konduktora.
Pierwsze zdjęcia radzieckim aparatem, pierwszy
polski flesz oświetla przybysza zza Odry. „My od
nich czołgi, my od nich tramwaje...”. Po parunastu
minutach ekipa orientuje się, Ŝe tramwaj stoi dziobem do kierunku jazdy cięŜarówki, zaś rufą do kierunku toru! Na S1 nie ma moŜliwości trójkątowania,
nie ma takŜe obrotnicy… DemontaŜ skompletowanego fragmentu konstrukcji, po chwili olbrzymia cięŜarówka cofa się w kierunku Górczyna, przejeŜdŜając na południowy tor. Staje końcem lory na wysokości drzwi punktu sprzedaŜy biletów. Tu zostanie
rozładowana. Deszcz pada coraz mocniej
i mocniej, nocne autobusy przeciskają się „ze zdziwieniem”, otyli Niemcy w koszulkach układają pochylnie z ośmiu odcinków na kaŜdy tor, załoga
MPK, miłośnicy i przypadkowi gapie chronią się pod
daszkami bileterni, kiosku i okapem supermarketu
po przeciwległej stronie. Mija godzina od czasu,
kiedy cięŜarówka stanęła w miejscu rozładunku.
Pochylnia jest juŜ prawie kompletna.
Pracownik Siemensa w pomarańczowej kurtce
odpala elektrykę tramwaju z akumulatorów. Kwadracik, godło linii 9 na filmie z przodu tramwaju,
wspomnienie czasów analfabetyzmu, płonie juŜ zielonym światłem. Przedział pasaŜerski oświetlony
jest równieŜ. Mimo jasnopomarańczowego światła
sodowych latarni ulicznych, wyraźnym zielonym
blaskiem świeci teŜ tylny kaseton. Zapalają się tylne
światła pozycyjne, po asfalcie płyną kolorowe potoki
deszczu. Ku Kaponierze „biegnie” pusta Głogowska. Nad nami czarne, wilgotne niebo. Płynie
czas. Na zegarze mija godzina druga. Tramwaj gasi
światła, rufa naczepy opuszcza się z pozycji marszowej do roboczej. Obsługa kończy układanie pochylni, sprawdza ją, sprawdza wyciągarkę ciągnika.
„– Fertig?” „– Ja!”. Wagon drga, przejeŜdŜa kilka
centymetrów... i zamiera. Nic się nie stało, to tylko
próba. Znowu kilka centymetrów, znowu stop. JuŜ
ostatni wózek dotyka zielonych szyn pochylni. śadnego dźwięku, tylko niemieckie komendy i szum
ulewnego deszczu. Obsługa jest doszczętnie przemoczona, z nieba wylewają się hektolitry wody...
Wagon solidnie zaczepiony na lśniącej, stalowej linie toczy się zwolna po pochylni. Ostatni wózek dotyka poznańskich szyn. Pierwszy Combino
w Polsce! Jest 2:42 nad ranem.
5

Dzień drugi
…a właściwie druga noc. Dzięki uprzejmości Pana Dyrektora Wojciecha Tulibackiego, delegacja
KMPS mogła uczestniczyć w testowaniu tego wagonu na poznańskich torach. Na trzynastym torze
hali gdzie stacjonował, zlustrowano go dokładnie
z wszystkich stron, równieŜ od dołu. Spacer kanałem przeglądowym umoŜliwił obejrzenie podwozia
niskopodłogowca, a takŜe ujawnił powstałe podczas
rozładunku rozdarcie powierzchni podwozia – przysłowiowa niemiecka solidność (tu rozładunek) została najwidoczniej zmyta przez wschodnioeuropejską ulewę. Podwozie Combino jest w zasadzie jednolicie pokryte szarą warstwą ochronną. Widoczne
są jedynie elementy zawieszenia w okolicy wózków
na dziobie i rufie oraz harmonie przegubów, których
są cztery.
Druga noc Combino rozpoczęła się 12 minut po
północy. Pracownik Siemensa odpalił tramwaj
z pulpitu sterowniczego, po czym sterując z tylnego
pulpitu manewrowego wyprowadził go na tory. Na
ekranie w kabinie konduktora pojawił się obraz wagonu z wewnętrznej kamery, na czterech wyświetlaczach informacji pasaŜerskich zaś informacja:
„Linie 9 / Central Staation / BVG Amsterdam /
Combino”. Ruszyliśmy na Górczyn z dziewiątką na
filmie. Tramwaj posiada wspaniałe własności trakcyjne, co dało się odczuć w momencie ruszania.
Pomimo to charakteryzuje się cichą pracą; bez wysiłku moŜna prowadzić rozmowę na dystansie kilku
metrów. WraŜenie zrobiły teŜ doniesienia o efektach prób hamowania – jadący z prędkością 40
km/h tramwaj staje na odcinku 6 metrów!
Parę minut później byliśmy na Górczynie. Tu nastąpiły próby przejazdu przez wszystkie tory. Wypadły one pozytywnie, a po niemiłych doświadczeniach z „otyłymi” tatrami RT6N1, Combino sprawiło
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Łączenie
składów tramwajowych
Gdy czytałem w Przystanku o paradoksach śląskiej komunikacji, nasunęło mi się na myśl zjawisko
łączenia i rozłączania składów tramwajowych. Dotyczy to zarówno zajezdni w Katowicach-Zawodziu
jak i w Chorzowie Batorym. W bieŜącym roku katowicki wagon nr 687, jeŜdŜący jako drugi wagon
w składzie z 688, został przebudowany na pojedynczy. Po przebudowie w wagonie zamontowano wyświetlacze. Ale to jeszcze nic. Najśmieszniejsze jest

k r a j u

Bielsko-Biała
Linie
A Od 1.10. na wniosek mieszkańców Wapienicy
(dzielnica Bielska), przesunięto kilka kursów linii 16
(Wapienica Zapora – Dworzec ul. Warszawska) tak,
aby zapewnić lepsze połączenia z innymi liniami.
Ponadto zmieszono liczbę kursów wydłuŜonych do
Tesco (Wapienica – Tesco).
A Dnia 1.10. wybrane kursy linii 29 (Komorowice
Sosna – Dworzec ul. Podwale) zostały wydłuŜone
do C.H. Sarni Stok.
Paweł Adamus

Bieruń Stary
Linie
A Postępują prace przy modernizacji ul. Oświęcimskiej na terenie Bierunia Starego. Od ostatnich
dni września okresowo ulica ta zamykana była dla
ruchu, co powodowało, Ŝe autobusy linii 31 i 686,
a takŜe linie obsługiwane przez PKSiS Oświęcim
(m.in. 500 i 586) kursowały objazdem ulicą Turyńską.
Jakub Jackiewicz

Chorzów
Linie
A Rozpoczął się kolejny etap modernizacji toro6

nader dobre wraŜenie, równieŜ jeŜeli chodzi o zachowanie skrajni. Odległość od burty tramwaju do
skraju peronu wynosi 31 centymetrów, co zapewnia
bezproblemowe przejeŜdŜanie łuków.
Na prośbę Prezesa KMPS, na filmie pojawiła się
linia 8. Co prawda na tę linię Combino nie są przeznaczone, lecz na PST to po jej trasie właśnie dotarliśmy. „Przelot” PeSTką zapewnił sporą dawkę
rozkoszy. Pętli Sobieskiego nie dane nam było jednak przetestować, gdyŜ na wewnętrznym kółku stała uszkodzona RT6N1-409, po którą przyjechał holownik. Tyle, Ŝe zabrał się do pracy z nadmiernym
zapałem i wykoleił całkowicie. O godzinie 1:50, w
momencie naszego przyjazdu, trwały próby
„wtramwajenia” eNki przy uŜyciu Kruppa. Combino
objechało więc pętlę i pomknęło dalej na testy.
Wątpię, aby nie przeszło zwycięsko przez jakąkolwiek próbę. Mam równieŜ nadzieję, Ŝe nie skończy się na czternastu wagonach z pierwszego zamówienia, a ich eksploatacja przyniesie zadowolenie MPK i pasaŜerom. Pierwsze zielono-Ŝółte Combino juŜ za rok.
Adam Białas
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wiska na chorzowskim Rynku – od 2.10. fragment
ul. Katowickiej stał się jednokierunkowy, a autobusy
linii 22, 74, 92, 98, 139, 165, 632, 663, 664, 665,
820, 830, 840, 922, 974 i S-5 kursują objazdem ul.
Moniuszki (za Bankiem Zachodnim). Zmieniono
równieŜ lokalizację niektórych przystanków.
Jakub Jackiewicz

Częstochowa
Tabor
T Wprowadzenie nowego rozkładu jazdy tramwajów spowodowało konieczność zwiększenia ilości
pociągów w ruchu. Na trasę wyjechał więc skład
692+696, któremu skończyła się reklama i został
pomalowany na czerwono, z kremowymi fartuchami. Póki co jest to drugi, oprócz 611+612, tak pomalowany pociąg (skład 640+643 takŜe jest czerwony, lecz „nie stać go” na remont i pełni rolę dawcy części). Płonne są nadzieje co niektórych na malowanie tramwajów zgodne z autobusowym (białe w
fioletowe pasy). Dodać moŜna, Ŝe skład 692+696
nie został poddany remontowi.
Linie
A Od dnia 1.09. w dni nauki szkolnej jeden z kursów linii 104 jest wykonywany nieco inną trasą –
przez Brzeziny Wielkie, Sobuczynę i Nieradę. Tym
sposobem komunikacja podmiejska gminy Konopiska „wtargnęła” na teren gminy Poczesna. Połą-
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to, Ŝe oba wagony dość często jeŜdŜą razem. Zabawnie wygląda skład, w którym drugi wagon na
wyświetlaczu przednim podaje numer trasy. To samo zjawisko dotyczy wagonów pojedynczych (jeŜdŜących kiedyś w składzie) o numerach 318 i 340.
NaleŜałoby się zastanowić, skąd biorą się wagony
pojedyncze, potrzebne do obsługi linii 23 oraz 15
w wieczornych kursach oraz większości linii
w weekendy? Część to oczywiście wagony pojedyncze, takie jak: 338, 590, 591, 597, 598, 661,
672.
A reszta? Reszta, to podzielone składy 2×105Na.
Trzeba rozwaŜyć sens tych „manewrów”. JeŜeli podzielić skład 318+340 lub 688+687, powstałyby dwa
niezaleŜne wagony 105Na. Lecz jeśli dzieli się
normalny skład, taki jak 575+576, 662+617,
728+692, 749+750, 781+782 itd..., otrzymuje się
jeden wagon (wyjeŜdŜający na linię) oraz drugi –
doczepny – stojący w zajezdni. A co z Chorzowem?
W Chorzowie parę miesięcy temu miał miejsce remont wagonów doczepnych do 659 i 697. Przez ten
czas, co nie jest niczym dziwnym, oba wagony jeździły jako pojedyncze. JednakŜe po remoncie wagon 660 (doczepny do 659) nie wrócił do składu. Po
raz kolejny rozchodzi się o wyświetlacze. W zajezdni Chorzów Batory są składy z wyświetlaczami
(ex-katowickie) oraz „rdzennie” chorzowskie bez takowych, które bez Ŝadnego problemu moŜna podzielić na pojedyncze. Przy dzieleniu składów z wyświetlaczami (znajdują się one z przodu, z boku,
wewnątrz pierwszego wagonu oraz z tyłu drugiego)
wagon jeŜdŜący pozostaje bez tylnego wyświetlacza. Gdyby zaś podzielić bezwyświetlaczowe składy, otrzymuje się dwa niezaleŜne wagony. Problem
katowickiej zajezdni powtarza się w Chorzowie odkąd zajezdnia przejęła tramwaje z wyświetlaczami,
a moŜe jeszcze wcześniej – od cięć KZK GOP.
Michał Szczuka

ś w i a t a
czenie takie nie jest niczym nowym dla obsługującego tę linię częstochowskiego PKS-u (autobusy
przewoźnika wyczyniają wokół Częstochowy wszelkie moŜliwe „wygibasy”).
Rafał Lamch

Elbląg
Linie
T 22.09. z okazji Europejskiego Dnia bez Samochodu mieszkańcy miasta mogli bezpłatnie przejechać się zabytkowym składem 5N+5ND 012+154.
W godzinach 10:00–14:30 tramwaj przejechał trasę:
zajezdnia – Ogólna – Dąbka – Druska – Dąbka –
Ogólna – Saperów – Marymoncka – Druska – Dąbka – Ogólna – zajezdnia.
Jarosław Girstun

Gdańsk
Tabor
A ZKM Gdańsk przemalowało ikarusa 280 o numerze 2161 w barwy historyczne, czyli według
schematu: krem-czerwień-krem. Do tego autobus
posiada cyferki wedle starego kroju.
Linie
A Od dnia 1.10. przedłuŜona została do Oliwy linia autobusowa 199. Obecnie linia ta kursuje na
trasie: Suchanino – Powst. Warszawskich – Beethovena – Schuberta – Sobieskiego – Traugutta –

Miszewskiego – Dmowskiego – Wrzeszcz PKP –
Lendziona – al. Grunwaldzka – Przymorze SKM –
Kołobrzeska – Dąbrowszczaków – Jagiellońska –
Chłopska – Bora-Komorowskiego – Oliwa PKP
i z powrotem: Oliwa PKP – Bora-Komorowskiego –
Chłopska – Jagiellońska – Dąbrowszczaków – Kołobrzeska – Przymorze SKM – Al. Grunwaldzka –
Wrzeszcz – Do Studzienki – Traugutta – Sobieskiego – Schuberta – Beethovena – Powst. Warszawskich – Suchanino. Zmianie nie uległa liczba kursów ani godziny odjazdów z Suchanina.
A W związku z zamknięciem dla ruchu kołowego
ul. Warszawskiej, do 6.10. linie autobusowe normalnie kursujące tą ulicą skierowano objazdami. Linie 118, 155, 162, 174, 175, N1, N4 kursują przez
al. Armii Krajowej – Jabłoniową – Warszawską; linia
174 nie zajeŜdŜa na Ujeścisko, robi to natomiast
162. Linia przyspieszona 255 kursuje przez Trakt
Świętego Wojciecha – Podmiejską – Małomiejską
z pominięciem dzielnicy Chełm i Ujeścisko.
A Z powodu remontu wiaduktu nad torami kolejowymi w Osowie, linia autobusowa 171 kursuje na
dwóch trasach: Oliwa – Osowa – Drawska oraz
Iławska – Chwaszczyno – Gdynia Euromarket. Roboty potrwają około trzech tygodni.
SKM SKM zawiesiła część pociągów na trasie
Gdańsk Główny – Gdańsk Nowy Port. Z rozkładu
wypadły pociągi kursujące w międzyszczycie oraz
wszystkie kursujące w niedziele. Z 18 par pociągów
w dni powszednie zostało 10.
Krystian Jacobson, Wojciech Lemański

GOP
Tabor
T W ostatnim czasie PKT Katowice skreśliło ze
stanu inwentarzowego i złomowało (lub jest w trakcie złomowania) kilka wagonów liniowych: 105Na346 (ZKT-4 Gliwice, po zderzeniu czołowym –
z dniem 15.06.), 105Na-628 (ZKT-1 Będzin, na
czop skrętu – z dniem 1.07.), 105N-363 (ZUTiKT-2
Chorzów, po wypadku – z dniem 15.07.), 102Na213 (ZKT-5 Katowice, makabryczny stan techniczny
– z dniem 1.08.) oraz 105Na-497 (ZKT-3 Bytom, po
zderzeniu czołowym – z dniem 23.09.). Pozostały
więc w ruchu 403 wagony tramwajowe w tym 34
stodwójki.
Linie
T W związku z trzydniowymi obchodami Europejskiego Dnia Bez Samochodu, po Górnym Śląsku
kursował zabytkowy chorzowsko-będziński skład
N+4ND1 1100+1263. Pierwszego dnia – 20.09. –
pociąg specjalny kursował na trasie okręŜnej z katowickiego Rynku trasą linii 7 przez Chorzów Batory, Świętochłowice i Łagiewniki do Bytomia,
a stamtąd trasą linii 6 przez Chorzów i Dąb do Katowic. Drugiego dnia – 21.09. – kursował tylko po
Katowicach wykonując okazyjne kursy do Placu
Wolności, Pętli Słonecznej czy Zawodzia, na zarządzenie kontroli ruchu. Tego dnia miało miejsce dość
nieprzyjemne zdarzenie: podczas pierwszego kursu, gdy skład był wycofywany na Ŝeberko przy Teatrze Śląskim (tam odbywać miał planowy postój),
wagon silnikowy wykoleił się drugą osią na rozjeździe. Zrobił to tak nieszczęśliwie, Ŝe przy próbie
wstawienia go z powrotem na tory zakopał się kołem w tłuczniu. Wszystko to skutkowało godzinnym
zatrzymaniem, gdyŜ wagon trzeba było wstawiać
ręcznie, przy pomocy lewarków (eNki nie da się
podnieść dźwigiem). Na szczęście wagon nie uległ
uszkodzeniu i do wieczora kursował juŜ bez niespodzianek. Trzeciego dnia – 22.09. – wagon silni-

kowy (bez doczepy) pojechał do Gliwic. Trwająca
w Zabrzu przebudowa centrum miasta uniemoŜliwiała normalny przejazd. Dla tramwajów jednak nie
ma przeszkód nie do pokonania – zaprzęgnięto do
pracy roboczy gliwicki wagon 4N-91, wyposaŜony
w silnik spalinowy i przeciągnięto zabytek przez
świeŜo oddane tory (ale pozbawione sieci trakcyjnej) na Placu Wolności. Przez cały dzień eNka kursowała po Gliwicach, a wieczorem znów została
przeciągnięta przez „spaliniarkę” i zjechała do zajezdni Chorzów Batory.
Jakub Jackiewicz, Andrzej Soczówka

kach wypadku. Na pl. Bohaterów Getta około godziny 16 tramwaj potrącił 85-letnią kobietę. Najprawdopodobniej staruszka chciała zdąŜyć na odjeŜdŜający w kierunku ul. Starowiślnej skład linii 9
i wtargnęła wprost pod ruszający z przystanku pojazd. Odcinek linii tramwajowej od ul. Dietla przez
Starowiślną do ul. Limanowskiego został wyłączony
z ruchu w obydwu kierunkach. Linie tramwajowe 3,
9, 11, 13, 24 kursowały przez około 1,5 godziny objazdem przez ul. Krakowską i Dietla.
Krzysztof Utracki

Katowice

Linie
A Od 28.09. Lublin wreszcie posiada nocną komunikację. Stanowią ją trzy linie: 300, 301 i 302.
Jak na razie zainteresowanie nimi, mówiąc delikatnie, jest niestety „średnie”.
za pmtm

Linie
A W dniach 27.09.–1.10. na linii 7 obsługiwanej
przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
w Katowicach, kursował testowy solaris Urbino 18.
Autobus pochodził z Poznania, a jego numer taborowy w macierzystej firmie to 1377.
Maciej Makuła, Bartosz Mazur

Kraków
Linie
A Z powodu przebudowy skrzyŜowania autobusy
linii 138 w dniach 27.09.–29.09. kursowały w kierunku CAHTS od ul. Wiślickiej zmienioną trasą: Wiślicka – Srebrnych Orłów – Kruszwicką – Kupały – l.
Okulickiego i dalej po stałej trasie.
A MPK w ramach robienia porządków od 5.10.
zmieniło numerację linii autobusowej do Marszowca. 185 odjeŜdŜa w „siną dal”, a jej miejsce zajmuje
linia 287. Trasa pozostaje niezmieniona, rozkład
mniej więcej równieŜ i, o dziwo, opłaty na tej linii
pozostają takie, jak w granicach miasta. W takim
razie naleŜałoby jeszcze zrobić porządek ze 101
(pętla tuŜ za granicą miasta) oraz 192 (dojeŜdŜa do
Balic).
A „Niezła zabawa” odchodzi z linią 116. Przez
dziwne rozgrywki miedzy mieszkańcami osiedla
Kliny-Zacisze, po raz pierwszy w historii, komunikacji krakowskiej groziła likwidacja linii autobusowej.
Trasa 116 po rzeczonym osiedlu przebiega bardzo
ciasnymi uliczkami, a mieszkańcy tychŜe nie chcą
widzieć autobusów przed swymi oknami. Sytuacja
wydawała się patowa. MPK zagroziło likwidacją linii
i skierowaniem jej od dnia 5.10. na nowa trasę: Borek Fałęcki – Skotniki Szkoła (byłaby to trzecia wersja 116; osiedle ponownie zostałoby odcięte od
świata). Prawdopodobnie jednak mieszkańcy i władze dzielnicy doszli do porozumienia. Autobus zostanie, aczkolwiek jego trasa „osiedlowa” będzie
zmodyfikowana.
T Począwszy od 28.09. z powodu prac torowych
wyłączony został odcinek torowiska od R. CzyŜyńskiego do Pl. Centralnego. W związku z tym linie
tramwajowe 4, 15, 22 kursują od R. CzyŜyńskiego
ul. Bieńczycką, Andersa do pl. Centralnego i dalej
po swoich trasach. Roboty potrwają do 12.10.
T W związku z wymianą słupów trakcyjnych w al.
Solidarności od 27.09. do 30.09., od 4.10. do 7.10.,
od 11.10. do 14.10. oraz od 18.10. do 21.10. w godzinach od 24 w piątki do 4 w poniedziałki, linie
tramwajowe 4, 16, 21, 22 kursują zmienionymi trasami. Linie 4, 16, 22 od pl. Centralnego przez ul.
Ptaszyckiego – Kopiec Wandy – CAHTS i dalej po
swoich trasach; linia 21 od R. Kocmyrzowskiego
przez ul. Kocmyrzowska – Łowińskiego – Ujastek –
CAHTS i dalej po swojej trasie.
Magazyn 995
T W dniu 23.09. doszło do tragicznego w skut-
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Lublin

Łódź
Linie
A MPK Łódź zarządziło koniec wakacji i zawiesiło
kursowanie linii 51R i 83R, tak więc rower w Łodzi
będzie moŜna przewieźć dopiero przyszłego lata.
T Od zajezdni Telefoniczna na krańcówkę Kurczaki pojedzie przedłuŜona linia 15. Jej pasaŜerowie to głównie studenci przemieszczający się
z miasteczka akademickiego politechniki do miasteczka akademickiego.
Magazyn 995
29.09. Co moŜe wybuchnąć w autobusie? 29.09.
w ikarusie 280-2947 linii 69, stojącym na przystanku przy ul. Broniewskiego, z olbrzymią siłą eksplodowała opona, która przebiła podłogę raniąc dwoje
pasaŜerów. Trwa dochodzenie mające na celu
ustalenie przyczyn wypadku.
Rozmaitości
A Nadchodzą zmiany w polityce autobusowej
łódzkiego MPK. Firma przymierza się do stworzenia
na terenach, gdzie autobusy jeŜdŜą rzadko, skomunikowanych rozkładów jazdy. Jako pierwszy systemem „przesiadek gwarantowanych” objęty zostanie przystanek linii 83 i 90 przy ul. Rokicińskiej.
za Gazetą Wyborczą i pmtm

Poznań
Tabor
A Koniec Ikarusów 160P w Poznaniu. Dnia 27.09.
ostatni sprawny ikarus 160P-1576 opuścił bramy
zajezdni A1 i pojechał do Bydgoszczy, gdzie dołączył do grona zabytków gromadzonych przez Artura
Lemańskiego, prezesa Sekcji Komunikacji Miejskiej
w Towarzystwie Miłośników Miasta Bydgoszczy.
Zanim jednak bus udał się w stronę tegoŜ miasta,
pozował do zdjęć na tle zajezdni A1 oraz na pętlach
Janikowo i Bogucin. Około godziny 13:20 opuścił
Poznań i drogą krajowa nr 5 pojechał w stronę
Bydgoszczy. W swym nowym macierzystym mieście 1576 jeździł z poznańskimi tablicami linii 70
i pętli Koziegłowy Poldrob. Oczywiście, wzbudzał
tym spore zainteresowanie wśród mieszkańców,
zwłaszcza podczas dłuŜszego postoju na pętli Dworzec PKP. Przed godziną 17 zemun był juŜ w swojej
nowej zajezdni – bazie Forbusu. Jeszcze tego samego dnia odbyło się w nim spotkanie sekcji komunikacji miejskiej TMMB. W Poznaniu na terenie zajezdni A1 pozostał jedynie rozbebeszony IK 160P1572.
A JuŜ niebawem poznański park autobusowy zasilą dwa nowe przegubowe U18 i pięć sztuk nowych
7

U12. Pierwsze busy mają pojawić się z początkiem
listopada.
A Ikarus 280-1539 powrócił ze Słupska, gdzie
w tamtejszej Kapenie przeszedł naprawę główną
(standardowo juŜ: nowe fotele, szary przegub, brak
głośników etc.). ZauwaŜono go dnia 7.10., podczas
gdy obsługiwał 87/1.
A Oryginalny image zyskał MAN nr 1006, który
jeŜdŜąc na liniach 68 lub 64 skrywa uszkodzony
tylny wyświetlacz (zastygła na nim linia 75) pod Ŝółtą gwiazdką z taśmy izolacyjnej. Czy nie lepiej byłoby wykleić nią bieŜący numer linii, zamiast nic nie
symbolizującą gwiazdkę? Do świąt jeszcze daleko!
T Jeszcze tylko 8.10. moŜna skorzystać z darmowej przejaŜdŜki tramwajem Combino na linii 14.
9.10. opuści Poznań i wróci na macierzyste szlaki
Amsterdamu. Póki co, pobyt Siemensa przebiegał
bez większych problemów, nie wliczając w to kłopotów podczas i w chwilę po rozładunku tramwaju
(zdarcie powłoki podwozia pod drugim członem
podczas zjazdu z lawety oraz wykolejenie podczas
cofania na terenie zajezdni Głogowska). Combino
bez większych przeszkód przemierzył trasy linii 12
(tylko do Stomila), 14, 15 i 16, odwiedził takŜe Piątkowską, Os. Lecha i GTR, Trasę Hetmańską, Reymonta, a takŜe ul. Strzelecką i Podgórną. W trakcie
prób, które odbywały się na terenie zajezdni Głogowska przeprowadzono wiele ciekawych doświadczeń, m.in. pomiar skrajni wagonu, czy chociaŜby
testy wpisywania się tramwaju w najrozmaitsze łuki.
Nieoficjalnie wiadomo bowiem, Ŝe właśnie do zajezdni przy Głogowskiej trafić mają nowe Combino.
Linie
A Od poniedziałku 30.09. na linię 62 wysyłany
jest dodatkowy autobus. Wykonywaniem specjalnego kursu o godzinie 7:25 z Dworca Rataje zajmuje się 99/1. Pomysł wprowadzenia takiego rozwiązania wynikł po części z postulatu mieszkańców
Krzesin – autobusy linii 53 i 96 nie były w stanie zabrać wszystkich dzieci jadących na godzinę 8:00 do
szkoły w Krzesinach.
A Po problemach na ul. Leszczyńskiej, od. 8.10.
na swoją trasę powracają busy linii 75. Natomiast,
w związku z wymianą nawierzchni na ul. Malwowej,
od 4.10. do 6.10. linia 77 została podzielona na
dwie: 77 kursowała na trasie Bałtyk – Skórzewo,
a 177 na trasie Port Lotniczy Ławica – os. Kwiatowe – pętla uliczna Nagietkowa / Malwowa.
Magazyn 995
23.09. To, jak między tramwajami rodzi się uczucie, moŜna było zobaczyć na pętli Starołęka. Stopiątka 326+327 (13/5) nagle zapragnęła przytulić
się do stojącej na zewnętrznym torze stodwójki nr
66 (4/6). Obie „panie” zapragnęły chyba naśladować rosyjski zespół Tatu, gdyŜ wcale nie ukrywały
się ze swoimi uczuciami. Bimby zjechały do zajezdni – w stodwójce zbiły się 3 boczne szyby za kabiną
po lewej stronie. Za 13-tkę pojechała rezerwa, 4-ka
natomiast nie wykonała kursu.
23.09. 21 minut trwało wstrzymanie na wysokości
ul. Serbskiej. Przerwę spowodował zanik niskiego
napięcia w 9/3 (GT6-605) jadącej z Dębca. Uszkodzonego helmuta zepchnięto na Piątkowską do
zholowania.
26.09. O godzinie 13:18 na ul. Wyszyńskiego
(w kierunku Śródki) w torowisko wleciał samochód
marki Polonez. Z uwagi na zamontowaną instalację
gazową, autko wyciągnięto przy pomocy podnośnika pneumatycznego. Na trasie Pl. Wielkopolski –
rondo Śródka kursowały dwa busy. 42-minutowa
przerwa zablokowała 15 bimb.
8

27.09. Przy ul. Kórnickiej brak rozruchu w 5/7
(158+127) udającej się do Stomila spowodował 30minutową przerwę. Zablokowanych zostało 8 składów, resztę kierowano objazdem. Uszkodzoną
bimbę do zajezdni zepchnęła 1/16 (88+87).
27.09. O godzinie 11:25 holender 859 jadący na
Ogrody jako 7/7 połamał pantograf na rondzie
Śródka. Ruch odbywał się z Miłostowa w kierunku
Estkowskiego oraz z ul. Estkowskiego na Zawady
(w obu kierunkach). Napięcie wyłączono od 11:46
do 11:50. Tramwaj na Madalinę zepchnęła 6/5
(220+219). Całkowite wstrzymanie trwało do godziny 11:54.
27.09. O godzinie 23:14 na pętli Sobieskiego wykoleiła się robocza eNka 2025, która przyjechała
zholować uszkodzoną tatrę. Stało się to na zwrotnicy, podczas cofania po wewnętrznym torze. Na torowisko „roboszka” wstawił Krupp. Napięcie w sieci
wyłączono w godzinach 1:05–1:30 i 2:33–2:40. Pętla cały czas była przejezdna, co wykorzystał Combino odbywający próbną jazdę po Poznaniu.
29.09. O godzinie 10:40 honda wyjeŜdŜająca z pl.
Wielkopolskiego w prawo w Wolnicę trzasnęła
w 1/6 (334+335) udającą się na Ogrody. Tramwaj
z pl. Wielkopolskiego na S1 zjechał w asyście pogotowia tramwajowego i radiowozu NN. Ponownie
ruch wznowiono o godzinie 11:10. W wyniku kolizji
autko uszkodziło sobie przód, bimba natomiast doznała uszkodzeń blach osłonowych po lewej stronie
oraz skrzyni nawrotnika.
29.09. Na skrzyŜowaniu Pułaskiego i Poznańskiej
skład 86+85 (11/2) mający jechać na Zawady obraził się nie wiadomo na co i nie chciał załączyć jazdy, powodując tym samym wstrzymanie ruchu na
18 minut. ObraŜalskiego na S1 zepchnął holender
868 (3/2).
30.09. Rano jadąca ul. Grunwaldzką od strony
Junikowa honda accord skręcając w lewo w ul.
Dziewińską uderzyła w toczącą się na Ogrody 1/12
(168+167). W wypadku ucierpiała kierująca samochodem, którą po chwili pogotowie zabrało do szpitala. Najgorzej na tym wszystkim wyszedł samochód, który został doszczętnie rozbity. Bimba zaś z
wgnieceniem blachy przed pierwszymi drzwiami i
uszkodzonym przednim naroŜem udała się na S1
celem naprawy. Wstrzymanie trwało 19 minut.
01.10. Rano na Moście Dworcowym awarii uległy
drzwi 14/3 (144+145) jadącej na Górczyn. Po 19
minutach bimba w asyście pogotowia tramwajowego udała się na S1.
Rozmaitości
A 2.10. kurs o godzinie 10:12 z pętli Szarych
Szeregów miał wykonać planowo 78/2 (A3 Kacza).
Autobus nie przybył, za to po 18 minutach od planowego odjazdu na horyzoncie ukazał się ikarus
280-1166, w roli 78/R, czyli rezerwa z Bałtyku. Kursu za 78/2 rezerwa jednak nie wykonała, gdyŜ po
konsultacji z dyspozytorem, mając na względzie
planowy odjazd kolejnej brygady (78/3, 10:37) autobus odjechał do Bałtyku, nie zabierając pasaŜerów, za to z tablicą „Zjazd do zajezdni Warszawska”. Rodzi się pytanie, po co przysłano autobus,
który nie zarobił na siebie ani grosza, wykonując
przejazd techniczny na dystansie 15 kilometrów?
A 2.10. na 83/3 kursował hebel 1409. Otwieranie
trzecich drzwi odbywało się w ograniczonym zakresie, gdyŜ w promień płata drzwi wetknięta była cegła. Kierowca zaś udawał, Ŝe o niczym nie wiedział.
T W związku z zamknięciem Mostu Rocha
i przedłuŜeniem linii 16 do os. Lecha, zmianie uległ
cykl sygnalizacji świetlnej na SkrzyŜowaniu Małe
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Garbary / Estkowskiego. WydłuŜono czas trwania
pionowej kreski dla tramwajów, co umoŜliwia obecnie przejazd dwóch pociągów w jednym cyklu. Ponadto, utworzono podwójny przystanek Małe Garbary. Dodajmy, Ŝe autorem tego pomysłu był jeden
z motorniczych naleŜących do KMPS-u. Polepszyły
się takŜe programy sygnalizacji tramwajowej na
rondzie Rataje i przy Serafitkach. Zmorą dla bimb
pozostają nadal te w ciągu ulic Zamenhofa, Hetmańskiej i Przybyszewskiego, co ma bardzo niekorzystny wpływ na punktualność linii 7.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
pojazdu reklama reklama
autobusy
1508 barwy zakł. barwy zakł.
tramwaje
180+179 Inter Con- barwy zakł.
sult
236+235 Gala
barwy zakł.
330+331 Auchan
barwy zakł.
340+341 Farby
Trust –
z jeŜem
mieszkania
650 barwy zakł. -

uwagi
po NG
sam podkład

Adam Białas, Krzysztof Dostatni, Tomasz GieŜyński, Bartosz Kaj, Janusz Matuszewski, Łukasz Nowicki, Maciej Rudzki, Natalia Rychlewicz

Radom
Tabor
A ITS co trochę zaskakuje swoich pasaŜerów
nowymi autobusami. Są one oczywiście nowe
w sensie ich pojawienia się na radomskich ulicach,
bo faktycznie busy mają juŜ lat kilka. W sierpniu pojawił się trzeci ze średniopodłogowych przegubowych MANów SG272. Autobus otrzymał numer 44.
Jest to juŜ drugie obsadzenie tego numeru
w ITS-ie. Poprzednio jako 44 brykał Ikarus 280.
Przegubek występuje w barwach zakładowych (biały + niebieskie pasy), a niepotwierdzone do końca
plotki mówią, Ŝe juŜ przydzielono mu do noszenia
reklamę. Kolejnym nabytkiem Pana Adama są exwarszawskie dennisy 6360 i 6361. Jeden juŜ został
przemalowany w barwy firmowe i obdarzony numerem 28 (trzecie obsadzenie numeru). Przed nim
numer 28 nosiły Graf-Steyr i ikarus 260. PoniewaŜ
Anglik wyjeŜdŜa tylko na szczytowe brygady linii 8,
a kursuje od niedawna, to naszemu korespondentowi nie udało się ustalić, który to z dwóch dennisów (6360, czy 6361). Drugi stoi w bazie remontowej ITS-u w podradomskim Mleczkowie. Nie jest
jeszcze ustalone, czy dołączy do swojego kolegi na
radomskich ulicach, czy teŜ posłuŜy jako podręczny
składzik części zamiennych. O wynikach śledztwa
Czytelnicy zostaną bezzwłocznie powiadomieni.
Pan Adam Michalczewski zakupił ponadto – w celu
dalszej odsprzedaŜy za wschodnią granicę – kolejne ikarusy 280 wycofywane z MZA w Warszawie.
Tym razem były to wozy: 3063, 2458, 2427, 2405,
2945, 3123, 2396, 2462, 2257, 3115, 233?
i jeszcze jeden którego numerów taborowych nie
udało się Waszemu korespondentowi dostrzec (stał
osłonięty innymi). Jak widać, Radom wraca do tradycji RZNS (co prawda na mniejszą skalę, ale zawsze).
A MPK testuje. W związku z ogłoszonym przetargiem na zakup pięciu autobusów 8–8,5 metrowych
i pięciu 10–10,5 metrowych, w dniach 1.10.–3.10.
do Radomia przyjechały „oferty” większości pol-

skich firm produkujących autobusy. Solaris zaprezentował swojego najnowszego Urbino 10, MAN
pokazał NM223.3, KZNS Solec – Solbusa B9.5,
Kapena sprowadziła swoje Cacciamali (typ Iveco
65C Urbanino) aŜ z Wałbrzycha, Jelcz zademonstrował Vero (M081MB) z Piotrkowa Trybunalskiego
(o numerze 06) i Salusa. Poza konkursem występowało Volvo, które przysłało do Radomia swojego
etatowego zielono-granatowego testera V7000.
Przez trzy dni pasaŜerowie mieli moŜliwość jazdy
wszystkimi busami i nawet (to pewna nowość
w Radomiu) wyraŜenia o nich swojego zdania –
u kierowcy moŜna było dostać ankietę oceniającą
wygląd, rozwiązanie wnętrza, pracę silnika i tym
podobne parametry. Szersza relacja wraz ze zdjęciami w najbliŜszym czasie.
Linie
A Standardowy komunikat MZDiK numer 2:
„W związku z postulatami pasaŜerów...” Tym razem
pasaŜerami są dzieci, rodzice i dyrekcja Szkoły
Podstawowej nr 18 na Firleju. Aby małolaty wracały
ze szkoły autobusem, a nie na piechotę, od 28
września dwa kursy linii 21 pomiędzy godzinami 11
a 13 zostaną wydłuŜone i zamiast na Wólkę Klwatecką pojadą na Wincentów. Rok temu podczas
Wielkiej Optymalizacji Październikowej linię 21 „zabrano” z Wincentowa (została tam linia 12) i skierowano na nowe osiedle w Wólce Klwateckiej. Po
roku trasa 21 coraz bardziej powraca do poprzedniej postaci. Ponadto odjazdy pierwszych porannych kursów 12-ki z przystanków końcowych w dni
powszednie zostały przyspieszone o kilka minut. To
z kolei „...na wniosek pasaŜerów dojeŜdŜających do
pracy”.
Rozmaitości
A MZDiK wyskrobał ostatnie zaskórniaki i zafundował społeczeństwu Radomia pięć nowych wiat
przystankowych. Do dwóch na ulicy Traugutta (przy
dworcu), o których była juŜ w Przystanku mowa, dołączyły trzy kolejne: dwie na ul. Poniatowskiego (teŜ
najbliŜsze okolice dworca) i jedna na ul. Sienkiewicza w pobliŜu katedry. Trzeba uczciwie przyznać,
Ŝe nie grzeszą urodą. MZDiK zdecydował się na
najprostszy model z firmy Budotechnika (5000 PLN
sztuka). Półokrągły daszek z plexi wspiera się na
metalowych słupkach, pomiędzy którymi znajdują
się szyby. Brak kasetonów reklamowych (moŜe to i
lepiej, bo – znając część radomskiej młodzieŜy –
mniej pieniędzy pójdzie na zakup nowych szyb w
razie demolki). Brak jakichkolwiek oznaczeń, Ŝe to
są przystanki, brak miejsca na umieszczenie nazwy
przystanku i numerów linii. Rozkłady przymocowane do jednego ze słupków. W części wiat metalowe
ławki, w części drewniane. Parę słów o kolorystyce:
stare
radomskie
wiaty
(jeszcze
z czasów WPKM-u i MPK) są czerwone, ławki we
wiatach typu „Ł” teŜ są pomalowane na czerwono,
czerwone (lub czerwono-kremowe) są takŜe
wszystkie słupki przystankowe. Idąc więc za ciosem
nowe wiaty są zielone. MZDiK – nic dodać, nic ująć.
Tomasz Szydłowski

Saratow
Rozmaitości
T Ze zdumieniem przecierała oczy pani motornicza linii 8, gdy podczas jazdy niedaleko kina Kosmos zauwaŜyła na torach... kanapę! Po zatrzymaniu wagonu niespodziewana przeszkoda została
usunięta przez pasaŜerów.
Valeri Tikhonov

Sosnowiec
Linie
T W dniach 4.10.–9.10. na trasie linii tramwajowej 27 na wiadukcie nad Wschodnią Obwodnicą
GOP prowadzone są prace torowe. 27 kursuje
w tym okresie na trasie Będzin Zajezdnia – Dańdówka. Trójkąt według obowiązujących rozkładów
jazdy. Na odcinku Niwka Cmentarz – Dańdówka
SkrzyŜowanie – Kazimierz Kopalnia uruchomiona
została autobusowa komunikacja zastępcza oznaczona jako T-27, obsługiwana przez Transgór Mysłowice S.A. (oddział w Trzebini). Z uwagi na występujące w tym rejonie uwarunkowania układu
drogowego, trasa autobusu nie pokrywa się w pełni
z trasą tramwaju – zmieniona w niewielkim stopniu
jest lokalizacja kilku przystanków, zaś z obsługi na
czas wykonywania prac torowych wyłączony został
przystanek Zawodzie Pekińska. Trasa linii T-27 jest
następująca: Niwka Cmentarz – Wojska Polskiego
– Dańdówka SkrzyŜowanie – 11 Listopada – Olsztyńska – Makuszyńskiego – Batalionów Chłopskich
– Hubala-Dobrzańskiego – Wileńska – Łukasiewicza – Wiejska – Szenwalda – Główna – Kazimierz
Kopalnia. Specyfiką linii są przeciskające się wąskimi uliczkami Klimontowa w celu obsłuŜenia przystanków tramwajowych autobusy. W przypadku pojawienia się na takiej ulicy innego pojazdu (najbardziej wąsko jest na ul. Batalionów Chłopskich), moŜe być problem z wyminięciem się.
Andrzej Soczówka

Szczecin
Tabor
T Nieustający sezon na likwidację szczecińskich
helmutów trwa. Zgodnie z najlepszymi tradycjami,
przygotowany do kasacji i pozbawiony większości
wyposaŜenia wagon GT6-511 przejechał przez środek miasta w godzinach południowych. Z Niemierzyna na Pogodno holowała go eNka 027, która
wracając zawiozła na Niemierzyn, celem rozbebeszenia, innego helmuta – 917. W najbliŜszym czasie mają zostać zezłomowane 106Na-781, 105N710, przedmodernizacyjne pudło 105Na-779, następne helmuty oraz przynajmniej jedna doczepa
B4.
Rozmaitości
T Z okazji I Szczecińskiego Spotkania Organizacji Pozarządowych odbywającego się 22.09. na Jasnych Błoniach w Szczecinie, Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej postanowiło zaprezentować się z... tramwajem. Szkopuł
w tym, Ŝe reprezentacyjny plac nie jest połoŜony
blisko torów tramwajowych. Wagon przewieziono
więc za pomocą lawety samochodowej, a załadunek i rozładunek odbywały się przy pomocy dźwigu.
Wieczorem 21.09. Bremen dojechał do toru obiegowego Centralnych Warsztatów, a na pozbawione
normalnej sieci trakcyjnej miejsce załadunku – to
samo, z którego odjeŜdŜały stopiątki dla Poznania –
przeholowany został dźwigiem. Załadunek nie odbył
się bez problemów, poniewaŜ firma obsługująca
operację nie była do niej dokładnie przygotowana.
Skutkiem tego było pojawienie się otarć lakieru
i niewielkich wgnieceń na burtach wagonu. Rano
laweta z Bremenem wyruszyła w stronę Jasnych
Błoni. Tam, około godziny 8, wagon ustawiono na
specjalnie przygotowanym odcinku toru (kilkumetrowe odcinki starych szyn rowkowych oraz poprzeczki), znajdującym się na asfaltowym parkingu.
W środku wagonu urządzono wystawę fotograficzną, dokumentującą przeszłość i teraźniejszość
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szczecińskiej komunikacji. Mimo nieciekawej pogody, zwiedzających było sporo. Około 18:30 rozpoczęła się operacja powtórnego załadunku. Późnym
wieczorem wagon znów znalazł się na „normalnych” torach i powrócił o własnych siłach do zajezdni Pogodno.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
tramwaje
1037 Radio Na barwy zakł. Fali
607 Halset
barwy zakł. 598 barwy zakł. Euro – Cen- trum
615 Omega
barwy zakł. 698 barwy zakł. Euro – Cen- trum
510 DGG
barwy zakł. Magdalena Murawska, Olaf Skrzymowski

Świętochłowice
Linie
A T Jak wspominaliśmy w poprzednim Przystanku, rozpoczęła się przebudowa ulic Bytomskiej
i Katowickiej w centrum Świętochłowic. W dniach
21.09.–23.09. „kowole” instalowali tymczasowe rozjazdy, a ruch tramwajowy był zawieszony. Linia 7
rozbita była na dwie części: Zawodzie Pętla – Chorzów Rynek oraz Łagiewniki Targowisko – Bytom
Plac Sikorskiego, a linia 17 kursowała na trasie
Chebzie Pętla – Łagiewniki – Bytom Plac Sikorskiego. Z przystanku Chorzów Batory Piekarska do
trójkąta Łagiewniki Targowisko kursowały zatramwaje z PKM Bytom S.A. w ilości 3 sztuk w sobotę
i niedzielę oraz 5 autobusów w poniedziałek (dodatkowo dwa autobusy za pociągi nocne PN-223
i PN-224). Od wtorku ruch odbywa się jednym torem – przejazd zabezpieczony jest za pomocą sygnalizacji ręcznej. Jednocześnie zainstalowana została testowa sygnalizacja przekaźnikowa, która
zezwala na wjazd pociągów następnych (zwykle
jest to zabronione). Sygnalizacja ta jednak na razie
nie jest podłączona. Autobusy linii 201 oraz 101
(w jedynym kursie na tej trasie) w kierunku Chorzowa Batorego kursują objazdem ul. Sikorskiego,
1 Maja, Metalowców aŜ do ul. Wojska Polskiego
(bez obsługi istniejących przystanków Świętochłowice Bytomska, Świętochłowice Dworcowa i Świętochłowice Katowicka; zamian uruchomione zostały
przystanki tymczasowe przy ul. Sikorskiego i Metalowców).
Jakub Jackiewicz

Tychy
Linie
A Tr Jak co roku, od 1.10. Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach wprowadził nowe rozkłady
jazdy na większości linii oraz zmienił trasy kilku z
nich. Połowa kursów linii 36 została wydłuŜona od
przystanku Piotrowice Famur do pętli Ligota Domy
Akademickie. Jednocześnie zlikwidowano wariantowe kursy tej linii do Dworca PKP w Katowicach.
Zmieniono przebieg trasy linii 400 na terenie Tychów – kursuje ona obecnie na trasie Katowice Korfantego – Murcki – Czułów – Tychy Śródmieście –
Tychy Towarowa. Na liniach 1, 14 i 400 (na odcinku
między Katowicami a Tychami) uruchomiono siedem nowych przystanków – wszystkie na Ŝądanie.
Zaznaczono na rozkładach jazdy kursy wozów 69/1
9

(codziennie), 294/1 (w dni wolne) i 294/2 (w dni robocze) jako obsługiwane autobusem niskopodłogowym. Firma Meteor Jaworzno obsługująca te linie
podstawia tam solarisa U9-868, jelcza M101I-860,
jelcza M121-869 lub jelcza M121-885. Linia 131
dodatkowo obsługiwać będzie rejon ul. Miodowej
i Dworskiej w Jaroszowicach. Linia 21 w obu kierunkach jazdy pojedzie przez przystanek Tychy
Carbo, zamiast przez Tychy Andersa. Zmienione
zostały równieŜ trasy linii minibusowych – linia S od
przystanku Suble Piekarnia jedzie ul. Harcerską
i pomija rejon Glinki, a linie L i T od przystanku Tychy Apteka dojeŜdŜają do Tychy Hotelowiec. Na
pośpiesznej E-2 oraz na liniach trolejbusowych D
i E uruchomiono dodatkowe kursy. Ponadto wprowadzono zmiany w nazewnictwie następujących
przystanków: Tychy Szkoła przemianowano na Tychy Filaretów, Tychy Liceum Ogólnokształcące na
Tychy Edukacji, Tychy Park na Tychy Komenda Policji, śwaków Droga do śwakowa na Tychy Droga
do śwakowa, Wilkowyje ZRB na Wilkowyje Murarska, Wilkowyje Coca-Cola na Wilkowyje Obywatelska, zaś śwaków Las na śwaków Rogatki. Na innych liniach, celem wzajemnego zsynchronizowania kursów i zachowania moŜliwości połączeń przesiadkowych, równieŜ wprowadzono korekty.
A Tr
W dniu 28.09., w związku z wyścigiem kolarskim „4 Asy Fiata”, w godzinach 11:30–14:00 autobusy linii kursujących na trasie przejazdu (rejon
ulic Roweckiego, Dmowskiego i Piłsudskiego) kierowane były na objazdy. Za trolejbusy linii A i C w
czasie zawodów podstawiona była autobusowa
komunikacja zastępcza.
Jakub Jackiewicz, Andrzej Soczówka

Warszawa
Tabor
A Po jelczu M11-91 na początku października na
ulice wyjechał takŜe jego „brat” o numerze 94. Co
ciekawe, oba wozy MZA planowały sprzedać.
T Informowaliśmy, Ŝe obowiązuje zakaz wypuszczania wagonów typu 13N na linię 23. A jednak
stopiątkowe braki taborowe na R-4 sprawiły, Ŝe
25.09. na jednym z dodatków hasał sobie skład
13N 781+409.
T Kurs na motorniczych trwa w najlepsze, a jeden z wagonów praskiej nauki jazdy (o numerze
1227) właśnie skończył Naprawę Główną w warsztatach T-3. W czasie remontu za „naukowca” robił
skład 105Na 1308+1307. Warto odnotować, Ŝe
skład ten juŜ kiedyś słuŜył jako nauka jazdy oraz, Ŝe
za dobrze się to dla niego nie skończyło... Zderzył
się bowiem powaŜnie właśnie ze wspomnianym
105Na 1228+1227!
T 30.09. na składzie 105Nm 1464+1463 objawiła
się miastu reklama Rolling Stones’ów. W środku
z tej okazji odbyły się śpiewy i tańce. Wagony kursowały na specjalnej trasie. Następnego dnia pojawiły się juŜ normalnie na 4-ce.
T Kilka newsów z T-2 oraz T-3. Do warsztatów
wciągnięto „kassungi” 1029 i 1073 stawiając je
w hali. Tak więc na R-1 nie ma juŜ Ŝadnej stopiątki
skreślonej w zeszłym roku. W tej chwili w hali T3
stoją stopiątki o numerach: 1008, 1029 i 1073 oraz
trzynastki: 703 i 723 (te dwa ostatnie zwolniły swoje
miejsca od ul. Jaktorowskiej wagonom 1017
i 1088). Ponadto stoją tam jeszcze 738, 700 oraz
616. Natomiast od strony ul. Siedmiogrodzkiej nic
się nie zmieniło – na torze wjazdowym na ostateczne rozszabrowanie czekają: 399, 529, 547, 801
oraz stopiątka 1011. Ponadto tego dnia do T-2 wy10

wieziono wagony 604 oraz 1039 (ten drugi dojechał
tam z „przygodami”. Oprócz nich w ZTB znajduje
się jeszcze wóz 777, bo 1096 został juŜ ostatecznie
zlikwidowany. TakŜe 1039 długo „nie pociągnie”, bo
panowie z palnikami juŜ się za niego wzięli. Dnia
4.10. z T-2 do T-3 przetransportowano rozbity wagon typu K-2407. Do tego celu posłuŜył „braciszek”
o numerze 2406.
T 4.10. w warsztatach T-3 pojawił się historyczny
wagon 4NJ-838. Okazało się, Ŝe wystąpiły problemy
z silnikiem. Na szczęście, warsztaty w kilka godzin
uporały się z problemem.
T 4.10. z Konstalu przywieziono wagon 116Na/1
3007, a wywieziono 3014.
T Przedstawiamy małe zestawienie wozów powypadkowych: 1448 juŜ jeździ (miał uszkodzony
przód); 749 – to błahostka, z którą R-4 szybko sobie poradzi (naprawa tyłu); 678 – majstrowie juŜ robią mu przód po „wóz-wóz”; 430 – nie będzie podmiany, jest juŜ prawie wyremontowany; 2004 – stoi
z rozwalonym przodem; 733 – na ukończeniu,
1230+1229 oraz 1286 – R-2 juŜ je klepie; 1458
i 307 znowu jeŜdŜą po swoim „wóz-wóz”; 834 oraz
techniczny 2407 – w obu przypadkach najprawdopodobniej nastąpi podmiana lub kasacja (jednak nic
nie jest pewne); 1078 oraz 1157 – stoją dopiero co
po wypadku, zaś z 1266 R-2 się uporała i juŜ wozi
pasaŜerów.
Linie
A W celu poprawy obsługi komunikacyjnej ciągu
ulic Łaszczyńskiego – Graniczna – Przejazd, od
dnia 28.09. została wprowadzona korekta trasy linii
113 polegająca na skierowaniu wszystkich kursów
linii trasą okręŜną: os. Górczewska – Górczewska –
Lazurowa – Kaliskiego – Kocjana – Bolimowska –
Spychowska – Hubala-Dobrzańskiego – Groty –
(powrót: Hubala-Dobrzańskiego – Łaszczyńskiego
– Graniczna – Przejazd – Warszawska – Górczewska – os. Górczewska.
A Dzięki postulatom pasaŜerów, z dniem 28.09.
dla linii autobusowej 111 został uruchomiony dodatkowy przystanek Foksal 02 (w kierunku pętli
Esperanto).
A W związku z pracami drogowymi przy budowanym tunelu na WybrzeŜu Kościuszkowskim, od dnia
28.09. od godziny 22:00 do odwołania autobusy linii
185 i 362 jadące w kierunku pętli Gwiaździsta i Targówek kursowały po trasach objazdowych od
skrzyŜowania Wioślarska / Ludna ulicami: Ludną –
Solec – Dobrą – Tamką – WybrzeŜem Kościuszkowskim, dalej po staremu. Na trasie zastępczej
dodatkowo uruchomiono przystanek tymczasowy
Solec 54 na ul. Solec za skrzyŜowaniem z ul. Ludną. Trasy w kierunku przeciwnym nie uległy zmianie.
A 29.09. imprezie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego towarzyszyło zamknięcie dla ruchu kołowego ul. Nowy Świat od Świętokrzyskiej do ronda
de Gaulle’a. W tym czasie autobusy linii: 100, 111,
116, 122, 175, 180, 195, 503 i 518 skierowano na
trasy objazdowe:
- linię 100 od ronda de Gaulle’a: Al. Jerozolimskimi
– rondem Dmowskiego – Marszałkowską – Świętokrzyską – Nowym Światem – Krakowskim
Przedmieściem i dalej stałą trasą;
- linię 111 od ronda de Gaulle’a: Al. Jerozolimskimi
– rondem Dmowskiego – Marszałkowską – Świętokrzyską – Nowym Światem – Krakowskim
Przedmieściem i dalej stałą trasą;
- linie: 116, 122, 180, 195, 503 i 518 od ronda de
Gaulle’a: Al. Jerozolimskimi (powrót: Al. Jerozo-
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limskimi – Bracką – pl. Trzech KrzyŜy) – rondem
Dmowskiego – Marszałkowską – Świętokrzyską –
Nowym Światem – Krakowskim Przedmieściem
i dalej bez zmian;
- linię 175 od ronda Dmowskiego: Marszałkowską
– Świętokrzyską – Nowym Światem – Krakowskim Przedmieściem i dalej stałą trasą.
A Od dnia 1.10. zmieniła się trasa linii 122 w kierunku pętli Spartańska, która teraz od pl. Trzech
KrzyŜy przebiega: Al. Ujazdowskimi – pl. Na RozdroŜu – al. Szucha – pl. Unii Lubelskiej – Klonową –
Goworka – Puławską i dalej dotychczasową trasą.
A Na wniosek Urzędu Gminy Warszawa-Wilanów
od dnia 1.10. linia 164 została podzielona na dwie:
163 i 164, kursujące po następujących trasach:
- linia 163: Wilanów – Przyczółkowa – Vogla – Syta
– Tuzinowa – Kobylańska – Zawodzie – Augustówka – Powsińska – Sadyba (w wybranych kursach podjazdy do Powsinka);
- linia 164: Wilanów – Przyczółkowa – Vogla – Syta
– Metryczna – Bruzdowa – Kępa Zawadowska (w
wybranych kursach podjazdy do Powsinka).
Obie linie kursują z 25-minutową częstotliwością
w godzinach szczytu oraz co 50 minut poza nim
oraz w soboty, niedziele i święta.
A Dnia 1.10. uruchomiono nową linia zwykłą
okresową 345 kursującą na trasie: (Warszawa:)
Cm. Wolski – Fort Wola – Wolska – al. Prymasa
Tysiąclecia – al. Armii Krajowej – most GrotaRoweckiego – Toruńska – Wysockiego – Bazyliańska – Kondratowicza – Młodzieńcza – Łodygowa –
(Ząbki:) Łodygowa – Warszawska – Piłsudskiego –
(Warszawa:) ChełmŜyńska – Okularowa – Stepowa
– Korkowa – Marysin. Linię obsługuje 5 brygad
z zajezdni MZA Inflacka i 6 z zajezdni MZA Stalowa, dzięki czemu autobusy kursują z częstotliwością około 15-minutową. Tego samego dnia zlikwidowano linię przyśpieszoną 445 (śerań FSO – Marysin).
A Podobnie jak w ubiegłym roku, w celu ułatwienia dojazdu do Cmentarza Północnego, w październiku linia 409 kursuje takŜe w dni powszednie
z częstotliwością co 30 minut. Linię obsługują
4 brygady, tzw. maratony z zajezdni MZA Chełmska. W tym roku są to brygady wysokopodłogowe.
A Z dniem 1.10. ostatecznie zlikwidowana została
zawieszona linia 413 (Bródno-Podgrodzie – Bielańska).
A Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami,
z dniem 1.10. dla linii: 125, 141, 159, 167, 169, 460,
501, 508, 510, 512, 517, 525, 723, 801, E-2 i E-5
przywrócono rozkłady jazdy obowiązujące w zaleŜności od numeru linii do maja lub czerwca bieŜącego roku. Jest to bardzo dobra wiadomość dla pasaŜerów, poniewaŜ wiąŜe się ona ze zwiększeniem
częstotliwości kursowania ww. linii. Dodatkowo do
obsługi kilkunastu linii skierowano dodatkowe brygady, tzw. wtyczki, nie ujęte w rozkładach jazdy.
Szczegółowe rozdysponowanie tych brygad
w dzień powszedni wygląda następująco: 102 – 1
całodzienna, 111 – 2 całodzienne, 131 – 1 całodzienna, 181 – 1 całodzienna i 1 maraton, 184 –
1 całodzienna, 187 – 2 całodzienne, 188 – 1 całodzienna, 401 – 2 dodatki szczytowe, 406 – 1 dodatek szczytowy, 500 – 4 całodzienne, 510 – 1 całodzienna i 1 dodatek szczytowy, 512 – 2 całodzienne
i 1 dodatek szczytowy, 515 – 2 całodzienne, 522 –
1 całodzienna, 525 – 3 całodzienne. Z kolei w dni
wolne od pracy dodatkowo wyjeŜdŜają następujące
wtyczki: na 131, 184 i 522 – po 1 brygadzie całodziennej, a na linii 500 – 1 maraton.

A Od dnia 1.10. znacząco przerzedzony został
rozkład linii 138. Autobusy owej linii kursują z częstotliwością odpowiednio co 15–16 minut w godzinach szczytu (dotychczas co 10–14), co 21–22 minut poza godzinami szczytu (dawniej – co 15) i co
25 minut w soboty, niedziele i święta (do tej pory –
co 15–18). Zmiana rozkładu jazdy była wynikiem
zmiany liczby brygad w dni powszednie: 6 całodziennych i 2 szczytowych oraz 5 w dni wolne od
pracy (dotychczas rozdysponowanie brygad na tej
linii wyglądało następująco: 9 całodziennych,
1 szczytowa i 6 w dni wolne od pracy). Odzyskane
brygady, obsługiwane przez Connex, w liczbie
dwóch, skierowano do obsługi linii 101.
A Wprowadzono korektę trasy linii 140. Od 1.10.
autobusy tej linii wjeŜdŜają na parking przy centrum
handlowym w Markach bezpośrednio z lokalnej
jezdni Trasy Toruńskiej z pominięciem ul. Piłsudskiego.
A T 1.10. przywrócono kursowanie po stałych
trasach linii: tramwajowej 1 (Annopol – Nowe Bemowo) oraz autobusowej 178 (Pl. Hallera – Okęcie). Jednocześnie, w związku z budową stacji metra Dw. Gdański, do odwołania przystanki Dw.
Gdański 10 i 11 obowiązujące dla linii 1 (przy budynku dworca – po zachodniej stronie wiaduktu
w ciągu ul. Andersa – Mickiewicza) są nadal nieczynne. W związku z przywróceniem kursowania linii 1, uległy likwidacji przystanki autobusowe Baseny Inflancka 03 i 04 obowiązujące dla linii 103.
T Zajezdnia R-4 śoliborz zaczęła obsługiwać
w dni powszednie jedną z brygad całodziennych na
linii 26. Jednocześnie wycofano z obsługi linii jedną
jedyną brygadę, którą wysyłała ta sama zajezdnia
w dni wolne od pracy.
Magazyn 995
24.09. Na rondzie u zbiegu ul. Dereniowej, Stryjeńskich i Płaskowickiej rozleciał się gniot linii 185.
Stał tak sobie przez ładnych „parę minut” jedną
częścią na rondzie, a drugą poza nim i skutecznie
tarasował przejazd. Oczywiście zaowocowało to potęŜnymi korkami w części Ursynowa.
24.09. W godzinach popołudniowych na skrzyŜowaniu ul. Powstańców Śląskich i Wrocławskiej w tył
connexowego Solarisa linii 171 wbił się samochód
półcięŜarowy. Jego kierowca próbował uniknąć potrącenia pieszego i „odbił” na autobus. Niestety, został bardzo powaŜnie ranny i konieczna była interwencja StraŜy PoŜarnej, posiadającej specjalistyczny sprzęt do wycinania ludzi uwięzionych we wrakach samochodów. Samochód nadaje się do kasacji, autobus ma natomiast znacznie rozbity tył.
25.09. Plaga wypadków z udziałem autobusów
trwa. Pod solarisa 8101 (517/8) wjechał rozpędzony
peugeot prowadzony przez młodych ludzi. „Solarka”
ma zmasakrowany przód, samochodzik wyszedł
z wypadku „poobijany” duŜo gorzej.
27.09. W godzinach przedpołudniowych fiat tempra wjechał na ul. Wawelskiej wprost w tył ikara
2722. Autobus ma uszkodzony zadek, samochód
natomiast nie ma przodu. Jego pasaŜerka została
ranna.
27.09. TuŜ przed godziną 14:00 na rondzie ONZ
(przy skręcie w ul. Prostą) bliŜej niezidentyfikowany
skład linii 10 potrącił pieszego, który przebiegał
przez torowisko w niedozwolonym miejscu. MęŜczyzna w bardzo cięŜkim stanie został przewieziony
do szpitala, gdzie wkrótce zmarł.
30.09. Około godziny 9:45 na ul. Nowowiejskiej
(przy Metrze Politechnika, kierunek pl. Zbawiciela)
skład 105Nf 1458+1457 linii 4 (dojazd na trasę

z zajezdni) uderzył w tył stojącego na przystanku
składu 13N 329+307. Na szczęście straty nie były
duŜe. Wagon 307 ma uszkodzony tył, a 1458 lekko
przód. Motorowy wozu 1458 reklamował hamulce,
wiec R-3 odstawiło go na komisje. Rannych szczęśliwie nie było. Obecnie oba składy wróciły juŜ do
ruchu po niewielkich remontach.
30.09. O godzinie 11:05 na ul. Obozowej (przed
skrętem do T-2) techniczna berlinka 2407 ciągnąca
kasacyjnego 105Na-1039 przy prędkości około 40
km/h przywaliła w stojący na światłach skład 13N
584+834 linii 13. Zderzenie było bardzo powaŜne.
Motorniczy berlinki myślał, Ŝe trzynastki odjadą na
zielonym świetle, niestety tak się nie stało – ich motorowy przerabiał wajchę po skręcającym do ZTB
wagonie 13N-453. Wagon K ma totalnie rozbity
przód (przestało istnieć mniej więcej przednie 1,5
metra, uszkodzeniu uległ takŜe dach oraz aparatura
elektryczna) i choć takowa decyzja jeszcze nie zapadła, praktycznie nadaje się tylko do kasacji.
Wkrótce ma się odbyć komisja, która zadecyduje
o jego losie. W rachubę wchodzi jeszcze „machlojka” z przewidzianym do kasacji wagonem K-2412.
W wypadku rannych zostało piec osób – najcięŜej
(pomimo tego, Ŝe uciekł na drugi koniec wagonu)
motorniczy berlinki. Ponadto potrącony został motorniczy składu 13N – na szczęście w porę zdąŜył
odskoczyć. 834 przełamał się i teŜ prawdopodobnie
czeka go kasacja (a raczej podmiana). Obecnie
oczekuje na decyzje na terenie zajezdni R-4.
02.10. Rano, około 7:04, na przystanku Dw. Wileński (kierunek most Śląsko-Dąbrowski) solaris
8320 (192/5) potrącił starszą kobietę, która nagle
wbiegła na jezdnię (chciała ominąć stojących na
przystanku ludzi i dobiec do odjeŜdŜającego autobusu linii 170). Kierowca nie wyhamował i uderzył ją
w plecy prawym naroŜem autobusu, wskutek czego
przewróciła się. Po chwili jednak wstała... i próbowała dalej gonić 170! Na szczęście kierowca solarisa zachował się tak jak powinien, wybiegł z szoferki, spytał czy nic się nie stało i wezwał Pogotowie
Ratunkowe. ObraŜenia kobiety nie był na szczęście
zbyt powaŜne, więc kierowca przestawił autobus
tak, by nie blokował przystanku. Brawo!
02.10. Na pl. Zawiszy jadąca w stronę Okęcia 9tka (praski skład 105Na 1230+1229) została „trafiona” w bok pierwszego wagonu przez równieŜ praski
105Na 1286+1285 (linii 32), jadący w kierunku Annopola. Uszkodzeniu uległy boki wagonów 1230
oraz 1229, a takŜe przód i pantograf wozu 1286.
Rannych nie było. Uszkodzenia wagonów są średnie i R-2 juŜ się wzięła za ich remontowanie.
Wstrzymanie trwało około 30 minut i oba składy
zjechały później na pl. Narutowicza w celu załatwienia formalności (32 objeŜdŜało zajezdnię wolską). Początek zdarzenia miał miejsce około 14:50,
a o godzinie 16:20 oba składy pojechały na macierzystą Pragę.
03.10. Doszło do powaŜnego zderzenia tramwaju
z samochodem na pl. Zawiszy. Zdarzenie to (mające miejsce około 20:50) spowodowało kierowanie
tramwajów linii 8, 12 oraz 22 na objazdy przez most
Śląsko-Dąbrowski, a linii 7, 9, 20 i 25 m.in. przez al.
Jana Pawła II.
04.10. Pokropił deszczyk i koło południa zrobiło
się bardzo ślisko. Na efekty nie trzeba było długo
czekać. O godzinie 13:24 wolski skład 105Na
1078+1062 (25/5) wjechał w tył stojącego na światłach Ŝoliborskiego składu 105Na 1156+1157
(29/5). Wszystko to działo się na skrzyŜowaniu ul.
Grójeckiej z Wawelska. Uszkodzenia pojazdów są
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znaczne (odpowiednio: zniszczone przód i tył oraz
połamane sprzęgi i powgniatane ramy podzderzakowe) – na sumę około 40 tys. PLN. Jedna osoba
została lekko ranna.
04.10. O godzinie 11:29 na skrzyŜowaniu ul. Marszałkowskiej z Królewską mokotowski skład 105Ne
1400+1399 (4/4) skasował (dosłownie!) osobowego
mercedesa. Jego pasaŜerka w stanie bardzo cięŜkim trafiła do szpitala. Straty TW to około 2000 zł
(uszkodzony przód wagonu 1400). Samochód od
razu odholowano na szrot.
Rozmaitości
! W dniach 25.09–28.09. odbyła się w stolicy
Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Przedsiębiorstw Komunikacyjnych. Niestety, wszyscy
uczestnicy milczą „jak zaklęci”, więc do końca nie
wiadomo co było tematem dyskusji...
A Od kilku dni na testach zarówno w MZA jak
i w Connexie pojawiły się nowe pomarańczowe wyświetlacze. Testowane są w solarisach, m.in.
w 8327 ze Stalowej.
T Mimo, Ŝe linia 23 kursuje juŜ od dość dawna,
niektórzy motorniczowie z śoliborza dalej nie nauczyli się lokalizacji pewnych przystanków. Mianowicie dnia 26.09. prowadzący skład 105Na
1124+1125 (2/23), ku przeraŜeniu niektórych pasaŜerów, raczył ominąć przystanek Konopacka
(w stronę pętli Czynszowa) i zatrzymał się dopiero
po krzykach i lamentach wewnątrz wozu przy
skrzyŜowaniu z ul. Środkową. Gratulujemy!
T Tramwaje Warszawskie przypuściły ostatnio
„masowy atak” na naklejanie nowych cyferek. I tak
nowe numerki otrzymały składy z R-1 oraz R-3.
A są to: 350+500, 1004+1003, 1024+1023,
1025+1013, 1033+1034, 1038+1009, 1050+1047,
1054+1027, 1064+1055, 1068+1035, 1070+1071,
1092+1066, 1082+1044, 1440+1439, 1452+1451,
1456+1455, 3002, 1010+1015, 1076+1077,
1078+1062, 1098+1099 i 1192+1193 (pięć ostatnich składów nowe cyferki ma tylko na jasnych częściach swoich reklam).
T W 17 numerze Przystanku błędnie podaliśmy
typ pantografów montowanych w „czołgach”.
W rzeczywistości mają one oznaczenie Fb700,
a nie SB700. Ponadto, w związku z reorganizacją
naszego pisma oraz rozpoczęciem roku akademickiego (a tym samym brakiem odpowiedniej ilości
wolnego czasu), obiecany artykuł o obchodach
Dnia Transportu Publicznego ukaŜe się dopiero
w następnym numerze. Wszystkich zainteresowanych serdecznie przepraszamy.
Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzed. obecna
reklama reklama
autobusy
8003 barwy zakł. TVN 24 –
Aster City
8013 barwy zakł. TVN 24 –
Aster City
8502 barwy zakł. TVN 24 –
Aster City
8512 barwy zakł. TVN 24 –
Aster City
8513 barwy zakł. TVN 24 –
Aster City
8601 barwy zakł. TVN 24 –
Aster City
8604 barwy zakł. TVN 24 –
Aster City

uwagi
naklejka
naklejka
naklejka
naklejka
naklejka
naklejka
naklejka
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8611 barwy zakł. TVN 24 – naklejka
Aster City
8701 barwy zakł. TVN 24 – naklejka
Aster City
8909 barwy zakł. TVN 24 – naklejka
Aster City
8913 barwy zakł. TVN 24 – naklejka
Aster City
tramwaje
1166+1167 Auchan
Auchan
nowa wersja
1256+1255 barwy zakł. Strefa Karty Miejskiej
690+675 Ginkofar
barwy zakł. 751+701 barwy zakł. Avans
1226+1225 Auchan
Auchan
nowa wersja
1354+1353 barwy zakł. Strefa Karty Miejskiej
1378+1377 barwy zakł. PolAnglo
1418+1417 Poczta Pol- barwy zakł. po NG
ska
306+305 Franke
Franke
nowa wersja
1030+1083 Auchan
Auchan
nowa wersja
1274+1273 Isan Invest Cartridge World
1462+1461 barwy zakł. Cartridge World
1376+1375 Auchan
Auchan
nowa wersja
140+208 barwy zakł. Gala ur. I. Kwiatkowskiej
1178+1179 Dni konia Sprzątanie arabskiego Świata 2002
1199+1161 barwy zakł. Sprzątanie Świata 2002
1252+1251 Manti
Auchan
1110+1111 Auchan
Auchan
nowa wersja
1104+1105 barwy zakł. Cartridge World
1406+1405 barwy zakł. New Bal- ance
1456+1455 barwy zakł. Cartridge World
Orajel
Cartridge 1210+1211
World
528+589 Media Miej- Pizza Domi- skie
nium
1464+1463 barwy zakł. Rolling
Stones
Z notatnika mechanika
numer
pojazdu

typ
koniec
rodzaj
pojazdu napr.
naprawy
autobusy
6354 260.73A
17.04 NC (całkowita)
6323 260.73A
29.04 NC
6313 260.73A
21.05 NC
4481 120MM
29.05 NC
6308 260.73A
7.06 NC
4493 120MM
12.06 NC
5200 280.37
19.06 NC
5264 280.37
26.06 NC
4437 120MM
27.06 NC
6331 260.73A
16.07 NC
6337 260.73A
17.07 NC
6352 260.73A
18.07 NC
5452 280.37
30.07 NC
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4292 120M

16.09
tramwaje
1419 105Nf
11.09
1420 105Nf
11.09
1459 105Nm
16.09
1460 105Nm
16.09
698 13N
17.09
798 13N
17.09
1315 105Na
23.09
1316 105Na
23.09
665 13N
24.09
677 13N
24.09
1014 105Na
27.09
1022 105Na
27.09
1227 105Na
27.09
526 13N
30.09
780 13N
30.09

NB (bieŜąca)
NG1 (główna)
NG1
NG1
NG1
NG1
NG1
NG2
NG2
NG1
NG1
NG1
NG1
NG2
NG1
NG1

Robert Czlapiński, Grzegorz
W. Fedoryński, Tomasz Igielski,
Tomasz Kaczmarek, Adrian Lappe,
Krzysztof Lipnik, Mariusz, Mazek,
Adam Szuba, ztm.news

Wrocław
Tabor
T Pierwszy wagon składu 2368+2367, rozbity po
wykolejeniu na Kołłątaja, pojawia się jako „skompresowana” solówka na rozmaitych liniach.
Linie
A T Cytujemy komunikat Zarządu Dróg i Komunikacji. „Podczas najbliŜszego weekendu będą prowadzone prace remontowe na jezdni – wymiana
elementów odwodnienia drogowego – na moście
Zwierzynieckim. Z uwagi na konieczność ograniczenia ruchu kołowego na obszarze objętym pracami remontowymi wymiana dylatacji odbędzie się
w dwóch etapach:
- ETAP I: od godz. 23:00 w dniu 4 października do
godz. 4:00 dnia 6 października wyłączona z ruchu
zostanie część mostu przeznaczona dla ruchu
w kierunku ul. Wróblewskiego;
- ETAP II: od godz. 4:00 w dniu 6 października do
godz. 4:00 dnia 7 października prace będą prowadzone po stronie mostu przeznaczonej dla ruchu w kierunku pl. Grunwaldzkiego. Ruch kołowy
będzie się odbywał wahadłowo. Generalnym wykonawcą prac będzie Zakład Robót Mostowych.
Na czas realizacji poszczególnych etapów zmieni
się organizacja komunikacji tramwajowej i autobusowej. Tramwaje linii: 1, 2, 4, 10, 16, 33, 35 oraz
autobusy linii 115, 145, 146 i 615 będą kursowały
trasami objazdowymi wyznaczonymi odrębnie dla
etapu pierwszego i drugiego.
- ETAP I: 1 – będzie kursować w relacji: Marino –
pl. Społeczny (od pl. Grunwaldzkiego pojedzie
przez most Grunwaldzki); 2, 4, 10 – w kierunku
Biskupina: od pl. Grunwaldzkiego pojadą przez:
most Szczytnicki, ul. RóŜyckiego, ul. Paderewskiego, ul. Mickiewicza do ul. Wróblewskiego
i dalej aktualnymi trasami; 33, 35 – w kierunku
Biskupina: od pl. Grunwaldzkiego pojadą przez:
most Szczytnicki, ul. RóŜyckiego, ul. Paderewskiego, ul. Mickiewicza i do pętli Sępolno; 16 –
w kierunku ZOO: od pl. Grunwaldzkiego pojedzie
przez most Szczytnicki, ul. RóŜyckiego, ul. Paderewskiego, ul. Mickiewicza do ul. Wróblewskiego;
115 – w kierunku Wojnowic, 615 – w kierunku
Kamieńca Wrocławskiego pojadą: od pl. pl.
Grunwaldzkiego przez most Szczytnicki, ul. Par-
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kową, ul. Mickiewicza i dalej aktualnymi trasami;
145 – w kierunku Sępolna: od ul. SkłodowskiejCurie pojedzie przez ul. Norwida, most Szczytnicki, ul. Parkową, ul. Mickiewicza do ul. Wróblewskiego i dalej bez zmian; 46 – w kierunku Bartoszowic: od ul. Skłodowskiej-Curie pojedzie
przez ul. Norwida, most Szczytnicki, ul. Parkową,
ul. Mickiewicza do ul. Wróblewskiego i dalej bez
zmian;
- ETAP II 1 - będzie kursować w relacji: Marino –
pl. Społeczny (od pl. Grunwaldzkiego pojedzie
przez most Grunwaldzki); 2 – w kierunku Krzyków, 4 – w kierunku Oporowa, 10 – w kierunku
Leśnicy, 16 – w kierunku Parku Południowego, 33
- w kierunku Pilczyc (Leśnicy), 35 – w kierunku
Tarnogaju: pojadą przez ul. Mickiewicza, ul. Paderewskiego, ul. RóŜyckiego, most Szczytnicki do
pl. Grunwaldzkiego i dalej aktualnymi trasami;
115, 615 – w kierunku pl. Grunwaldzkiego pojadą
od ul. Mickiewicza przez ul. Parkową, most
Szczytnicki do pl. Grunwaldzkiego; 45 – w kierunku Buforowej, 146 – w kierunku Gaju: pojadą
od ul. Wróblewskiego przez ul. Mickiewicza, ul.
Parkową, most Szczytnicki do pl. Grunwaldzkiego
i dalej aktualnymi trasami.”
Wojciech Gąsior,
Mariusz Sondel,
www.zdik.wroc.pl
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PRZYS T A NEK
bezpłatny dwutygodnik
miłośników komunikacji
miejskiej
kontynuacja Nowinek z Pyrogrodu
Poznań

80 lat temu. Jak Poznań
komunikację autobusową
wprowadzał.
Początek lat 20. XX stulecia to okres udoskonalenia konstrukcji i powszechnego wprowadzania do
komunikacji masowej pojazdów z silnikiem spalinowym. Znano je juŜ wcześniej, jednak były to wozy
bardzo prymitywne, powstałe przez dodanie silnika
do konnego omnibusu. Nie były ani szybkie, ani pojemne, ani wygodne i znajdowały zastosowanie jedynie na trasach podmiejskich, pozbawionych komunikacji kolejowej. W Poznaniu pierwszy omnibus motorowy regularnej komunikacji pojawił się w roku 1913
na trasie do Śremu.
Stopniowo poprawiano osiągi pojazdów (moc,
prędkość) i komfort podróŜowania (opony gumowe,
całkowicie zabudowane nadwozia itp.). Ewoluowała
takŜe nazwa: od omnibusu motorowego lub samochodowego, czyli automobilowego, powstało miano
„auto-omnibus”, a to z czasem skróciło się do „autobus”.
W 1922 roku Poznański Starosta Grodzki otrzymał
pismo od Klementyny Falkowskiej-Śliwińskiej, właścicielki Przedsiębiorstwa Samochodowego – Poznań.
Wnioskodawczyni pisała: „Wobec panujących stosunków komunikacyjnych kolejowych na linii Poznań
– Puszczykowo – Ludwikowo i tramwajowych w mieście w godzinach rannych i popołudniowych na przystankach: ul. Niegolewskich, Rynek JeŜycki, Wilda,
Stary Rynek setki osób z powodu przepełnienia do
wozów dostać się nie mogą – utworzenie komunikacji
auto-omnibusowej jest koniecznością nawet.” Oczywiście nie oznacza to „winogron” na stopniach! Ówczesne przepisy tramwajowe zabraniały wpuszczenia
do wagonu większej liczby pasaŜerów, niŜ konstrukcyjna liczba miejsc.
17 lutego pismo przesłano do zaopiniowania do
Magistratu i następnego dnia K. Falkowska-Śliwińska
otrzymała odpowiedź, Ŝe władze miasta nie widzą
przeszkód dla wprowadzenia autobusów na ulice,
jednakŜe pod pewnymi warunkami. Warunki te ujęto
w umowie zawartej pomiędzy miastem a właścicielką
firmy. Oto jej waŜniejsze załoŜenia: §2 umowy zobowiązywał przedsiębiorstwo do przekształcenia się w
Towarzystwo Akcyjne lub z o. o. w ciągu roku, zastrzegał teŜ większościowy udział kapitału polskiego;
§4 udzielał przewoźnikowi koncesji do 31 grudnia
1942, a o ile umowa nie zostanie pisemnie wypowiedziana takŜe na dalsze 5 lat. Ustalono, Ŝe autobusy
mają kursować od godziny 6:00 do północy w okresie
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letnim (1.05.–30.09.) oraz 7:00–24:00 zimą. Linia z
Dębca do Puszczykowa miała jeździć tylko w okresie
letnim, a z Dworca Głównego na Pl. Działowy tylko w
godzinach szczytu (6:00–8:00 i 20:00–24:00, przy
czym zimą kursy poranne o godzinę później). Przedsiębiorstwo zostało zobowiązane do uruchomienia linii Dworzec Główny – Pl. Działowy, Stary Rynek –
Dębiec i Stary Rynek – Główna do końca marca
1923, na pozostałych trasach do 30 marca 1923 i
utrzymywania w ruchu przynajmniej 20 pojazdów z
częstotliwością minimum dwudziestominutową. Miejski autobus winien był mieć wygląd i wyposaŜenie
uzgodnione z Magistratem – między innymi silnik o
mocy 50KM, pojemność 30 osób, oświetlenie elektryczne i piętro lub „galeryę” dla bagaŜu (bagaŜnik
dachowy). Oprócz numerów rejestracyjnych musiał
mieć tablice z numerem linii, kierunkiem jazdy i przebiegiem trasy, wieczorami oświetloną. „Kierownicy
autobusów muszą być fachowo wyszkoleni i posiadać wykaz szoferski (prawo jazdy – przyp. aut.) oraz
legitymację władzy bezpieczeństwa (dziś jest to
świadectwo kwalifikacji – przyp. aut.); tak kierownicy
jak i konduktorzy winni nosić oznaki mundurowe”
(§11 umowy). Dla kaŜdego pojazdu naleŜało prowadzić ksiąŜkę wozu, z której moŜna by dowiedzieć się
o przebiegu słuŜby i personaliach obsługi. Magistrat

zastrzegł sobie prawo zatwierdzenia wzoru tablic
przystankowych, które „róŜne od tramwajowych i
moŜliwie artystycznie wykonane” przedsiębiorstwo
miało zainstalować na własny koszt.
W §14 uregulowano sprawę taryf przewozowych –
prawo ustalania wysokości cen biletów pozostawiły
sobie miejskie władze, tak jak prawo do obniŜki opłat
w przypadku wzrostu waluty (dewaluacja marki polskiej). Planowano bilety strefowe z granicami stref
pokrywającymi się z granicą miasta. W strefie miejskiej bilet upowaŜniał do jazdy w jednym kierunku z
prawem jednej przesiadki (nie na tramwaj!). Ulgi na
zasadach „jak w P.K.E.” przyznano inwalidom o niezdolności do pracy powyŜej 75%, uczniom i studentom.
Wreszcie §15–20 ustalały kwestie opłat i ubezpieczeń. Przedsiębiorstwo zobowiązało się pokrywać
wszelkie szkody przewoŜonych osób, jak i przechodniów oraz mienia miejskiego i prywatnego, a takŜe
wpłacić 500 tysięcy marek polskich kaucji w terminie
4 tygodni od podpisania umowy koncesyjnej. Za nieuiszczenie owej sumy lub nieprzestrzeganie umowy,
Magistrat mógł ustalić karę w wysokości do 10 tysięcy marek. Gdyby Rząd RP zdecydował się na wprowadzenie podatku od usług transportowych (na
kształt dzisiejszego VAT), przedsiębiorstwo obowią-

Pierwszy poznański autobus typu N. Fotografia fabryczna Praga-Automobile.
Fot. ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu.
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zane byłoby do jego pobierania i odprowadzania bez
wynagrodzenia za te czynności.
Z kolei, po podpisaniu umowy, Klementyna Falkowska-Śliwińska przedstawiła gwarancję wprowadzenia do ruchu, spełniających miejskie wymagania
autobusów czeskiej marki Praga typu N (poznański
przedstawiciel Praga-Automobile znajdował się równieŜ w ręku Falkowskich i był udziałowcem przedsięwzięcia). Wozy mogły być dostarczone w dwóch wariantach: dla 30 pasaŜerów w zamkniętym nadwoziu i
20 na piętrze lub z bagaŜnikiem dachowym zamiast
niego. Zgodnie z sugestiami Urzędu Starosty Grodzkiego, wyposaŜono je w koła z pełnymi gumami, pozbawione gwoździ lub innych metalowych elementów
na ich powierzchni tocznej. RównieŜ na Ŝądanie Starosty, prędkość jazdy na obszarze miasta ograniczono do 10 km/h oraz zobowiązano przedsiębiorstwo
do corocznych przeglądów technicznych autobusów i
stosowania przepisów o ruchu samochodowym z 3
maja 1909 i 3 lutego 1910 (a więc jeszcze pruskich! –
na tym zresztą polegał „poznański porządek” – jeśli
nie ma nowych praw, naleŜy przestrzegać starych).
Zakazano teŜ jeŜdŜenia po innych niŜ wyznaczone
ulicach.
Właścicielka autobusów nie czekała z rejestracją
spółki na upłynięcie rocznego terminu. JuŜ 2 dni później, 20 lutego 1922 załoŜona zostaje firma Poznańskie Autobusy – Towarzystwo Akcyjne (PA T.A.).
Planowano uruchomienie następujących linii
(podano wg układu: przystanek końcowy – ulica
[przystanki przy tej ulicy] – ... nazwy ulic i obiektów
wg stanu z 2002 r.):
A Dworzec Główny – Dworcowa [Kaponiera] – Św.
Marcin [Zamek, hotel Wielkopolska, Ratajczaka,
Piekary] – Al. Marcinkowskiego [przy NBP, obok
poczty przy 23 Lutego] – 23 Lutego [Masztalarska]
– Rynkowa – Stary Rynek [od strony Wagi] powrót
przez Wroniecką i 23 Lutego;
B Dworzec Główny – Dworcowa – Kaponiera [hotel
Bristol – dziś Mercure] – Roosevelta – Słowackiego
[Kraszewskiego, Wawrzyniaka] – Wawrzyniaka –
Szamarzewskiego [Staszyca] – Polna Szpital;
C Dębiec – 28 Czerwca 1956 [Wspólna, pomiędzy
obecną Hetmańską a bramą główną HCP, Fabryczna, szpital ortopedyczny, Sikorskiego, Rynek
Wildecki] – Wierzbięcice [Św. Czesława, pl. Drwęskiego – dziś dworzec PKS] – Niezłomnych – Ratajczaka [Ogrodowa] – Ogrodowa [Piekary] – Krysiewicza – Pl. Wiosny Ludów [Szkolna] – Szkolna –
Lombard Miejski (Kozia);
D Plac Drwęskiego – Niezłomnych – Ratajczaka
[Ogrodowa, Św. Marcin, Pl. Wolności] – 3 Maja
[przy posesji nr 1] – Pl. Ratajskiego [Libelta] – Libelta [Kościuszki] – Al. Niepodległości – Nowowiejskiego – Al. Wielkopolska [Pułaskiego, Park Wodziczki, pl. Spiski] – Plac Orawski;
E Górczyn / Dworzec – Głogowska [poczta, StablewR
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Sklep modelarski „Pantera”, ul.
Gąsiorowskich 3, tel. 866-46-42,
poleca modele:
- kolejowe,
- lotnicze,
- pancerne,
- inne.
W sklepie „Pantera” otrzymacie
bezpłatnie Przystanek.
2
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skiego, Niegolewskich, Berwińskiego, Gąsiorowskich, Dworzec Zachodni] – Roosevelta [Kaponiera, Most Teatralny] – Most Teatralny – Fredry
[Opera, Gwarna] – 27 Grudnia [Kantaka, Ratajczaka] – Pl. Wolności – Hotel Rzymski – Al. Marcinkowskiego – nawrót przed Pałacem Anderschów
[przed NBP, obok poczty przy 23 Lutego] – nawrót
na skrzyŜowaniu z 23 Lutego – Pl. Wolności strona
północna [Al. Marcinkowskiego, przy WBK] – Ratajczaka – 27 Grudnia – z powrotem na Górczyn;
F Kasprzaka / Niegolewskich – Matejki [Pl. Wyspiańskiego, przy posesji nr 1] – Grunwaldzka [cmentarz
świętomarciński – dziś pomiędzy Śniadeckich a
Święcickiego, plac wystawowy – Bałtyk] – Kaponiera – Roosevelta [hotel Bristol, Most Teatralny] –
Most Teatralny – Fredry [Opera, Gwarna] – MielŜyńskiego – Pl. Ratajskiego [3 Maja – z powrotem
Libelta] – 23 Lutego [Nowowiejskiego, poczta] –
pierwotna wersja PA T.A.: 23 Lutego – Masztalarska; wersja zaproponowana przez miasto: – Al.
Marcinkowskiego – Solna – Działowa – Kościół
Garnizonowy;
G Stary Rynek / Woźna – Woźna [Garbary] – Garbary – Wielka [Most Chwaliszewski] – Chwaliszewo
[Czartoria, Most Chrobrego] – Ostrów Tumski [Katedra] – Most Cybiński – Ostrówek – Rynek Śródecki [kościół Św. Małgorzaty] – Bydgoska [Brama
Bydgoska] – Zawady – Główna.
Obok tych propozycji Magistrat dopisał jeszcze
propozycje linii H do Puszczykowa i J do Kobylnicy.
Na pierwszych liniach ruch rozpoczął się prawdopodobnie w maju 1922, choć akta miejskie tego jednoznacznie nie potwierdzają. Jeszcze w piśmie z 11
października 1922 roku Starostwo Grodzkie monituje
do Urzędu miasta o odpowiedź na pismo z 4 marca
tegoŜ roku, dotyczące potwierdzenia uruchomienia
komunikacji, a w innych dokumentach pojawia się
termin 15 października 1922 roku jako ostateczny dla
uzyskania koncesji rządowej. Koncesję najprawdopodobniej PA T.A. uzyskało, poniewaŜ juŜ 24 października ustalono ostateczny rozkład jazdy:
A Dworzec Główny – Dworcowa – Św. Marcin – Al.
Marcinkowskiego – Solna – Plac Działowy;
B Dworzec Główny – Dworcowa – Kaponiera – Roosevelta – Słowackiego – Wawrzyniaka – Szamarzewskiego – Polna / Szpital;
C Szkolna – Pl. Wiosny Ludów – Krysiewicza –
Ogrodowa – Ratajczaka – Niezłomnych – Wierzbięcice – Rynek Wildecki – Sikorskiego – Prądzyńskiego – Pamiątkowa – 28 Czerwca 1956 – Luboń
– Puszczykowo;
D Plac Drwęskiego – Niezłomnych – Ratajczaka – Pl.
Wolności strona południowa – Al. Marcinkowskiego
– Pl. Wolności strona północna (powrót północną
stroną placu bez objazdu przez Aleje) – Nowowiejskiego – Działyńskich – Libelta – Al. Niepodległości
– Nowowiejskiego – Al. Wielkopolska – Plac Orawski;
E Kaponiera – Roosevelta – Głogowska – Most
Dworcowy – Towarowa – Św. Marcin – Al. Marcinkowskiego – 23 Lutego / Poczta;
F Niegolewskich – Kasprzaka – Grunwaldzka – Zeylanda – Zwierzyniecka – Roosevelta – Most Teatralny – Fredry – 27 Grudnia – Pl. Wolności strona
południowa – Aleje Marcinkowskiego (powrót stroną północną i Ratajczaka);
G Stary Rynek / Woźna – Woźna – Garbary – Wielka
– Chwaliszewo – Ostrów Tumski – Śródka – Bydgoska – Zawady – Główna;
H Gąsiorowskich – Małeckiego – Łukaszewicza –
Karwowskiego – Kolejowa – Traugutta – Fabryczna – Prądzyńskiego / Fabryczna. Autobus przyjeŜ-
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dŜający na końcówkę przy Prądzyńskiego jechał
dalej jako linia L;
J Tama Garbarska – Garbary – Droga Dębińska –
Dębina;
K Stary Rynek / Woźna – Woźna – Garbary – Grobla
– Most Św. Rocha – Św. Rocha – Rataje – Starołęcka – Starołęka;
L Prądzyńskiego / Fabryczna – Prądzyńskiego – Sikorskiego – Przemysłowa – Pl. Drwęskiego – Most
Dworcowy – Roosevelta – Kaponiera. Autobus
PrzyjeŜdŜający na Końcówkę Przy Fabrycznej jechał dalej Jako Linia H.
Uruchomienie taboru i czasy jazdy wyglądały następująco:
ilość
czas
częstolinia
wozów
jazdy
tliwość
A
2
20
10
B
1
25
30
C
3
25
15
D
2
35
20
E
1
25
30
F
3
35
12
G
2
40
20
H
1
25
30
J
2
40
20
K
2
40
20
L
1
50
50
Najprawdopodobniej nigdy nie doszło do całkowitego zrealizowania powyŜszych załoŜeń. W ostatnim
dokumencie dotyczącym PA T.A. dostępnym w Archiwum Państwowym w Poznaniu, datowanym na 7
października 1922 roku, spółka deklaruje gotowość
uruchomienia komunikacji na całej sieci w ciągu pół
roku. Pismo zawiera takŜe prośbę zarządu Towarzystwa o ustanowienie dla niego monopolu na podobne
usługi w mieście, utrzymania cen biletów na poziomie
100 marek polskich i ograniczenia partycypacji w
kosztach utrzymania dróg do 1 miliona marek rocznie, na co Magistrat odpowiada negatywnie.
Prośba o „utrzymanie cen biletów” (a nie ustalenie
bądź wprowadzenie) sugeruje wyraźnie, Ŝe jakieś
przewozy prowadzono. Nie wiadomo jednak, czy na
tych liniach, które pierwsza umowa wymienia jako
priorytetowe (A, C, G)? Nie wiadomo, jak długo komunikacja „auto-omnibusowa” przetrwała, ani w jaki
sposób i dlaczego rozwiązano umowę? Na pewno
jednak nie istniała juŜ w 1925 roku, kiedy to władze
miasta zdecydowały o uruchomieniu linii autobusowych środkami przedsiębiorstwa tramwajowego (Poznańska Kolej Elektryczna). Świadczy o tym utworzenie linii PKE do Głównej, czyli tam, gdzie miały
kursować wozy PA T.A. TakŜe wszystkie dotychczasowe publikacje wskazują na dzień 1 listopada 1925
roku, jako na początek miejskiej komunikacji autobusowej w Poznaniu. Czy jednak nie powinniśmy świętować w tym roku 80-lecia trakcji spalinowej,
uwzględniając przewoźnika innego niŜ przodek
obecnego MPK? Podobnie jak nie mylić jubileuszu
tramwajów z rocznicą powstania komunikacji zbiorowej? Sieć połączeń omnibusów konnych istniała
wszakŜe od 1865 roku... Odpowiedzi zostawiam czytelnikom.
Piotr Dutkiewicz
Częstochowa

Echa reformy
JuŜ ponad 2 miesiące jeździmy „po nowemu”. Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy lepiej czy gorzej?
Korzystając codziennie z usług MPK Częstochowa,

nie sposób nie posiadać uwag, którymi postanowiłem
się podzielić.
Trudno mi było uwierzyć w zapewnienia Dyrekcji
MPK, Ŝe po wakacjach tramwaje zaczną kursować
co 4 minuty. I stało się: mamy stary rozkład z pięciominutową częstotliwością, pomijając incydentalne
zdarzenia, kiedy to tramwaj jedzie co obiecane 4 minuty. Nie ma teŜ odpowiedniego oznaczenia kursów
odjeŜdŜających z zewnętrznego toru na Kucelinie i
sam byłem świadkiem, jak po owym torze przejechał
tramwaj w stronę Fieldorfa zupełnie nie zwracając
uwagi na fakt, Ŝe na podstawowym torze stał skład
wypełniony pasaŜerami. CzyŜby złośliwość motorniczych teŜ miała tu jakieś znaczenie?
Najzabawniejszą sprawą w całej reformie są niewątpliwie autobusy oznaczone w rozkładzie jazdy
symbolem „D”, czyli niskopodłogowe. Jeśli tydzień
ma siedem dni, to na pięć z nich spotykam błędy w
kursowaniu tych autobusów i to w obydwie strony. Na
przykład: w rozkładzie linii 22, gdzie 22-05 widnieje
jako przegub, pojawia się niskopokładowiec. Nie
przysparza to wielkiego bólu pasaŜerom, gdyŜ autobusy tej linii nie są zbytnio przepełnione. Większość
ludzi jadących z centrum do Gnaszyna wybiera jednak linię 33. Rozkład linii 22 jest zresztą na tyle niedoskonały, Ŝe w największej strefie czasowej na
przystanku Dąbrowskiego Stadion w kierunku Łojki,
autobusy pojawiają się zwykle 4–6 minut przed planowym odjazdem. Dziwi to tym bardziej, Ŝe autobusy
linii 15 na wyŜej wymienionym przystanku potrafią
mieć tyle samo opóźnienia, a z Fieldorfa przez Dekabrystów jest jakby znacznie bliŜej niŜ po trasie linii 22.
W tym miejscu pozwolę sobie powtórzyć to, co juŜ
powiedziano i napisano. Po co w soboty na linii 15
przeguby? Na linii 25 w soboty tłok, a 15-stka wozi
sobie powietrze, mając taką bezmyślną trasę, Ŝe
chcąc dojechać na Osiedle Trzech Wieszczy trzeba
urządzić sobie spacer albo spod Liceum Kopernika
albo spod PKS-u. Podobnie linia 16, niby w tej chwili
spełniająca swe zadanie, równie dobrze mogłaby
mieć pętlę na wysokości parków. Dalej jeździ nią kilka osób lub nikt. Dlaczego nie pomyślano o tym, Ŝe
lepiej byłoby puścić 16-tkę przez korytarz a 15-tkę
Pułaskiego i Sobieskiego? Nowa linia 15 przypominałaby starą 16-tkę, ale czy byłaby to zła linia? Z powodzeniem jeden autobus całodzienny i jeden szczytowy obsłuŜyłby pasaŜerów, a mieszkańcy Północy
nie narzekaliby na okręŜny dojazd do Centrum linią
25. Dodatkowo ulica Sobieskiego odzyskałaby jakiekolwiek sensowne połączenia.
Nie wiem dlaczego zlikwidowano przystanek linii
22 pod Budexem w stronę Fieldorfa. Odległość podobna jak między przystankami na Zawodziu linii 11,
13, 28. I tak większość kierowców uznaje stary przystanek zatrzymując się na nim. Jeśli chodzi o linie 13
i 28, to muszę przyznać, Ŝe rozkłady zostały przygotowane dość dobrze, moŜe poza dziwną 7-minutową
przerwą popołudniową w okresie pozawakacyjnym.
Dziwne jest skumulowanie kursów tych linii w niedziele do godziny 15:00. Być moŜe chodzi o to, aby
zapewnić dobry dojazd na giełdę na ulicę Olsztyńską.
Jednak realia są takie jakie są. Pierwszy autobus
„ugina” się pod cięŜarem pasaŜerów, a drugi jadący
2–4 minuty później wozi wspominane juŜ powietrze.
Bliski problemowi linii 28 jest problem 18-tki. Wiele
juŜ o niej powiedziano, choć mnie do dziś zadziwia
kursujący nań autobus przegubowy. Nie mówię, Ŝe
nie jest potrzebny, ale nie w godzinach, kiedy 18-tka
jedzie 2–3 minuty po 28-ce. Ciasny, niskopodłogowy
autobus linii 28 jest czasem całkowicie pełny, a na
światłach przy Jana Pawła wyprzedza go „długa” 18tka wioząca kilku pasaŜerów. Zabawne, Ŝe MPK tak

bardzo broni się przed wysłaniem „długich” autobusów na linie 13 i 28. PrzecieŜ tam przydałyby się o
wiele bardziej. O ile na 18-tce nie mają racji bytu, to
na liniach z Kucelina w najmniej obciąŜonych godzinach zapewniałyby chociaŜ przejazd „tylko na miejsca siedzące”.
Jeśli juŜ jestem przy przegubach, dodam kilka
uwag o nich samych. Wbrew róŜnym opiniom, uwaŜam, Ŝe dobrze się stało, iŜ tego typu wozy obecne
są na linii 22 w soboty. JednakŜe zupełnie nienormalne jest dla mnie to, Ŝe nie ma ich na Ŝadnej linii z
Sabinowa. Na 25-tce jest to wręcz poŜądane. Natomiast bardzo cieszy fakt pojawienia się przegubów
na linii 19 przez cały tydzień. Jako iście turystyczna i
ze wszech miar okręŜna, niech chociaŜ nie będzie
przepełniona. Nie wiem jak układano rozkłady linii 14
i 17, ale ich genialne zgranie na papierze trochę nie
odpowiada stanowi realnemu, szczególnie zaś rano i
późnym popołudniem. Autobusy linii 17 regularnie
przyjeŜdŜają pod USC z kierunku Kawodrzy kilka minut wcześniej, a 14-ki się spóźniają lub jadą prawie
planowo i w efekcie mamy sporą rozbieŜność z planem.
DuŜo mówi się ostatnio o korektach wprowadzonej
reformy. Trzeba mieć jednak nadzieję, Ŝe poprawki
odzwierciedlą realne potrzeby pasaŜerów, a nie będą
kolejną „wersją testową”.
Janusz Karlikowski
Poznań

WraŜenia z pierwszej
jazdy wagonem Combino
Jak moŜna się było spodziewać, jazdy wagonu pokazowego Combino spotkały się z Ŝywym zainteresowaniem szerokiego grona poznaniaków. Gdy wagon pojawiał się w polu widzenia, natychmiast przyciągał wzrok i nawet panie w wieku zdecydowanie
„balzacowskim” wymieniały poglądy na jego temat.
Niewątpliwy ewenement podpatrzyli na jednym z
przystanków dziennikarze Gazety Wyborczej:
„...około trzyletni chłopczyk niecierpliwi się: drepcze w
miejscu i patrzy na tory. Nareszcie na horyzoncie
ukazuje się tramwaj. Chłopiec z zapartym tchem
wpatruje się w pojazd. Po kilku sekundach juŜ widać,
Ŝe to wypoŜyczone z Amsterdamu supernowoczesne
combino. Tramwaj, który wygląda jak kosmiczny pojazd, powoli się zbliŜa, a chłopczyk otwiera oczy coraz szerzej i szerzej, aŜ w końcu... wybucha płaczem
i ucieka” – Marta Tylenda, GW z 5 października.
Ja miałem okazję przyglądać się reakcjom pewnego małolata; ledwo toto od ziemi odrosło, jeszcze dobrze nie mówiło, a wierciło się podniecone i informowało wszystkich dookoła, Ŝe „jadę NOWYM tramwajem”.
Byłem teŜ świadkiem dialogu. Dziewczyna podchodzi do pierwszych drzwi i pyta się motorniczego:
- Tym moŜna jechać?
- MoŜna, za darmo.
- NIEMOśLIWE !
Tyle o reakcjach podróŜnych. O parametrach technicznych zapewne juŜ napisano, choćby w setnym
numerze Nowinek z Pyrogrodu. Teraz czas na moje,
subiektywne wraŜenia.
Wagon jest bardzo cichy, jedzie stabilnie nawet po
poznańskich torowiskach. Pozornie jest bardzo pojemny, choć duŜo miejsca zabiera urocza budka
konduktora w czwartym członie, a rotację podróŜnych
w tym miejscu skutecznie utrudnia barierka, wydzielająca „aneks” dla wózków tuŜ przy drzwiach. Zgodnie ze standardami amsterdamskimi, wyraźnie obo-
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wiązuje podział drzwi na wejściowe i wyjściowe.
Wchodzi się drzwiami (pojedynczymi) w pierwszym
członie przy kabinie motorniczego i przednimi w
czwartym członie (podwójnymi, obok wspomnianej
budki konduktora). Pozostałe drzwi: dwie pary w drugim członie (podwójne) i na końcu czwartego członu
(pojedyncze) słuŜą do wysiadania. Stosownie do
swojej funkcji, drzwi wyjściowe nie mają przycisków
do otwierania zainstalowanych na zewnątrz. Właściwego wykorzystania bronią teŜ uchylne „bramki”. W
Poznaniu „bramki” uchylono na stałe, zaś drzwi
otwierał centralnie motorniczy.
Rozczulającym elementem był doinstalowany pulpicik tracka do sterowania rozjazdami; aby nie naruszać pudła, kabelek z kabiny motorniczego do cewki
pod wagonem poprowadzono na zewnątrz pojazdu!
Niestety – mimo, iŜ pojemny – na trasie PST tramwaj był niemiłosiernie zatłoczony, wręcz trudno było
wejść. I to w godzinach pomiędzy 10 a 12, które
trudno uznać za szczytowe. Mimo bardzo dobrej dynamiki jazdy (w kierunku Os. Jana III Sobieskiego, a
więc „pod górkę” bez problemów dochodził do „siedemdziesiątki”), wagon stawał się zawalidrogą dla
tramwajów planowych. Choć wyjeŜdŜał w połowie
rytmu planowych czternastek, to jadąc na Górczyn
juŜ przy Rynku Łazarskim doganiał go wagon planowy. Podobnie w drugim kierunku – spokojnie dogonił
go helmut jadący na ósemce i trzymał się „na ogonie” do Kaponiery.
Irytujące było działanie automatyki załączającej
wewnętrzne oświetlenie. Gdy wagon wjeŜdŜał na
przystanek pod wiaduktem, czy choćby cienką kładkę, załączało się oświetlenie. Wystarczyło jednak, Ŝe
przód wagonu wysunął się spod wiaduktu (a jego całe wnętrze wciąŜ tonęło w ciemnościach) i juŜ oświetlenie gasło.
Z drobnych ciekawostek: wagon posiada zestaw
kamer do monitoringu wnętrza. Monitor kontrolny zainstalowany jest nad stanowiskiem motorniczego,
jednak aby go nie rozpraszać w czasie jazdy, po zamknięciu drzwi, monitor jest wyciemniany.
Wagon ma teŜ piasecznice – z przodu pierwszego
członu zainstalowano przezroczyste wzierniki do kontroli poziomu piasku w zbiornikach. Słowo piasek jest
tu nieco mylące. UŜywa się bowiem Ŝwiru o niewielkiej granulacji, rzędu 2 mm.
DuŜym mankamentem był brak dostatecznej informacji o promocyjnym charakterze jazd. Wielu podróŜnych wsiadało do wagonu, szukało kasowników
do biletów, te zaś okazywały się zablokowane. Zdezorientowani szukali dalej, chyba Ŝe któryś ze współpasaŜerów informował ich, Ŝe „przejazd jest bezpłatny”. Czy nie wystarczyłoby powieszenie niewielkich
kartek na kasownikach (skądinąd firmy Elgeba – typ
MC692 – od poznańskich autobusowych róŜniących
się tylko posiadaniem wyświetlacza pokazującego
aktualny czas)?
Z niecierpliwością oczekujemy na pierwszą dostawę wagonów Combino.
Marek Malczewski
Poznań

Bilety w MPK Poznań
– polemika
W numerze 18 Przystanku ukazał się artykuł Marka Malczewskiego pod tytułem Bilety w MPK Poznań,
w którym to padło stwierdzenie, iŜ „swoistym zabytkiem jest ciągle obowiązująca opłata taryfowa za
przewóz bagaŜu – niespotykana za granicą, zanikła
teŜ w większości polskich miast; w Poznaniu stała się
3

«pułapką», którą bezwzględnie wykorzystują kontrolerzy.”
Nie wiem czy autor rzeczywiście zna sytuację panującą we wszystkich miastach w Polsce, by móc
wyciągnąć takie wnioski. Faktem jest, Ŝe we wszystkich większych miastach naszego kraju (Warszawie,
Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Szczecinie,
Bydgoszczy, Katowicach wraz z całym GOP-em, Lublinie, Białymstoku, Częstochowie) opłata za bagaŜ
obowiązuje nadal. Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, Ŝe Poznań stał się pod tym względem bardziej postępowy. Zwykle opłacie podlega bagaŜ
przekraczający wymiary 20×40×60 cm, tymczasem w
Poznaniu kaŜdy z tych wymiarów jest o 5 cm większy. Co więcej, wyraźnie określone są wymiary bagaŜu, którego przewóz jest niedozwolony, a o
wszystkim informują zgrabne i czytelne nalepki wewnątrz środków komunikacji. Nie moŜna więc powiedzieć, Ŝe opłata za bagaŜ jest „pułapką”. Zresztą, pod
względem dostępności informacji pasaŜerskiej, MPK
Poznań jest – moim zdaniem – jedną z najlepszych
firm komunikacyjnych w Polsce. Stwierdzenie, Ŝe
„pułapkę” tę bezwzględnie wykorzystują kontrolerzy,
teŜ jest w moim przekonaniu nader subiektywne. Jestem studentem zamieszkałym na stałe poza Poznaniem. Wielokrotnie zdarzało mi się podróŜować poznańskimi tramwajami z torbą, która o kilka centymetrów przekraczała dopuszczalne wymiary (zapisu o
dopuszczalnym przekroczeniu wymiarów o 10%
jeszcze wtedy nie było). Była to idealna „poŜywka”
dla wygłodniałych kanarków, z których jednak o dziwo Ŝaden nie zwrócił na mój bagaŜ nawet najmniejszej uwagi. Mało tego, pewnego marcowego dnia tego roku, zmuszony byłem przewieźć tramwajem jednostkę centralną komputera, zapakowaną w oryginalny karton, który przecieŜ ewidentnie przekracza
dopuszczalne wymiary. Kontrolowano mnie dwa razy, z czego tylko raz „pani kanarkowa” wykazała jakiekolwiek zainteresowanie moim bagaŜem. Dodatkowego biletu oczywiście nie posiadałem. Pani zaczęła się zastanawiać, czy aby na pewno mam rację,
zapewniając, Ŝe przedmiot sporu mieści się w dopuszczalnych granicach. Mierzenie wzrokiem przychodziło jej z trudem, toteŜ zawołała na pomoc swego partnera, który okazał się niezbyt chętny do
współpracy. Na tym wszystko się skończyło. Zdarzenie świadczy raczej o niekompetencji owej pary „kanarków”, które nie potrafiły wyegzekwować prostych
przecieŜ przepisów, niźli o ich wyjątkowej złośliwości.
Posiadanie na wyposaŜeniu przymiaru zwijanego nie
jest chyba aŜ tak duŜym problemem.
Artykuł zawiera ponadto jeszcze inną nieścisłość.
Autor nie zaznaczył wyraźnie, Ŝe 1 stycznia 1993 roku bilety czasowe zostały wprowadzone tylko w
tramwajach, zaś dopiero po kilku miesiącach objęto
tym systemem równieŜ autobusy, rozszerzając ofertę
o bilet 90 minutowy.
Skoro mowa o biletach czasowych, warto wspomnieć o pewnej popularnej – zwłaszcza wśród młodzieŜy – praktyce, pozwalającej zaoszczędzić nieco
na opłatach za przejazdy komunikacją miejską. I tu
zagadka: jak w dwie osoby przejechać tramwajem 20
minut, mając do dyspozycji tyko 3 bilety 10minutowe? OtóŜ bardzo prosto! Kasujemy dwa bilety
10-minutowe i przez owe 10 minut kaŜdy jedzie na
„swoim” bilecie. Gdy waŜność biletu mija, jedna osoba kasuje trzeci bilet i jedzie na nim kolejne 10 minut.
Swój poprzedni bilet oddaje drugiej osobie, która w
ten sposób ma dwa bilety 10-minutowe skasowane
jednocześnie, czyli jakby nie patrzeć – bilet półgodzinny, na który moŜe jechać jeszcze 20 minut! AŜ
dziwne, Ŝe nikt w MPK Poznań dotychczas nie wy4

myślił skutecznego zabezpieczenia przed tym procederem, choć zapewne nie jest to wcale takie proste.
CóŜ, moŜe będzie to kolejny argument za wprowadzeniem opłat w formie elektronicznej, czego Wam i
sobie Ŝyczę (byleby nie były to jakieś „koszmarki” w
formie esemesów).
Władca Pierścieni
Warszawa

Centralne
Warsztaty Samochodowe
W dniu 8 października grupa warszawskich miłośników komunikacji miejskiej wraz z gościem z Józefowca zwiedziła Zakład Naprawy Autobusów MZA T4 zwany potoczne cewuesem. Mieści się on w Warszawie przy ul. Włościańskiej 52. W swych załoŜeniach wycieczka miała być podziękowaniem dla
ochotników pomagających Stowarzyszeniu Sympatyków Komunikacji Szynowej i innym organizacjom
przy przygotowaniu Dnia Transportu Publicznego,
lecz – ze względu na relatywnie duŜy limit przyznanych miejsc – stało się inaczej. Zwiedzający byli podzieleni na dwie kilkunastoosobowe grupy. Pierwszą
oprowadzał dyrektor zakładu, Mirosław Kotomski,
zaś drugą – późniejszą – główny technolog, Edward
Prasek.
Na trasie zwiedzania znalazły się właściwie
wszystkie obiekty zakładu. Oczywiście najciekawszym z nich była Hala Główna, na której dokonuje się
napraw całkowitych (tak w oficjalnej nomenklaturze
MZA określa się NG) oraz napraw bieŜących. Obejrzeliśmy tam autobusy w róŜnych fazach remontu,
począwszy od wstępnego demontaŜu (np. jelcze
120MM/1-4433 i 4439), przez te w trakcie naprawy
(ikarus 260.04-1404, jelcz 120MM/1-4489), skończywszy zaś na samochodach praktycznie gotowych
(ikarusie 260.04-1446, jelczu 120MM-4290), a takŜe
pojazdach w trakcie likwidacji. Trzeba przyznać, Ŝe
było tego sporo, chociaŜ obecnie w ciągu roku odbudowywanych jest jedynie 50 pojazdów. Niegdyś bywało i 4 razy więcej.
W Hali Głównej zobaczyliśmy na własne oczy, jak
bardzo – w porównaniu z ikarusami – korodują jelcze
serii 120M, jak wygląda kratownica hungara po kilku
latach jazdy. Mieliśmy tam okazję natknąć się równieŜ na „rodzynki” w postaci ikarusa 260.73A-2 (wyjątek w numeracji) poddawanego naprawie całkowitej,
kasowanego DAB-a 6342 (mimo 23 lat słuŜby praktycznie nieskorodowanego), czy teŜ członu B odbudowywanego na historyczny ikarusa 280.37-5254 (po
wyjeździe z CWS-u zachowa on czerwone malowanie aŜ do linii okien, oryginalną wykładzinę sufitu, a
nawet naklejki na klapach w dachu).
„Wpadliśmy” równieŜ do pobliskiej lakierni, gdzie
stał pierwszy człon 5254. Koledzy motywowali brygadzistę lakierników do starannego malowania przyszłego ulubieńca warszawskich miłośników.
W hali, w której przed wojną mieściły się całe
CWS, dziś znajduje się jedynie dział regeneracji podzespołów. Są one wymontowywane na miejscu z autobusów, które na czas naprawy trafiają na plac.
Największą atrakcją tego miejsca jest garaŜujący
tam, znajdujący się w doskonałym stanie technicznym, pług na bazie ikarusa 620.
Innymi atrakcjami były: hamownia na której docierane są silniki, myjki, obrabiarki, maszyny do testowania pneumatyki, śrutowania itd. Ilość tych urządzeń dała nam pojęcie o ogromniej ilości czynności
wykonywanych podczas odbudowy autobusu. Przy
okazji udało nam się równieŜ znaleźć czerwone ser-
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ce – silnik MANa nr 5254.
Wiele ciekawych rzeczy kryła niepozorna blaszana
hala pośrodku placu. Wykonywane w niej były zabezpieczenia antykorozyjne podwozi autobusów niskopodłogowych (kaŜdy z nich musi przyjechać tu
przed zimą). Rzut oka na naszego pierwszego
N4020td-6775 pokazał jak bardzo nowoczesne autobusy rdzewieją w wyniku jeŜdŜenia po posypanych
solą warszawskich ulicach.
DuŜym zainteresowaniem fotografujących cieszył
się plac. MoŜna tam było znaleźć takŜe jednego z
„kwadratów”, do którego tapicerzy dopasowywali wykładziny. W ciągu naszej obecności wywieziono z terenu zakładu kilka pudeł po ikarusach 280 (m.in.
człony A autobusów 2040 i 2699). Warto równieŜ
wspomnieć o nietypowej architekturze budynków
ZNA – większość okien i drzwi ma tam wprawione
szyby od ikarusów, a w blaszanej hali są wręcz kompletne ikarusowe okna wraz z częścią przesuwną.
Właśnie tam na szybach moŜna spotkać reklamy
sprzed dobrych kilku lat, głoszące Ŝe: „sieciówka to
strzał w dziesiątkę”.
Ostatnim punktem wycieczki, niewpisanym oficjalnie do programu, była wizyta na stertach złomu pod
wiatą skonstruowaną z dachów ikarusów i peerek.
Wśród zdemontowanych blach moŜna było powspominać skasowane busy, jak i przypomnieć wiele wypadków. Dziwnie duŜo znaleźliśmy części od gniotów, bądź odkurzaczy. Za to Ŝaden z naszych przewodników nie mógł zrozumieć, co w tym miejscu moŜe być takiego ekscytującego.
Na poŜegnanie kaŜda z grup usłyszała słowa „miło
nam było panów gościć”. Cała przyjemność po naszej stronie.
Michał Wolański
Warszawa

Dzień
Transportu Publicznego
Dnia 22 września obchodziliśmy w Polsce Dzień
Transportu Publicznego. Szczególnie hucznie świętowano w Warszawie, dzień ten zwąc Dniem Komunikacji Miejskiej.
Głównym miejscem obchodów stała się zajezdnia
tramwajowa Wola, mieszcząca się przy ul. Młynarskiej 2, gdzie zorganizowano dni otwarte. Tam równieŜ moŜna było otrzymać specjalne wejściówki
uprawniające do wstępu do innych zakładów komunikacyjnych. Było w czym wybierać. Oprócz R-1 udostępniono zwiedzającym autobusową zajezdnię R-7
Woronicza, Stację Techniczno-Postojową metra na
Kabatach oraz dwa techniczne zakłady tramwajowe:
warsztaty T-3 i Zakład Torowo-Budowlany T-2.
Organizatorami imprezy były: Stowarzyszenie
Sympatyków Komunikacji Szynowej, Klub Miłośników
Komunikacji Miejskiej, Ośrodek Konsultacji Dialogu
Społecznego, Tramwaje Warszawskie, Miejskie Zakłady Autobusowe, Metro Warszawskie, PKP –
Przewozy Regionalne, WKD oraz firmy Dylik i Emtal.
Wróćmy jednak do samych obchodów. TuŜ po godzinie 7:00 rano z zajezdni R-3 Mokotów, wyruszyły
na Wolę trzy zabytki: wagony typu A-43, C-257 oraz
K-445. Niestety, nie jechały samodzielnie. Z powodu
braku motorniczych, holowano je trzema mokotowskimi trzynastkami o numerach 306, 407 i 397. U celu
podróŜy zostały ustawione jako eksponaty do zwiedzania. Po chwili na R-1 dotarły kolejne wagony historyczne – tym razem juŜ otablicowane jako linie D i
T. Stanowiły je: Lw-541, 13N-795 i N3-674 (linia D)
oraz N1-607 i 4NJ-838 (przynaleŜne linii T). Wszyst-

kie, obsługiwane przez motorniczych z KMKM-u, cieszyły się ogromnym powodzeniem, które przeszło
najśmielsze oczekiwania organizatorów. Linia T kursowała po trasie zbliŜonej do wakacyjnej (zajezdnia
Wola – al. Solidarności – Towarowa – pl. Zawiszy –
Al. Jerozolimskie – Most Poniatowskiego – rondo
Waszyngtona – al. Zieleniecka – Targowa – al. Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – plac Bankowy –
al. Solidarności – Skierniewicka – zajezdnia Wola),
zaś D skromniej – tylko wokół zajezdni wolskiej (zajezdnia Wola – al. Solidarności – Towarowa – Kasprzaka – Skierniewicka – zajezdnia Wola).
Na teren zajezdni wjechało ponadto kilka... autobusów. JuŜ przy wejściu – przed bramą wyjazdową z
R-1 – prezentował się nowoczesny MAN NG313 o
numerze 3615 z zajezdni Redutowa Miejskich Zakładów Autobusowych. PoniewaŜ – jak się okazało – zajezdnia pomyliła się i wysłała nie ten autobus co potrzeba, po kilkunastu minutach został zastąpiony
bliźniaczym pojazdem o numerze 3611. Ponadto w
środku wozowni prezentował się dumnie w barwach
historycznych, odremontowany staraniem KMKM-u,
jelcz Mex 272 – potocznie zwanym „ogórkiem”. Robił
furorę wśród odwiedzających, tym bardziej, Ŝe moŜna było wewnątrz nabyć – rozchodzące się jak świeŜe bułeczki – „ogórkowe” modele w róŜnych barwach. Kolejnymi autobusami, które zagościły w zajezdni tramwajowej były dwa woroniczańskie ikarusy
przewoŜące gości z R-1 do R-7 na specjalnej linii pospiesznej A (kaŜdorazowo trasa ustalana była przez
kierowcę KMKM-u). Oczywiście wozy te zostały specjalnie wyselekcjonowane: IK435 o numerze 7273
oraz IK280-2092 posiadający barwy historyczne
(kremowo-czerwone). Co ciekawe, pojazdy te wjeŜdŜały na R-1 bramą samochodową od ul. Siedmiogrodzkiej, wyjeŜdŜały zaś inną – nieuŜywaną od niepamiętnych czasów – choć prowadzącą do wspomnianej juŜ ul. Siedmiogrodzkiej. Na Woli zagościł
jeszcze jeden ikarus – była to solówka nr 6371 (takŜe
z R-7), która przyjechała odwieźć autobusową orkiestrę. Uczestników zwiedzających R-7 woŜono po zajezdni solarisem nr 8702. Kończąc wątek autobusowy dodajmy, Ŝe w wyniku dynamicznej jazdy w ikarusie 7273 „zagotował się” silnik. Na szczęście stało się
to w pobliŜu macierzystego zakładu – szybko dokonano podmiany na „braciszka” o numerze 7272 i tym
samym obyto się bez straty czasowej.
Wróćmy ponownie na R-1. Prócz prezentujących
się tam wagonów historycznych i „ogórka”, zlustrować moŜna było praskiego 116Na/1-3005, który specjalnie na tę okazję przybył na Wolę oraz rodzime
wolskie składy: bulwę 2086+2087 (dano nam moŜliwość zaprogramowania wyświetlaczy oraz zabawy
drzwiami!) i 105Na 1052+1061. Zakład TorowoBudowlany wyeksponował dwie nowoczesne, radio-
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we zwrotnice, przygotowane do zamontowania w
mieście. Na stoisku firmy Dylik z Leszna koło Warszawy na gości czekały wszelkie rodzaje warszawskich słupków przystankowych (firma ta wygrała
ostatnio kolejny zetteemowski przetarg na ich dostawę), dodatkowo zaś kaŜdy samodzielnie testował
młotkiem wytrzymałość pleksi. Swój „punkt” miały teŜ:
PKP – Przewozy Regionalne, które kusiły odwiedzających róŜnego rodzaju gadŜetami (w tym rozkładami
jazdy pociągów) oraz firma Strefa, zajmująca się
promocją i dystrybucją Warszawskiej Karty Miejskiej.
Firma Emtal zamontowała w „berlince” nr 445 bramkę do liczenia pasaŜerów oraz wyświetlacz z pomarańczowymi lampami diodowymi. Na stoisku SSKS-u
moŜna było kupić słynne czerwone kasowniki z rączka (tzw. „jednorękich bandytów”), które zakład R-4
„śoliborz” dostarczył w liczbie 173 sztuk.
Warto zauwaŜyć, Ŝe R-1 juŜ od dawien dawna nie
przeŜyło takiego najazdu trzynastek. Rodzimy gospodarczy wagon numer 402 (posiadający wciąŜ
„średni film”) zasiliły trzy wspomniane juŜ wcześniej
wagony mokotowskie (notabene stały w hali na sąsiednich kanałach, wyglądając wspaniale) oraz historyczna „parówa” z śoliborza o numerze 795.
Słów kilka o zwiedzaniu poszczególnych zakładów.
Po R-1 oprowadzał sam kierownik w towarzystwie
swoich zastępców. Zwiedzającym udostępniono
wszystkie trzy hale wagonowe, pozwolono zajrzeć do
kanałów rewizyjnych oraz wejść na „balkon” do przeglądu pantografów. Odpowiedziano na wszystkie,
nawet bardzo szczegółowe pytania i pokazano poszczególne elementy tramwaju takie jak wózek, przetwornica czy silnik.
W Zakładzie Naprawy Tramwajów udostępniono
wszystkie zakamarki. Wszechwiedzący mistrzowie
oprowadzali i bardzo dokładnie opisywali wszystkie
czynności, jakie naleŜy wykonać podczas remontów
kapitalnych. Oczywiście dla zwiedzających najciekawsza była hala napraw, gdzie mogli obejrzeć kilka
składów w róŜnym stadium naprawczym oraz wagony 13N-585 i 778 przerabiane na gospodarcze. W
kącie hali pokornie stała kasacyjna „berlinka” o numerze 2412 oraz kilka wagonów juŜ wycofanych z
eksploatacji.
Bardzo ciekawą ekspozycje przygotował zakład T2 mieszczący się przy ul. Obozowej (dojazd we własnym zakresie). Wystawiono w nim na pokaz róŜniste
wagony techniczne (między innymi podbijarkę Plasser & Theurer, berlinki z lemieszami, wagony samowyładowcze do przewozu tłucznia, lory do szyn, a
nawet eNkę z pługiem wirnikowym). Ponadto zwiedzający mogli obejrzeć bardzo róŜnorodny techniczny tabor nietramwajowy (dźwigi, samochody sieciowe
Iveco Motraks 3PS, stary z podnośnikami oraz balkonikami i kilka specjalistycznych pojazdów Pogoto-

k r a j u

Bielsko-Biała
Tabor
A Przetarg na dostawę 54 sztuk 12-metrowych autobusów niskopodłogowych wygrała firma Solaris
Bus & Coach. Pierwsze 9 sztuk Urbino 12 zostanie
dostarczonych przed 23.12., następne (po 15 sztuk
rocznie) do 31.08.2005 r. Dodajmy, Ŝe według kryteriów przetargu firmy uplasowały się na następujących
miejscach: 1. Solaris, 2 Pexim, 3. Volvo, 4. MAN.
Linie

i

z e

A Do C.H. Sarni Stok wydłuŜono wybrane kursy linii 33 (Dworzec ul. Warszawska – Mazańcowicka
Osiedle).
Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzed. obecna
uwagi
reklama reklama
autobusy
693 Polskie
KsiąŜki Telefoniczne
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wia Torowego z toromierzem na czele). Wszystkie
pojazdy prezentowały się w „pełnej krasie”, stojąc albo na kółeczkach tramwajowych, albo na podnośnikach hydraulicznych. Jeszcze jedną atrakcją, którą
zafundował odwiedzającym zakład T-2, były pozostałe warszawskie wagony historyczne oraz kilka wagonów kasacyjnych oczekujących juŜ tylko likwidacji.
Goście podziwiali 1096 i 777 (same gołe pudła), 571
(w trakcie cięcia) oraz 1051, 1059 i wiele trzynastek
juŜ pociętych na kawałki i oczekujących na wyjazd do
huty.
Dzięki zaangaŜowaniu sporej ilości osób, zorganizowano wiele atrakcji na co dzień niedostępnych dla
zwykłych śmiertelników. Na meetingu w zajezdni
wolskiej pojawiło się kilkoro kandydatów na prezydenta miasta w najbliŜszych wyborach samorządowych oraz VIP-y warszawskiej komunikacji (dyrektorzy ZTM-u, TW i MZA oraz kierownicy poszczególnych zakładów), składające miłośnikom komunikacji
miejskiej stosowne deklaracje. Miejmy nadzieje, Ŝe
teraz gotowi są je wypełnić.
Ilość odwiedzających, gotowych poznawać tajniki
funkcjonowania komunikacji miejskiej, przerosła
wszystkie szacunki organizatorów. Zajezdnię R-1,
czyli „serce” imprezy, odwiedziło kilka tysięcy warszawiaków i przyjezdnych. Mimo największych starań
ogromnej grupy ludzi nie obeszło się bez kilku (na
szczęście drobnych) awarii pojazdów. O defekcie ikara nr 7273 juŜ pisałem. TakŜe zabytkowe tramwaje
płatały figle. Najpierw w wagonie 4NJ-838 pękł wał
napędowy (trzeba było go odstawić, a na linii T zastąpił go wóz numer 674), potem w historycznej trzynastce 795 spaleniu uległy kable wysokiego napięcia
(dzień wcześniej rozładowały się wagonowe baterie)
– pod koniec imprezy o własnych siłach zjechała do
zakładu R-4, prowadzona przez jednego z tamtejszych mistrzów. Na sam koniec w Linke Hoffmannie
nawalił brek. Choć podjęta próba naprawy nie przyniosła spodziewanych efektów, wagon dalej woził
pasaŜerów. Około godziny 17:00 imprezę oficjalnie
zakończono, a poszczególne pojazdy porozjeŜdŜały
się do swoich zajezdni. Tylko „ogórek” pozostał na
swoim miejscu, skąd następnego dnia zaholował go
do fabryki Norblina, naleŜący do MZA, ciągnik balastowy marki Tatra. Na sam koniec dodam, Ŝe większość miłośników udała się na kurs zjazdowy ikarusem 435 nr 7272. Frekwencja była spora, poniewaŜ
pod koniec obchodów wynegocjowano z decydentami pierwszy oficjalny przejazd autobusowy przez nowo otwarty Most Siekierkowski. Niestety, utknęliśmy
tam w mega-korku.
Mam nadzieję, Ŝe za rok obchody Dnia Komunikacji Miejskiej będą przynajmniej tak samo udane jak w
tym.
Krzysztof Lipnik, KMKM w Warszawie

ś w i a t a
710 Wilmex
715 Lakma
720 Perfekt –
AGD
732 Ekologus
011 Bolix
045 C. H. Sarni
Stok
062 Alpinus

Ceramed
-

-

Komes
British Scool Alpinus +
Ecco

-

5

077 TP S.A.
084 TP S.A.
1033
085 TP S.A.
1033

EFL
-

-

-

-

Z notatnika mechanika
numer
pojazdu

typ
koniec
rodzaj
pojazdu napr.
naprawy
autobusy
726 PR 110m
10.2002 NC
Paweł Adamus

Bieruń Stary
Tabor
A Kolejne dwa wynalazki z fabryki w Laskowicach
znalazły schronienie w zajezdni firmy Meteor Jaworzno – są to Jelcze M121, które otrzymały numery
884 i 885. Charakterystycznym elementem nowych
pojazdów jest bardzo gustowna, bordowa tapicerka
siedzeń. Spotkać je moŜna na liniach 157 i 294.
Jakub Jackiewicz

Bydgoszcz
Tabor
A W Bydgoszczy są juŜ dwa nowe, przegubowe
MAN-y. Wkrótce pojawią się w ruchu miejskim i
prawdopodobnie przypisane zostaną do linii 53 i 60.
Obydwa pojazdy przybyły do zajezdni przy ul. Inowrocławskiej, otrzymując numery 3548 i 3549. Na
Szajnochy przeniósł się zaś volvo 3468 (jego nowy
numer to 2468).
Piotr Tomasik

Chojnice
Rozmaitości
A Dnia 7.10. w Chojnicach wprowadzono do obiegu bilet całodzienny w cenie 4 zł (normalny) i 2zł
(ulgowy).
Marcin Strzelec

Częstochowa
Linie
T Jak się naleŜało spodziewać, błąd w rozkładzie
jazdy tramwajów poprawiono. Wybrano jednak najdziwniejszą i najdroŜszą wersję poprawy. Wystarczyło bowiem zamienić problematyczne składy na Kucelinie (prawdopodobnie było to pierwotnie zamierzone,
co tłumaczy – zbędny na pozór – wjazd jednego z
nich na tor wewnętrzny), a kłopot przestałby istnieć i
nie zachodziłaby potrzeba korekty rozkładów na
przystankach. W wybranym jednak wariancie w ogóle
zrezygnowano z „wypadu” jednego z pociągów do
dzielnicy Północ, rozrzedzając kursy. Tym sposobem
luka między dwoma kursami z alei Wyzwolenia (nie
licząc zjazdu do zajezdni) wyniosła 14 minut, co jest
w dniu roboczym lekką przesadą, a w dodatku trzeba
było ponieść koszty rozwieszenia rozkładów na przystankach. Jak zwykle (błędy w nowych rozkładach są
wszak tradycją), poprawione rozwieszono z tą samą
datą waŜności. Ktoś kogoś lubi nabierać...
Rafał Lamch

Delhi
Tabor
M Delhi Metro Rail Corporation zapowiedziała
pierwszą jazdę próbną nowego odcinka na 1.11.
Pierwszy wybudowany odcinek to Shahdara – Tis
Hazari (na wiadukcie), zaś wagony (produkcji Rotos i
Mitsubishi) wyprodukowane w Korei są juŜ w Delhi.
Karol Tyszka
6

Gdynia
Tabor
Tr Nadwozie pierwszego solarisa Trollino 12 przeznaczonego dla Tychów jest juŜ w Gdyni. W PNTKM
Trobus uzbrajane jest obecne w układ elektryczny –
napęd chopperowy z łódzkiego Woltanu. Pojazd, niestety, pomalowano fabrycznie w podkład pod reklamę PZU, z którą będzie jeździł po Tychach. Odbiór
planowany na listopad.
Jakub Jackiewicz

GOP
Rozmaitości
! Bliskość wyborów samorządowych jest w stanie
zauwaŜyć kaŜdy przeciętny uŜytkownik komunikacji
w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. W ciągu
ostatnich 2 tygodni gwałtownie wzrosła ilość plakatów
w autobusach i tramwajach, a wszechobecne ulotki i
plakaty, szczególnie gęsto „rozpanoszyły” się na niektórych przystankach. Problem pojawia się wtedy,
gdy słupa ogłoszeniowego przy przystanku brak,
bądź teŜ osoba rozklejająca plakaty jest szczególnie
uparta. I myślę, Ŝe nie muszę ilustrować tegoŜ faktu
przykładami – trzeba nam tylko wyjść przed swój
dom i uwaŜnie się rozejrzeć. W autobusach kampania widoczna jest na kaŜdym kroku. CięŜko juŜ bowiem znaleźć autobus czy minibus, który by nie miał
przynajmniej jednego plakatu na szybach. Najlepszym przykładem reklamy wyborczej są autobusy
pana Henryka Zagozdy z Rudy Śląskiej. Kandydat
ów, stara się o fotel radnego w okręgu RudaChebzie-Orzegów. Dziwnym trafem więc, na przebiegającej tam linii 121, wzrósł ostatnio znacznie
komfort podróŜy – linię obsługują świeŜo wyremontowane ikarusy 280 w wersji „de-luxe” z bardzo widoczną reklamą. Co dziwne, nie rzucają się za bardzo w oczy busy z reklamami całopojazdowymi.
CzyŜby koszty okazały się zbyt duŜe? Tramwaje – tutaj takŜe trwa walka na plakaty. Pociągi są w większym bądź mniejszym stopniu oplakatowane przez
róŜne komitety wyborcze. Nikomu nie przeszkadza,
Ŝe koło siebie wiszą reklamy walczących ze sobą
partii. To co najbardziej widoczne, czyli nowe malowanie z okazji wyborów uzyskał m.in. 102Na-118
oraz skład 105Na 728+692 – obie reklamy zamówił
jeden komitet wyborczy. Niestety, większość pieniędzy za ekspozycję plakatów popłynie do kieszeni pośredników – agencji reklamowych, które wydzierŜawiły juŜ dawno pojazdy komunikacji jako nośniki informacji. Zaś pewnym jest, Ŝe przy obecnej mizerii finansowej przedsiębiorstw przewozowych, te kwoty
byłyby znacznym zastrzykiem finansowym. Na koniec pozostają jednak dwa pytania. Kto po tym
wszystkim posprząta (chodzi głównie o wiaty) i czy
sama komunikacja nie zostanie po wyborach zapomniana przez tych, którzy dziś tak chętnie obklejają
środki komunikacji swoimi ogłoszeniami wyborczymi?
Maciej Makula

Gorzów Wielkopolski
Tabor
A Nowe solarisy juŜ są! 2.10. miało miejsce oficjalne przekazanie ostatnich autobusów niskopodłogowych dla MZK Gorzów. Wozy, które trafiły do Gorzowa kilka dni wcześniej, otrzymały numery 550, 551,
552, 553. Jeden z autobusów (551) ma dosyć ciekawe malowanie: barwy miasta – jak na wszystkich –
lecz tył autobusu „ozdabia” flaga UE oraz wykaz
miast partnerskich Gorzowa Wlkp.
Linie
A Od 1.10. linia nocnej komunikacji autobusowej
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N-2 została wydłuŜona z przystanku Zagrodowa do
pętli StraŜacka i teraz kursuje na trasie: MZK – StraŜacka. Ponadto linia dorobiła się takŜe jednego kursu
o godzinie 0:00.
A Konieczność zamknięcia pętli Nowy Dwór, spowodowana budową obwodnicy Gorzowa, przyczyniła
się do wydłuŜenia wszystkich kursów linii A i B do
podgorzowskiej miejscowości Ulim (tak często autobusy do Ulimia jeszcze nigdy nie jeździły).
A Na prośbę mieszkańców os. Staszica uruchomiony został dodatkowy kurs linii 123 (odjazd około
godziny 7:00 z os. Staszica).
A Obowiązujący objazd al. 11 Listopada, prowadzony ulicami Kostrzyńską i Dobrą, sprawił, Ŝe dla
autobusowych linii 130, 131 i 117 zmieniono rozkład
jazdy. Nowością na linii 130 jest kilka kursów brygady
wysokopodłogowej.
A T W związku z remontem przejazdu przez torowisko tramwajowe na skrzyŜowaniu ul. Czereśniowej
i Walczaka, w dniach 17–30.09. zawieszono kursowanie linii tramwajowych 1 i 3 oraz zmieniono trasy
przejazdów linii autobusowych 114, 124, 127, 224.
Na trasie Zakład Energetyczny – Silwana uruchomiono komunikację zastępczą T-1. Trasa: Zakład
Energetyczny – Sikorskiego – Warszawska – Podmiejska – Pomorska – Walczaka – Silwana. Autobusy kursowały w dni robocze w szczycie co 7 minut,
po szczycie co 10 minut, w dni wolne (sobota i niedziela) całodziennie co 10 minut. Na trasie Wieprzyce
– os. Piaski kursowała linia tramwajowa 2 – w dni robocze w godzinach szczytu co 7 minut, po szczycie
co 10 minut, w dni wolne (sobota i niedziela) całodziennie co 10 minut. Wszystkie autobusy jadące ul.
Czereśniową kursowały po zmienionej trasie ul. Walczaka, ul. Piłsudskiego.
Marcin Pejski

Katowice
Tabor
A Wreszcie rozstrzygnięty został przetarg na zakup
15 niskopodłogowych autobusów przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Katowicach. Dwa
poprzednie przetargi były uniewaŜniane. Wygrała firma Solaris Bus & Coach, która dostarczy do końca
roku 15 autobusów Urbino 12. Prezes PKM-u zapowiada rychłe rozpisanie następnego przetargu. Jelcze M11 juŜ drŜą o swój los...
Jakub Jackiewicz

Kraków
Linie
A MPK informuje, Ŝe od dnia 12.10. do odwołania z
uwagi na realizację robót kanalizacyjnych oraz modernizację ul. Balickiej, ulica ta zostaje wyłączona z
ruchu kołowego (na odcinku od skrzyŜowania z ul.
Zakliki z Mydlnik do skrzyŜowania z ul. Łupaszki). W
tym czasie autobusy linii 208, 218, 226, 228 i 501
kursują:
- 208 z Dworca Gł. do ul. Armii Krajowej jak obecnie,
a następnie ul. Radzikowskiego – Pasternik –
Szczyglice – Port Lotniczy;
- 218 i 226 z Bronowic Nowych ul. Balicką – Armii
Krajowej – Radzikowskiego – Pasternik i następnie
drogą jak linie 258, 218 do Burowa i 226 do Chrosnej;
- 501 skrócona do przystanku Mydlniki PKP; autobusy jadą ul. Godlewskiego do budynku stacji PKP
Mydlniki, gdzie zawracają na tymczasowej pętli.
Przystanek dla wysiadających Mydlniki PKP usytuowano na ul. Godlewskiego po skręcie z ul. Balickiej;
- 228 zawieszona;

- 328 tymczasowa linia autobusowa kursująca po
trasie: Mydlniki – Szczyglice – Skała Kmity – Pasternik – Radzikowskiego – Armii Krajowej – Balicka – Bronowice Nowe.
T Po ukończeniu remontu torowiska w al. Jana
Pawła II na odcinku r. CzyŜyńskie – pl. Centralny z
dniem 12.10. linie tramwajowe 4, 15, 22 wróciły na
swoje trasy.
Magazyn 995
01.01. Na ul. Starowiślnej (na wysokości ul. Św.
Wawrzyńca) około godziny 7:30 samochód osobowy
potrącił na przejściu dla pieszych dwie osoby. Związane z tym zatrzymanie ruchu tramwajowego trwało
około 45 minut. Tramwaje linii 3, 9, 11, 13, 24 kursowały w obydwu kierunkach przez ul. Limanowskiego
– Krakowską – Dietla i dalej po swoich trasach. Około
10 składów ugrzęzło na ul. Starowiślnej.
Krzysztof Utracki

Lublin
Tabor
Tr Niedawno dobiegł końca remont kolejnego exwarszawskiego trolejbusu. Początkowo pechowy pojazd miał stać się muzealnym, stojąc odstawiony
wraz z zestawem szwajcarów i innym kompletem w
Piasecznie. Pozostałe do Lublina przyholowano w
październiku; jego nie – trafił tu dopiero w grudniu.
Sprawił kierowcom nie lada problem... W drodze, na
słynnych Sławinkowskich górkach, jedynym większym odcinku trasy, na którym sieć trolejbusową zlikwidowano w latach 70., rozleciała się tylna opona.
Holowanie przedłuŜyło się dobrych parę godzin –
śruby były zapieczone, a koło udało się zdjąć dopiero
na terenie zajezdni po ich obcięciu. Wspinaczka pod
górki musiała toczyć się Ŝółwim tempem, choć zajezdnia znajdowała się niecałe 3–4 kilometry... Po zarejestrowaniu i rozbiórce pojazdu do remontu, wyszedł na jaw jego bardzo słaby stan – remont przeciągnął się do ponad 9 miesięcy. Wreszcie teraz „cudo” wyjechało na miasto w nowym czerwonozielonym malowaniu pod reklamę i – ku ogólnemu
zdziwieniu – z nową górą od 120 (z pierwszych wersji). Na liniach pojawi się lada dzień. W chwili obecnej
w zamian nie jest kasowany Ŝaden pojazd. CzyŜby
zwiększanie liczebności taboru?
Linie
A Weekendowe linie nocne utworzono na dwumiesięczny okres próbny, po którym zapadnie decyzja o
ich pozostawieniu lub likwidacji. Pierwszym dniem ich
kursowania był piątek 27.09. (a nie jak podano
28.09.). Trzy mikrobusy wyruszyły ze swoich przystanków początkowych dokładnie o 23:00. MPK nie
ukrywa, Ŝe oferta skierowana jest głównie do studentów, dla których bilet w cenie promocyjnej (tylko do 1
grudnia) kosztuje 2,10 zł, podczas gdy bilet normalny
to wydatek 4,20 zł. Cennik przewiduje teŜ ulgi dla
uczniów, emerytów i rencistów, którzy zapłacą 3,20
zł. Linie obsługują mikrobusy Kapena / Iveco 59-12,
wynajęte przez MPK od Lubelskiej Korporacji Komunikacyjnej. Po pierwszej nocy kursowania, raczej nie
moŜna wyrokować o przyszłości eksperymentu z liniami nocnymi, ale jak obliczono nocnikami podróŜowało wtedy około 100 osób.
A Od 1.10. linia numer 24 została skrócona do
granicy administracyjnej miasta – giełdy w Elizówce.
Rafał Tarnawski, Maciej Zyśko

Łomianki
Linie
A Komunikacja Miejska Łomianki uruchomiła nową
linię autobusową oznaczoną ŁZ na trasie Warszawa
pl. Wilsona – Buraków – Łomianki Dąbrowa (Za-

chodnia). Linia kursuje co 57 minut w godzinach
7:00–20:00, przy czym przewoźnik informuje, Ŝe póki
co jest to przedsięwzięcie mające charakter testowy.
Obsługę zapewnia jelcz 120M numer 19, którego
wyposaŜono między innymi w skrzynki na ulotki informacyjne dotyczące nowej linii.
Rafał Lamch

Łódź
Linie
A Zakończyła się, związana z rychłym otwarciem
Galerii Łódzkiej, przebudowa ul. Sienkiewicza na odcinku od Wigury do Piłsudskiego. Przywrócono zatem 57 i 77 na właściwe trasy, ale... Być moŜe linia
57 będzie musiała opuścić ten odcinek na stałe,
przynajmniej w jednym kierunku. Właściciel kamienicy na rogu ulic Sienkiewicza i Orlej nie dogadał się z
Urzędem Miasta co do poszerzenia ulicy przed jego
własnością i dlatego zwęŜa się ona tam do jednego
pasa w kierunku południowym, przez co kierowcy
muszą wyrabiać krótką i niewygodną „szykanę”, w
której wszelkie przegubowce po prostu się nie mieszczą. Z tego teŜ powodu nie jest pewne, czy względy
bezpieczeństwa ruchu drogowego nie zadecydują o
zmianie trasy 57-ki i przeniesieniu jej z feralnego odcinka na którąś z równoległych ulic (być moŜe Kilińskiego).
T Sprostowanie: dzieło szatana, nasz błąd. Podaliśmy w 19 numerze Przystanku, Ŝe linia 15 połączyła
krańcówki Telefoniczną i Kurczaki. Prawdą jest natomiast to, Ŝe od reformy tramwajowej począwszy
(2.01.2001 r.), jeździ ona właśnie między tymi krańcami. Przepraszamy.
T Jeszcze nie tak dawno „skreślany” odcinek torowiska na Nowomiejskiej będzie wkrótce całkowicie
odnowiony. Trwają właśnie prace między pl. Wolności a ul. Północną – tory są kładzione w technologii
Icosit. Linie 4 i 5 zmieniły trasę i od skrzyŜowania Kilińskiego / Pomorska jadą ulicami Kilińskiego – Północną – Ogrodową – Zachodnią do ul. Zgierskiej (4)
czy Limanowskiego (5). Podobnie zarzekano się, jak
przysłowiowa Ŝaba błota, Ŝe skrzyŜowanie Piłsudskiego / Kilińskiego z pewnością nie będzie remontowane w tym roku. śycie (a zwłaszcza zbyt mocno
„bujające” się na wysłuŜonych krzyŜownicach firmowe słoneczka – Cityrunnery) zweryfikowało plany –
oto doraźny remont trwa od 14.10. Ma zakończyć się
do 26.10. Na ul. Piłsudskiego juŜ wmontowano zjazdy na jednotor (naleŜy się spodziewać, Ŝe jako
pierwsze będą wymieniane krzyŜaki na torze północnym). Remont ma się zakończyć do końca października, natomiast w bliŜej niesprecyzowanej przyszłości
ma nastąpić gruntowna przebudowa skrzyŜowania
wraz ze zmianą układu torów. Wypada wspomnieć,
Ŝe przy okazji remontu najprawdopodobniej odcięte
zostaną wszystkie rozjazdy. Ich przywrócenie planowane jest przy okazji remontu kapitalnego, jednak
czy i kiedy to nastąpi – nie wiadomo. Faktem jest natomiast to, Ŝe pojawią się utrudnienia przy objazdach.
Jan Szulew, Sławomir Zamuszko

Moskwa
Rozmaitości
! W ramach Dni Bez Samochodu w Moskwie zorganizowano konkurs dla miłośników transportu pod
nazwą Transportacja. Celem gry, która rozpoczęła
się koło stacji metra Wojkowskaja, był objazd czterech punktów kontrolnych z wykonaniem w nich
określonych przez organizatorów zadań oraz jak najszybszy powrót do miejsca startowego (maksymalnie
w czasie 3,5 godziny). Dojazd do punktów kontrolnych oczywiście dozwolony był tylko transportem
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zbiorowym. W grze wzięło udział 7 dwuosobowych
druŜyn, które miały róŜne marszruty o długości do
siebie zbliŜonej. Przed wyruszeniem w drogę uczestnicy musieli odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących
historii Moskwy i jej transportu. KaŜdej nieprawidłowa
odpowiedź kosztowała dwie minuty karne na starcie.
Do finiszu z sukcesem dotarło 6 z 7 druŜyn.
Valeri Tikhonov

Olkusz
Linie
A Od 1.10. obsługę linii 461 (Olkusz – Sławków) i
464 (Olkusz – Bukowno) przejęła firma Meteor Jaworzno. Dotychczas linie te obsługiwał Transgór Mysłowice. Po owej zmianie wśród przewoźników kursujących na zlecenie Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu pozostały juŜ
tylko trzy firmy – wspomniany Meteor (który poza
dwiema wymienionymi prowadzi obsługę linii 458,
460, 466 i 472), PKS Olkusz (obsługujący linię 467
oraz jeden kurs 472) oraz PKM Olkusz (obsługujący
kilkanaście pozostałych linii).
Jakub Jackiewicz

Opole
Linie
A W sobotę 5.10. skończył się okres szykowanych
co dzień wspólnymi siłami PLK i MZK tygodniowych
atrakcji dla mieszkańców dzielnicy Malina. Pierwsza
firma prowadziła remont przejazdu kolejowego w ciągu ul. Teligi i jeŜdŜąca tamtędy linia 14 została podzielona na dwie części. Pierwsza – od pętli w Malinie do feralnego przejazdu, druga – od przejazdu do
pętli na ul. Wschodniej. Po stronie Maliny kursował
jeden wóz, po drugiej, jak zwykle, trzy. Komunikację
między busami po dwu stronach przejazdu zapewniały pasaŜerom ich własne nogi.
A Na początku października podwoje otworzyła
swym klientom hala Makro przy ul. Partyzanckiej. W
związku z tym jeŜdŜąca tamtędy linia 13 doczekała
się zmian w rozkładzie jazdy. W dzień roboczy dodatkowo pojawiły się kursy wczesnym rankiem i późnym wieczorem oraz nieznacznie zmieniły się godziny odjazdu innych. W szczycie 13-tka jeździ co 35
minut, poza szczytem co 70. Znacznie większe
zmiany dotknęły rozkładu świąteczno-sobotniego. Do
tej pory jeździła nań bowiem brygada dwuliniowa,
obsługująca naprzemiennie linie 13 i 21. W tej chwili
obydwie te podmiejskie linie doczekały się brygad dla
siebie, co zaowocowało dwukrotnym zwiększeniem
częstotliwości. Dzięki temu zarówno 13-tkę jak i 21kę na przystanku moŜna spotkać średnio co 70 minut.
Marek Drewniak

Pabianice
Linie
! Pabianicka linia autobusowa 11 (Dąbrowa – Dw.
PKP) przeŜywa właśnie swoje wielkie dni – zastępuje
ruch tramwajowy w mieście. Linia 41 krańcuje na DuŜym Skręcie (roboty drogowe w pobliŜu krańcówki
Wiejska), zaś 11-tka jeździ według dotychczasowego
rozkładu tramwajowego.
Sławomir Zamuszko

Poznań
Tabor
A Od przeszło tygodnia, po zakończonej NG, kursuje ikarus 1627. Posiada identyczny wygląd jak
„bracia” z Kaczej (na przykład 1626, 1636).
A Od jakiegoś juŜ czasu w ikarusach trwa wymiana
wewnętrznych dykt na o wiele trwalsze płyty z lami7

natu. Taką kuracje przebył między innymi hungar
1538, zaś w 1553 póki co laminaty wymieniono tylko
w drugim członie.
T Wagony 616, 617 i 682 nadal stoją. Podobno
powodem takiego stanu rzeczy jest brak części do
prasy do kół w zajezdni Madalińskiego.
T Nikłe szanse powodzenia ma sprowadzenie w
tym roku jakiegokolwiek taboru uŜywanego. Düsseldorf nie jest zainteresowany transakcją w ogóle, zaś
frankfurtczycy i amsterdamczycy nie bardzo kwapią
się do wzięcia procedur celno-przewozowych w swoje ręce. W przypadku Poznania inne miasta nie
wchodzą w grę.
T Po modernizacji wyjechały stopiątki 270+271 i
330+331; drugi skład z nowymi kasownikami Mikroelektroniki.
T Pocięto na złom wrak 102Na-65. Prócz tego, kilka dni temu z Budziszyńskiej na Gajową przeciągnięto skład 108+109, gdzie ów będzie miał wykonaną
NG.
T Gorzowianie chcą kupić obecnie juŜ tylko podwozie wagonu wycofanego z ruchu N-624. O co im
chodzi?
T Bazgranie markerami wewnątrz tramwajów stało
się juŜ zmorą MPK, zaś napisy takowe mało kogo
dziwią. Mimo to zastanawiają te umieszczone na
prędkościomierzu pierwszego wozu składu 100+99.
Jakiś dowcipniś przy 0 km/h dopisał prowokująco
„sprawdź się”, przy 20 km/h – „cienias”, przy 50 km/h
– „o! teraz tak”, przy 70 km/h – „jesteś cool”, a przy
80 km/h – „kaskader”. Przy 100 km/h nic nie dopisano – czyŜby zabrakło pomysłów, a moŜe wóz tyle nie
„wyciąga”, nawet jeśli prowadzi go „cool kaskader”?
Linie
A W dniach 18–20.10. z powodu wymiany nawierzchni ponownie zamknięto dla ruchu ul. Malwową. Linię 77 podzielono na dwie, kursujące z częstotliwością około 35-minutową. 77 kursowało z Bałtyku
– ... – Złotowską – Poznańską do Skórzewa, a 177 z
Malwowej / Nagietkowej – Malwową – Grunwaldzką
– przez Os. Kwiatowe – Grunwaldzką – Cmentarną –
Owczą – Złotowską do Portu Lotniczego Ławica (powrót: ... – Cmentarna – Os. Kwiatowe – Grunwaldzka
– Malwowa – Lawendowa – Floksowa – Sasankowa
– Malwowa / Nagietkowa).
A Po 4.11. zajdą zmiany w komunikacji autobusowej, a mianowicie: linia 70 zostanie skrócona do
Dworca Śródka, 72-ka z os. Leśnego w Koziegłowach pojedzie przez Most Lecha i Serbską do pętli
Piątkowska, a 73-ka wykona kilkanaście kursów do
Janikowa / Ogrodnicza i tym samym będzie wjeŜdŜać
na teren gminy Swarzędz.
A Potrzeba podłączania wiaduktu nad budowaną
autostradą A-2 w ciągu ul. Starołęckiej spowodowała,
Ŝe od 22.10. na około miesiąc miano zamknąć tę ulicę. Na trasy objazdowe skierowano autobusy linii 58
(przez Starołęcką – św. Antoniego – Minikowo –
OŜarowską – Czernichowską – Starołęcką), 89
(przez ul. Sandomierską) i 94 (przez Starołęcką –
Dziedzicką – Oświęcimską – OŜarowską – Czernichowską – Starołęcką do Starołęki Wielkiej). I
wszystko byłoby dobrze, gdyby prace na ul. Starołęckiej rozpoczęto. Okazało się jednak, Ŝe ktoś pomylił
się ustalając terminy i nastąpi to dopiero 28.10. W
dniach 23–27.10. autobusy kursować będą więc
jeszcze po swych stałych trasach.
A 1.11. zawieszone zostanie kursowanie linii sezonowej P i linii 53 w soboty i święta.
A T W okresie Wszystkich Świętych komunikacja
miejska w Poznaniu będzie funkcjonować w podany
niŜe sposób. 26.10. (sobota) tramwaje będą jeździć
wedle sobotniego rozkładu jazdy, z tym, Ŝe w godzi8

nach 9:00–18:00 linia 6 zostanie wydłuŜona do Junikowa, zaś 7 pojedzie do Miłostowa. 27.10. i 3.11.
(niedziele) tramwaje będą kursować zgodnie z rozkładem świątecznym. Linie 6 i 7 równieŜ zostaną wydłuŜone (jak wyŜej). W „gorętsze” dni 30.10. i 31.10.
(środa, czwartek) tramwaje będą kursować wedle
rozkładów dnia roboczego. W godzinach 9:00–18:00
do Junikowa wydłuŜone zostaną linie 6 i 15, a 7 skierowana do Miłostowa. Największe zmiany czekać
będą pasaŜerów 1.11. (piątek). Ruch odbywać się
będzie według rozkładu świątecznego. Przez cały
dzień linie 6 i 15 będą jeździć do Junikowa, a 7 do
Miłostowa. Ponadto w godzinach 7:00–18:00 kursować będą dodatkowe 3 linie:
22 Os. Sobieskiego – trasa PST – Fredry – 23 Lutego – Pl. Wielkopolski – Wyszyńskiego – Warszawska – Miłostowo;
23 Junikowo – Grunwaldzka – Reymonta – Hetmańska – śegrze – Chartowo – Kórnicka – Jana
Pawła II – Warszawska – Miłostowo;
24 Miłostowo – Warszawska – Wyszyńskiego – Pl.
Wielkopolski – 23 Lutego – MielŜyńskiego – Fredry – Roosevelta – Grunwaldzka – Junikowo.
Przewiduje się takŜe uruchomienie dodatkowych pociągów na liniach 1, 6, 7, 8, 13 i 15. Dzięki tym zabiegom linie 6, 7, 8, 13, 22, 23 i 24 mają kursować co 10
minut, natomiast linia 15 co 7 minut. 2.11. tramwaje
będą kursować zgodnie z sobotnim rozkładem, lecz
w godzinach 9:00–18:00 linie 6 i 7 zostaną wydłuŜone odpowiednio do Junikowa i Miłostowa, a na liniach
1, 6, 7, 8, 13 i 15 uruchomione zostaną dodatkowe
pociągi. Inaczej będą teŜ kursować autobusy. 26.10. i
27.10. oraz 2.11. i 3.11. będą obowiązywać rozkłady
zgodne z kalendarzem. W godzinach 9:00–18:00 linia 77 zostanie wzmocniona dodatkowymi autobusami. A1 uruchomi wozy na linii 173 na trasie Rondo
Śródka – Podwale – Zawady – Główna – Gnieźnieńska – Bogucin. 30.10. i 31.10. autobusy będą kursować jak w dni robocze. Od godziny 9:00 do 18:00 linie 77 i 173 takŜe wzmocnią dodatkowe wozy. 1.11.
autobusy będą kursować jak w święta. Dodatkowe
autobusy zostaną „rzucone na poŜarcie” pasaŜerom
linii 60, 69, 70, 77, 82, 93 oraz 173 kursującej na trasie Ronda Śródka – Zawady – Główna – Gnieźnieńska – Bałtycka – Gdyńska – Główna – Zawady –
Rondo Śródka. Na Dworcu Rataje będzie stacjonować rezerwa techniczna. Ze względu na wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Gnieźnińskiej od
ul. Gdyńskiej do Bałtyckiej, autobusy linii 173 jadące
w kierunku Śródki kursować będą od 6:00 przez Bałtycką – Gdyńską – Główną – Zawady. Podobnie jednokierunkowa stanie się od godziny 6:00 ul. Złotowska od Owczej do Bukowskiej. Z tego względu busy
linii 77 jadące od ul. Bukowskiej pojadą przez r.
Przeźmierowo, a dalej ul. Skórzewską i Malwową do
pętli Os. Kwiatowe. W tych trudnych dla komunikacji
miejskiej dniach Nadzór Ruchu zapewni rytmiczność
odjazdów z pętli Junikowo i Miłostowo oraz płynność
ruchu autobusów w rejonie cmentarzy. Czuwać będą
takŜe torowcy i sieciowcy. Na zakończenie dodajmy,
Ŝe 1.11. linie HIT-1, HIT-2 i Panorama nie będą kursowały.
Magazyn 995
02.10. Przechodzący na przejściu dla pieszych na
skrzyŜowaniu ul. Hetmańskiej i 28 Czerwca starszy
męŜczyzna został potrącony przez jadącą na Zawady
7/8 (GT8-653). Pogotowie ratunkowe przewiozło poszkodowanego do szpitala, a tramwaj z rozbitym
przednim kierunkowskazem zjechał do zajezdni.
Przerwa w ruchu bimb trwała kwadrans.
04.10. O godzinie 7:13 w zestawie 98+97 (15/7) jadącym z Budziszyńskiej, na wysokości rozjazdów
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przed stacją Lechicka, poza sieć wyskoczyła kitka
drugiego wagonu. Łamiąc się zahaczyła o odciąg
sieci i zerwała jedną z linek pionowych. Wstrzymanie
trwało do 7:48.
04.10. Wcześnie rano kierowca 96/1 (hungar nr
1556) chcąc uniknąć kolizji z sarną przebiegającą
przez ul. Tarnowską zjechał na prawe pobocze i uderzył w skarpę. Autobus ze stukniętym naroŜem i
uszkodzonymi drzwiami zjechał na A1.
04.10. Późnym wieczorem na ul. Naramowickiej jakiś kretyn przestrzelił (prawdopodobnie z broni
pneumatycznej) boczną szybę pszczółki 1264 (67/2)
oraz okno wystawy sklepowej. Na szczęście nikomu
nic się nie stało.
07.10. Luzy zwrotnicy umoŜliwiającej wjazd na pętlę Stomil spowodowały wykolejenie drugiego i trzeciego wózka składu 310+311, który obsługiwał 13/4.
Z pomocą Kruppa po 25 minutach – o godzinie 23:35
wrócił na szyny.
08.10. Brawa dla motorniczego 14/2 (zestaw
144+145), który w południe na pętli Sobieskiego zatrzymał dwóch małolatów bazgrających markerami
wnętrze drugiego wozu. Doprowadził ich do PNR,
skąd dyŜurny wezwał policję – ta zabrała wandali na
komisariat.
09.10. Słowa uznania naleŜą się takŜe kierowcy
82/7 (MAN nr 1087). Widząc na ul. Wojska Polskiego
płonącą taksówkę, nie odwrócił głowy w przysłowiową drugą stronę. Zatrzymał przegubowca i pomógł
ugasić „taryfę” przy pomocy gaśnic znajdujących się
na wyposaŜeniu autobusu.
10.10. Dość oryginalnie wykoleiła się glizda, która
jako 6/1 wjeŜdŜała na pętlę Miłostowo o godzinie
6:45. Pierwszy wózek wjechał na duŜe koło, a następne na małe. To spowodowało, Ŝe z szyn wyskoczył pierwszy i drugi wózek oraz Ŝe przód tramwaju
wjechał na chodnik kasując barierki ustawione
wzdłuŜ torowiska. Wstawianie bimby przez Kruppa
trwało do 8:40. W tym czasie Miłostowo ze Śródką
łączyły 4 autobusy. Dość obity tramwaj zjechał na S1.
11.10. O godzinie 14:20 jadąca z Zawad 7/6 (GT8662) wytramwaiła się czwartym wózkiem na skrzyŜowaniu ul. Jana Pawła II i Kórnickiej. Wstawianie
przez Kruppcia trwało do godziny 14:49. Wtedy to
przywrócono ruch we wszystkich relacjach z wyjątkiem skrętu z Jana Pawła II w prawo ze względu na
konieczność naprawy uszkodzonej szyny (trwało to
dalsze pół godziny). Inne tramwaje – oczywiście –
kierowano objazdami.
11.10. Wieczorem na torze zewnętrznym pętli Starołęka z torów wyskoczył ostatni wózek składu
278+279 (13/11). Ciekawostką jest fakt, Ŝe nie stało
się to na zwrotnicy. I tym razem interweniował Krupp.
Przez 20 minut tramwaje musiały nawracać przez zajezdnię.
11.10. „Dnia Wykolejeńca” ciąg dalszy. Niecałą godzinę po poprzednim zdarzeniu skręcająca z Roosevelta na Most Dworcowy tatra nr 401 (12/3) wykoleiła się drugą osią pierwszego wózka – pierwsza pojechała prosto, a druga chciała skręcić w lewo. Tatra
w tory wjechała bez niczyjej pomocy po 10 minutach.
12.10. Parę minut po godzinie 18 wjeŜdŜająca na r.
Rataje od strony Śródki 102Na-33 (4/1) rozprawiła
się z daewoo nexia. Nikt nie odniósł obraŜeń, ale
samochód znalazł się między „młotem a kowadłem”,
czyli tramwajem a słupem trakcyjnym. W dość niecodziennej roli wystąpił Kruupcio – tym razem musiał
wystawić bimbę z szyn, by moŜna było wydobyć
wrak. Po ponownym wstawieniu na szyny, stodwójkę
z uszkodzonymi osłonami po lewej i prawej stronie
zepchnięto na S3. Była wtedy godzina 18:55. Do tej
pory niemoŜliwy był ruch tramwajów i samochodów.

Te ostatnie musiały nawracać przy Kórnickiej. Nexia
nadawała się na złom (nawet nie trzeba jej będzie
dodatkowo zgniatać).
13.10. Wieczorem przez pół godziny helmut 653
(7/5) musiał stać bezczynnie na pętli Zawady, a potem zjechać do zajezdni. Wszystko dlatego, Ŝe pewien spity jegomość zechciał się przespać na jego
podłodze, którą gratis zanieczyścił wymiocinami.
Obudził się w Izbie Wytrzeźwień dzięki interwencji
funkcjonariuszy policji.
15.10. Po czterech dniach ponownie na skrzyŜowaniu Roosevelta i Mostu Dworcowego wykoleiła się
tatra. Opis przebiegu zdarzenia moŜemy sobie darować, gdyŜ byłby identyczny jak poprzedni. Dbającym
o szczegóły podajemy tylko, Ŝe taterka miała numerek 410 i obsługiwała 12/1. Na prośbę pasaŜerów
opóźniono o 10 minut wyjazd autobusu linii 80 z Górczyna, by wszyscy mogli na niego zdąŜyć.
17.10. Przed stacją Kurpińskiego skład 260+259
(16/8) połamał to, co tramwaj ma do połamania.
Ruch w kierunku Os. Sobieskiego był wstrzymany w
godzinach 10:08–10:45, a w przeciwną stronę (konieczność wyłączenia napięcia w sieci) od 10:35 do
10:45. Łącznie utknęło 20 składów. Co 5 minut z głośników na stacyjnych peronach nadawano stosowne
komunikaty dla pasaŜerów.
18.10. Na skrzyŜowaniu Garbar i Małych Garbar
zderzyły się opel vectra i toyota blokując wieczorem
torowisko tramwajowe na 40 minut.
18.10. Podobne zdarzenie miało miejsce kilka godzin później u zbiegu Grunwaldzkiej i Bułgarskiej.
Tym razem padło na hyundaia i renault clio. Przeszło
40 minut wstrzymany był ruch tramwajów – w ich zastępstwie dzielnie występowały hungary 1142 i 1177
(na trasie Junikowo – Kaponiera).
Rozmaitości
! Z przyczyn osobistych Tomasz Albrecht chwilowo nie jest w stanie pełnić obowiązków redaktora
działu poznańskiego; na stanowisku póki co zastępuje go naczelny.
A 12.10. w godzinach popołudniowych na 69/4
uwijał się neoplan 1320 z A1. Było to o tyle dziwne,
Ŝe linię tę obsługują wyłącznie wozy z zajezdni Kacza.
A Pewien kandydat na radnego – z litości przemilczmy jego nazwisko – chwali się na plakatach
rozwieszanych licznie (równieŜ w tramwajach) w ten
sposób: „Znam doskonale problemy komunikacyjne
Rataj, dlatego doprowadziłem do połączenia autobusowego na trasie Rondo Rataje – Nowe ZOO”. Istotnie, od 6 lipca do końca obowiązywania letniego rozkładu jazdy, kursowała linia numer 50, ale tylko w soboty, niedziele oraz święta i nie z Ronda Rataje, a z
Ronda Śródka. Jak by tego było mało, cieszyła się
bardzo nikłą frekwencją. Jak widać, chwalić się moŜna wszystkim...
T Zdecydowanie lepiej poczęły działać sygnalizacje tramwajowe w ciągu ul. Przybyszewskiego. Siódemki nie stoją juŜ bezsensownie na światłach, tracąc kolejne minuty, tylko płynnie pokonują wszystkie
krzyŜówki. Wszystko to dzięki wizycie Zwierzaka i
Prezesa KMPS w Centrum Sterowania Ruchem przy
ul. Góreckiej i szczegółowemu przedstawieniu Panom z ZDM-u problemów z sygnalizacją świetlną.
Dodajmy tylko, Ŝe z informacji uzyskanych od Panów
w ZDM-ie wiemy, Ŝe do tej pory Centrum Sterowania
Ruchem ni razu nie odwiedził oficjel z kierownictwa
MPK odpowiedzialny za sygnalizację tramwajową.
T Jeśli w rozsądnym tempie dobiegną końca procedury przetargowe, to w tym roku identyczny remont, jak miedzy rondami śegrze a Starołęka, przytrafi się odcinkowi Mogileńska – Krańcowa na trasie

Warszawskiej.
T 15.10. na brygadzie 4/11 widziano głogowski zestaw 106+105. Jest to o tyle ciekawe, Ŝe linię obsługuję zajezdnia Forteczna.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
autobusy
1301 Helix
barwy MPK 1310 barwy MPK Leroy Merlin naklejana
1314 barwy MPK Leroy Merlin naklejana
1539 Ceresit
barwy MPK po NG
tramwaje
92+91 Servisco
VB Leasing 270+271 Andy
barwy MPK po NG
603 barwy MPK Bratniak
naklejana
650 pomarań- Telewizja czowy
Kablowa
Poznań
Piotr Buczkowski, Krzysztof Dostatni, Tomasz
GieŜyński, Adam Konieczka, Łukasz Nowicki,
Maciej Rudzki, Tomasz Wesołowski

Puławy
Tabor
A W tym roku puławskie MZK zakupiło 4 autobusy
jelcz L100 Citus. Pojazdy o numerach 146 i 147 wyposaŜone zostały w silnik Andoria, natomiast wozy
numer 148 i 149 posiadają jednostki napędowe Iveco, wszystkie spełniające normy Euro-2. Tradycyjnie
juŜ, kaŜdy z pojazdów wyposaŜono w manualną
skrzynię biegów. Dodatkowo autobusy wyróŜniają się
nowym, „ekologicznym” malowaniem zakładowym
MZK. Wszystko wskazuje na to, Ŝe jedyny puławski
autosan H9-35 (numer 100) jeszcze trochę pojeździ,
a w zamian za nowe pojazdy skasowane zostaną jeden lub dwa jelcze PR110.
Rafał Tarnawski

Radom
Linie
A Z powodu modernizacji skrzyŜowania Zbrowskiego / śeromskiego od 5 do 7 października na objazd trafiły autobusy linii 5 i 10. W kierunku ul. Struga
kursowały ul. śeromskiego – Sienną – Kolberga –
Zbrowskiego bez pomijania stałych przystanków.
A 5.10. pasaŜerów czekały jeszcze dwie zmiany w
rozkładach: dobra i zła. Rozpoczniemy od dobrej. Linia 25 zaczęła kursować w dni wolne od pracy. Obsługę zapewnia jedna brygada, pojawiająca się na
poszczególnych przystankach co 70 minut. I, by nie
zrobiło się nazbyt przyjemnie, serwujemy złą. 25-tka
zyskała, straciła linia 2. Drastycznie. Częstotliwość jej
kursowania w dni powszednie w godzinach szczytu
spadła z 15 do 20 minut, w godzinach 16:30–19:00 z
20 do 30 minut, a w dni wolne od pracy z 30 do 40.
A Kolejne zmiany w rozkładach nastąpiły 14.10. i
dotyczyły linii 24 (dwóch kursów z osiedla Michałów).
Autobus odjeŜdŜający z Michałowa o 7:50, zamiast
kierować się w stronę zajezdni, jedzie normalną trasą
na drugą pętlę Małęczyn i dopiero stamtąd zjeŜdŜa
do zajezdni. Ta sama zmiana dotyczy jednego z popołudniowych kursów, który do momentu zmiany
wracał z Michałowa do zajezdni o 16:35. Teraz wyrusza na trasę o 17:05 i dopiero z Małęczyna jedzie do
domu.
A Ponadto w minionych dwóch tygodniach na autobusy czyhało kilka tymczasowych objazdów. 11.10.
między 15:30 a 16:00, w związku z Marszem śycia i
Nadziei przyblokowane były ulice Lekarska, Tochtermana i Traugutta (odcinek od Tochtermana do śe-
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romskiego). Autobusy linii 1, 7, 8, 9 i 15 łapały kilkuminutowe opóźnienia. 12.10. w godzinach 10:45–
14:15 zamknięto ulicę Narutowicza. Powodem był
Bieg Kazimierzowski. Autobusy linii 2, 5, 23, 27, 30 i
F kursowały tradycyjnym objazdem ul. Traugutta –
śeromskiego – Reja (w przeciwnym kierunku Wałową – Lekarską – Tochtermana). Dla linii miejskich
obowiązywały wszystkie stałe przystanki na trasach
objazdu, a dla linii F tylko przystanki Traugutta / Piłsudskiego;
Rozmaitości
A PoniewaŜ podpisana przez MPK umowa dzierŜawy piętrusa waŜność traci dopiero z końcem października, by bus nie stał bezczynnie, Ŝywot przedłuŜono linii 30 (miał kursować tylko do 26.09.). Wszyscy czytelnicy Przystanku, którzy mieliby jeszcze
ochotę zobaczyć Radom z okien autobusu linii turystycznej mają więc ostatnią okazję w najbliŜszy
weekend 26–27.10. Co ciekawe, mimo krótkiego
okresu kursowania, linia zdołała dorobić się dwóch
objazdów. Pierwszy – spowodowany zamknięciem
na kilka godzin ulicy Narutowicza w dniu 12.10. – 30tka kursowała wtedy klasycznym objazdem przez ul.
Reja – Wałową – Lekarską – Tochtermana – Traugutta. Drugi – związany z modernizacją skrzyŜowania
ul. śeromskiego i Zbrowskiego – obowiązuje od
12.10. do odwołania (a praktycznie do końca istnienia
linii 30). Autobus kursuje objazdem ul. śeromskiego –
Zbrowskiego – Struga. Na trasie obowiązują przystanki Zbrowskiego, Most i Zbrowskiego, Olsztyńska.
Nieczynny jest przystanek Szklana / Olsztyńska.
Tomasz Szydłowski

Szczecin
Tabor
T W zajezdni Pogodno do Krainy Wiecznych Objazdów przeniósł się GT6 511.
Rozmaitości
T Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej i Miejski Zakład Komunikacyjny, zorganizowały 6.10. dzień otwarty zajezdni Niemierzyn.
Pomimo niezbyt przyjaznej pogody amatorów zwiedzania było nadspodziewanie wielu, tym bardziej, Ŝe
na ul. Niemierzyńską mogli oni dojechać bezpłatną linią 95, obsługiwaną wagonem 4N-216. Przez półtorej
godziny ciekawscy zaglądali w prawie wszystkie zakamarki zajezdni, korzystali z okazji „bezpiecznego”
przyjrzenia się tramwajom od spodu, bądź teŜ bliŜszego zapoznania się z kabiną motorniczego.
Szczególnym wzięciem cieszyły się takŜe wycofane z
eksploatacji helmuty.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
autobusy
1098
Eurofish
tramwaje
624 barwy zakł. Neptun
1037 Radio Na barwy zakł. Fali
Olaf Skrzymowski

Świętochłowice
Magazyn 995
11.10. TuŜ po południu nastąpiła awaria sygnalizacji na tymczasowym jednotorze. Przykra niespodzianka przyczyniła się do powaŜnych zakłóceń w
ruchu pociągów linii 7 i 17.
Bartosz Mazur
9

Warszawa
Tabor
T Dnia 12.10. do ruchu liniowego powrócił ponownie praski skład 105Na 1228+1227 (ex-nauka jazdy).
Co ciekawe, jego drugi wagon przeszedł niedawno
NG w warsztatach T-3 i dość znacznie odbiega kolorystyką od swojego brata. Pierwszego dnia skład ten
jeździł na linii 25.
T 11.10. do Konstalu pojechała ostatnia stoszesnastka nr 3024. Wrócił natomiast wóz o numerze
3008. Z niecierpliwością czekamy na kolejną turę remontów warszawskich przegubów w Konstalu!
T Jak juŜ wcześniej informowaliśmy, rozpoczęła
się przebudowa dwóch wagonów typu 13N na wozy
gospodarcze. PoniŜej dalszy ciąg informacji. Wagon
778 dostanie numer 2412’’ (po kasowanej mokotowskiej berlince), a wóz 585 numer 402’’ (po kasowanej
wolskiej trzynastce). Notabene dnia 8.10. oryginalny
wagon 402 (posiadający jeszcze średni film) został
wciągnięty do warsztatów T-3, gdzie powoli dokona
się jego Ŝywot. Oczywiście obie podmiany będą nieoficjalne. śeby było śmieszniej (ach te TW!), w pierwszym przypadku dojdzie do podmiany wozów dwóch
róŜnych typów... Tego chyba jeszcze nie było! Wyjaśnienie stanu rzeczy jest banalne: po prostu komuś w
dyrekcji nie chciało się skreślać ze stanu wagonów
2412 i 402 oraz przyjmować na stan gospodarczych
778 i 585. Dziś dalej nie wiadomo, co TW postanowią
zrobić z rozbitą ostatnio w wypadku berlinką 2407.
Ewentualna podmiana z dawnym (czyli oryginalnym)
wozem 2412 raczej nie wchodzi w grę – ten jest w fatalnym stanie technicznym. Właściwie rzec naleŜy:
był, bo juŜ niewiele z niego zostało...
T KMKM podjął starania o uratowanie tak zwanego
średniego filmu, jaki zachował się w skierowanym do
rozbiórki wagonie technicznym 13N-402 (patrz wyŜej). Szczęściem nie napotkano Ŝadnych problemów,
gdyŜ w magazynie leŜą juŜ „zachomikowane” podobne filmy od wagonów 705 oraz 722, a w ruchu liniowym posiadają je kolejne dwa wozy: 371 i 642.
Linie
A Z uwagi na modernizację al. KEN (na odcinku od
ul. Bartoka do ul. Herbsta) od dnia 4.10. do odwołania – na okres około 2 tygodni – autobusy linii 306 jadące z pętli Usynów Płn. w kierunku pętli Natolin Płn.,
kursowały ul. Jastrzębowskiego – al. KEN i dalej bez
zmian. Trasa w kierunku przeciwnym nie uległa
zmianie.
A W związku z pracami modernizacyjnymi, prowadzonymi na południowej jezdni ul. Obozowej (na odcinku od al. Prymasa Tysiąclecia do wjazdu do bazy
Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania) w noce z
11/12, 12/13, 13/14 oraz 17/18.10. autobusy linii 603
jadące w kierunku Dw. Centralnego kierowane były
na trasę objazdową, przebiegającą od skrzyŜowania
Obozowa / al. Prymasa Tysiąclecia: al. Prymasa Tysiąclecia w prawo – Górczewską – Młynarską – al.
Solidarności i dalej stałą trasą.
A Od dnia 12.10. autobusy linii 184 zostały wycofane z pętli Dw. Zachodni i skierowane od ronda Zesłańców Syberyjskich al. Jerozolimskimi – GrzymałySokołowskiego – Szczęśliwicką do pętli Szczęśliwice.
Mimo wydłuŜenia czasu przejazdu tej linii o około 5
minut, utrzymana została częstotliwość kursowania.
Stało się to moŜliwe dzięki zastąpieniu w rozkładzie,
zarówno dnia powszedniego jak i sobotnioniedzielnego, jednej „wtyczki” całodziennej planową
brygadą całodzienną. Opisana powyŜej zmiana trasy
linii 184 poprzedzała połączenie dwóch linii: 384
(Młociny – Szczęśliwice –wybrane kursy: Improwizacji – Szczęśliwice) i 394 (Młynów – Ursus10

Niedźwiadek) w jedną linię 384 kursującą od 14.10.
na trasie: Młociny – Wóycickiego – (powrót: Pułkowa
– DzierŜoniowska – śubrowa – Wóycickiego – Młociny) – Pułkowa (wybrane kursy: Improwizacji – Heroldów – Pułkowa) – Pstrowskiego – Huta – Kasprowicza – Sokratesa – Conrada – Powstańców Śląskich –
Wrocławska – Radiowa – Powstańców Śląskich –
Dźwigowa – Globusowa – Świerszcza – Traktorzystów – Jagiełły – Warszawska – Keniga – UrsusNiedźwiadek. Obsługę tej linii zwiększono do 9 brygad w szczycie porannym i popołudniowym (dotychczas kursowało odpowiednio 8 brygad w szczycie porannym oraz 6 w popołudniowym).
A Autobusy linii 125 i 525 jadące w kierunku Międzylesia, począwszy od 2.09., zatrzymują się na Ŝądanie na przystanku PoŜaryskiego 03 (przed skrzyŜowaniem śegańska / PoŜaryskiego). Sens tego
udogodnienia jest raczej wątpliwy, gdyŜ obie linie obsługują równieŜ przystanek PoŜaryskiego 02, usytuowany za wspomnianym skrzyŜowaniem, a 525 jest
podobno linią przyspieszoną. To obecnie jedyny w
Warszawie przypadek, kiedy to linia przyspieszona
obsługuje pod rząd dwa przystanki o tej samej nazwie (nie licząc niektórych przystanków końcowych).
A Odzyskane po likwidacji linii 394 brygady (w liczbie siedmiu) poczęły obsługiwać tzw. wtyczki szczytowe na liniach: 127, 191 i 406, które przejeŜdŜają w
okolicach cmentarzy. Do obsługi ww. linii skierowano
odpowiednio: 127 i 406 – po trzy, 191 – jedną brygadę tego rodzaju.
A Z powodu zakończenia sezonu letniego i związanym z tym spadkiem frekwencji w autobusach linii
705, przemierzających trasę: Warszawa śerań FSO
– Białobrzegi (miejscowość połoŜona nad Zalewem
Zegrzyńskim), od dnia 5.10. zmniejszono częstotliwość ich kursowania w soboty, niedziele i święta z 30
do 60 minut.
A Od dnia 7.10. na trasach linii E-1 i E-2 uruchomione zostały dodatkowe przystanki Pl. Na RozdroŜu
01 i 02.
A Prowadzenie robót w ul. Wojciechowskiego,
spowodowało, Ŝe od dnia 9.10. od godziny 13:00 do
14.10. do godziny 5:00 autobusy linii 187 i 194 kursowały trasami objazdowymi:
- linia 187 od skrzyŜowania Lalki / Jagiełły ul. Jagiełły w prawo, a dalej Warszawską – Keniga do pętli
Ursus-Niedźwiadek (postój na przystanku UrsusNiedźwiadek 03 – dla linii 394). Powrót następował
ulicami: Keniga – Warszawską i dalej bez zmian;
- linia 194 od skrzyŜowania Traktorzystów / Jagiełły /
Wojciechowskiego w obu kierunkach ul. Jagiełły –
Warszawską – Keniga – Orląt Lwowskich – i dalej
stałą trasą.
A W związku z modernizacją nawierzchni ul. Szymanowskiej (pomiędzy ul. Słomińskiego a ul. Zakroczymską), od nocy 3/4.10. do odwołania (do około
20.11.) zmianie uległy trasy linii: 127, 174, 503, 518
oraz 607. Autobusy linii 127, 518 i 607 po zawróceniu
na ul. Słomińskiego, w pobliŜu skrzyŜowania Słomińskiego / Międzyparkowa, kursują w kierunku Śródmieścia ul. Międzyparkową – Bonifraterską do skrzyŜowania Bonifraterska / Muranowska i dalej stałymi
trasami. Z kolei autobusy linii 174 i 503 od skrzyŜowania Bonifraterska / Międzyparkowa jeŜdŜą ul. Bonifraterską – Słomińskiego – Międzyparkową do prowizorycznych krańców na ul. Międzyparkowej (przystanki Park Traugutta 56 i 57). Powrót następuje ul.
Międzyparkową – Bonifraterską i dalej stałymi trasami.
A Od dnia 15.10. od godziny 11:00 do odwołania
czasowo zlikwidowano przystanki: Podleśna 02, Łazy
02, Radiostacja Łazy 02 i Marysin 02, obowiązujące
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dla linii 804 w kierunku pętli Złotokłos. Zmiana spowodowana jest trwającymi w miejscowościach Łazy i
Marysin w ciągu al. Krakowskiej pracami drogowymi.
A Kontynuacja robót drogowych na skrzyŜowaniu
al. KEN z ul. Herbsta spowodowała, Ŝe od 15.10. od
godziny 22:00 do 17.10. do godziny 12:00 autobusy
linii 179, 206, 318 i 715 kierowane były na następujące trasy objazdowe:
- linia 179 od skrzyŜowania Romera / Herbsta ul.
Herbsta – Pileckiego – Ciszewskiego – Dereniową
i dalej bez zmian (tylko w kierunku pętli Os. Kabaty);
- linia 206 od skrzyŜowania Romera / Herbsta ul.
Herbsta – Pileckiego – Ciszewskiego do pętli
Ursynów Płd. (w obu kierunkach);
- linia 318 od skrzyŜowania Jastrzębowskiego / al.
KEN / Herbsta al. KEN – Ciszewskiego do pętli
Ursynów Płd. (w obu kierunkach);
- linia 715 od skrzyŜowania Pileckiego / Ciszewskiego / Roentgena ul. Ciszewskiego do pętli Ursynów
Płd. (w obu kierunkach).
A W nocy 16/17.10. przywrócono stałą lokalizację
przystanku Elbląska 04, obowiązującego dla linii 608
i 612. Stało się to moŜliwe po ukończeniu budowy kolektora ogólnospławnego w rejonie rzeczonego przystanku.
A Na ul. Estrady (odcinku pomiędzy ulicami Akcent
a Arkuszową) wprowadzony został jeden kierunek
ruchu – w stronę ul. Arkuszowej. Z tego powodu od
dnia 17.10. do odwołania autobusy linii 110 jadące w
kierunku pętli Cm. Północny-Brama Zachodnia skierowano na trasę objazdową, przebiegającą od skrzyŜowania Wólczańska / Arkuszowa ul. Wólczyńską –
Wóycickiego – Opłotek – Palisadową – podjazd do
Bramy Głównej Cmentarza Północnego – Wóycickiego – podjazd do Bramy Południowej Cmentarza Północnego – Wólczyńską – Estrady i dalej stałą trasą.
Zmiana wymuszona jest budową instalacji sanitarnej.
Magazyn 995
04.10. Około godziny 16:15 rozpędzony skład 13N
304+484 linii 4 na ul. Puławskiej (przy skrzyŜowaniu z
ul. Wałbrzyską) wjechał w bok leniwie toczącego się
przez torowisko samochodu osobowego marki Peugeot. Hamowanie tramwaju utrudniły śliskie podówczas szyny. Trzynastka – prowadzona zresztą przez
naszego klubowego kolegę – wyszła z kolizji bez
większych strat, czego nie moŜna powiedzieć o samochodzie – ten stracił cały bok. Zatrzymanie trwało
około 20 minut, a utknęło w nim kilka składów. Na
szczęście nikomu nic się nie stało.
05.10. W godzinach popołudniowych na Wale Miedzeszyńskim czołowo zderzyły się ostrobramski „odkurzacz” 7905 linii 702 i star, któremu drogę zajechał
dostawczy lublin. Kierowca stara, chcąc uniknąć wypadku, nieszczęśliwie zjechał na przeciwległy pas ruchu. Rannych zostało pięcioro pasaŜerów oraz kierowcy wszystkich trzech pojazdów – prowadzący autobus MZA wycinany był z szoferki przez StraŜ PoŜarną i trafił do szpitala w bardzo cięŜkim stanie. Autobus prawie nie posiada przodu i na razie nieznane
są jego dalsze losy. Dzięki uprzejmości ZTM-u publikujemy zdjęcia z tego wypadku (tylko w wersji internetowej).
06.10. TuŜ po godzinie 21:00 doszło do wypadku
na dojeździe do mostu Gdańskiego. Samochód osobowy spadł po praskiej stronie przeprawy na torowisko tramwajowe (biegnie ono niŜej niŜ jezdnie). StraŜacy wydobyli ze środka zniszczonego kompletnie
auta dwie osoby, którymi bezzwłocznie zajęło się Pogotowie Ratunkowe. Przerwa w ruchu tramwajów
trwała ponad godzinę. Niepokojący jest fakt, ze tego
typu wypadek nie zdarzył się tu po raz pierwszy.

07.10. Około godziny 10:48 na pętli Wiatraczna (tor
wjazdowy dla linii 9, 24 i 44) na przejściu dla pieszych
przed wysepką przystankową praski skład 105Ne
1410+1409 linii 44 potrącił męŜczyznę w średnim
wieku, który nagle wtargnął na tory wprost przed
wjeŜdŜający tramwaj. Motorniczy nie miał szans, by
zatrzymać na czas pojazd – stanął dopiero 15 metrów za pasami. Poszkodowany – brutalnie wciśnięty
miedzy wagon 1410 a plotki wygrodzeniowe – zmarł
na miejscu. Do wydobycia zwłok konieczne okazało
się uŜycie dźwigu. Zatrzymanie ruchu trwało około
godzinę i utknęło w nim 5 składów, resztę zaś skierowano objazdami.
10.10. Popołudniu na skrzyŜowaniu al. Jana Pawła
II z ul. Grzybowską skład 13N linii 33 powaŜnie
uszkodził nieprawidłowo zawracający radiowóz StraŜy Miejskiej. Jego kierowca przyznał się do błędu,
więc zatrzymanie trwało tylko kilkanaście minut. Nikt
nie został ranny
10.10. Skład 105N2k/2000 2134+2135 w godzinach popołudniowych w okolicach „Kercelaka” przyładował w „coś większego”. Wagon 2134 ma rozwalony dość solidnie przód (wgniecenie po prawej stronie oraz wybite szyby) i trzeba będzie go wymienić.
Tak więc mamy juŜ trzecią bulwę, która przejdzie taką operację.
12.10. Przed godziną 22:00 na al. Prymasa Tysiąclecia (na wiadukcie nad ul. Obozową, kierunek Mokotów) doszło do tragicznego wypadku. Przy znacznej
prędkości zderzyły się dwa samochody. Jeden z nich
zniósł z powierzchni ziemi wiatę przystanku Obozowa 01 i – niestety – razem z nią, czekających na autobus ludzi. Dwóch starszych męŜczyzn zmarło na
miejscu. Z wiaty ostał się tylko fragment tylnej ściany;
uszkodzone zostały teŜ ekrany dźwiękochłonne oraz
latarnia. GroŜące zdrowiu ludzi resztki konstrukcji zostały przed godziną 1 w nocy usunięte przez odpowiednie słuŜby.
12.10. W godzinach przedpołudniowych jedna z
praskich stoszesnastek dość powaŜnie uszkodziła
samochód, który nagle wjechał na torowisko na
skrzyŜowaniu ul. 11-go Listopada i Ratuszowej. Nikomu nic powaŜnego się nie stało, jednak przerwa w
ruchu trwała ponad pół godziny.
12.10. Wieczorem (około 23:00) na moście Gdańskim zaczął się nagle palić pierwszy wagon Ŝoliborskiego składu 13N 540’’+492 linii 6. Motorniczemu
kazano sprowadzić go z mostu, aby nie zajęła się
drewniana konstrukcja pomostu dolnego, po którym
jeŜdŜą tramwaje. Poza tym gaszenie ognia właśnie
tam byłoby znacznie utrudnione. Wagon skręcił w ul.
Międzyparkową, by nie blokować stojącego tuŜ za
nim składu linii 1. Potem podjechał jeszcze do skrętu
w ul. Andersa, gdyŜ i 2-ka „czaiła” mu się za plecami.
Dopiero tam „dopadła” go StraŜ PoŜarna, która ogień
ugasiła. Lekkiemu nadpaleniu uległo wnętrze wozu
(między innymi środkowe drzwi). Na szczęście R-4
juŜ uporała się ze zniszczeniami i skład ten powrócił
do normalnego ruchu liniowego.
15.10. Właśnie w popołudniowym szczycie komunikacyjnym na skrzyŜowaniu ul. Broniewskiego i Włościańskiej praski 116Na/1-3007 linii 22 postanowił
„zrobić sobie garaŜ” z „zadka” stojącego na przystanku mokotowskiego składu 13N 429+263 linii 16. W
wyniku zdarzenia 5 osób zostało lekko rannych (po
krótkim pobycie w szpitalu wszystkich wypuszczono
do domów). Większe straty odniósł „u-boot”, który ma
rozbity przód (popękana ściana czołowa, zbiły się
szyby) oraz tył (notabene uszkodzony dopiero przy
spychaniu na pętlę Piaski). Wagon 263 ma – z oczywistych powodów – rozbity „zadek”, a w całym składzie połamały się sprzęgi. Po zepchnięciu obu na

wspomnianą pętlę Piaski ruch udroŜniono. Zajezdnia
praska przysłała po swojego przeguba szkoleniowy
skład 105Na 1308+1307, który zaholował nieszczęśnika do macierzystego zakładu. Co ciekawe, „uboot” niedawno wrócił z naprawy w chorzowskim
Konstalu. R-2 juŜ wzięła się za jego remont.
15.10. O godzinie 13:21 tramwaj linii 23 (Ŝoliborski
skład 105Na 1127+1129) zderzył się z „odkurzaczem” kursującym na linii 190. Wszystko działo się
na ruchliwym skrzyŜowaniu przy Dworcu Wileńskim
(Targowa / al. Solidarności), które po wypadku było
prawie nieprzejezdne przez blisko 15 minut. Uszkodzenia pojazdów nie są powaŜne (tramwaj ma „nadgryziony” przód z lewej strony, a autobus bok bliŜej
tyłu). śaden z prowadzących nie chciał się przyznać
do winy – sprawę rozstrzygnęła policja.
16.10. W warsztacie samochodowym przy ul. Górczewskiej jeden z mechaników znalazł podczepioną
do samochodu bombę. W związku z tym, na odcinku
od Powstańców Śląskich do Lazurowej, policja zamknęła dla ruchu wspomnianą ulicę. Trasy linii tramwajowych 8, 10, 26 i 46 skrócono do pętli Cm. Wolski, natomiast wiele kursujących tamtędy linii autobusowych kursowało „fikuśnymi” objazdami. Dodajmy
tylko, Ŝe „niespodziankę” wykryto około godziny
11:30.
Rozmaitości
! Staraniem członków KMKM-u w dniu 1.10. pozyskano oryginalny tramwajowy zydel ze zlikwidowanej
30.06.1963 roku zajezdni Buraków, mieszczącej się
przy ul. Słowackiego. Warto dodać, Ŝe jest to pierwszy oryginalny zydel, znajdujący się w posiadaniu
naszego klubu (wszystkie obecnie uŜywane to repliki). TakŜe w tym dniu wyjaśniło się kilka zagadek
owej starej zajezdni: miłośnicy dowiedzieli się dla
przykładu, Ŝe dawna hala tramwajowa istnieje do
dnia dzisiejszego. Mieszczą się w niej obecnie pomieszczenia naprawcze samochodów i cięŜarówek
(ale nie autobusów) MZA.
! Gazeta Stołeczna (lokalny dodatek Gazety Wyborczej) ogłosiła dnia 14.10. konkurs na ulubioną linię
warszawiaków – do wygrania są m.in. słynne czerwone kasowniki z rączką oraz bilety okresowe (kwartalne i miesięczne).
! Miłośnicy komunikacji z KMKM-u w dniu 13.10.
zorganizowali imprezę autobusową ikarem 2453, rodem ze Stalowej. Autobus „odwiedził” m.in. Gołąbki,
ulice Dewajtis i słynną krętą Karową, Palmirską Drogę, Lipków oraz jeszcze kilka nietypowych dla miejskiego autobusu miejsc. Warto dodać, Ŝe ww. wóz
posiada podmiejski most, dzięki czemu uczestniczy
mogli rozkoszować się sporymi prędkościami.
! Kilka dni temu ZTM rozstrzygnął przetarg na dostawę 4 tysięcy nowych, wandaloodpornych słupków
przystankowych. Wygrała firma Dylik z Leszna pod
Warszawą, dostawca obecnych słupków. Koszt jednego to 588 zł. Warto dodać, Ŝe tym razem w procedurze przetargowej uczestniczył notariusz. Czuwał on
nad prawidłowością prac, dlatego teŜ nie doszło do
sytuacji podobnej, jak w przetargu poprzednim (przegrani oprotestowali wynik uwaŜając, Ŝe... ZTM podmienił próbki dostarczone do testów!). Wszystkie
próby przeprowadzono kilkukrotnie, metodą Sharpy’ego (uderzenia specjalnego młota mierzącego od
razu siłę uderzenia) na Politechnice Warszawskiej.
! CzegóŜ to ci dziennikarze nie wymyślą... Jak
wiadomo, na awersie Warszawskiej Karty Miejskiej
mają się wkrótce pojawić reklamy. PoniewaŜ wykupem powierzchni reklamowej zainteresowane są na
razie tylko dwie firmy, jeden z prezenterów lokalnej
rozgłośni radiowej postanowił wspomóc nieco ZTM w
pozyskiwaniu reklamodawców. Ewentualnych kon-
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trahentów szukał wśród... agencji towarzyskich,
dzwoniąc do nich na antenie. Na szczęście jego
rozmówcy podchodzili do tego pomysłu raczej z dystansem, a cała akcja została podsumowana
oświadczeniem dyrektora ZTM, Ŝe Ŝadnych reklam
agencji towarzyskich na WKM nie będzie.
A O pomarańczowym wyświetlaczu testowanym w
solarisie 8327 z T-13 juŜ pisaliśmy. Kilka dni później
dołączył do niego drugi (podobny) – tym razem w firmie Connex, która wyświetlacz z lampami diodowymi
testuje w swoim A-026. Trzeba tylko zauwaŜyć, Ŝe
ten MZA-owski pochodzi z wytwórni R&G, a w Connexie swój wyrób testuje firma Mobitec. Testy potrwają około miesiąca. Jeśli wypadną pomyślnie, moŜemy
spodziewać się większych ilości takich wyświetlaczy
w warszawskich autobusach.
A Od początku października na tablicach nocnej linii 610 pojawiły się „koraliki”, tak dobrze znane z linii
dziennych. Kolejnymi, na których wkrótce zagoszczą,
będą 604 oraz 606. Pozostałe linie nocne dostawać
je będą sukcesywnie do początku grudnia. Pomysł
uwaŜamy za bardzo dobry – w końcu pasaŜerowie
przestaną się zastanawiać, którędy dokładnie przebiegają trasy (niekiedy dość pokręcone).
A Dnia 10.10. z zajezdni Redutowa około godziny
4:00 rano ukradziono... gniota 4864! Co ciekawe, nikt
w zajezdni nie zorientował się, Ŝe autobus zniknął i
przejechał ponad 50 kilometrów poza Warszawę.
Swój rajd skończył na barierce ochronnej przed mostem nad Pilicą na drodze Góra Kalwaria – Kozienice. Tam złodziej stracił panowanie nad pojazdem,
zjechał z szosy i zarył się przednią osią w ziemi. Niezwłocznie się ulotnił... Pracowników zajezdni o „dziwnym” autobusie stojącym daleko od macierzy powiadomiła policja, ją z kolei, zdziwieni kierowcy obserwujący stojącego na poboczu gniota! Redutowa natychmiast wysłała na miejsce kierowcę, który około
godziny 17:00, po godzinnej jeździe, sprowadził autobus do zajezdni. Do czasu przybycia na miejsce
pracowników, zajezdnia „prosiła” o popilnowanie
zguby jednego z przypadkowych kierowców, który
zaciekawiony, zadzwonił do MZA! Na szczęście
uszkodzenia autobusu nie są zbyt powaŜne. Sama
kradzieŜ wozu nie była trudna, z uwagi na to, Ŝe R-6
posiada dwa place postojowe (kierowca odprowadzający wóz na drugi plac nie musi okazywać wszystkich
dokumentów) oraz przez zamieszanie panujące zwykle rano w zajezdni. Winą za kradzieŜ obarczono
pracowników firmy ochroniarskiej.
A 14.10. odbyły się piłkarskie derby stolicy. Jak
zwykle dali o sobie znać pseudokibice. Po meczu
zdemolowanych zostało łącznie 10 autobusów. Były
to pojazdy kursujące na liniach: 138, 159, 162, 171,
187, 520 oraz 710.
M Tego samego dnia Metro Warszawskie ogłosiło
przetarg nieograniczony na wykonanie mapy projektowej w wersji numerycznej, w skali 1:250 dla II linii
metra (od STP Chrzanów do torów odstawczych za
stacją Rembelińska) oraz dla III linii metra (od stacji
Praga Centrum do torów odstawczych za stacją Wilga).
M Prócz rzeczonego przetargu, Metro Warszawskie podpisało takŜe umowę na budowę stacji Plac
Wilsona pod ul. Słowackiego. Za prawie 99 mln zł
wykona ją w nieco ponad dwa lata firma Hydrobudowa-6. NiŜszą cenę – niecałe 96 mln zł – zaproponowała hiszpańska spółka Necso Entrecanales Cubiertas S.A, lecz przegrała, gdyŜ miasto w przetargu zastosowało tak zwane „preferencje krajowe”. Gotowa
jest juŜ za to koncepcja architektoniczna stacji, mającej naleŜeć do nowocześniejszych. Zostanie wyciszona elementami perforowanymi, a ponadto 9 me11

trów nad peronem zawiśnie kopuła w kształcie elipsy
(na 1/4 długości sufit będzie podwyŜszony – bez filarów). Stacja będzie wykończona granitem, piaskowcem lub gresem. Budowa ma się zacząć w maju lub
w czerwcu przyszłego roku. Szkoda tylko, Ŝe koszty
będą aŜ tak wysokie.
M Jak stałym czytelnikom Przystanku wiadomo,
stolicą polskiego relatywizmu jest Częstochowa.
Okazuje się jednak, Ŝe i w Warszawie moŜna się naocznie przekonać o tym, iŜ czas jest względny. Jak
wynika bowiem z rozkładów na stacjach Ratusz,
Wierzbno i pośrednich, w dni świąteczne wieczorem
pociągi w kierunku Kabat kursują do końca dnia co
10 min. Od stacji Wilanowska do samych Kabat odstęp między dwoma ostatnimi pociągami wynosi jednak, zgodnie z rozkładem, 16 minut. Co się wiec
dzieje na pokładzie przedostatniego pociągu w kierunku Kabat? CzyŜby na odcinku Wierzbno – Wilanowska czas biegł dla niego w odwrotnym kierunku?
Nic podobnego! Zwyczajnie na stacji Wilanowska
kończy swój bieg. CóŜ, zaznaczenie tego faktu w
rozkładzie najwyraźniej okazało się zbyt trudne...
T Od początku miesiąca Tramwaje Warszawskie
przystąpiły we wszystkich czterech zajezdniach do
akcji „zima”. Polega ona na przygotowaniu wagonów
na nadchodzące mrozy. Oprócz usuwania standardowych usterek (typu źle umocowanych zaczepów
klap), kontrole techniczne kładą nacisk na: uszczelnienie drzwi kabiny motorowego, stan uszczelek gumowych w drzwiach, udroŜnienie odpływów w wagonie, przełączenie klapy wydmuchu gorącego powietrza z rozrusznika na wagon, sprawność piecyków i
agregatów grzewczych w kabinie motorowego i wagonie, udroŜnienie odpływów w obudowie silników,
stan przetwornic ENIKA, słuŜących do ogrzewania
kasowników elektronicznych.
T Warszawę odwiedziła pokaźna grupa miłośników
tramwajów z Anglii (pracowników słynnego angielskiego muzeum tramwajowego w Crich), dlatego teŜ
dnia 9.10. po mieście kursowały historyczne wagony
N1-607 oraz Lw-541. Trasa przejazdu była długa i obfitowała w jazdy po nieuŜywanych liniowych pętlach.
Zagraniczni turyści zwiedzili takŜe pozostałe warszawskie zabytki, stojące na R-3 oraz T-2 i obejrzeli
wszelkie zakamarki samych zajezdni (łącznie z tokarką podtorową na Mokotowie, na której gościła
akurat praska stoszesnastka). Dla nich odbył się teŜ
przejazd (bez zwiedzania) przez R-1 oraz R-2.
Dwóch motorniczych oraz 5 konduktorów do obsługi
imprezy zapewnił KMKM. Gościom podarowano 3
kasowniki z rączką oraz 10 „zszywaczy” (trafią one
do muzeum w Crich) i umoŜliwiono zakup 20 sztuk
warszawskiej monografii tramwajowej.
T Jak widać, braki taborowe stopiątek na śoliborzu
wciąŜ są spore. Dnia 14.10. na linii 23 znów zagościł
skład typu 13N (mimo obowiązywania oficjalnego zakazu). Tym razem nawet nie był to dodatek, tylko
brygada całodzienna.
T Znaczna śliskość szyn sprawia, Ŝe od 14.10.
Tramwaje Warszawskie zdecydowały się wypuszczać w nocy (w godzinach 0:30–4:30) dwie berlinkowe szlifierki, ścierające „madę” z szyn. Wcześniej
(przed północą) wagony wykonują rekonesans, mający na celu ustalenie miejsc, które trzeba będzie zeszlifować. Niestety są to działania doraźne, które przy
obecnej pogodzie niewiele dadzą. Warto jednak próbować.
T Od kilku dni na niektórych pierwszych wagonach
składów tramwajowych (z przodu na prawej burcie), a
takŜe na wybranych autobusach, kursujących w barwach zakładowych (między innymi neoplany), zaczę12

ły pojawiać się sporego formatu plakaty reklamujące
WKM. Hasło przewodnie to: „Zrób miejsce w portfelu
na Warszawską Kartę Miejską”. Dotychczas ww. plakaty zaobserwowano m.in. na wagonach: 230, 465,
1278, 1318 oraz 1466, a takŜe na sporej ilości wolskich tyrystorów.
Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzed. obecna
reklama reklama
autobusy
8913 TVN 24 – TP S.A.
Aster City
tramwaje
366+218 Gazeta Wy- barwy zakł.
borcza
1042+1043 barwy zakł. VB Leasing
1106+1107 Faelbet
barwy zakł.
2000
Rautaruukki barwy zakł.
1182+1183
1362+1361 Orlen – Olej barwy zakł.
Ekoterm+
1420+1419 PCK
barwy zakł.
1424+1423 LOT Char- barwy zakł.
ters

uwagi
naklejka

po NG
-

Z notatnika mechanika
numer
pojazdu

typ
koniec
rodzaj
pojazdu napr.
naprawy
autobusy
4431 120MM
27.09. NC
5214 280.37
26.09. NC
6304 260.73A
06.09. NC
6314 260.73A
24.09. NC
6321 260.73A
25.09. NC
Robert Człapiński, Grzegorz W. Fedoryński,
Jarosław Girstun, Tomasz Igielski, Tomasz
Jarzynka, Rafał Lamch, Krzysztof Lipnik,
Tomasz Kaczmarek, Mariusz Mazek,
mkm101, Marcin Stawicki,
Wojciech Traczyk, ztm.news

Włocławek
Linie
A Jak podaje Gazeta Kujawska, od dnia 15.10. likwidacji uległa linia nr 17, natomiast linia 18 została
przedłuŜona do pętli Nowa Wieś przez Al. Jana Pawła II Szkolną i Brzezinową. Zmianie uległ rozkład linii
13 aby nie pokrywał się z 18.
Marcin Strzelec

Wrocław
Tabor
T 9.10. hale Protramu opuściły składy 105Na
2254+2255 (dawniej 105N) i 2378+2377. Oba zestawy zostały przebudowane na trzydrzwiowe i otrzymały standardowe ponaprawcze wyposaŜenie. Z warsztatów MPK na Borku wyjechał natomiast kolejny statyczny 102Na – 2029, jeŜdŜą teŜ 2007 i 2023. Aktualnie naprawiany jest 2077.
Wojciech Gąsior

Zabrze
Linie
T 15.10., po dwu i półmiesięcznej przerwie, przywrócony został ruch tramwajowy w rejonie Placu
Wolności w Zabrzu. Z tej okazji KZK GOP zepsuł
rozkłady jazdy linii 3, 4, 5, 18, 29 i 30. Nowe, poza
zwiększoną ilością pociągów i wagonów (przede
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wszystkim solówek) w ruchu (przy tej samej ilości
wykonywanych wozokilometrów, a więc przy tej samej zapłacie co przed remontem) zawierają dwie
powaŜne zmiany. Pierwszą z nich jest zmiana trasy
linii 5, która kursuje obecnie na trasie Bytom Plac Sikorskiego – Zabrze Plac Wolności – Zaborze Lompy
Pętla. Zmiana trasy spowodowana jest likwidacją pętli przy dworcu PKP w Zabrzu. Linię, zamiast dotychczasowych pięciu składów, obsługuje teraz sześć solówek – częstotliwość kursowania nie uległa zmianie i
wynosi nadal 20 minut w dni robocze i 30 minut w dni
wolne. Druga powaŜna zmiana to likwidacja pociągów nocnych PN-232, PN-241, PN-242 i PN-243.
Nocne kursy wykonywane są obecnie przez pociągi
planowe linii 3, 4, 29 i 30 – zmianę argumentowano
nieczytelnym układem komunikacji nocnej, choć w
chwili obecnej cały system jest jeszcze bardziej pogmatwany (nocne tramwaje i tak nie trzymają się stałej trasy swojej macierzystej linii). Przy tej okazji zerwano kilka połączeń, dzięki którymi moŜna było w
nocy sprawnie podróŜować chociaŜby z Katowic, czy
Chorzowa do Zabrza i dalej do Gliwic. Tramwaje dalej jeŜdŜą, lecz uciekają sobie wzajemnie z pętli. Na
linii 4 wprowadzone zostały podmiany taboru z
2×105N na 1×105N w dni robocze w godzinach wieczornych. 3 solówki rozpoczynają kursowanie z pętli
Zaborze Lompy (włączają się z linii 5 i 29), natomiast
cztery pozostałe wyjeŜdŜają z zajezdni – pasaŜerów
tramwajów linii 4 jadących z Gliwic lub Zabrza czeka
wątpliwa przyjemność przesiadania się.
Jakub Jackiewicz
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PRZYS T A NEK
bezpłatny dwutygodnik
miłośników komunikacji
miejskiej
kontynuacja Nowinek z Pyrogrodu
Przystanek przedstawia

Brema
Wprowadzenie
Brema to stare, portowe, hanzeatyckie miasto na
północnym zachodzie Niemiec. Malowniczo połoŜone kilkadziesiąt kilometrów w głąb lądu nad Wezerą i Lesum, liczy sobie około 600 tysięcy mieszkańców. Z administracyjnego punktu widzenia Brema wraz z Bremerhaven tworzą samodzielny land.
Od strony północnej, wschodniej i południowej
ograniczają ją autostrady, krzyŜujące się na południowym wschodzie miasta. Wezera płynie przez
miasto z południowego wschodu na północny zachód. Starówka, otoczona jeszcze resztką fosy
miejskiej, połoŜona jest na prawym brzegu rzeki.
Dalej wzdłuŜ Wezery – w dzielnicach Grolland,
Groepelingen i Oslebshausen – usytuowano wielki
port morski, zaś jeszcze dalej na północ – dzielnicę
Bremen-Nord, ciągnącą się około 10 kilometrów
wzdłuŜ rzeki. Tak więc północna granica miasta (i
landu) jest odległa około 20 kilometrów od centrum.
Dookoła Bremy istnieją dwa dość duŜe miasteczka:
Lilienthal-Falkenberg (na północnym wschodzie) i
Delmenhorst (południowy zachód).
Głównym przewoźnikiem w Bremie jest przedsiębiorstwo Bremer Strassenbahn A.G., a większościowy pakiet akcji firmy posiada Niezawisłe Hanzeatyckie Miasto Brema. BSAG jest takŜe członkiem związku taryfowego VBN (Verkehrsbund Bremen-Niedersachsen), który zrzesza przewoźników
na terenie Bremy i północnej części Dolnej Saksonii.
Historia
Brema jest bardzo waŜnym miastem dla historii
tramwajów. Pierwszy konny tramwaj w Bremie wyruszył na swoją trasę 4 czerwca 1876 roku łącząc
Heerdenthore (granicę murów miejskich) i Horn.
Sieć przez pierwszych 14 lat istnienia nieco rozbudowano, a kiedy w 1890 roku – z okazji wystawy
osiągnięć Niemiec północno-zachodnich – otwarto
pierwszą na świecie linię elektryczną na trasie Boerse (Rynek) – Dworzec Główny – Buergerpark nastąpił jej szybki rozwój. Pojazdy zaczęły docierać do
osiedli podmiejskich, pojawiły się autobusy i trolejbusy.
Tramwaje bremeńskie swój kryzys przeŜywały w
latach 60. i 70. Wtedy to zlikwidowano wiele tras
tramwajowych i wszystkie trolejbusy; podobnie
działo się w prawie kaŜdym europejskim mieście.
„Coś drgnęło” dopiero na początku lat 90., gdy firmy
MAN i AEG wyprodukowały wspólnie dla Bremy
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pierwszy niskopodłogowy tramwaj świata. ZbliŜone
doń prototypy powędrowały między innymi do Monachium. Choć nie była to jeszcze nazbyt udana
konstrukcja, tramwaj miał zaszczyt objechać całą
Europę (był w 1992 roku w Krakowie), a później
sprzedano go do Norrkoepping w Szwecji. W 1993
roku rozpoczęła się dostawa 78 niskopodłogowców
ADTranz / AEG opartych na owym prototypie. Wagony wydłuŜono o jeden człon, zmieniając wygląd
części przedniej. Tramwaje w Bremie rozpoczęły
swój triumfalny powrót.
Opis sieci
- tramwaje
Dzisiejsza sieć tramwajowa składa się z 8 linii.
Podstawą jej jest trójkąt Dworzec Główny – Katedra
(Domsheide) – Am Brill, o który „zahaczają”
wszystkie linie. Przy Dworcu w 1999 roku wybudowano dość spory terminal przesiadkowy z 6 peronami dla tramwajów i autobusów miejskich oraz pętlę dla autobusów regionalnych. Warta zwiedzenia
jest tu ulica Obernstrasse – śródmiejski deptak, który tramwaje dzielą z pieszymi. Deptak ten kończy
się malowniczym przeciskiem obok ratusza i katedry.
2, 3 i 10 to linie wschód – zachód. Rozpoczynają
swój bieg w Groepelingen (dworcu przesiadkowym
dla pasaŜerów z Bremen-Nord) na północnym zachodzie, prowadzą dwiema trasami do centrum (2 i
3 przez Rynek / Domsheide, 10 przez Dworzec
Główny), następnie spotykają się znowu w dzielnicy
Steintor. Stamtąd linia 3 biegnie do Weserwehr, a 2
i 10 kończą bieg w Sebaldsbrueck – dość duŜym
dworcu przesiadkowym. Tak w Groepelingen, jak i
w Sebaldsbrueck znajdują się dwie stare zajezdnie
tramwajowe, usytuowane wyjazdami w kierunku pętli. Zajezdnie te obsługują wyłącznie linie 2, 3 i 10,
są takŜe domem dla taboru historycznego.
Z centrum prowadzą na południe dwie odnogi do
lewobrzeŜnej Bremy. Za mostami wybudowano
krótki łącznik między oboma liniami w ulicy Westerstrasse (uŜywany przez 5 i 8). Linia połoŜona bardziej na zachód biegnie dalej do Huchting (końcówka 1 i 8); to malownicza linia szybkiego tramwaju lat
70., wybudowana wzdłuŜ trasy szybkiego ruchu.
Huchting posiada takŜe tor i plac odstawczy, na którym odstawianych jest kilka tramwajów i autobusów.
Druga odnoga znowu rozwidla się zaraz za Westerstrasse. Linie 4 i 5 skręcają na południowy
wschód i pędząc przez ciasną Buntentorsteinweg,
dobiegają do końcówki Huckelriede. Tam kończy
się 5, tam takŜe znajduje się kolejny dworzec przesiadkowy. 4 jedzie dalej: trasą szybkiego tramwaju
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przez blokowisko Kattenturm do nowo wybudowanego osiedla Arsten. Tramwaj staje dopiero w
szczerym polu na końcu osiedla domków szeregowych.
Druga część tejŜe odnogi biegnie ku lotnisku i
obsługiwana jest przez „flagową” linię 6. Ciekawe,
Ŝe Brema to chyba jedyne miasto w Europie, gdzie
lotnisko ma bezpośrednie połączenie tramwajowe z
miastem. Tramwaj zatrzymuje się dokładnie przy
wejściu do terminalu i krańcuje przystanek dalej
przy fabryce technologii kosmicznych ERNO. Pętla
graniczy przez płot z pasem startowym; przy odrobinie szczęścia moŜna sfotografować wagon GT8N
ze startującym samolotem w tle.
Po drodze na lotnisko trasa mija kwaterę główną
BSAG (Bremer Strassenbahn A.G.) i największą w
Bremie zajezdnię Neustadt. Stacjonują tam autobusy i mieszczą warsztaty BSAG. Zajezdnia ma połączenie z bocznicą kolejową i za kilka lat będzie takŜe obsługiwać tramwaj towarowy. Firma ERNO
chce bowiem transportować swoje produkty z fabryki przy lotnisku za pomocą trasy linii 6 do tej
właśnie bocznicy.
Północna część sieci to 5 tras. Pierwsze trzy linie
(5, 6 i 8) zaczynają się przy Dworcu. PrzejeŜdŜają
pod torami kolejowymi i za wiaduktem odłącza się
pierwsza z nich. Trasa prowadzi do pięknej pętli
Buergerpark (śliczny zielony skwer z drzewami i
dworkiem w tle), uŜywanej tylko awaryjnie i podczas
targów. 5 i 8 odbijają dwa przystanki później – przy
Brahmsstrasse, sunąc dalej wąską Cruesemannallee do pętli Kulenkampffallee. 6 jedzie piękną aleją
przypominającą trochę podjazd na ul. Małopolskiej
w Poznaniu, potem przejeŜdŜa przez blokowisko
Schwachhausen, mija swoją dawną pętlę Riensberg i wjeŜdŜa na wybudowaną w 1998 roku trasę
do uniwersytetu. Biegnie ona przez malownicze pole, by następnie – za przeciskiem pod torami – wjechać w park technologiczny i kampus uniwersytecki
na obrzeŜach miasta. Tramwaj, podobnie jak autobusy, zajeŜdŜa pod sam główny budynek uczelni
(kolejna strefa piesza) i zawraca dalej – na obrzeŜu
kampusu.
Druga odnoga na północ odłącza się od trasy linii
10 na przystanku Am Dobben i jest uŜywana przez
linie 1 i 4. Trasa biegnie przez willową część dzielnicy Schwachhausen. 5 przystanków dalej znajduje
się rozwidlenie. 1-ka skręca na wschód i przetacza
się wzdłuŜ ogródków działkowych, a następnie dojeŜdŜa do blokowiska Neue Vahr. Na przystanku
Kurt-Huber-Strasse blokowisko się kończy. Tam teŜ
znajduje się zajezdnia tramwajowo-autobusowa
Neue Vahr. Tramwaj wjeŜdŜa na wybudowaną w latach 70. trasę szybkiego tramwaju (większość na
1

wiadukcie, malowniczo wijącym się wśród drzew) i
kieruje się nią do kolejnych blokowisk Blockdiek i
Osterholz. Po drodze – tuŜ przed pętlą – tramwaj
przejeŜdŜa przez... przejazd strzeŜony uruchamiany
za pomocą czujnika w torowisku!
Linia 4 kieruje się dalej na północ dawną trasą
tramwaju konnego do pętli Horn-Lehe – zlikwidowano ją w 1972 roku, by uruchomić ponownie w roku 1998, kiedy to Święty Mikołaj podarował bremeńczykom przedłuŜenie linii 4 prawie do granicy
miasta: do pętli Borgfeld. UmoŜliwiło to skrócenie linii autobusowych 30, 31 i 30S, obsługujących miasteczka Lilienthal i Falkenberg.
Częstotliwości przedstawiają się następująco: linie 1, 2, 3 i 10 kursują w dzień co 10 minut, a po
godzinie 20:00 co 20 minut; linie 4 i 6 w szczycie co
7,5 minuty, w międzyszczycie co 10, a wieczorami
co 20 minut; linie 5 i 8 kursują co 15 minut, przy
czym linia 5 kursuje tylko w godzinach szczytu.
Nie moŜemy takŜe zapomnieć o bremeńskim
„specialité de la maison” – ekspresowych liniach
tramwajowych 1S i 3S. Obie linie kursują po częściach tras swoich „macierzystych” linii, ale tylko w
szczycie, i tylko w jedną stronę. Tak, Ŝe 1S kursuje
z Osterholz przez Dworzec do Domsheide tylko rano co pół godziny, a 3S kursuje z Groepelingen
przez Domsheide do Am Dobben. Po drodze omijają mniej waŜne przystanki i są przez to o kilka minut
szybsze od „zwykłych” tramwajów. Niestety w praktyce bywa czasem inaczej. Mimo, Ŝe wagony odjeŜdŜają 8–9 minut po „normalnych” kursach (tak 1
jak i 3 jeŜdŜą co 10 minut), to prawie zawsze kursy
szybkie doganiają kursy zwykłe nim powinny.
- autobusy
Sieć autobusowa w Bremie jest obszerna i dość
gęsta, niemniej jednak jej głównym zadaniem jest
dowiezienie pasaŜerów do tramwaju. Tylko w Bremen-Nord autobus jest głównym środkiem komunikacji, a ma za zadanie między innymi przewieźć
pasaŜerów do pociągu na linii Bremen-Vegesack –
Bremen Hbf oraz do terminalu tramwajowego w
Groepelingen. W układzie funkcjonuje takŜe kilka linii pośpiesznych. Są to 30S, 41S, 70S i 74S. 30S
dowozi pasaŜerów z podmiejskich „sypialni” Lilienthalu i Falkenbergu aŜ pod samą katedrę, „zahaczając” przy okazji o uniwersytet. 41S zapewnia
przyspieszony dowóz mieszkańców dzielnic Mahndorf i Arbergen do pętli tramwajowej Weserwehr.
Natomiast 70S i 74S zapewniają – dzięki wykorzystaniu autostrady – szybki dowóz pasaŜerów z najodleglejszych zakątków Bremen-Nord (i miasteczek
Neuenkirchen i Schwanewede) do końcowej stacji
pociągu w Bremen-Vegesack. Większość linii ma
zsynchronizowane przesiadki z tramwajami i koleją,
szczególnie wieczorami i w święta, kiedy przestają
kursować niektóre linie bezpośrednie.
Kolejną specjalnością bremeńską jest numerowanie linii autobusowych według dzielnic. Numeracja ta nie jest bezwzględna – świadczy o tym mieszanina dwudziestek, trzydziestek i czterdziestek w
północno-wschodniej części miasta, ale i tak ułatwia
poruszanie się po mieście osobom spoza Bremy.
Północna część miasta obsługiwana jest przez
dwudziestki od linii 20 poczynając. Bremen-Nord
obsługiwane jest przez siedemdziesiątki, a port i
huta w dzielnicy Oslebshausen przez linie 80 i 81.
WyŜej w numeracji są juŜ tylko linie regionalne.
Część linii jest takŜe wiązana – jedna linia to wariacja drugiej wykonująca co drugi kurs lub kursy w
szczycie, albo teŜ jest po prostu jej skróconą wersją. Sprawnie licząc Brema posiada 39 linii autobu2

sowych normalnych i 4 pośpieszne.
- kolej
Linia kolejowa Bremen-Vegesack – Bremen Hbf –
Verden jest integralną częścią układu komunikacyjnego Bremen-Nord. PodróŜ z Dworca Głównego
tramwajem i autobusem do Vegesack (linia 10 z
przesiadką na 70/71) trwa okrągłą godzinę, zaś pociągiem 25 minut. Pociągi jeŜdŜą co pół godziny
przez cały dzień.
- sieć nocna
Sieć nocna obejmuje 7 linii autobusowych ponumerowanych od N1 do N7, jedną linię midibusową
N8 (odnogę N7 w Bremen-Nord, czasami obsługiwaną przez 7-osobową taksówkę) oraz dwie linie
tramwajowe N11 i N12. Wszystkie linie – poza N2 i
N8 – spotykają się przed Dworcem Głównym co
godzinę od 0:30 do 5:30.
Tabor
- tramwaje
W Bremie kursują tylko dwa rodzaje tramwajów.
W ruchu liniowym spostrzec moŜna, kursujące parami, 54 wagony silnikowe typu GT4d/e/f (numeracja 35xx) i 52 doczepki typu GB4d/e/f (numeracja
37xx). Są to czteroosiowe wagony przegubowe
długości 17,5 metra i szerokości 2300 mm wyprodukowane w firmie Wegmann Kassel w latach
1973–1977. Po wycofaniu typów GT4a/b/c i
GB4a/b/c (podobne wagony produkcji Hansawaggon) to ostatnie tramwaje wysokopodłogowe w
Bremie. Podobnie jak kiedyś starsze „hansy”, powoli wyprzedaje się je (do Timisoary) lub kasuje (moŜe
by Poznań się pokusił?). Szczególną atrakcją tych
wozów są zataczające szerokie koło drzwi uskokowo-uchylne, oraz głośno syczące hamulce pneumatyczne w doczepkach.
Drugim typem tramwajów bremeńskich są w
100% niskopodłogowe GT8N produkcji AEG / ADtranz. W latach 1993–1998 do Bremy dotarło 78
sztuk tych pojazdów (numeracja 3001–3078), z
czego do dzisiaj ostało się 77 (wagony 3075 i 3076
po najechaniu na siebie złączono w jeden). Oferują
pasaŜerom przestronne wnętrze i duŜo miejsca na
bagaŜ lub wózki; w pierwszych drzwiach zamontowano dodatkowo podnośnik dla niepełnosprawnych.
Na tabor historyczny składają się dwa typy „bremenów” sprzed drugiej wojny światowej, Duewagowski pociąg T4+B4 (prawie identyczne z norymberskimi, które kursują w Krakowie) i jeden wagon
typu GT4a. Do tego dochodzi wagon Kultourbahn
(trzyczłonowy sześcioosiowiec przebudowany z
wegmannowskiego GT4), który w weekendy jeździ
po mieście informując o imprezach kulturalnych
oraz hanzeatycki GT4 jako „Partywagen” (wyposaŜony w nagłośnienie i toaletę pokładową). Kolejny
przebudowany Wegmann GT6 niszczeje gdzieś w
Groepelingen. Tabor historyczny stacjonuje w zajezdni Sebaldsbrueck.
Tramwaje pomieszczone są w czterech zajezdniach – Sebaldsbrueck, Groepelingen, Neustadt i
Neue Vahr. Pierwsze dwie obsługują linie 2, 3, 3S i
10, kolejna 1, 4, 5 i 8, a Neue Vahr 1, 1S i 4. Pierwsze dwie zapewniają prawie całemu taborowi postój
w halach, pozostałe – place postojowe dzielone z
autobusami.
- autobusy
Autobusy w Bremie zgrupowane są w trzech zajezdniach: Neustadt, Neue Vahr i Roennebeck, któ-
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ra obsługuje linie w Bremen-Nord. Od 1998 roku
tabor autobusowy w Bremie jest w 100% niskopodłogowy i wyposaŜony w podnośniki dla wózków w
pierwszych drzwiach. Z mojej oceny wynika, Ŝe stosunek pojazdów przegubowych do 12-metrowych
równy jest – mniej więcej – 1:1. Tabor przegubowy
składa się głównie z neoplanów N4021 – posiadają
je wszystkie trzy zajezdnie. Poza tym na ulicach pojawiają się takŜe mercedesy O405GN. W zajezdni
Neue Vahr stacjonuje takŜe 40 nowych MANów
NG313 oraz dwa mercedesy Citaro G. JeŜeli chodzi
o autobusy 12-metrowe, to w mieście królują MANy
NL222, uzupełniane przez neoplany N4014 (starsza
wersja tej jeŜdŜącej w Poznaniu) i mercedesy
O405N. Wszystkie przegubowce są trzydrzwiowe, a
wszystkie 12-metrowce mają dwoje drzwi.
Autobusy są prawie nie do odróŜnienia wewnątrz
(poza nowymi MANami i mercedesami Citaro) –
wszędzie zastosowano te same siedzenia i tę samą
tapicerkę. Ciekawy jest takŜe układ siedzeń; przednią część autobusu po lewej stronie zapełniono podwójnymi siedzeniami, zaś przestrzeń po prawej
stronie między drzwiami a przednim kołem pozostawiono na potrzeby niepełnosprawnych i stojących pasaŜerów. Standardowe jest takŜe gniazdo w
lewej przedniej części autobusu, słuŜące do uzupełniania wody, prądu w akumulatorach i – bodajŜe
– cieczy chłodzącej. Wszystkie autobusy posiadają
takie standardowe gniazda, które podłączane są
jednocześnie do dystrybutorów, umiejscowionych
na kaŜdym stanowisku na placu.
Tak tramwaje, jak i autobusy występują w dwóch
rodzajach malowania. Stara kolorystyka (którą prezentuje wiele autobusów i Wegmannów oraz jeden
GT8N) to czerwony pas na dole białego pojazdu.
Nowe malowanie to przód w czterech kolorach
(czerwony, niebieski, Ŝółty lub zielony; autobusy
mają tylko czerwone przody) i biała reszta. Co ciekawe, reklamy dobierane są właśnie do koloru
przodu. Taką kolorystykę mają prawie wszystkie
GT8N, część Wegmannów i około 1/3 autobusów.
Obsługa pasaŜerów
Muszę przyznać, Ŝe po ponadmiesięcznych obserwacjach komunikacji w Bremie zauwaŜyłem
niewiele błędów, które mógłbym wytknąć BSAG. W
rozkładach tramwajów wykazano kursy wysokopodłogowe, a rozkłady sporządzono tak, by wysokopodłogowe Wegmanny wyjeŜdŜały głównie jako
brygady szczytowe. Na większości przystanków
zamontowano takŜe elektroniczne tablice informacyjne, które czerpią informacje na bieŜąco z radiowego systemu łączności sterowanego za pomocą
komputerów pokładowych kaŜdego pojazdu. Zapowiedzi przystanków funkcjonują we wszystkich wozach (w Wegmannach tylko akustyczne, w reszcie
pojazdów są takŜe tablice), choć jakość nagrania
daleko odbiega od poznańskiej.
TakŜe przesiadki zostały w Bremie ułatwione w
jak największym stopniu. Autobusy wjeŜdŜają na tory tramwajowe i zatrzymują się na przystankach
tramwajowych gdziekolwiek się da. TakŜe dla pasaŜerów tramwajów są ułatwienia – choć czasami
do tramwaju wsiada się „z ulicy”, to na prawie kaŜdym takim przystanku jest albo zwęŜenie jezdni, albo przybliŜenie torowiska do chodnika i oczywiście
zabezpieczenie w postaci sygnalizacji świetlnej.
Wszystkie sygnalizacje tramwajowe (poza trzema
skrzyŜowaniami, gdzie ulica z torowiskiem tramwajowym jest wyraźnie podporządkowana) i część sygnalizacji na trasach autobusowych jest wzbudzana, a na kaŜdym sygnalizatorze zamontowano 15-

sekundowe ostrzeŜenie o nadchodzącej zmianie
świateł. Dzięki temu okres oczekiwania tramwajów
na światłach zminimalizowano prawie do zera.
WaŜność komunikacji miejskiej dla miasta podkreślona jest takŜe na budowach torowisk. Najczęściej stosuje się metodę tzw. powerbaustelle – odcinek zamykany jest na weekend, podczas którego
robotnicy pracują (niestety często w teorii) 24 godziny na dobę i montują zwrotnice zapasowe. Następnie tramwaje mają do dyspozycji odcinek jednotorowy – bez przerwy do zakończenia robót.
Dzięki temu oszczędza się na objazdach i komunikacji zastępczej, a tramwaje zazwyczaj jeŜdŜą prawie bez opóźnienia.
Za wszystkie te udogodnienia przychodzi jednak
słono płacić. Brema jest podzielona na dwie strefy
taryfowe związku VBN – w strefie 100 znajduje się
większość Bremy, w strefie 101 znajduje się Bremen-Nord. Bilet jednorazowy na podróŜ w jednej
strefie kosztuje 1,85 euro, w obu strefach zaś 2,30.
Jest to więc cena porównywalna z dwiema godzinami podróŜy w dwóch strefach Berlina. Ceny biletów sieciowych są za to nieporównywalnie niskie:
odpowiednio 36 i 54 euro. BSAG i VBN oferuje taklp.

typ

1. jelcz M11
2. MAN SG192
3. ikarus 260
4. jelcz 043
5. berliet PR100MI
6. renault PR100
7. ikarus 260
8. ikarus 260
9. ikarus 260
10. ikarus 260
11. renault PR180
12. ikarus 280.02
13. dennis Lance Mel92
14. ikarus 280
15. ikarus 280
16. ikarus 405.01
17. ikarus 160P
18. jelcz 043

rok
prod.
1988
1979
1985
19834
1980
1981
1985
1985
1985
1985
1982
1976
1992
1987
1982
1994
1991
19844

nr rej.
CB 26907
BDL 2377
CB 27068
WRA 304N
PIT 6556
PIT 3859
BCE 3321
CB 27001
CB 27318
CB 26916
KWM 6597
CT 15535
WAC 4979
WIA 8486
WAA 666S
WXC 0701
PO 70667
-

1 – numer inwentarzowy poprzedniego właściciela;
2 – w latach 1979–1991 Hagener Strassenbahn
(Haskie Przedsiębiorstwo Tramwajowe) –
Hagen, Niemcy, nr inw. 844E7, nr rej. HAVA-743, w latach 1991–1994 Strassenverkehrsbetrieb (Zakł. Kom. Miejskiej) Mülheim,
Niemcy;
3 – numer w chwili przekazania; obecnie posiada
numer 3756, czyli sprzed przeniesienia z zajezdni przy Inowrocławskiej do zajezdni przy
K. Szajnochy;
4 – data odbudowy;
5 – poprzednio Saint-Etienne, Francja;
6 – poprzednio Orlean, Francja;
7 – poprzednio Eisenach, Niemcy (dawne NRD),
nr rej. FB 58 02;
8 – odbudowany przez Jelczańskie Zakłady Samochodowe i przebudowany w KPNA
(Słupsk) na wóz kempingowy;
9 – najstarszy sprawny ikarus 280 na terenie
Polski;
10 – jeden z trzech egzemplarzy w Europie przystosowanych do ruchu prawostronnego,
przebieg 252 891 km;

Ŝe bilety firmowe i semestralne – dzięki czemu moja
legitymacja studencka International University Bremen jest takŜe „duŜą sieciówką” VBN-u (na cały
obszar związku taryfowego oraz na pociągi RB i RE
do Hamburga, Hannoveru i Osnabrueck). W pojazdach BSAG moŜna za przejazd – poza gotówką u
kierowcy – płacić takŜe swoją chipową kartą bankomatową. Niestety, mimo szeroko zakrojonej akcji
reklamowej i promocji (10% rabatu na przejazdy
opłacone kartą), drogie terminale zamontowane w
kaŜdym pojeździe pozostają w zasadzie nieuŜywane.
Do ciekawostek naleŜą takŜe przenośne skrzynki
pocztowe montowane w kaŜdym tramwaju linii 6.
Listy są z nich wybierane przez motorniczego na
końcówce przy lotnisku po kaŜdym kursie, po czym
docierają do centralnej sortowni poczty, mieszczącej się właśnie przy lotnisku.
Podsumowując, Brema jest jednym z najlepszych
systemów komunikacji miejskiej, jakie do tej pory
widziałem. Prawie wszystko działa „jak w szwajcarskim zegarku”, wszystko jest takŜe zrobione z myślą o wygodzie pasaŜera. Nie moŜna jednak zapomnieć o tym, Ŝe jednorazowy przejazd w Bremie
poprzedni właściciel
MZK Bydgoszcz
PKS Bydgoszcz o. Świecie n. Wisłą2
MZK Bydgoszcz
Miejskie Przedsięb. Wod.-Kan. Wrocław
MZK Piła5
MZK Piła6
MZK Bydgoszcz
MZK Bydgoszcz
MZK Bydgoszcz
MZK Bydgoszcz
Karakow. Przed. Przewozowo-Usługowe
PKS Toruń7
MZA Warszawa
MZA Warszawa
MZA Warszawa
MZA Warszawa
MPK Poznań
osoba prywatna

jest wielokrotnie droŜszy niŜ 10-minutowy przejazd
bez ulgi w Poznaniu. I jeŜeli chodzi o róŜnicę w jakości usług, to chyba tutaj właśnie „jest pies pogrzebany”...
Autor dziękuje Martinowi von Minden za informacje.
Karol Tyszka
Źródła:
http://www.bremer-nahverkehrs.net – strona Martina von Mindena;
http://www.bahnbremen.de – strona Martina Poloczka;
http://www.bsag.de – oficjalna strona Bremer Strassenbahn A.G.
Bydgoszcz

Historyczny
tabor autobusowy
Wykaz taboru autobusowego Sekcji Komunikacji
Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy – stan
na dzień 29.09.2002 r.

malowanie
krem.-czerw. + rekl. TMMB
niebieskie + reklama
biało-czerwone
biało-niebieskie
biało-Ŝółto-czerwone
oryginalne miasta Orlean
reklama TP S.A.
reklama „Hestia”
biało-czerwone
biało-czerwone
reklama HIT
reklama PKS Toruń
Ŝółto-czerwone
Ŝółto-czerwone
biało-czerwone
Ŝółto-czerwone
zielono-Ŝółte
biało-niebiesko-czerwone

11 – autobus szkoleniowy;
12 – własność prywatna Artura Lemańskiego,
przewodniczącego Sekcji Komunikacji TMMB
Jednym z celów Sekcji Komunikacji TMMB jest
utworzenie w Bydgoszczy muzeum komunikacyjnego o charakterze ponadregionalnym. Dlatego teŜ
zwracamy się z prośbą do Czytelników o przekazywanie informacji dotyczących autobusów, które
mogłyby zasilić jego przyszłe zbiory. Adres towarzystwa: 85-169 Bydgoszcz 37, skrytka pocztowa
17. Nr telefonu komórkowego przewodniczącego
Sekcji Komunikacji – Artura Lemańskiego: 501-944722.
opracowanie: Sekcja Komunikacji TMMB
Chicago

Cywilizacja
dotarła do... USA
Wreszcie cywilizacja dotarła do Chicago. PasaŜerowie Chicago Transit Authority będą wkrótce podróŜować autobusami wyposaŜonymi w elektroniczne wyświetlacze oraz słowne anonse przystanków i tras.
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nr inw.1
3640
B40026
27563
191
184
3767
3769
2739
2762
862
T10256
6260
2422
9009
6454
1576
-

data
uwagi
przekazania
09.2000 06.2000 16.07.2001 10.07.2001 8
29.11.2001 12.2001 21.01.2002 21.01.2002 21.01.2002 21.01.2002 27.06.2002 22.08.2002 9
19.09.2002 10
20.09.2002 21.09.2002 11
21.09.2002 27.09.2002 25.06.2002 12

Przedsiębiorstwo CTA podpisało kontrakt opiewający na 14,8 mln USD z Clever Devices of Syosset
w stanie Nowy Jork. Firma ta zainstaluje w autobusach CTA systemy zautomatyzowanego anonsu
głosowego (Automated Voice Annunciation System
– AVAS) i zautomatyzowany licznik pasaŜerów (Automated Passenger Counter – APC). Systemy mają
znacznie usprawnić serwis autobusowy firmy.
Przewodnicząca CTA, Valerie Jarret, twierdzi Ŝe
„systemy będą szczególnie przydatne dla pasaŜerów, którzy nie znają trasy i/lub niedowidzą lub nie
słyszą. Usprawni to teŜ system jeśli chodzi o punktualność, czystość i bezpieczeństwo”. Ciekawe, co
pani przewodnicząca miała na myśli mówiąc o
punktualności, czystości i bezpieczeństwie? Obecnie przystanki w autobusach powinni zapowiadać
kierowcy, czynią to jednak niezwykle rzadko, przy
czym nie podają trasy.
Zautomatyzowany system zapowiedzi przystanków i terminalu docelowego działa juŜ od 2000 roku
w pociągach wspomnianego przedsiębiorstwa, a od
roku 2001 w pociągach podmiejskich firmy Metra.
Metra planuje zainstalować elektroniczne wyświetlacze w swoich nowych wagonach.
To wszystko brzmi ładnie, ale... Autobusy CTA
3

nadal posiadają tylko dwie pary drzwi, z przodu
(wejście / wyjście), i z tylu (tylko wyjście). Opłaty za
przejazd pobiera kierowca przez automat. Przystanki są usytuowane dosłownie co dwie przecznice, a takowe ich rozmieszczenie sprawia, Ŝe nawet
krótkie przejazdy w godzinach szczytu, zamieniają
się w co najmniej 30–60 minutowe „drogi przez mękę”. Sytuację pogarsza fakt, Ŝe na kaŜdym z przystanków czeka zwykle kilkunastu pasaŜerów, a
cześć z nich dopiero w autobusie szuka drobnych.
Dodajmy wszechobecne korki spowodowane wąskimi ulicami i zaparkowanymi na nich samochodami...
Rozkłady jazdy istnieją... na internetowej stronie
CTA. Zaś na wielu przystankach i terminalach moŜna znaleźć jedynie informację, Ŝe autobusy kursują,
co x minut. Od której godziny?! Ludzie narzekają na
komunikację w Polsce...
Prezydent CTA – Frank Krusi – twierdzi, Ŝe „ciągle szuka nowych technologii, by usprawnić serwis.
Po wprowadzeniu nowych systemów będziemy
mieli równieŜ dokładne informacje gdzie pasaŜerowie wsiadają i wysiadają oraz jak najlepiej dostosować się do ich potrzeb”. Ciekawe, Ŝe zmiana filmów w pociągach zajęła dokładnie 100 lat! Teraz
pociągi są wyposaŜone w tablice kierunkowe, pokazujące terminale końcowe (nadal miłościwie panują rolki z płótnem). Do 1994 roku opierano się
prawie wyłącznie na nazwach ulic i dzielnic, przez
które, wzdłuŜ których lub nad którymi kursują składy, a tylko częściowo na nazwach terminali końcowych.
AVAS określa pozycje autobusu za pomocą Globalnego Systemu Pozycyjnego, stanu licznika pojazdu, który podaje informacje o przebytej odległości oraz Ŝyroskopu, który informuje o zmianach kierunku. APC podaje informacje o liczbie pasaŜerów
równieŜ za pomocą Globalnego Systemu Pozycyjnego.
Clever Devices zainstaluje systemy we wszystkich wozach (poza tymi najstarszymi, które wkrótce
zostaną wycofane z uŜytku). Liczniki pasaŜerów
będą zainstalowane w 266 wozach (14% taboru),
co pozwoli CTA otrzymać dokładną informacje o
pasaŜerach na testowanym obszarze.
W przyszłości wszystkie autobusy CTA będą wyposaŜone w obydwa systemy. MontaŜ urządzeń,
testowanie anonsów oraz budowanie baz danych
zacznie się w grudniu 2003 roku i potrwa do końca
roku 2004.
Będzie to największe tego typu przedsięwzięcie w
USA. Firma Clever Devices zainstalowała juŜ systemy AVAS m.in. w takich miastach jak Dallas,
Washington D.C., Pittsburgh, Boston i Baltimore.
Skoro CTA i Metra juŜ zabrały się za modernizację, to kolej chyba takŜe na Pace, czyli linie podmiejskie...
Witold Wróblewski
Tramwaje świata

Wyjaśnienie
W artykule Od wagonów PCC do wagonów 105N,
który ukazał się w numerze 19 Przystanku, zapowiedzieliśmy rozpoczęcie cyklu artykułów omawiających zagadnienia techniczne stopiątek. Po publikacji artykułu okazało się jednak, Ŝe zawiera on
błędy i nieścisłości. Niektórych wątpliwości jakie
wzbudził, nie udało nam się jak dotąd obiektywnie
wyjaśnić. W tej sytuacji postanowiliśmy wstrzymać
publikację kolejnych odcinków cyklu. Za zaistniałą
4

sytuację Czytelników najuprzejmiej przepraszamy i
obiecujemy, Ŝe gdy „śledztwo” w sprawie owego artykułu zostanie zakończone, wyniki opublikujemy
niezwłocznie.
Redakcja
GOP

Komunikacja na terenie
GOP w okresie
Wszystkich Świętych
W okresie Wszystkich Świętych wprowadzone
zostały zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej terenu GOP-u wedle opisanych poniŜej zasad.
31 października
- KZK GOP Katowice i MZKP Tarnowskie Góry
Linie tramwajowe i autobusowe kursowały według
rozkładów jazdy na niedziele i święta.
- MZK Tychy
Linie trolejbusowe i autobusowe kursowały według rozkładów jazdy obowiązujących w dni robocze, za wyjątkiem linii nr 2 i 254, które otrzymały
specjalny rozkład (zwiększono liczbę kursów) i obsługiwane były taborem o zwiększonej pojemności.
1 listopada 2002 roku
- KZK GOP Katowice
Uruchomione zostały specjalne linie autobusowe,
kursujące na trasach: Katowice Dworzec PKP – Katowice Cmentarz Komunalny (częstotliwość co 30
minut), Trynek Pętla – Gliwice Cmentarz Komunalny (częstotliwość co 10 minut), Gliwice Plac Piastów – Gliwice Cmentarz Komunalny (częstotliwość
co 10 minut), Gliwice Cmentarz Centralny – Gliwice
Cmentarz Lipowy (częstotliwość co 12–13 minut),
Gliwice Plac Piastów – Gliwice Cmentarz Lipowy –
Szobiszowice Cmentarz św. Wojciecha (częstotliwość co 15 minut).
Jak w dni robocze kursowały linie tramwajowe: 3,
22, 26, 27 i 32 oraz autobusowe: 2, 6, 7, 12, 22, 23,
26, 30, 34, 39, 55, 68, 74, 84, 90, 92, 122, 144,
146, 147, 150, 155 (bez obsługi przystanku Ruda
Tesco), 165, 175, 188, 201, 220, 221, 223, 230
(bez obsługi przystanku Ruda Tesco), 255 (bez obsługi przystanku Ruda Tesco), 292, 296, 600, 601,
616, 619, 622, 633, 634, 664, 665, 673, 674, 720,
803, 806, 809, 949, 952/953, 969, 974 i MB. Na liniach autobusowych: 188, 600 i 601 wprowadzono
tabor o większej pojemności.
Według sobotniego rozkładu jazdy kursowały linie
tramwajowe: 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 24, 25, 29, 40 i 41 oraz autobusowe: 8 bis, 10,
14, 16, 20, 24, 28, 32, 35, 40, 42, 46, 49, 61, 66,
70, 71, 72, 79, 80, 96, 97, 98, 99, 110, 115, 116,
121, 135, 138, 149, 169, 190, 194, 213, 238, 260,
266, 269, 288, 297, 617, 623, 663, 692, 699, 721,
722, 723, 788, 801, 807, 808, 811, 814, 823, 840,
888, 901, 910, 912, 921, 928 i 931. Na liniach
tramwajowych numer: 7 (2×105N), 9 (2×105N), 11
(1×102N), 13 (1×102N), 14 (2×105N lub 1×102N),
16 (2×105N lub 116Nd), 17 (1×102N), 40 (2×105N)
oraz autobusowych: 11, 13, 18, 27, 43, 44, 47, 48,
57, 59, 76, 77, 88, 100, 111, 126, 127, 130, 132,
139, 183, 227, 259, 608, 624, 632, 635, 637, 708,
911 wprowadzono tabor o większej pojemności.
Według rozkładów jazdy niedzielnych kursowały
linie tramwajowe numer: 4, 19 i 21 oraz autobusowe: 8, 9, 41, 51, 58, 67, 81, 91, 104, 106, 107, 120,
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125, 140, 154, 160, 166, 177, 182, 187, 196, 198,
200, 215, 234, 243, 277, 604, 636, 637, 644, 653,
662, 669, 675, 676, 677, 710, 719, 805, 815, 830,
922, 926, 982 i 995. Na liniach tramwajowych: 4, 19
i 21 oraz autobusowych: 0, 37, 50, 156, 186, 197,
286, 299, 688, 689 i 820 wprowadzono tabor o
większej pojemności (linie tramwajowe – tabor
2×105N).
Według świątecznych rozkładów jazdy, bez obsługi centrów handlowych, prowadzona taborem o
zwiększonej pojemności, kursowała linia autobusowa nr 850. Według specjalnych rozkładów jazdy
kursowały linie tramwajowe nr: 30 (częstotliwość
15-minutowa, tabor 1×105N), 35 (częstotliwość 40minutowa, tabor 1×105N) i 38 (dwa pociągi typu N)
oraz autobusowa nr 109.
Nie kursowały linie tramwajowe numer: 23, 28 i
41bis oraz autobusowe: 58bis, 60, 86, 89, 93, 101,
108, 119 bis, 133, 141, 162, 167, 176, 178, 184,
193, 199, 202, 209, 217, 219, 221, 235, 236, 242,
250, 257, 258, 270, 280, 615, 618, 648, 678, 693,
695, 702, 735, 750, 752, 753, 800, 802, 804, 810,
812, 813, 817, 818, 821, 825, 831, 835, 869, 880,
900, 932, 933, 935, 936, 954, 989, 998, S-2, S-3, S4, S-5, S-6, S-7, S-8, S-9, S-10, S-11, S-12, S-13.
Komunikacja nocna funkcjonowała według rozkładów jazdy obowiązujących w niedziele i święta.
- MZKP Tarnowskie Góry
Linie autobusowe kursowały według świątecznych rozkładów jazdy, za wyjątkiem linii nr 143,
kursującej według rozkładu „roboczego”. Linię numer 129 obsługiwano taborem o zwiększonej pojemności.
- MZK Tychy
Uruchomione zostały specjalne linie autobusowe:
CmA na trasie Wartogłowiec Cmentarz Komunalny
– Tychy Dworzec PKP – Tychy Grota-Roweckiego
– Wartogłowiec Cmentarz Komunalny (częstotliwość co około 5–10 minut), CmB na trasie Wartogłowiec Cmentarz Komunalny – Tychy Stoczniowców – Tychy Piłsudskiego – Wartogłowiec Cmentarz Komunalny (częstotliwość co około 5–10 minut), CmC na trasie Wartogłowiec Cmentarz Komunalny – Tychy Grota-Roweckiego – Paprocany –
Wartogłowiec Cmentarz Komunalny (częstotliwość
co około 5–10 minut), CmD na trasie Mikołów Dworzec PKP – Wartogłowiec Cmentarz Komunalny –
Bieruń Stary Dworzec PKP (6 kursów w ciągu dnia).
Linie trolejbusowe i autobusowe kursowały według świątecznych rozkładów jazdy, za wyjątkiem
linii 36, która jeździła według rozkładu jazdy na dni
robocze, linii nr 1 i 268 – według rozkładów sobotnich i linii nr 2 i 254 – według specjalnych rozkładów jazdy (zwiększona liczba kursów); na wszystkie wyekspediowano tabor o zwiększonej pojemności.
2 listopada 2002 roku
- KZK GOP Katowice i MZKP Tarnowskie Góry
Specjalne linie autobusowe oraz linie tramwajowe
kursowały na takich samych zasadach, jak w dniu 1
listopada. Linie autobusowe i komunikacja nocna
według rozkładów jazdy na soboty.
- MZK Tychy
Uruchomione zostały specjalne linie autobusowe:
CmA (częstotliwość co około 30–40 minut), CmB
(częstotliwość co około 30–40 minut), CmC (częstotliwość co około 30–40 minut). Linie trolejbusowe
i autobusowe kursowały według sobotnich rozkła-

dów jazdy, za wyjątkiem linii nr 2 i 254, które kursowały według rozkładów specjalnych (o zwiększonej liczbie kursów) i obsługiwane były taborem o
zwiększonej pojemności.
3 listopada 2002 roku
- KZK GOP Katowice i MZKP Tarnowskie Góry
Linie tramwajowe i autobusowe kursowały według
świątecznego rozkładu jazdy.
- MZK Tychy
Linie trolejbusowe i autobusowe kursowały według rozkładu niedzielnego, za wyjątkiem linii nr 2 i
254, które kursowały według specjalnych rozkładów
jazdy (zwiększona liczba kursów) i obsługiwane były taborem o zwiększonej pojemności.
Ponadto w okresie Wszystkich Świętych, w
związku ze zmianą organizacji ruchu przy cmentarzach, zmienione zostały trasy niektórych linii autobusowych.
- KZK GOP Katowice
Zmiany tras dotyczyły następujących linii:
- linie nr 57, 93, 258, 259, 280 i 692 w Gliwicach,
które w dniach od 31 października do 3 listopada
kursowały w kierunku do Osiedla Waryńskiego
ulicami Andersa i Styczyńskiego;
- linie nr 187, 209, 699 i 702 w Gliwicach w dniach
od 31 października do 3 listopada w kierunku
Osiedla Obrońców Pokoju kursowały ul. Toszecką – św. Wojciecha – Jałowcową; przystanki
Szobiszowice Lisia i Szobiszowice Myśliwska
przeniesione zostały na ul. św. Wojciecha; ponadto uruchomione dla tych linii zostały dodatkowe przystanki – na ul. św. Wojciecha przy bramie
wejściowej na cmentarz oraz na ul. Myśliwskiej
przed skrzyŜowaniem z ul. Bończyka;
- linie nr 607 i 708 w Bytomiu, które w dniu 1 listopada kursowały w obu kierunkach ul. Powstańców Śląskich – Czarneckiego – Orląt Lwowskich
– Piekarską;
- linie nr 26, 299, 616, 805 i 926, które w Będzinie
od 31 października do 2 listopada kursowały do
ul. Małobądzkiej ulicami śeromskiego i Słowiańską;
- linia nr 901 w Będzinie, która od 31 października
do 2 listopada kursowała od ul. RóŜy Luksemburg: RóŜyckiego – Asynka – Barlickiego i Słowackiego.
- MZKP Tarnowskie Góry
Dla linii 129 w dniach od 31 października do 4 listopada uruchomiony został tymczasowy przystanek przy cmentarzu w Potępie przy ul. Tarnogórskiej.
- MZK Tychy
Zmiany tras dotyczyły następujących linii:
- linii nr 2 i 254 w Tychach, dla których w dniach od
31 października do 3 listopada przystankiem początkowym i końcowym był przystanek Wartogłowiec Cmentarz Komunalny, nie były obsługiwane przystanki Wartogłowiec Pętla i Wartogłowiec Dzwonkowa;
- linii nr 131 w Tychach, która w dniach od 31 października do 3 listopada pomiędzy przystankami
Wartogłowiec Czarna i Wartogłowiec Most kursowała w obu kierunkach ul. Czarną i Oświęcimską z obsługą wszystkich przystanków na tej trasie; nie były obsługiwane przystanki Wartogłowiec Zwierzyniecka, Wartogłowiec Kościół,
Wartogłowiec Pętla i Wartogłowiec Dzwonko-

wa.

Andrzej Soczówka
Zabrze

Zabrze
– powrót tramwajów
15 października – po ponad dwóch miesiącach
przerwy – centrum Zabrza przywrócona została
komunikacja tramwajowa. Remont ul. Wolności nie
został jeszcze definitywnie zakończony – prace
nadal trwają, tym niemniej jednak zostały posunięte
do takiego etapu, Ŝe moŜliwe było przywrócenie ruchu tramwajów. Do czasu zakończenia remontu
przesunięty w obydwie strony został przystanek
Plac Wolności (poza miejsce prowadzenia prac o
około 200 m w kierunku południowo-zachodnim od
dotychczasowej lokalizacji). Przywracając ruch,
wprowadzono zmiany rozkładów jazdy linii numer 3,
4, 5, 8, 18, 29 i 30 oraz zlikwidowano pociągi nocne
PN-232, PN-241, PN-242 i PN-243.
NajpowaŜniejszą z wprowadzonych zmian jest
zmiana trasy linii tramwajowej 5, która to – w
związku z likwidacją dotychczasowej pętli przy Placu Dworcowym w Zabrzu – została wydłuŜona do
pętli Zabrze Lompy. Na linii zachowano dotychczasową częstotliwość kursowania pociągów co 20 minut, ale jest ona teraz obsługiwana pojedynczymi
wagonami. WydłuŜenie trasy pociągnęło za sobą
konieczność zwiększenia ilości pociągów; obecnie
na linii jest ich 6 – pociągi 501 i 502 uruchamiane
są przez ZKT-3 Bytom, a pociągi 503, 504, 505 i
506 przez ZKT-4 Gliwice, wszystkie taborem typu
1×105N. W dni robocze w godzinach wieczornych
na pętli Zabrze Lompy pociągi 503 i 505 są przedysponowywane na linię 4 (odpowiednio są to pociągi 421 i 424). W dni wolne linia kursuje z częstotliwością co 30 minut i jest obsługiwana przez 4 pociągi – 501 i 502 uruchamiane przez ZKT-3 Bytom
oraz 503 i 504 przez ZKT-4 Gliwice, wszystkie taborem typu 1×105N.
Na linii numer 3 wprowadzony został taki sam
rozkład jazdy we wszystkie dni tygodnia, z zachowaniem dotychczasowej 20-minutowej częstotliwości. Jednak zmniejszona została efektywność rozkładu jazdy poprzez wprowadzenie dodatkowego
pociągu. Wszystkie kursy, od 301 do 305, uruchamia ZKT-4 Gliwice w dni robocze taborem 2×105N,
w dni wolne 1x105N. W godzinach nocnych za dotychczasowe kursy pociągów nocnych uruchomiany
jest pociąg 3011 (tabor 1×105N). W godzinach wieczornych na linii wprowadzona została częstotliwość 30-minutowa. Jest to o tyle intrygujące, Ŝe
układ mijanek na tej jednotorowej linii pozwala w
zasadzie na prowadzenie ruchu z częstotliwością
co 20 minut. Nie oznacza to jednak – jak pokazuje
poniŜszy przykład – Ŝe inne częstotliwości, nie będące całkowitą krotnością częstotliwości technicznej nie są moŜliwe.
Wprowadzenie 30-minutowej częstotliwości ruchu
było moŜliwe z uwagi na fakt istnienia odcinka dwutorowego na odcinku Zabrze Plac Teatralny – Zabrze Lutra (mijanka przy 20-minutowej częstotliwości ruchu przypada na przystanku Zabrze Plac
Wolności) i wynikający z rozkładu jazdy czas przejazdu na odcinku Zabrze Lutra – Makoszowy Dworzec PKP – 15 minut. W ten sposób, nie uŜywając
mijanki Zabrze Park Świerczewskiego, wprowadzając bezpostojowy przejazd przez pętlę Makoszowy
Dworzec PKP, przesuwając mijankę z Placu Wolności na przystanek Zabrze Lutra oraz wprowadza-
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jąc dwuminutowe postoje na mijankach Zabrze Pole
Ludwik (w kierunku do Mikulczyc) i Zabrze Lutra (w
kierunku do Makoszów), linia numer 3 kursuje wieczorem co 30 minut i nie mija się na odcinkach jednotorowych.
Linia 4 kursuje w dni robocze z częstotliwością co
10 minut i jest obsługiwana przez 13 pociągów (o
numeracji 401–413), uruchamianych przez ZKT-4
Gliwice taborem 2×105N. W dni robocze wieczorem
wprowadzone zostały podmiany składów na pojedyncze wagony. Odbywają się one w sposób następujący: pociągi 421 i 424 są przedysponowywane z linii nr 5, pociąg 423 z linii numer 29, zaś pociągi 422, 425 i 427 wyjeŜdŜają z zajezdni i dokonują podmiany zjeŜdŜających w tym czasie pociągów
2×105N z zachowaniem moŜliwości przesiadki dla
pasaŜerów. W ramach ciekawostki: zastosowana
numeracja pociągów dla godzin wieczornych ma
charakter nieciągły w przyjętym zakresie – nie istnieje pociąg 426.
W soboty w godzinach 8:00–14:00 zwiększona
została częstotliwość kursowania linii z dotychczasowej 15-minutowej do 10-minutowej, poza tym
okresem linia kursuje z częstotliwością co 15 minut,
podobnie jak w niedziele i święta. W soboty linia
jest obsługiwana przez 12 pociągów (o numeracji
401–412), a w niedziele i święta przez 9 pociągów
(o numeracji 401–409), uruchamianych taborem
1×105N przez ZKT-4. Dwa pociągi linii 4 wykonują
codziennie kursy w godzinach nocnych za zlikwidowane pociągi nocne. Ciekawostką jest to, Ŝe w
niedzielę rano istnieją przez krótką chwilę dwa pociągi o numerze 405. Mianowicie: pociąg 405 wyjeŜdŜa z zajezdni w sobotę o 4:57, a zjeŜdŜa w niedzielę o 4:58, przy czym w niedzielę znów wyjeŜdŜa
o 4:57 i zjeŜdŜa w poniedziałek o 4:58. Efekt: w nocy z soboty na niedzielę od 4:57 do 4:58 istnieją
dwa pociągi o numerze 405. Nie jest to jedyny drobiazg wymagający poprawki w rozkładzie linii 4 –
występują tam takŜe mijanki na odcinkach jednotorowych, konieczne będą niewielkie korekty pojedynczych kursów.
Linia 29 kursuje w dni robocze z częstotliwością
co 20 minut, a w godzinach wieczornych oraz w dni
wolne od pracy co 30 minut, czyli praktycznie według dotychczasowych załoŜeń rozkładowych. W
dni robocze linia obsługiwana jest przez 5 pociągów
(o numeracji 291–295), w dni wolne przez 4 pociągi
(o numeracji 291–294) taborem typu 1×105N przez
ZKT-4 Gliwice. W dni robocze wieczorem pociąg
295 jest przedysponowywany na pętli Lompy na
pociąg 423. W godzinach nocnych za dotychczasowe kursy pociągów nocnych uruchomiany jest
codziennie pociąg 2911 (tabor 1×105N). W poprzednim rozkładzie linia numer 29 obsługiwana była w dni wolne od pracy oraz w dni robocze w godzinach wieczornych przez 3 pociągi, obecnie są to
4 pociągi.
Podobnie zwiększona została ilość kursujących
pociągów na linii numer 18 w dni wolne od pracy.
Obecnie linia ta obsługiwana jest w dni robocze
przez 5 pociągów (o numeracji 181–185), a w dni
wolne przez 4 pociągi (o numeracji 181–184) uruchamiane przez ZKT-3 Bytom taborem 1×105N.
Zwiększona została ilość kursów na linii 30. Jest
to forma częściowej rekompensaty za zmiany obsady taborowej wprowadzone na linii 5. Linia 30
kursuje w dni robocze z 10-minutową częstotliwością ruchu (dotychczas na tej linii rozkład był nieregularny, a odstęp czasowy między poszczególnymi
kursami wynosił 10 lub 20 minut), obsługiwana
przez 6 pociągów (o numeracji 301–306) taborem
5

uruchamianych przez ZKT-3 Bytom – 1×105N.
Przywrócone zostało kursowanie linii 30 w soboty;
obecnie linia kursuje częstotliwością co 30 minut w
godzinach od 8:00 do 14:00, obsługiwana jest przez
2 pociągi (o numeracji 301 i 302) uruchamiane
przez ZKT-3 Bytom taborem 1×105N. W niedziele i
święta linia nie kursuje. W dni robocze w godzinach
popołudniowych na Placu Sikorskiego w Bytomiu
pociągi 302 i 304 zostają przedysponowane na linię
9 (odpowiednio są to pociągi 911 i 917). Za zlikwidowane kursy PN232 kursuje codziennie linia 30 –
kursy te wykonuje pociąg nr 3011 obsługiwany taborem typu 1×105N, przedysponowany ze zjeŜdŜającego dotychczas do zajezdni pociągu numer 82.
Bilans pracy przewozowej dla Przedsiębiorstwa
Komunikacji Tramwajowej w Katowicach nie uległ

Z

k r a j u

Białystok
Linie
A Proklamowano likwidację linii 21s i powstanie
nowej linii 28. Jej trasa przebiega tak, jak kiedyś
21s, ale wydłuŜono ją do Towarowej. Operatorem
jest KPK wysyłający nań wozy pojedyncze.
Adam Dubis

Bielsko-Biała
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
autobusy
022 Big Star
IDEA
720 Perfekt Agd malowanie miejskie
Paweł Adamus

Brema
Tabor
T 7 i 8.10. na bocznicy kolejowej przy zajezdni
Neustadt załadowano na wagony kolejowe GT4 o
numerach 3502, 3503, 3506, 3508 i 3511 oraz doczepki GB4 3701, 3702, 3703, 3704 i 3708. Tramwaje – podobnie jak wiele poprzedników – pojechały do Timisoary w Rumunii.
Magazyn 995
19.10. W nocy z soboty na niedzielę około północy skład GT4+GB4 3552+3752, obsługujący kurs
nocnej linii N11 do Arsten, wypadł z szyn na moście
Wilhelm-Kaisen-Bruecke. Skład otarł się o niskopodłogowca GT8N jadącego z naprzeciwka, przejechał około 100 metrów, staranował wysepkę uliczną
i zatrzymał się na krawęŜniku mostu niecałe 3 metry od barierki. W spektakularnym wykolejeniu
ucierpiały dwie osoby. Tramwaj raczej lekko ucierpiał jak na taki wypadek (złamany sprzęg i pantograf, otarcia między doczepą i pierwszym wagonem, lekko uszkodzone wózki). Przyczyny wypadku
nie są jeszcze znane.
Karol Tyszka

Bydgoszcz
Rozmaitości
! Znany juŜ dobrze miłośnikom kolei autobus
szynowy Partner produkcji PESA Bydgoszcz, zapragnął ostatnio zwrócić na siebie uwagę równieŜ
amatorów transportu miejskiego. Podczas kilku6

większym zmianom. Chwilowe zwiększenie pracy
przewozowej, jakie miało miejsce 1 września
(wprowadzenie na linię nr 40 większej ilości pociągów obsługiwanych taborem 2×105N) miało jedynie
charakter kompensacyjny dla zmian wprowadzonych w Zabrzu od 15 października. Tak naprawdę
zwiększeniu uległ jedynie udział kosztów stałych z
uwagi na wprowadzenie kolejnych nieefektywnych
rozkładów jazdy.
Natomiast po wszystkich zmianach pewną zagadką i zarazem kwestią owiana nutą sceptycyzmu,
pozostaje to w jaki sposób miasto Zabrze zamierza
konsekwentnie realizować własną strategię rozwoju? OtóŜ Strategia rozwoju miasta Zabrze przewiduje budowę między innymi zintegrowanego węzła
przesiadkowego wszystkich trakcji w oparciu o dwo-

i

z e

dniowego tournée po torach Pomorza i Kujaw, w
czasie którego wcielał się w planowe pociągi na
róŜnych liniach, zaliczył równieŜ typowo miejską
trasę Bydgoszcz Główna – Bydgoszcz Fordon.
Ruch na tym odcinku – podobnie jak na kilku innych
w regionie – prowadzony jest dzięki dofinansowaniu
przez Urząd Marszałkowski (cztery pary pociągów
w dni robocze obsługuje jeden skład EN57). Partner
wydaje się być zdecydowanie lepiej dostosowany
do potoków pasaŜerskich na tej linii, niemniej jednak nieco kuriozalnym byłby fakt obsługiwania zelektryfikowanej linii pojazdem spalinowym.
A 22.10. na przystanki autobusowe przy ul. Fordońskiej w Brdyujściu powróciły... blaszane wiaty,
odmalowane w barwy Ŝółto-niebieskie. Zainstalowane jakiś czas temu wiaty aluminiowe z szybami
hartowanymi zdemontowano i wywieziono. Nie wiadomo co było przyczyną takiego zabiegu. MoŜemy
przypuszczać, Ŝe wandalizm.
Jarosław Girstun, DM

Bytom
Tabor
A Sporą sensacją dla miłośników było pojawienie
się w bytomskim PKM-ie „nowego” Jelcza M11.
Rzeczony pojazd nosi numer 7807 i to właśnie ów
numer był dla miłośniczej braci zagadką. Jego poprzedni numer to 7312. Autobus ma teŜ nieco inne
logo firmy.
Bartosz Mazur

Częstochowa
Rozmaitości
! Październik przyniósł nam kolejne i to znaczące zmiany w częstochowskim układzie komunikacyjnym. Mamy w końcu zapowiadaną 4-minutową
częstotliwość na linii tramwajowej. Ale nie jest tak
róŜowo jak być powinno. JuŜ na samym początku
błąd związany z brakiem moŜliwości mijanki na pętli
Fieldorfa; tramwaj 1/16 po prostu zjeŜdŜa sobie z
Kucelina do zajezdni o godzinie 8:43, tworząc nienaturalną „dziurę” w kursowaniu, która wynosi 8 minut. Ponadto ciekawe są fragmenty rozkładu odjazdów z Kucelina (dla linii 1); tu dla przykładu godziny
17:55, 17:59 i 18:16, do tego dodajmy odjazdy linii
13 – 17:51 i 17:58. Wiele szczęścia przed 18:00,
potem duŜo gorzej... Od 1.11. zmieniły się rozkłady
jazdy linii 28 i 33. O ile w przypadku tej pierwszej
zmiany nie są wielkie, tak rozkład 33 zmienia się
całkowicie. Póki co linię tę zaszczycił autobus prze-
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rzec kolejowy. Patrząc na dotychczasowe zmiany w
układzie komunikacyjnym miasta Zabrze stwierdzić
naleŜy, Ŝe cel ten będzie trudno zrealizować dokonawszy fizycznej likwidacji pętli tramwajowej przy
dworcu kolejowym w Zabrzu.
Z dniem 1 listopada 2002 roku zostały wprowadzone kolejne zmiany w komunikacji tramwajowej,
polegające na likwidacji PN-231 oraz zmianie rozkładu jazdy linii nr 19: zwiększona została częstotliwość kursowania linii w soboty w godzinach od 8
do 14 z 15-minutowej do 10-minutowej, ponadto
wprowadzone zostały w godzinach nocnych dodatkowe kursy za zlikwidowany PN-231.
Andrzej Soczówka

ś w i a t a
gubowy, co dziwi, jeśli się przyjrzeć nienajlepszemu
stanowi mostka na ul. Kolorowej. Za to coraz więcej
rozkładów obsługiwanych przez autobusy przegubowe, zaszczycanych jest obecnością autobusu
krótkiego. Nałogowo „krótki” pojawia się na 22/4,
ale równieŜ na 12, 18, 26 i innych. Nie napawa to
optymizmem pasaŜerów korzystających z tych linii.
Mamy za to nowe przystanki. Autobusy 51, 52, 62
zatrzymują się na przystanku Sobieskiego PKS jadąc w kierunku Gnaszyna, dając tym samym moŜliwość przesiadki z tramwaju bez konieczności spaceru na Focha. Zapomniano o jednym: Ŝe z przystanku tego startują autobusy linii 22 wyjeŜdŜające
z zajezdni w kierunku Łojek. Osobiście widziałem
podjeŜdŜające 22/4 o 13:49 na przystanek, jednak
nie ma na nim Ŝadnej informacji o tym kursie. Jest
natomiast zamalowany, ale widoczny rozkład zjazdów linii 22 z przystanku Wolności PKS do zajezdni
z podanym czasem przejazdu 5 minut. I po co to
komu, na co? CzyŜby planowano w MPK, Ŝe autobusy przy zjazdach mają zabierać pasaŜerów do ul.
Źródlanej? Niekorzystny jest układ zjazdowy, gdzie
autobusy jadąc z Fieldorfa zatrzymują się na Nowowiejskiego przy liceum, a później dopiero na
Wolności PKS. Początkowy układ opierał się na
zjeździe z przystanku Korczaka, połoŜonego najbliŜej przystanku na ul. Sobieskiego. Podobnie kursy
z Łojek omijają przystanek Sobieskiego Budex (niektórzy kierowcy jeŜdŜą na pamięć i uznają ten postój). Czy nie mogłyby się tu zatrzymywać wszystkie kursy, biorąc pod uwagę, Ŝe zimą przejście do
przystanku pod USC przypomina przejście przez
lodowisko? Okazuje się, Ŝe reforma dotknęła równieŜ firmę Biesy, obsługującą linie do hipermarketu
Auchan. Nie pojawiają się juŜ praktycznie autobusy
przegubowe na linii W relacji Westerplatte – Auchan. RównieŜ często na linii F z Focha pojawiają
się krótkie autobusy. Rozkosz w piątki i soboty...
Oznaczeń nie mają do dziś linie Auchan – Raków –
Auchan i Auchan – Myszków. Przypomnieć naleŜy,
Ŝe dojechać do Auchan od jakiegoś czasu moŜna
równieŜ trzema liniami podmiejskimi MPK (wcześniej tylko 68). Są to 65, 68 i 70. Bardzo często na
liniach tych moŜna spotkać jelcze L-11, których
Częstochowa posiada trzy (numeracja 380–382).
Prócz tego zdradzają swą obecność na linii 69,
gdzie lotnicze siedzenia, firaneczki i nazwa pętli docelowej – Mazury – dają całkiem sympatyczne skojarzenia.
Janusz Karlikowski

Elbląg
Linie
T Od 11.10. w związku z pracami drogowymi w
rejonie skrzyŜowania Browarna / Brzeska, wstrzymany był ruch tramwajów w ciągu ulicy Browarnej i
Obrońców Pokoju. Przebudowę układu drogowego
wymusiło tworzenie dojazdu do nowego mostu
przez rzekę Elbląg. Nowy przejazd tramwajowy wykonano w technologii węgierskiej, ponadto wymieniając tory na odcinku około 100 m i sieć trakcyjną
wraz z słupami na odcinku 300 m. Organizacja ruchu tramwajowego w czasie robót była ciekawa:
tramwaje linii 1 i 3, jadące z kierunku centrum, kończyły bieg na przystanku Stocznia, skąd – po wysadzeniu pasaŜerów – cofały w kierunku zajezdni.
Tam z kolei zmieniały kierunek na trójkącie i udawały się w drogę powrotną. Autobusy linii zastępczej Lz (skomunikowane z tramwajami), kursowały
na trasie: Browarna (stocznia) – Obrońców Pokoju
– Robotnicza – Węgrowska – Płk Dąbka – al. Odrodzenia – Mazurska – Browarna (zajezdnia). Normalny ruch tramwajowy został przywrócony 19.10.
około godziny 15:00.
Jarosław Girstun

Gdańsk
Tabor
T Trwają przeglądy techniczne taboru gospodarczego. Prócz tego w naprawie średniej znajduje
się skład 105Na 1364+1365+1366, do NG z przebudową oddano skład 105Na 1269+1270, zaś naprawa awaryjna czeka rozbitego 1329. 105N 1217’’
zostanie za to przebudowany na techniczny 900’’. Z
ciekawostek: do uszkodzenia podwozia oraz wybicia szyb przednich i bocznych doszło w gospodarczej eNce 9016 zaraz po wjeździe na nibyskończony odcinek toru Pomorska – Kołobrzeska.
Wagon kilka tygodni stał, czekając na przegląd.
Przywrócono go do ruchu, jednak okazało się, Ŝe
Gdańsk nie posiada juŜ szyb do N3! Przednią udało
się jakoś wstawić, lecz zamiast 2 „lufcików” przednich oraz szyby w drzwiach, wprawiono dykty.... To
juŜ ostatni sprawny przedstawiciel typu N3 w Gdańsku. Bliźniaczy wagon 9014 został skreślony ze
stanu i oczekuje na lepsze czasy w lakierni zajezdni
Nowy Port.
T Liczne kolizje wóz-wóz sprawiły, Ŝe przez krótki
czas zauwaŜyć dało się nietypowy skład:
1267+1372+1373. Spięto równieŜ innego dziwoląga: 1371+1318, jednakŜe faktem jest, Ŝe nie opuścił
on nigdy bram zajezdni. Nietypowy skład, jaki moŜemy jeszcze wymienić to: 1382+1330 (1329 stoi w
warsztatach po wypadku z 1305 na węźle Kliniczna). Obecnie jest aŜ 49 składów (plus 2 wagony pojedyncze) w malowaniu miejskim, w tym jeden skład
w malowaniu historycznym.
Krystian Jacobson

Gorzów Wielkopolski
Linie
A T Jak co roku w okresie Wszystkich Świętych
oraz w jego czasowej okolicy MZK Gorzów Wlkp.
uruchomiło linię komunikacji autobusowej specjalnej C, kursującą na trasie: Hotel Mieszko – Meblostyl – PwiK – Cmentarz I – Cmentarz II, z powrotem
zaś: Cmentarz II – Cmentarz I – Baza PEDK – Meblostyl – PzMot – Biowet. Linię uruchomiono na
okres od 28.10. do 4.11. W dniach 28.10. oraz
29.10., a takŜe 4.11. linia kursowała z częstotliwością 15-minutową W dniach 30.10., 31.10., 2.11.,
3.11. linia kursowała z częstotliwością 8-minutową,

a 1.11. z następującymi częstotliwościami: od 6:00
do 8:00 co 5 minut, od godziny 8:00 do 9:30 co 3
minuty, od godziny 9:30 do 17:30 co 1 minutę, od
godziny 17:30 do 19:00 co 5 minut. Na wszystkich
przystankach połoŜonych w kierunku Cmentarza
Komunalnego przy ul. świrowej oraz na przystankach przy cmentarzu, zostały zlokalizowane dodatkowe punkty sprzedaŜy biletów, a na przystankach
przy Hotelu „Mieszko” oraz na pętli przy cmentarzu
działały punkty informacyjne MZK. W dniu 1.11.
uruchomione zostały dodatkowe kursy autobusów
na liniach 108 do Borka i 116 do Deszczna. W
dniach 1 i 2.11. autobusy linii 100, 101, 104, 124,
127, 128, 214, 224 nie zatrzymywały się na przystanku Hotel „Mieszko”. Przystanek dla tych linii
usytuowano 100 m wcześniej, naprzeciwko LOK-u.
W Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny zamknięto ul. Słowiańską i zawieszono linie 123 i 223, a
samego 1.11. zawieszone zostały równieŜ linie A i
B. Poza tym we wspomnianych dniach skorygowano trasy dla linii 104, 128, 214, które w kierunku
centrum skręcały z al. Odrodzenia w ul. Mieszka I,
a następnie w ul. Mickiewicza. Niskopodłogowe autobusy marki Solaris nie obsługiwały linii:
- 123 w dniach 28.10.–3.11.;
- 101, 113, 125 w dniach 31.10.–3.11.;
- 124, 126, 130 w dniu 1.11.
Autobusy z tych linii obsługiwały linię specjalną
C. W dniach 1–3 listopada obowiązywał teŜ specjalny rozkład jazdy dla linii tramwajowych. 1.11.
tramwaje w szczycie od godziny 9:00 do godziny
19:00 kursowały co 10 minut, natomiast po szczycie
co 20 minut. W dniu 2 i 3.11. linie tramwajowe w
szczycie od godziny 09:00 do godziny 17:00 kursowały co 15 minut, po szczycie co 20 minut.
Marcin Pejski

Kielce
Rozmaitości
! W czwartek 24.10. Zarząd Miasta Kielce podjął
decyzję o likwidacji Miejskiego Zakładu Komunikacji. Nie oznacza to jednak, Ŝe kielczanie nie będą
mieli czym jeździć. Zakład przestał działać wcześniej – 1.01.; na jego miejsce zaś powołano nową
spółkę MPK Sp. z o.o. Zarząd Miasta zdecydował
równieŜ, Ŝe kasa miejska pokryje stratę MZK, która
wynosi około 1,1 miliona złotych.
Michał Musiał

Kraków
Tabor
T Od 29.10. na ulicach miasta moŜna spotkać
zwiększoną ilość składów potrójnych. Powód?
Święto Zmarłych. JuŜ w poprzedzającym je tygodniu na linii 13 aŜ 10 z 13 brygad obsługiwały składy 3×105Na. Pojawiły się teŜ ciekawe składy, przykładowo 827+828+855. Hitem jednak okazał się
wagon 787 (dla niewtajemniczonych: jedyna krakowska stopiątka z zasłoniętymi wózkami), prowadzący pociąg z wagonami 780+781. Powrócił równieŜ uszkodzony przed kilkoma tygodniami w wypadku potrójniak 926+927+928.
Linie
A T W dniu Wszystkich Świętych po Krakowie
jeździło sześć specjalnych linii tramwajowych (91–
96), zawieszone zostały linie 5 i 24 a linie 1, 2, 11 i
23 jeździły według specjalnych rozkładów jazdy.
Uruchomiono dwanaście dodatkowych linii autobusowych (901–912) a linie 105, 129, 130, 142 i 184
opatrzono specjalnym rozkładem jazdy. Linię 92
(łącząca Nowe Bronowice z Cmentarzem Rakowickim) moŜna było zobaczyć juŜ w weekend 26 i
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27.10. W sobotę 26.10. obsługiwano ją czterema
brygadami 3×105Na. Niska frekwencja spowodowała, Ŝe w niedziele wyjechały juŜ tylko składy podwójne. Linię 92, prócz 1.11. uruchomiono takŜe
31.10. i 2–3.11. W Dniu Zadusznym i w niedzielę
pojawiła się takŜe linie 95 (Cm. Rakowicki – Wzg.
Krzesławickie – Cm. Grebalow) oraz autobusy 902
(Cm. Batowice – Os. Ruczaj), 904 (Cm. Batowice –
Wieliczka), 906 (Cm. Batowice – Cm. Grebalow).
A Od 31.10. zmieniła się trasa linii 123. Autobusy
na odcinku Mistrzejowice – Klasztorna kursują bez
zmian, a następnie przez nowootwarty Most Wandy
– Półłanki – Christo Botewa – płk Dąbka – Mierzei
Wiślanej – Lipska – Saska (przystanek końcowy).
Autobusy omijają dotychczasową pętlę Lesisko.
Michał Kamiński, Krzysztof Utracki

Lublin
Tabor
A Na szczytowej linii 58 pojawił się prywatny jelcz
M11, wynajmowany przez MPK Lublin. Autobus wyróŜnia się malowaniem zakładowym MPK Kraków.
Jest to juŜ trzecia linia MPK, na której kursuje wynajmowany pojazd. Od maja mikrobus Lubelskiej
Korporacji Komunikacyjnej pojawia się na linii 73, a
od września na weekendowych rozkładach linii 4.
Linie
A W dniach 31.10.–2.11. MPK wprowadziło na linie dodatkowe autobusy i trolejbusy. 31.10. komunikacja kursowała jak w dzień powszedni, uruchomiono dwie linie cmentarne: 100 Węglin – Zana –
Głęboka – Narutowicza – Lipowa – Krakowskie
Przedmieście – 3 Maja – al. Tysiąclecia – Podzamcze – Unicka – Andersa (Lwowska) i 200 Majdanek
– Al. Zygmuntowskie – Lipowa – Krakowskie
Przedmieście – 3 Maja – al. Tysiąclecia – Lwowska
(Andersa). 1.11. autobusy i trolejbusy kursowały jak
w dzień świąteczny, dodatkowe pojazdy skierowano
na linie 5, 8, 12, 23, 28, 47 i 56. Linie 153, 156, 158
i 160 kursowały według rozkładu z dnia powszedniego. Jeździły linie 100 i 200. 2.11. autobusy i trolejbusy kursowały według rozkładu sobotniego. Dodatkowo uruchomiono linię 200.
A Przewoźnicy prywatni kursujący na linii 22
(Marko, Motyl-SA, P. Gorzel) wprowadzili własne bilety miesięczne. Idea powstała głównie z myślą o
młodzieŜy dojeŜdŜającej do szkoły. Na bilecie znajduje się m.in. zdjęcie, co pozwala uniknąć kontroli
legitymacji szkolnych. W promocji bilet normalny i
ulgowy moŜna nabyć w cenie 30 zł.
Rafał Tarnawski

Luboń
Tabor
A 31.10. Na linii L1 objawił się 120M-10 rocznik
’95 po przebytej niedawno NG z modernizacją. Autobus otrzymał tradycyjnie juŜ nową ścianę przednią, pikselowe wyświetlacze oraz zakładowe (Ŝółtoniebiesko-czerwone) malowanie. W stosunku do
swoich poprzedników róŜni się jednak paroma
szczegółami, między innymi przedni wyświetlacz
jest wielkości całego „świetlika” – poprzednio montowano znacznie mniejsze, mniej czytelne. Tak
więc w Luboniu pozostał juŜ tylko jeden jelcz 120M06 z 1996 roku w ogólnopolskich, kremowoczerwonych barwach.
Michał Kryg

Łaziska Górne
Linie
A Z dniem 25.10. wprowadzone zostały zmiany w
rozkładzie jazdy linii Ł, polegające na skierowaniu
7

kilku kursów do utworzonego niedawno przystanku
Łaziska Górne Gostyńska (na ul. Gostyńskiej). Ponadto na linii zmienił się przewoźnik – obecnie jest
ona obsługiwana przez A. Gaschi z Mikołowa.
Andrzej Soczówka

Łódź
Linie
A T Od 24.10. do 26.10. ruch tramwajów na
skrzyŜowaniu Piłsudskiego / Kilińskiego jest całkowicie wstrzymany. Linie: 1, 4, 5, 8, 10, 14 kursują
objazdami:
- linia 1 z pętli Chojny do skrzyŜowania Kilińskiego
/ Przybyszewskiego bez zmian, następnie ul.:
Przybyszewskiego – Piotrkowską – świrki – al.
Kościuszki – Zieloną – Narutowicza – Kilińskiego
i dalej właściwą trasą;
- linia 4 z pętli Dąbrowa ulicami: Dąbrowskiego –
Rzgowską – pl. Niepodległości – Piotrkowską –
Czerwoną – Wólczańską – Wróblewskiego – Politechniki – śeromskiego – Kopernika – Gdańską –
Legionów – Zachodnią – Zgierską do pętli Helenówek;
- linia 5 z pętli Kurczaki do skrzyŜowania Rzgowska / Dąbrowskiego bez zmian, następnie ul.:
Dąbrowskiego – al. Śmigłego-Rydza – Kopcińskiego – Narutowicza – Kilińskiego i dalej dotychczasową trasą objazdu;
- linia 8 z pętli Augustów do skrzyŜowania Rokicińska / Puszkina bez zmian, następnie ul.: Puszkina – Przybyszewskiego – Piotrkowską – świrki –
al. Kościuszki – al. Mickiewicza i dalej właściwą
trasą;
- linia 10 z pętli Augustów do skrzyŜowania al. Piłsudskiego – Kopcińskiego bez zmian, następnie
ul.: Kopcińskiego – Narutowicza – Zieloną –
Gdańską – Kopernika – al. Włókniarzy – al. Bandurskiego i dalej właściwą trasą; Cityrunnery kursują na 10 normalnie, czyli przecierają opisaną
trasę objazdową. Dodajmy, Ŝe 25.10. wóz 1208
swój dziewiczy kurs odbył właśnie na objeździe;
- linia 14 z pętli Dąbrowa ul. Dąbrowskiego – Rzgowską – pl. Niepodległości – Piotrkowską –
Czerwoną – Wólczańską – Wróblewskiego – Politechniki – śeromskiego – Kopernika – Włókniarzy
– Bandurskiego i dalej właściwą trasą. Co ciekawe, jeszcze wczesnym popołudniem 24.10. 4 objeŜdŜała przez Rydza-Śmigłego – Kopcińskiego –
Narutowicza, a 14 przez Piotrkowską – świrki –
Kościuszki.
- 4 i 14 kursowały stałym objazdem w ciągu Czerwona – Wróblewskiego, który niedawno bliski był
zamknięcia, a teraz miał okazję stać się jednym z
najbardziej obciąŜonych w mieście. Podobnie ul.
Politechniki i śeromskiego, na których pojawiło
się 9 linii (!), świętowały czasy świetności. Przyznać naleŜy jednak, Ŝe na uruchomienie przejazdu Czerwoną – Wróblewskiego wpływ miały potęŜne korki na ul. świrki, w którą na odcinku od
Piotrkowskiej do al. Kościuszki został dodatkowo
– juŜ 23.10. – wprowadzony ruch autobusów 55,
55A, 95 i 151 z Radwańskiej (MPK nie wspomniało o tym w komunikatach, nie znamy równieŜ
celu takiego zabiegu). Na to wszystko nałoŜyły
się jeszcze samochody dojeŜdŜające do właśnie
otwartej Galerii Łódzkiej. Na al. Kościuszki rano
tego dnia równieŜ tramwaje stały w korku. Kursowały za to zatramwaje:
- Z2 z pętli Dw. Łódź-Kaliska ul.: Karolewską – al.
Włókniarzy – al. Bandurskiego – Maratońską – al.
Bandurskiego – al. Mickiewicza – al. Piłsudskiego
do Rokicińskiej (po czym zawracając przy skrzy8

Ŝowaniu z ul. Augustów na powrót tą samą trasą);
- Z3 z pl. Niepodległości ul.: Piotrkowską – Sieradzką – Rzgowską – Dąbrowskiego – Kilińskiego
– Wigury – Sienkiewicza – Nawrot – Kilińskiego –
Narutowicza – Uniwersytecką – Jaracza – pl. Dąbrowskiego – Narutowicza – Kilińskiego – al. Piłsudskiego – Sienkiewicza – Wigury – Kilińskiego
– Dąbrowskiego – Rzgowską do pl. Niepodległości.
Jarosław Girstun, Sławomir Zamuszko

Olkusz
Tabor
A JuŜ nie będziemy mogli podziwiać najpiękniejszej maszyny z PKM Olkusz, czyli ikarusa 280 o
numerze 1561. Dotychczasowe malowanie jedynym
w swoim rodzaju lakierem o wiśniowym zabarwieniu
(symbol D81), z logo PKM-u wraz z licznymi pozostałościami Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Katowicach, plasowało rzeczony
egzemplarz w krajowej czołówce. W wyniku przeprowadzonego w warsztatach PKM-u remontu autobus „zyskał” Ŝółte malowanie, tylne światła od fiata ducato, bezpowrotnie stracił zaś, prócz wymienionych walorów estetycznych, przyczepkę. Teraz
w Olkuszu jeździ juŜ ikarus 260-1561. Wraz z ostatnią „wisienką” odeszła pewna epoka...
Bartosz Mazur

Opole
Tabor
A 30.10. na „zwiedzanie” miasta wyjechały 4 nowe autobusy MZK Opole. Są to dwa MANy NL222
(nr taborowe 210 i 211) i dwa NL223 (212 i 213). W
dziewicze kursy busy udały się odpowiednio na linie
14, 3, 4 i 17. Wszystkie nowe pojazdy posiadają
malowanie analogiczne do wcześniej jeŜdŜących po
Opolu MAN-ów NL222 – są białe z czerwonymi pasami u dołu i u góry nadwozia. Niestety, trzeba definitywnie pogodzić się z odejściem od oryginalnego, Ŝółto-niebieskiego malowania miejskiego. Radość z posiadania nowych wozów mąci fakt, Ŝe
przy obecnym tempie zakupów, całkowita odnowa
taboru nastąpi za... 29 lat.
Linie
A Komunikacja w szczególne dni listopadowego
święta wyglądała podobnie jak w latach poprzednich. 31.10. wzmocniona została jedynie 9, jeŜdŜąca na cmentarz komunalny Półwsi. Takiego zaszczytu nie dostąpiła – równieŜ kursująca na cmentarz – siódemka. Zaowocowało to prawdziwą zapaścią tej – zwykle pustej – linii; na przystankach
zostawali ludzie, którzy nie zmieścili się do jelcza
120MM/2. Znacznie lepiej MZK spisało się w dzień
Wszystkich Świętych. Wprawdzie linii 7 równieŜ nie
zasilono, ale na cmentarz moŜna było dostać się
następującymi liniami specjalnymi:
- 0 Częstochowska – Górna – Witosa – Ozimska –
Wiejska – PuŜaka – Sosnkowskiego – Okulickiego – Chabrów – Luboszycka – Wrocławska –
Cmentarz. Linia była obsługiwana 5 przegubowcami z częstotliwością 18-minutową;
- 9bis Reytana – 1 Maja – Reymonta – Sienkiewicza – KsiąŜąt Opolskich – Niemodlińska – Dambonia – Cmentarz. Jeździło nań 5 „przegubów”,
średnio co 12 minut;
- 10bis – Głowackiego – Budowlanych – Wrocławska – Cmentarz. Linia obsługiwana jedną brygadą kursowała co 60 minut;
- 12bis – Grotowice-Klub – ks. Popiełuszki – al.
Przyjaźni – Jagiellonów – Obrońców Stalingradu
– 1 Maja – Reymonta – KsiąŜąt Opolskich – Wro-
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cławska – Cmentarz. 3 przeguby jeździły co 30
minut.
Linia 9 wzmocniona została 10 autobusami, które –
wraz z 5 planowymi brygadami – kursowały w miarę
potrzeb co 3–5 minut. Wydarzeniem bez precedensu było pojawienie się na 9 dwóch przegubowców
(419 i 421). Z powodu fatalnego stanu Mostu Piastowskiego, od lat na tej i innych jeŜdŜących tamtędy liniach kursowały wyłącznie solówki. I te jeŜdŜą
warunkowo, bowiem na moście obowiązuje ograniczenie cięŜaru pojazdu do 2,5 tony. Dzięki doskonałej organizacji ruchu wokół cmentarza nie tworzyły się większe korki, a autobusy jeździły punktualnie. 2 listopada oferta MZK była podobna jak w piątek, jedynie 9 jeździła rzadziej.
Marek Drewniak

Płock
Linie
A Na Wszystkich Świętych KM Płock uruchomiła
dodatkowe kursy autobusów na Cmentarz Komunalny na ul. Bielskiej. W dniu 1.11. uruchomiono
specjalne linie, obsługujące największe płockie
osiedla: S ze Skarpy, Pd z Podolszyc Południe, B z
Borowiczek, O z Międzytorza, Z z Podolszyc Północ
oraz kursującą na obrzeŜach miasta linię z osiedla
Góry do podpłockiego Dobrzykowa. Linie Z i Pd zastąpiły linię 24, a 15-tka kursowała o wiele częściej.
W dzień Wszystkich Świętych oraz w dni sąsiednie
(28.10.–1.11.) linie 2, 12, 21 i 23 zostały wzmocnione o dodatkowe kursy. 1.11. komunikacja w okolicach Cmentarza Komunalnego na ul. Bielskiej była
bardzo dobra. Ekipa nadzoru ruchu z KM Płock
bacznie śledziła sytuację na pętli, dzięki czemu autobusy kursowały płynnie.
Rozmaitości
! Kierowcy zawiesili na jakiś czas rozpoczęty
5.08. protest przeciwko pozyskaniu przez gminę
Płock 100% udziałów KM Płock. Doszło do porozumienia między protestującymi a władzami miasta.
Jednak od niedawna znowu oflagowano autobusy.
Lokalni działacze PiS chcą zorganizować w sprawie
prywatyzacji KM Płock referendum. Pod wnioskiem
zorganizowania referendum podpisało się 11000
płocczan. Zwołano nadzwyczajną sesję rady miasta, większość radnych (zwłaszcza z SLD) zignorowała ją i po prostu nie przyszła, lub wstrzymała
się od głosowania.
Jakub Putyra

Poznań
Tabor
A 25.10. w ZNA Biskupice zauwaŜono dwa ikarusy 280.26 w barwach MPK Poznań. Nie miały jeszcze naklejonych numerów taborowych, ale jeden z
nich (prawie wykończony) posiadał tablice rejestracyjne. Wnioskujemy stąd, Ŝe to 1537. Przy drugim
ikarusie trwały intensywne prace wykończeniowe.
Oba wozy mają srebrne przeguby i nowe siedzonka
firmy Ster; w zasadzie są identyczne. W hali stał
owego dnia MAN z MPK Legnica o numerze taborowym 403. Na zewnątrz zaś stały (i zapewne stoją
i dziś) skasowane poznańskie ikarusy 160P (jeden
ucięty w przegubie), 2 jelcze (w tym jeden M11 o
numerze 1415 z MPK Poznań) oraz jeden DAF
MB200, sądząc po ubytkach w wyposaŜeniu –
wszystkie przeznaczone na części zamienne.
A Kwadratowe tablice boczne z numerem linii
wróciły?! Niestety nie, choć moŜna było tak pomyśleć patrząc 23.10. rano na uwijającego się na rezerwie na linii 87 hungara 1521 w takową właśnie,
boczną kwadratową tabliczką przyozdobionego.

A Ostatnio w autobusach, po wpisaniu przez kierowcę w komputer pokładowy numeru linii, na wewnętrznych pikselowych wyświetlaczach ukazują
się róŜne dziwne komunikaty. I tak: w MAN-ie
NG313-1080 pojawił się napis: „PKM Katowice –
Karta tras poprawna”, zaś dnia pewnego w SU181382: „MPK Wrocław – Karta tras...”
T W najbliŜszym czasie skasowane zostaną wagony N-624 i 4N1-737. Mimo iŜ wspomniane wozy
docelowo stać się miały muzealnymi, musimy pogodzić się z tą przykrą decyzją – przewaŜył ich katastrofalny stan techniczny. Poza tym, wydaje się,
Ŝe w przyszłości łatwiej będzie odbudować obecne
wagony gospodarcze, po dziś dzień uŜytkowane.
T W listopadzie do ZNT trafi wagon 13N-115.
Otrzyma on nową powłokę lakierniczą, nowe drzwi,
a takŜe wymienione zostaną uszkodzone szyby i
uszczelki okienne.
T Szkoleniowa stodwójka nr 2000 jeździ właśnie
na ostatnim swoim kursie dla przyszłych motorniczych.
T 4.11. na Gajową przetransportowano odstawiony zestaw 276+277. W ZNT przejdzie NG.
Linie
A Od 4.11. zmieniły się trasy 4 linii autobusowych:
- linia 57 na większości kursów została przedłuŜona do końcówki przy Nowym Zoo: Śródka Dw. –
Jana Pawła II – Majakowskiego – Browarna –
Światopełka – Warszawska – Krańcowa – Nowe
Zoo;
- linię 70 skrócono do r. Śródka, zwiększając jednocześnie częstotliwość kursowania. Linia ta obsługuje takŜe kilkanaście kursów do ITM Koziegłowy (dawna końcówka linii 72 Comi). Trasa:
Śródka Dw. – Zawady – Główna – Gdyńska –
Poznańska – St. Maczka – Piaskowa – Korvita;
- linia 72 kursuje po zupełnie nowej trasie: Piątkowska – Serbska – Most Lecha – Bałtycka –
Gdyńska – Poznańska – Piaskowa – Piłsudskiego – Koziegłowy os. Leśne;
- kilka kursów linii 73 przedłuŜono do pętli Janikowo / Ogrodnicza. Trasa wygląda następująco:
Śródka Dw. – Bogucin – ... – Janikowo – Janikowska – Asfaltowa – Janikowo / Ogrodnicza.
Przez najbliŜsze dni trwać będą obserwacje powyŜszych linii i niewykluczone, Ŝe w najbliŜszym czasie
moŜemy uświadczymy kolejnych zmian uwzględniających postulaty pasaŜerów.
Magazyn 995
20.10. O godzinie 6:20 na rondzie Kaponiera
BMW uderzyło w lewy bok jadącego na Dworzec
PKP DAFa nr 1219 (N34/2). Kierowca i jeden z pasaŜerów samochodu zbiegli z miejsca zdarzenia
pozostawiając jednego rannego męŜczyznę we
wraku. Dopiero po 20 minutach ponownie zjawił się
na miejscu zdarzenia osobnik twierdzący, Ŝe prowadził BMW. Ucierpiał takŜe kierowca DAFa, którego – podobnie jak pasaŜera BMW – przewieziono
do szpitala. W wyniku wypadku zablokowany został
ruch tramwajów linii 2 – jeździły objazdem przez
Dąbrowskiego i Roosevelta. Z kompletnie rozbitego
BMW wyciekł płyn chłodniczy, którym musieli zająć
się straŜacy. W autobusie pogiął silę lewy bok, jedna szyba wypadła z ram, a z przedniego koła uszło
powietrze.
24.10. Całe 22 minuty stały w sznureczku bimby
za 15/3 (98+97), która ruszając z pętli Sobieskiego
uszkodziła sobie pantograf. Do zajezdni zepchnęła
ją 16/3 (188+187).
24.10. O godzinie 22:00 skręcający z ul. 27 Grudnia w lewo w Kantaka maluch władował się wprost

pod koła zestawu 300+301 (13/6). CięŜko rannego
kierowcę przewieziono do szpitala. Ruch wznowiono dopiero po 50 minutach, gdy tramwaj z pogiętym
prawym naroŜem zjechał na Ogrody, a stamtąd na
S3. Fiacik nadawał się wyłącznie na złom.
24.10. Przed południem na al. Wielkopolskiej holender 868, wybierający się jako 9/10 na Dębiec,
potrącił pracownika firmy sprzątającej ulicę. W momencie uderzenia męŜczyzna stał między szynami
tyłem do nadjeŜdŜającego tramwaju i zdmuchiwał
przy pomocy specjalnego urządzenia liście z torowiska. CięŜko poturbowanego karetka przewiozła
do szpitala. Ruch wznowiono po 43 minutach.
26.10. O wpół do szóstej rano na przystanku Szylinga zatrzymał się ikar 1154 obsługujący 69/11.
Gdy jego kierowca zerknął we wsteczne lusterko,
zobaczył dym wydobywający się spod jednej z klap
wozu. Wyłączył silnik, poprosił pasaŜerów o opuszczenie pojazdu i z ogniem rozprawił się przy pomocy gaśnicy. Po interwencji pogotowia technicznego,
autobus samodzielnie zjechał do zajezdni.
27.10. Pewien kierowca poznańskiego wartburga
skręcił z ul. Bukowskiej w Przybyszewskiego, tyle
Ŝe nie w jezdnię, a w wydzielone pośrodku tory
tramwajowe. MoŜe mu się bardzo spieszyło i nie
zauwaŜył, Ŝe tylko na początku torowisko biegło w
asfalcie. Efekt tej jazdy był opłakany – niezbędna
okazała się wyciągarka MPK-owskiego stara. W
trwającym 3 kwadranse wstrzymaniu utknęły 3
tramwaje, pozostałe kierowano objazdami.
28.10. O godzinie 7:02 doszło do tragicznego wypadku w Koziegłowach. Ikarus 1543 (70/1), który
jadąc do centrum wykonywał lewoskręt z ul. Poznańskiej w Gdyńską został uderzony w pierwszy
człon przez cięŜarową tatrę, która zmierzała ul.
Gdyńską w kierunku Czerwonaka. W wyniku wypadku aŜ 31 osób zostało rannych – wszystkie pogotowia ratunkowe przewiozły do 5 szpitali. O sile
zderzenia niech świadczy fakt, Ŝe cały autobus wybrzuszył się, a silnik zerwawszy się spadł na ziemię. W godzinach 7:28–8:15 ruch odbywał się wahadłowo. Na miejsce wypadku przybył nawet
Krupp. Pod nadzorem autobus zholowano do zajezdni – jego los jest juŜ właściwie przesądzony.
28.10. W wjeŜdŜającą na pętlę Zawady 7/8 (GT8656 prowadzony przez Zwierzaka) wjechał rover. W
tramwaju odrapał się nieco bok między pierwszymi i
drugimi drzwiami, a w samochodzie pogniótł lewy
bok. Po 11 minutach bimba udała się do zajezdni.
28.10. O 14:00 na Dworcu Rataje „bzyknęły się” 2
pszczółki – wjeŜdŜająca na peron 1252 (92/1) zahaczyła stojącą 1261 (52/3). W 1252 zarysował się
calutki prawy bok i pozrywały listwy ozdobne, zaś w
1261 uszkodziła się lewa szyba czołowa i pogięło
naroŜe.
28.10. Na przejściu dla pieszych w ul. Zamenhofa
(niedaleko ul. Obrzyca) tatra nr 402 (12/3) potrąciła
starszego męŜczyznę. Z powaŜnymi obraŜeniami
został przewieziony do szpitala. Przez 40 minut pozostałe tramwaje kierowano przez GTR, a rondo
Rataje z rondem Starołęka łączyły zastępczaki. Tatra z uszkodzonym kierunkowskazem i pękniętą
przednią szybą zjechała do zajezdni.
29.10. Poszerzone torowisko na skręcie z ul. Jana
Pawła II w Trasę Kórnicką wykoleiło pierwszą oś
helmuta nr 680 zmierzającego jako 11/4 na Piątkowską. Nie przydał się będący na miejscu Krupp –
jako wciągarka posłuŜyła 6/4 (220+219), która nadjechała z tyłu. Po 23 minutach helmut ewakuował
się do zajezdni.
30.10. W południe 100 m przed stacją Słowiańska
„kitę odwalił” zestaw 144+145 pomykający jako
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15/3 na Sobieskiego. Po 8 minutach zjechał do zajezdni, ale dalszy kwadrans pogotowie techniczne
naprawiało zerwaną linkę odciągową przy słupie
trakcyjnym. Pozostałe tramwaje kierowano objazdami, a z Mostu Teatralnego na Sobieskiego jeździły 3 zatramwaje.
30.10. Parę minut po wznowieniu ruchu, na
skrzyŜowaniu Grunwaldzkiej i Śniadeckich, zderzyły
się mercedes 200 i renault clio. Ranne zostały 3
osoby. Ruch kołowy i tramwajowy był wstrzymany
przez 35 minut.
30.10. O godzinie 14:36, na złość studentom Politechniki właśnie kończącym zajęcia, z torów wyskoczyła 16/5 (184+183), która próbowała skręcić z ul.
Jana Pawła II w lewo. Niesprawna zwrotnica spowodowała, Ŝe poza torami znalazł się drugi wózek
pierwszego wozu i pierwszy drugiego. Wstrzymanie
trwało aŜ do 15:25, gdy uszkodzonymi wagonami
(pogięte blachy, zerwane cięgno) zjechali pracownicy pogotowia technicznego. Do tego czasu tramwaje jadące z ronda Rataje zawracano na pętli Os.
Lecha. Ronda Śródka i Rataje usiłowały łączyć 3
zatramwaje.
30.10. Po południu wjeŜdŜający na przystanek
śeromskiego (w kierunku Wojska Polskiego) MAN
nr 1090 (82/5) potrącił dziewczynę, która zsunęła
się przed maskę pojazdu. Pogotowie zabrało poszkodowaną do szpitala.
Rozmaitości
A 30.10. po południu z ronda Rataje wyruszył rezerwowy 81/R (ikarus 1514). Na ul. Piłsudskiego
kierowca skręcił w prawo w Inflancką zamiast w lewo. Jeden z pasaŜerów uświadomił prowadzącego,
który wjechał autobusem na trawnik po prawej stronie ulicy i wykonał widowiskowy zawrót w lekkim,
acz efektownym przechyle przegubowca na zewnątrz. Dalej podróŜ przebiegała planowo, tylko na
skrzyŜowaniu Piaśnickiej z Chartowem kierowca
zasięgnął teatralnym szeptem informacji, jak ma dalej jechać...
T Nareszcie oddano do uŜytku prasę do kół w zajezdni Madalińskiego. UmoŜliwi ona wymianę obręczy w wagonach niemieckich, dzięki czemu nie powinno być juŜ przestoju tramwajów spowodowanych niemoŜnością uŜycia urządzenia.
T Czekamy na komisję. JuŜ niebawem, bo po
20.11. poznańskie MPK odwiedzi warszawska komisja dopuszczająca wagony tramwajowe do ruchu
liniowego. Miejmy nadzieję, Ŝe wizyta ta nie przysporzy naszemu przewoźnikowi kolejnych kłopotów
taborowych...
T Ciekawostka. Tarcze dachowe „wysokich” numerów linii kursujących w Święto Zmarłych dorabiane były specjalnie od... wzorów posiadanych
przez KMPS.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
tramwaje
144+145 barwy MPK Panorama 655 medias.pl Selgros
676 barwy frank- Farby z je- furckie
Ŝem
Tomasz Albrecht, Krzysztof Dostatni, Tomasz
GieŜyński, Łukasz Nowicki, Maciej Rudzki

Puławy
Tabor
A Pierwszą ofiarą nowo zakupionych autobusów
jelcz L100 stał się stary PR110M o numerze 114.
9

Linie
A Autobusy MZK w dniach 1.11. i 2.11. kursowały
według rozkładu świątecznego. Dodatkowe autobusy pojawiły się na liniach 3, 4, 11, 15, zaś w godzinach 8:00–16:00 wszystkie kursy linii 11 wydłuŜono
do cmentarza komunalnego przy ul. Budowlanych.
Linia 2 kursowała jak w sobotę – wszystkie autobusy dojeŜdŜały do cmentarza komunalnego z pominięciem bramy numer 1 Zakładów Azotowych. Z
dniem 1.11. linia 8 została skierowana do Góry Puławskiej, zamiast do ogródków działkowych.
Rafał Tarnawski

Radom
Tabor
A Do Radomia dotarły trzy ostatnie solarisy Urbino 12. Dostały numery taborowe 858, 859 i 860.
Tym samym zakończył się – podpisany w 1997 roku – kontrakt MPK z fabryką z Bolechowa. Przypomnijmy, Ŝe początkowo umowa opiewała na 80 pojazdów (35 N4020 i 45 N4016), jednakŜe w ostatnich miesiącach nowy zarząd MPK ją renegocjował
i „stanęło” na tym, Ŝe do Radomia przyjedzie tylko
60 autobusów. PoniewaŜ w międzyczasie zmieniał
się „asortyment” wytwarzany w Bolechowie, to ostatecznie do MPK Radom trafiło: 8 N4016: 801–806,
821, 822; 23 N4020: 807–820 oraz 823–831; 9
K4016: 832–840; 3 N4020td: 841–843; 17
SU12: 844–860; oraz dwa autokary turystyczne
neoplan transliner.
Linie
A Zakończył się pierwszy etap remontu ul. Kieleckiej (na odcinku od Maratońskiej do Wolanowskiej). Dzięki temu od 30.10. na swoje podstawowe
trasy wróciły autobusy kursujące na liniach 5, 12 i
K.
Tomasz Szydłowski

Szczecin
Tabor
A Polickie SPPK wykonało egzekucję jelcza M11640 oraz ikarusa 160P-747. SPA Dąbie skasowało
zaś przegubowego ikarusa 293 z 1983 r. Zanim autobus odjechał na wieczny postój, posłuŜył jako
dawca części i karoserii dla uszkodzonego pogotowia technicznego 287. Obecnie w ruchu został tylko
jeden „pełnoletni” wóz – ikarus 280 o numerze 303.
T Ciąg dalszy wielkiego cięcia tramwajów skreślonych onegdaj z ewidencji i czekających na wykonanie wyroku śmierci. W ogień palnika poszły
105N-710 i stare pudło 105Na-779.
T Wagon 105N-1047 przeprowadził crash-test
uŜywając do tego celu helmuta 916. Wynik eksperymentu? GT6-916 najprawdopodobniej czeka kasacja, a zamiast niego wskrzeszony zostanie wagon 917.
T Od 26.10. na linii 8 pojawiły się trójskłady –
105Na 754+750+735 i 752+738+751 oraz
105N2k/2000 785+786+784 i 787+788+783. Solówki 789 i 790 pozostawiono w spokoju, zdarzały
się więc okazje do podziwiania trójbulwy obok bulwy solo.
T Z okazji Święta Zmarłych zajezdnia Niemierzyn
do obsługi linii D8 zestawiła stodwójki 615+617,
601+624, 626+620 i 619+612. Tylko pierwszy z
wozów posiada barwy miejskie, zaś wagonów 601,
612 i 619 nie widziano w składach od dobrych kilku
lat.
Linie
A ZDiTM wreszcie zauwaŜył tłok panujący w autobusach linii 57 i od 21.10. zwiększył częstotliwość
kursowania w dni powszednie w godzinach 6–17 z
10

20 do 15 minut. Przy okazji – zupełnie niepotrzebnie – dołoŜono jedną brygadę, przez co nadal na
pętli Kołłątaja autobusy stoją około 20 minut.
A Od 24.10. linia 64 wróciła do Klucza. Przypomnijmy, Ŝe 22.04., przy okazji „radosnych” cięć
wszystkiego, co się dało, skrócono ją do Podjuch.
Jednak teraz częstotliwość kursowania linii jest
koszmarna – autobusy pojawiają się na przystankach w bardzo nieregularnych odstępach czasu (w
szczycie co 15–20 minut, po szczycie 20–35 minut,
w święta 15–40 minut).
A 1 listopada na swoją normalną trasę do pętli
Rugiańska (z wariantowymi wydłuŜeniami do Ludowej) powróciła linia 69.
A T By ułatwić dojazd do cmentarzy w dniach
26.10.–27.10. wzmocniono linie autobusowe 53, 60,
64, 67, 107, w dniach 30.10.–31.10. – linie 53, 60,
64, 67 oraz uruchomiono dodatkową linię D60. Od
26.10. do 27.10. oraz od 30.10. do 3.11. uruchomiona została linia tramwajowa D8, a linia 2 zamiast do Dworcowej jeździła do Potulickiej. W Święto Zmarłych kursowała specjalna linia F. 1.11. i
2.11. uruchomiono takŜe linie 4, D53, D67 oraz
zwiększono częstotliwość kursów linii 8. Tradycyjnie
juŜ wysypany ŜuŜlem plac znajdujący się pomiędzy
ul. Salomei i Emilii Plater zamienił się w dworzec
autobusowy, z którego co kilka minut odjeŜdŜały
„dodatki”, a w gotowości stało kilkanaście rezerw i
pojazdy pogotowia technicznego. Wzmocnienia pojawiły się na liniach 53, 60, 61, 64, 67, 107. Ostatnim dniem wzmoŜonych przewozów był 3.11., gdy
zwiększona częstotliwość obowiązywała na liniach
53, 60, 64, 67.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
tramwaje
625 Szczecinon- barwy zakł. line.pl,
www.szol.pl
766 Radio Na barwy zakł. Fali
Jacek Kalicki, Olaf Skrzymowski

Świnoujście
Linie
A W dniu 1.11. autobusy linii 5, 7 i 8 kursowały
jak w dni robocze. Autobusy pozostałych linii miejscowego ZKM jeździły według rozkładu obowiązującego w dni wolne od pracy.
Bartosz Mazur

Warszawa
Tabor
T Akcja naklejania nowych numerków taborowych
na tramwajach trwa. W ostatnim czasie dostały je następujące składy: 270+265, 306+305, 329+307,
680+631, 692+691, 1100+1101, 1114+1115,
1122+1123, 1146+1147, 1148+1149, 1150+1151,
1162+1163, 1176+1177, 1204+1205, 1276+1275,
1350+1349, 1352+1351, 1366+1365, 1378+1377,
1396+1395, 1428+1427, 1432+1431, 1434+1433,
1438+1437, 1452+1451. Niektóre wozy nowe cyferki
posiadają wyłącznie na jasnych częściach swoich reklam, a prawie wszystkie wagony (z wyjątkiem trzech
składów) stacjonują w ZET R-3 Mokotów. Kolejną
rzeczą godną odnotowania jest fakt, Ŝe cyferki naklejane są na reklamach kolorystycznie do nich podobnych. Takie przypadki zdarzają się zarówno na R-1
(105Na 1038+1009 – czarne cyferki na niebieskiej
reklamie), na R-3 (105Na 1352+1351 – czerwone
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numerki na mieszance kolorów) jak i na R-4 (13N
680+631 – z tyłu jest czerwone na czerwonym!).
T W połowie poprzedniego miesiąca do ruchu liniowego powrócił po wypadku mokotowski skład
13N 407+430.
T Jest juŜ decyzja dyrekcji o kasacji rozbitego na
jednym z zajezdniowych słupów trakcyjnych R-3
Mokotów wagonu 105Nb-1382. Wóz do tej pory
„rozszabrowano” znacznie – tak, Ŝe praktycznie
niewiele z niego zostało...
T Mokotowski u-boot 3025 – delikatnie mówiąc –
„zasunął” w coś. Od miesiąca stoi na „remontówce”,
a teraz jest juŜ prawie gotowy. Nie wymieniono mu
całego przodu, aczkolwiek sprezentowano mu nowe reflektory i szybę.
T 25.10. z Konstalu wróciła stoszesnastka 3024.
Linie
A W związku z zakończeniem robót asfaltowych
na skrzyŜowaniu al. KEN z ul. Herbsta, od dnia
17.10. od godziny 12:00 przywrócone zostały stałe
trasy linii: 179, 206, 318 i 715. Z tego samego powodu dnia 23.10. o godzinie 16:30 udroŜniono wyjazd z pętli Ursynów Płd. od strony al. KEN, sprowadzając tym samym linię 306 na swą stałą trasę.
A Z uwagi na montaŜ klimatyzacji na dachu budynku przy pl. Piłsudskiego od dnia 18.10. od godziny 18:00 do dnia 19.10. do godziny 6:00, wyłączona była z ruchu wschodnia jezdnia pl. Piłsudskiego i odcinek ul. Moliera od Ossolińskich do Trębackiej. W tym okresie autobusy linii 106 i 111 jeździły następującymi trasami:
- linia 106 od Królewskiej ulicami: Krakowskim
Przedmieściem – Miodową – Senatorską do tymczasowej pętli na przystanku Pl. Teatralny 02
(powrót z pl. Teatralnego ul. Wierzbową – pl. Piłsudskiego – Królewską i dalej bez zmian).
- linia 111 – tylko w kierunku pętli Esperanto – od
skrzyŜowania Krakowskie Przedmieście / Królewska ul. Krakowskim Przedmieściem – Miodową –
Senatorską i dalej stałą trasą.
A Przez trzy kolejne noce od 18.10. do 21.10. na
północnej jezdni ul. Obozowej (na odcinku od ul.
Wawrzyszewskiej do wjazdu na al. Prymasa Tysiąclecia) prowadzono prace modernizacyjne. Dlatego teŜ autobusy linii 603 jadące w kierunku Chomiczówki zostały skierowane na trasę objazdową,
przebiegającą od skrzyŜowania Górczewska / Płocka ulicami: Górczewską – al. Prymasa Tysiąclecia –
Obozową i dalej stałą trasą.
A Automobilklub Polski był organizatorem odbywającego się 20.10. w Warszawie 28. Rajdu Warszawskiego. Od godziny 9:00 do 17:00 zamknięto
ul.: Zdziarską, Kąty Grodziskie, Berensona,
Ostródzką i Mochtyńską. W tym czasie trasa autobusów linii 132 skrócona była do przystanku Głębocka 02 na ul. Berensona. Powrót w kierunku pętli
Targówek następował bezpośrednio ul. Głębocką.
R
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Sklep modelarski „Pantera”, ul.
Gąsiorowskich 3, tel. 866-46-42,
poleca modele:
- kolejowe,
- lotnicze,
- pancerne,
- inne.
W sklepie „Pantera” otrzymacie
bezpłatnie Przystanek.

A

Jednocześnie linię 134 od skrzyŜowania Łabiszyńska / Toruńska skierowano na trasę objazdową ul.:
Łabiszyńską – Kopijników – Białołęcką (przez most
nad Kanałem śerańskim) – Płochocińską do ul. Kobiałka i dalej stałą trasą.
A Na wniosek Urzędu Gminy WarszawaRembertów od dnia 21.10. zmieniony został przebieg trasy linii 327. Autobusy wycofano z ul. śołnierskiej, tak więc nowa trasa wygląda następująco:
Szatkowników – Cyrulików – al. gen. Chruściela –
StraŜacka – ChełmŜyńska – Marsa – Płowiecka –
Grochowska – rondo Wiatraczna – Grochowska –
Wiatraczna (powrót: Wiatraczna – Grochowska –
Płowiecka).
A Zakończono remont wiaduktu na ul. Sienkiewicza w Piasecznie. Od dnia 22.10. autobusy linii 727
zostały wycofane z przygotowanej na okoliczność
remontu trasy objazdowej. Jednak prowadzone w
dalszym ciągu roboty drogowe na ul. Sienkiewicza
(Wojska Polskiego – Nadarzyńska) uniemoŜliwiły
powrót autobusów na stałą trasę. Kursują one teraz:
- w kierunku Warszawy od skrzyŜowania Sienkiewicza / Gerbera ul. Gerbera – rondo Solidarności
– Kilińskiego i dalej bez zmian;
- w kierunku Głoskowa od skrzyŜowania Puławska
/ Jana Pawła II ul.: Jana Pawła II – Wojska Polskiego – Sienkiewicza i dalej stałą trasą.
A Zmienione trasy przejazdu obowiązywały linie:
110, 708, 712 i 726 podczas awarii sieci wodociągowej w ul. Arkuszowej (od 24.10. od godziny 13:00
do 26.10. do północy). Zmiany wyglądały następująco:
- linia 110 – utrzymano wprowadzoną dnia 14.10.
trasę objazdową w kierunku Bramy Zachodniej
Cmentarza Północnego; od skrzyŜowania Wólczyńska / Arkuszowa autobusy jechały ul.: Wólczyńską – Opłotek – Palisadową – podjazd do
Bramy Głównej Cmentarza Północnego – Wóycickiego – podjazd do Bramy Południowej Cmentarza Północnego – Wólczyńską – Estrady i dalej
stałą trasą. PowyŜsza trasa objazdowa obowiązywała równieŜ w kierunku pętli Pl. Wilsona;
- linie 708 i 726 – od skrzyŜowania Wólczyńska /
Arkuszowa poprowadzono ul.: Wólczyńską (bez
podjazdów do Bramy Głównej i Bramy Południowej Cmentarza Północnego) – Estrady – 3-go
Maja w miejscowości Mościska – i dalej bez
zmian;
- linia 712 – od skrzyŜowania Wólczyńska / Arkuszowa ul.: Wólczyńską (bez podjazdów do Bramy
Głównej i Bramy Południowej Cmentarza Północnego) – Estrady – Ekologiczną w miejscowości
Klaudyn i dalej stałą trasą).
A W czasie meczu piłkarskiego pomiędzy Legią a
Widzewem dnia 25.10. w godzinach 21:30–22:30
wszystkie linie autobusowe zostały wycofane z ul.:
Łazienkowskiej (łącznie z pętlą Torwar), Myśliwieckiej oraz SzwoleŜerów i skierowane na następujące
trasy objazdowe:
- linia 107 od ul. Kruczej kursowała w obu kierunkach: Piękną – pl. Konstytucji – Waryńskiego – r.
Jazdy Polskiej – al. Armii Ludowej – Czerniakowską i dalej stałą trasą;
- linie 108 i 162 od skrzyŜowania Ludna / Kruczkowskiego: Ludną – Solec – Czerniakowską i dalej bez zmian;
- linie 155 i 171 od skrzyŜowania Rozbrat / Górnośląska: Górnośląską do tymczasowego krańca na
przystanku Koźmińska 01 (powrót: Górnośląską –
Czerniakowską – Ludną i dalej bez zmian);
- linia 159 od ul. Koszykowej w obu kierunkach: pl.

Konstytucji – Waryńskiego – r. Jazdy Polskiej –
al. Armii Ludowej – Czerniakowską i dalej stałą
trasą.
A W „gorącym”, świątecznym okresie od 26.10.
do 11.11. zmieniony został charakter przystanków
Spółdzielnia Noma 01 i 02 – dla linii: 137, 183, 722 i
803 – z warunkowych na stałe (dojazd do cmentarza w Marysinie Wawerskim).
A W trakcie trwania 24. Maratonu Warszawskiego w dniu 26.10. w godzinach 16:00–22:00 wyłączono z ruchu ul.: Moliera, Wierzbową oraz plac
Piłsudskiego. Linie 106 i 111 obowiązywały poniŜsze trasy zastępcze:
- linia 106 od ul. Królewskiej kursowała w obu kierunkach Marszałkowską – Świętokrzyską do pętli
Emilii Plater (postój na przystanku Emilii Plater 04
– razem z linią 504);
- linia 111 jeździła w obu kierunkach Senatorską –
pl. Teatralnym – Senatorską – Miodową – Krakowskim Przedmieściem i dalej bez zmian.
A W związku z włączeniem gminy Wesoła w granice administracyjne miasta stołecznego Warszawy
z dniem 27.10. wprowadzono następujące zmiany
w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w tym rejonie:
- uruchomiono linię zwykłą 173; kursuje ona przez
cały tydzień na trasie: Warszawa Marysin – Korkowa – Wspólna – Niemcewicza – I Praskiego
Pułku – Armii Krajowej – Sulejówek: Moraczewskiego – al. Piłsudskiego – Warszawa: al. Piłsudskiego – Jana Pawła II – zawrotka na rondzie –
Jana Pawła II – Stara Miłosna (powrót bezpośrednio Jana Pawła II) – dotychczas na identycznej trasie w wybranych kursach jeździła linia
podmiejska 803. Teraz dodatkowo uruchomiony
został nowy zespół przystankowy Drobiarska w
al. Piłsudskiego. Linię obsługuje jedna brygada
całodzienna z zajezdni MZA Ostrobramska. Co
ciekawe, rozkład dnia powszedniego i świątecznego są prawie identyczne. Linia kursuje codziennie co około 70 minut.
- od dnia 27.10. linia 803 kursuje jedynie w dni powszednie co około 70 minut na podstawowej trasie: Warszawa: Marysin – Korkowa – Wspólna –
Niemcewicza – I Praskiego Pułku – Armii Krajowej – Sulejówek: Moraczewskiego – al. Piłsudskiego – Paderewskiego – Szkolna (powrót:
Szkolna – Paderewskiego – Grabskiego – Dworcowa – śeromskiego – Paderewskiego). Obsługę
zapewnia – tak jak dotychczas – jedna brygada
całodzienna z zajezdni MZA Ostrobramska.
- od dnia 27.10. linia 704 jeździ tylko na podstawowej trasie: Warszawa: Wiatraczna – Grochowska – (powrót: Grochowska – rondo Wiatraczna –
Grochowska – Wiatraczna) – Płowiecka – Bronisława Czecha – Trakt Brzeski – Sulejówek: szosa
brzeska – Konik Nowy: szosa brzeska – Konik
Stary: szosa brzeska – halinowska droga – Hipolitów: Warszawska – PKP Halinów. Linię obsługują dwie brygady całodzienne i jedna szczytowa –
w dzień powszedni oraz dwie całodzienne – w
dzień świąteczny (wszystkie z zajezdni MZA
Ostrobramska).
- od dnia 28.10. z linii 704 wydzielono nową linię
przyśpieszoną 402, która kursuje tylko w dni powszednie w godzinach szczytu co 35–42 minuty
na trasie: Wiatraczna – Grochowska – (powrót:
Grochowska – rondo Wiatraczna – Grochowska –
Wiatraczna) – Płowiecka – Bronisława Czecha –
Trakt Brzeski – Jana Pawła II – zawrotka na rondzie – Jana Pawła II – Stara Miłosna (powrót
bezpośrednio Jana Pawła II). Nową linię obsługu-
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ją dwie brygady szczytowe z zajezdni MZA
Ostrobramska.
ZauwaŜmy, Ŝe włączeniu do Warszawy gminy Wesoła nie towarzyszyła zmiana nazw ulic dublujących
się. W ten sposób pod tą samą nazwą kryje się w
Warszawie kilka zespołów przystanków, np.: Niemcewicza i Chodkiewicza. Przesunięcie granic Warszawy spowodowało takŜe rozszerzenie na wschód
strefy miejskiej linii: 704, 722 i 803. Z kolei linie
miejskie: 137, 183 i 601 przestały wyjeŜdŜać poza
granice miasta.
A Prace związane z przebudową ronda Zesłańców Syberyjskich spowodowały, Ŝe w noce z
28/29.10. i 29/30.10. autobusy linii 605 jadące w
kierunku pętli Ursus-Niedźwiadek, były kierowane
na trasę objazdową: od przystanku Dw. Zachodni
04 przez tymczasową zawrotkę w pasie dzielącym
jezdnie Al. Jerozolimskich, a następnie jezdnią
wschodnią Al. Jerozolimskich – ul. GrzymałySokołowskiego – ul. Szczęśliwicką do ul. Bitwy
Warszawskiej 1920 r. i dalej stałą trasą. Na trasie
objazdowej dla tej linii obowiązywał tylko przystanek „na Ŝądanie” Szczęśliwicka 04.
A T Spodziewana zwiększona liczbą pasaŜerów
dojeŜdŜających do cmentarzy w dniach 26–27.10.
uwarunkowała zasilenie w godzinach 8:00–16:00 linii przejeŜdŜających w pobliŜu cmentarzy. Ze zdwojoną częstotliwością kursowały linie: 29, 127, 169,
170, 409 i 500, natomiast linia 181 jeździła nawet
co 6–7 minut (podstawowa częstotliwość kursowania tej linii wynosi 20 minut). Na brygadach zasilających moŜna było zaobserwować „ciekawostki”:
wozy z zajezdni na co dzień nie obsługujących ww.
linii. I tak:
- na linii 127 pojawiła się jedna brygada z zajezdni
MZA Redutowa;
- na linii 169 jeździły wozy z zajezdni MZA Ostrobramska;
- na linii 170 kursowały autobusy z zajezdni MZA
Redutowa i Ostrobramska;
- na linii 181 moŜna było spotkać jedyną brygadę z
zajezdni MZA Woronicza;
- na linii 409 pojawiły się brygady z zajezdni MZA
Chełmska oraz jedna z Redutowej;
- na linii 500 kursowały autobusy z zajezdni MZA
Woronicza.
Magazyn 995
26.10. Około godziny 21:50 praski 116Na-3003
potrącił ze skutkiem śmiertelnym dwóch męŜczyzn
przekraczających torowisko w niedozwolonym miejscu. Wszystko stało się w Alejach Jerozolimskich
(tuŜ za pl. Starynkiewicza na wysokości przystanku
w kierunku Pragi), kiedy to owi męŜczyźni wybiegli
zza innego tramwaju wprost pod stoszesnastkę.
Jeden z nich niefortunnie wpadł pod wagon ginąc
na miejscu, drugi zaś odbił się od wozu i w stanie
krytycznym został przewieziony do szpitala, gdzie
wkrótce zmarł. Tramwaje przez blisko dwie godziny
zawracano na awaryjnej pętli pl. Starynkiewicza.
28.11. Nad Warszawą hulała wichura, która przysporzyła strat równieŜ komunikacji miejskiej. Około
godziny 9:20 na ul. Filtrowej na sieci trakcyjnej zawisła sporych rozmiarów gałąź. W korku utknęło
ponad 10 składów, przeszkodę zaś musieli usunąć
sieciowcy. TuŜ po godzinie 13:00 drzewo spadło
takŜe na torowisko pętli Kaweczyńska. Na szczęście dźwig tramwajowy bardzo sprawnie je usunął.
Rano na moście Grota-Roweckiego w poprzek
wszystkich czterech pasów „wyłoŜył się” TIR ze styropianem. Utworzył się niemal kilkukilometrowy korek. Sporo kursujących tamtędy linii autobusowych
miało wielominutowe opóźnienia. Na ul. Kłobuckiej
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wichura zerwała linie energetyczne wysokiego napięcia, które leŜały na jezdni – zaowocowało to wycofaniem autobusów z tej ulicy. W powietrzu
uświadczyć moŜna było blachy zerwane z wielkopłytowych bloków, wywrócone zostały znaki drogowe oraz sygnalizatory świateł ulicznych.
28.10. Na ul. Nowoursynowskiej polonez czołowo
zderzył się z jelczem 4341 linii 141. Auto nadawało
się tylko do kasacji, zaś jego kierowcę w stanie
cięŜkim odwieziono do szpitala. Autobus ma zniszczoną większą cześć przodu.
30.10. Przed godziną 21:10 na wiadukcie Trasy
W-Z (wjazd na most Sląsko-Dąbrowski) jadący z
nadmierna prędkością 140 km/h nissan wypadł z
trasy i uderzył w betonowe zapory zabezpieczające
przed spadnięciem z wiaduktu. Wszystko moŜe i
skończyłoby się szczęśliwie, gdyby nie to, Ŝe samochód wgniótł w rzeczone zapory starsza kobietę,
którą siła uderzenia zrzuciła w dół z wiaduktu. Po
odbiciu od zapor samochód wykonał w powietrzu
obrót o 180 stopni, po czym uderzył w słup trakcji
tramwajowej. Fakt ten spowodował zanik napięcia
w sieci trakcyjnej, a zatrzymanie ruchu trwało około
godziny. Linie 13, 23, 26 i 32 kierowano na trasy
objazdowe. Na moście natomiast wprowadzono
ruch wahadłowy. Młody kierowca samochodu przeŜył – w stanie bardzo cięŜkim odwieziono go do
szpitala, kobieta – niestety – wypadku nie przeŜyła.
31.10. Około godziny 19:30 pod Hotelem Forum
(samo centrum miasta) znaleziono podejrzany pakunek. Policja natychmiast zamknęła dla ruchu kołowego Al. Jerozolimskie. Spotęgowało to tylko panujące tego dnia korki. Wkrótce wyłączono tez ruch
tramwajowy. Linie tamtędy kursujące (7, 8, 9, 12,
22, 24 i 25) kierowano na objazdy w godzinach
20:00–20:40. Na czas „odstrzału” podejrzanej torby
planowano teŜ wstrzymać ruch na ul. Marszałkowskiej. Na szczęście do tego nie doszło, poniewaŜ
wtedy nastąpiłby całkowity paraliŜ miasta. Oczywiście był to fałszywy alarm i Ŝadnej bomby nie znaleziono...
Rozmaitości
T Niedawno cała Polska Ŝyła kampanią wyborczą. W dniach 20.10. i 22.10. kandydat Platformy
Obywatelskiej na fotel prezydenta Warszawy – Andrzej Olechowski – wynajął historyczny wagon N1607 i jeŜdŜąc nim po mieście, promował swoją osobę.
T W dniu 29.10. na linii 23 ponownie zagościł
skład typu 13N. Tym razem na brygadzie drugiej
jeździł skład 230+231.
Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzed.
obecna
uwagi
reklama reklama
autobusy
8513 TVN 24 – TP S.A.
naklejka
Aster City
tramwaje
1112+1113 barwy zakł. McDonald’s 1206+1207 barwy zakł. Ehinacea Ra- tiopharm
1240+1239 barwy zakł. Ehinacea Ra- tiopharm
1244+1243 podkład po- barwy zakł. reklamowy
Z notatnika mechanika
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numer
pojazdu

typ
koniec
rodzaj
pojazdu napr.
naprawy
autobusy
4290 120M
22.10. NB
4489 120MM
21.10. NC
6414 260.73A
16.10. NC
tramwaje
412+269 13N
21.10. NG1
742+761 13N
29.10. NG1
1180+1181 105Na
22.10. NG2
1306+1305 105Na
28.10. NG2
1414+1413 105Nf
21.10. NG2
Grzegorz W. Fedoryński, Tomasz Igielski,
Krzysztof Lipnik, Tomasz Kaczmarek,
Mariusz Mazek

Wrocław
Tabor
T Populacja 105N stale się zmniejsza. Od 29.10.,
kiedy to zestaw 2524+2523 dołączył po NG do grona 105Na, ten wymierający gatunek reprezentują
juŜ tylko składy: 2218+2219, 2239+2215,
2290+2291, 2520+2519 i 2522+2521.
Linie
A T Organizacja komunikacji w dniach 26.10.–
3.11. (za komunikatem MPK). Komunikacja autobusowa – uruchomiono dodatkowe linie:
EX (Osobowice – Cmentarz Grabiszyński) – opłata
jak za linię zwykłą
318 (Pl. Kromera – Osobowice)
322 (Grabiszyńska – Osobowice)
323 (Pracze Odrzańskie – Leśnica)
331 (Kiełczów – Osobowice)
334 (Buforowa – Grabiszyńska)
335 (Kozanów – Osobowice)
340 (Nowy Dwór – Osobowice)
341 (Pawłowice – Osobowice)
W dniach 26, 27, 31.10. kursowała linia EX co 30
minut. 1.11. linie 322 i 340 kursowały co 10 minut.
Linie 323, 331, 334, 335, 341, EX co 15 minut. Linie
318 i 340 co 30 minut. Pozostałe linie autobusowe
kursowały według rozkładów jazdy obowiązujących
w sobotę. Linia 146 została skierowana od ul. Świeradowskiej do pętli linii 145 przy ul. Buforowej. Linie
K, 118, 142 w kierunku ul. Osobowickiej pojechały
od ul. Broniewskiego przez ul. Bałtycką – Jugosłowiańską – ŁuŜycką. Linia N co drugi kurs w godzinach 08:00–19:00 wykonała do cmentarza przy ul.
Kiełczowskiej. 2.11. linia EX kursowała co 15 minut
(w godzinach 9:00–17:00) oraz co 30 minut (w godzinach 17:00–20:00) Pozostałe linie autobusowe
kursowały rozkładów jazdy obowiązujących w dzień
roboczy. Komunikacja tramwajowa – zostały uruchomione dodatkowe linie:
E1 Grabiszyńska – Osobowice
E2 Krzyki – Osobowice
E3 Sępolno – Osobowce
E4 Pl. Powstańców Wielkopolskich – Osobowice
E5 Biskupin – Osobowice
E6 Grabiszyńska – Sępolno
E7 Grabiszyńska – Pilczyce
E8 Tarnogaj – Osobowice
E9 Grabiszyńska – Pl. Wróblewskiego
W dniach 26 i 27.10. co 10 minut kursowała linia
E1. 28, 29, 30.10. linia E4 kursowała co 12–15 minut. 31.10. kursowała linia E1 co 12–15 minut. 1.11.
z dziesięciominutową częstotliwością kursowały linie: 14, 24, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 oraz E8. Li-
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nia E9 kursowała co 20 minut, pozostałe tramwaje
według sobotnich rozkładów jazdy. Na czas wprowadzenia jednego kierunku jazdy na moście Trzebnickim linie 1, 7, 21 w kierunku centrum pojechały
przez ul. Bałtycką – Reymonta – pl. Staszica – pl.
Powstańców Wielkopolskich. 2.11 linie E1, E3, E6
kursowały co 20 minut, a E4 co 10 minut. 3.11 kursowała linia E4 co 20 minut.
Wojciech Gąsior

Zielona Góra
Tabor
A Ogłoszony we wrześniu przetarg na dostawę
nowych niskopodłogowych autobusów wygrał MAN.
W końcu października do miasta dotarło pięć nowych autobusów, z czego dwa to NL222 (otrzymały
one numery boczne 206 i 207), a trzy to NL223
(numery 208, 209 i 210). Od 24.10. autobusy obsługują linie 14, 20, 23, 27 i 37. Oprócz pierwszej i
ostatniej wymienionej linii, na pozostałych liniach
pojazdy niskopodłogowe miały swój debiut.
Linie
A Od 1.10. po wakacyjnej przerwie na trasę wróciła
„studencka” siódemka (łączy ona obiekty Uniwersytetu Zielonogórskiego). Jednak z uwagi na dość niską
frekwencję do obsługi tej linii, zamiast jelczy, MZK
skierowało minibusy Kapena City. Jest to juŜ czwarta
linia w mieście obsługiwana przez te pojazdy. Dotychczas minibusy Kapena City spotkać moŜna było
na liniach: 4, 6 i nocnej B.
Borys Karwan, Sebastian Staschiok

Przystanek
WYDAWCA: Klub Miłośników Pojazdów Szynowych,
ul. Grotkowska 23a, 60-176 Poznań
ADRES REDAKCJI: ul. Grotkowska 23a, 60-176 Poznań
E-MAIL REDAKCJI: przystanek@o2.pl
REDAKTOR NACZELNY:
Adam Konieczka, tel. 504-398-490
ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO:
Jarosław Girstun
ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Adam Białas, Tomasz GieŜyński
STALI WSPÓŁPRACOWNICY:
Marek Drewniak, Remigiusz Grochowiak, Jakub Jackiewicz, Krystian Jacobson, Michał Kamiński, Rafał Lamch,
Wojciech Lemański, Bartosz Mazur, Michał Musiał, Marcin Pejski, Jakub Putyra, Andrzej Soczówka, Sebastian
Staschiok, Marcin Stiasny, Tomasz Szydłowski, Piotr
Tomasik, Krzysztof Utracki
REDAKTOR DZIAŁU POZNAŃSKIEGO:
Adam Konieczka (ad-ko@o2.pl)
STALI WSPÓŁPRACOWNICY:
Krzysztof Dostatni, Grzegorz Narkiewicz, Łukasz Nowicki, Maciej Rudzki, Natalia Rychlewicz
REDAKTOR DZIAŁU SZCZECIŃSKIEGO:
Olaf Skrzymowski (bremen@o2.pl)
STALI WSPÓŁPRACOWNICY:
Jacek Kalicki, Magdalena Murawska
REDAKTOR DZIAŁU WARSZAWSKIEGO:
Krzysztof Lipnik (lipton44@poczta.onet.pl)
STALI WSPÓŁPRACOWNICY:
Grzegorz Fedoryński, Tomasz Kaczmarek, Mariusz Mazek
KOREKTA STYLISTYCZNA: Ziemowit Cabanek
EDYCJA STRON WWW: Piotr Buczkowski
SKŁAD: Adam Konieczka
DRUK: Studio-Stempel, ul. Małachowskiego 39,
61-129 Poznań.
Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych i zastrzega
sobie prawo do ich redagowania, skracania oraz opatrywania własnymi tytułami. Redakcja nie odpowiada za treść
zamieszczanych reklam i ogłoszeń.

PRZYS T A NEK
bezpłatny dwutygodnik
miłośników komunikacji
miejskiej
kontynuacja Nowinek z Pyrogrodu
Chicago

Raport z Chicago
Wiadomości z Chicago ciąg dalszy.
Wreszcie – po ponad stu latach uciąŜliwego
ograniczenia prędkości i niesamowitego hałasu –
Chicago Transit Authority postanowiło wyprostować
łuki wiaduktu metra nad skrzyŜowaniem ulic Harrison i Wabash w Chicago. Wiadukt ten został wybudowany w 1897 roku przez firmę South Side Elevated Railroad w celu połączenia centrum miasta (Loop) z południową linia metra. Jednak od momentu
narodzin ten cud techniki inŜynierskiej skutecznie
ogranicza prędkość wszystkich przejeŜdŜających
tamtędy pociągów do 10 mil na godzinę (16 km/h).
Wyprostowanie łuku pozwoli na wprowadzenie do
ruchu większej liczby składów i zwiększenie ich
prędkości do 35 mil na godzinę (56 km/h), co jednocześnie zwiększy liczbę pasaŜerów podróŜujących Pomarańczową i Zieloną Linią. Obecnie obydwie linie przewoŜą przez ten odcinek około 58800
pasaŜerów w dzień powszedni. Zostanie równieŜ
zredukowane natęŜenie hałasu powodowanego
skręcaniem wózków pociągów. Stalowe kolumny,
podpierające tory w tym miejscu, zostaną zastąpione betonowymi.
Całość prac związanych z przebudowa wykona
wyłoniona w przetargu firma FH Paschen. Większość robot konstrukcyjnych zostanie przeprowadzona w bezpośrednim sąsiedztwie łuków, aby
zminimalizować przerwy w kursowaniu pociągów.
Nie da się jednak uniknąć kolejnego ograniczenia
prędkości (5 mph, czyli 8 km/h lub mniej). Na wiosnę 2003 roku przewidywane jest wyłączenie z ruchu odcinka torów na okres dwóch dni (sobota i
niedziela) od skrzyŜowania ulic Van Buren i Wabash do stacji Roosevelt w celu połączenia nowego
odcinka torów z resztą systemu.
Cale przedsięwzięcie sponsorowane jest przez
Federalną Administrację Transportu, program Illinois First i Regionalny Zarząd Transportu. Ach!, gdyby
tak jeszcze załoŜyć gumowe koła we wszystkich
składach i wyprostować łuki przy stacji Merchandise
Mart...
To tylko jedno z wielu przedsięwzięć CTA. Pozostałe to:
- budowa nowego wiaduktu i torów (w toku) na
Niebieskiej Linii metra na odcinku od stacji 18-tej
do stacji 54-tej / Cermak;
- zwiększenie ilości wagonów w kaŜdym składzie z
sześciu do ośmiu na Brązowej Linii;
- zakup nowych niskopodłogowych przegubowców,

zapewne znowu dwudrzwiowych... CóŜ za przywiązanie do tradycji!;
- instalacja automatycznego systemu zapowiedzi
tras i przystanków w autobusach;
- przebudowa zwrotki pętli autobusowej na ul. 95;
- wyremontowanie ośmiu stacji metra na Czerwonej Linii na odcinku wzdłuŜ Autostrady Dan Ryan
w południowej części miasta;
- unowocześnienie sygnalizacji i systemów telekomunikacyjnych na węźle kolejowym Clark;
Kolejny szok w terapii CTA to zmiany w serwisie
(ponoć na lepsze) na dwóch liniach metra i 13 liniach autobusowych. 9 października 2002 roku
Chicagowska Rada Komunikacyjna zatwierdziła
zmiany po analizie potrzeb pasaŜerów i próbach
skrócenia czasu podroŜy. Zmiany te mają teŜ dopomóc w przesiadkach. Wszyscy wiedzą, Ŝe CTA
dwoi się i troi, aby tylko pozyskać nowych klientów.
Oficjalnie zmiany kierowane są standardami serwisowymi (pytanie: czy firma w ogóle ma jakieś standardy serwisowe?). Pięć podstawowych miar standardowych to: dystans jaki przebywa przeciętny pasaŜer aby dotrzeć do autobusu czy metra, przedział
czasowy w jakim operuje dana linia, częstotliwość
serwisu, ilość pasaŜerów w najbardziej uczęszczanej lokalizacji danej trasy oraz ilość pasaŜerów w
pojeździe na godzinę. Większość zmian na trasach
autobusów zostanie wprowadzona 22 grudnia bieŜącego roku, a na liniach metra tydzień później – 29
grudnia.
Ze zmian autobusowych najwaŜniejszą będzie
eksperymentalna zmiana trasy autobusu pospiesznego X21 i skierowanie go do Centrum. Linia kursuje obecnie tylko w soboty, niedziele i święta między
Centrum Handlowym North Riverside Park a kompleksem McCormick. Zmiana trasy zapewni połączenie między Centrum Medycznym West Side i
Centrum w soboty i niedziele. Pozostałe zmiany
wymieńmy od myślników:
- nocna linia N4 (Cottage Grove) będzie przedłuŜona od ul. 59. do ul. 63., aby zapewnić pasaŜerom moŜliwość przesiadki na nocną linię N63 (ul.
63);
- autobusy linii 7 (Harrison) będą jeździć na
wschód przez Harrison – Canal do Jackson, a na
zachód przez Adams – Clinton do Harrison. Ta
zmiana pozwoli na lepszą obsługę dworca autobusowego Greyhound i dworca kolejowego Union
Station;
- linia numer 18 (ul. 16. / 18.) zapewni teraz pasaŜerom połączenie z Niebieską Linią metra u zbiegu ulic Cicero i Cermak i Czerwoną Linią metra
na stacji Cermak / Chinatown. Zmiana ta zostaje
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wprowadzona jako 6-miesieczny eksperyment;
- linia numer 44 będzie kończyć bieg na stacji Pomarańczowej Linii Halsted codziennie. Obecnie
kończy ona w soboty, niedziele i święta na stacji
Czerwonej Linii metra Cermak / Chinatown;
- linia numer 60 (Blue Island / 26.) będzie kursować w kierunku wschodnim w Centrum przez
Harrison – Canal do Washington, a na zachód
przez Madison – Clinton do Harrison. Zapewnić
ma to lepsze połączenie pomiędzy kompleksem
Uniwersytetu Illinois w Chicago (UIC) a stacją kolejową Union Station i stacją kolei podmiejskiej
Northwestern Station, tak w dzień powszedni, jak
i w soboty, niedziele oraz święta i wieczorem;
- linia numer 73 (Armitage) będzie kursować przez
Armitage – Racine – Cortland – Hermitage – Armitage o wszystkich porach dnia;
- w sezonie letnim linia numer 78 (Montrose) obsługiwać będzie plaŜe Montrose nad Jeziorem
Michigan w soboty, niedziele i święta. MoŜe
wreszcie załoŜone zostaną wieszaki na rowery w
busach tejŜe linii? Przydałoby się;
- linia numer 86 (Narragansett / Ridgeland) zostaje
wydłuŜona do Montrose Avenue, by poprawić obsługę tego rejonu przez CTA i zapewnić moŜliwość przesiadki na linię 78;
- w ramach eksperymentu, przez sześć miesięcy,
linia 95E (ul. 93. / 95.) będzie podjeŜdŜać do
Centrum Handlowego Stony Island Plaza u zbiegu ulic 95. i Stony Island;
- linia numer 126 będzie kursować przez Adams na
zachód do Clinton w celu poprawy serwisu przy
dworcu kolejowym Union Station;
- linia numer 152 (Addison) dojeŜdŜać będzie teraz
do wschodniej pętli przez Addison, Lake Shore
Drive do West Sheridan Road;
- linia numer 170 (Uniwersytet Chicago – Lotnisko
Midway) zostaje przedłuŜona na wschód do stacji
kolejowej Metra Electric u zbiegu ulic 57. i Stony
Island;
Zmiany w metrze to:
- rozpoczęty w styczniu 2002 roku eksperyment
stanie się teraz stałym elementem rozkładu
Pomarańczowej Linii. Pociągi tej linii będą
teraz kursować na trasie Lotnisko Midway – Centrum (Loop) od poniedziałku do piątku w godzinach 3:55–0:55. PoniewaŜ w Centrum wykonują
pętlę (brak stacji końcowej) aby powrócić na
Midway, pojawią się tam w godzinach od 4:19 do
1:19;
- nowy, 180-dniowy eksperyment rozpocznie się w
soboty i niedziele. Serwis sobotni z Midway do
Centrum obejmować będzie przedział czasowy
1

od 4:35 do 0:50. W niedziele pociągi kursować
będą od 5:35 do 23:30 (Midway – Centrum);
- na Fioletowej Linii Ekspresowej (ekspresowej tylko z nazwy) wydłuŜone godziny kursowania w
szczycie staną się normą. Pierwszy pociąg odjedzie ze stacji Linden w podmiejskim Evanston o
5:24, a dotrze do stacji Merchandise Mart w Chicago o 6:04. Ostatni skład wyruszy z Linden o
18:29 i pojawi się na Merchandise Mart o 19:09.
Fioletowa Linia kursuje tylko od poniedziałku do
piątku.
Gdyby jeszcze połączyć stacje State / Van Buren
/ Library na tej linii ze stacją Jackson / Dearborn na
Niebieskiej Linii i połączyć Brązową Linię z Pomarańczową, to Ŝycie byłoby piękne...
PowyŜsze zmiany są mile widziane. Jednak dopóki samochód będzie królował w USA, dopóty
problemy nie znikną. Nadwaga połowy ludności,
chamstwo na jezdni (choć nie takie jak w Polsce),
korki, stłuczki, wypadki, zacofane firmy przewozowe
– to tylko czubek góry lodowej...
Witold Wróblewski
Gliwice

Gliwice wczoraj
Zainteresowany historią Gliwic rozpocząłem kwerendę w publikacjach. Trafiłem na dwa wątki, które
być moŜe zainteresują historyków z obszaru GOPu.
Na stanie zajezdni WPK w Gliwicach na początku
lat 70. znajdowały się:
- tramwajowe wozy silnikowe – 20 sztuk;
- tramwajowe wozy doczepne – 33 sztuki;
- jednostki autobusowe – 67 sztuk.
Długość eksploatacyjna linii tramwajowych w
mieście wynosiła 25,5 km; było podówczas 26
przystanków (według: Gliwice – zarys rozwoju miasta i okolicy, praca zbiorowa pod red. W. Szefera,
PWN 1976 r.).
Jesienią 1948 roku Zarząd Miasta Gliwice uchwalił bardzo ambitne plany rozwoju komunikacji, które
zakładały:
- przedłuŜenie linii tramwajowej z ul. Daszyńskiego
(obecna pętla Wójtowa Wieś) do Wilczego Gardła
i z ul. Stalina (obecnie 1 Maja) do Sośnicy;
- przeprowadzenie kolejki elektrycznej Gliwice –
Pyskowice przez ul. Toszecką z odgałęzieniem
do Łabęd i powrót do miasta ul. Łabędzką;
- wystąpienie do PKP o nowy przystanek w Porcie
Gliwice;
- przeprowadzenie kolejki elektrycznej do śernik
przez ul. Tarnogórską;
- zwiększenie ilości autobusów na linii Katowice –
Gliwice w celu zlikwidowania tramwaju pospiesznego;
- wystąpienie z wnioskiem do Śląskich Linii Autobusowych o utworzenie trasy zamkniętej [okręŜnej] Gliwice przez ul. Pszczyńską do Sośnicy i z
powrotem przez ul. Chorzowską;
- powiększenie ilości wozów PKS w godzinach
6:00–8:30 na linii śerniki – Sośnicowice;
- przedłuŜenie linii autobusowej Gliwice – Sobiszowice do Pyskowic;
- przedłuŜenie kolejki elektrycznej od Trynek Dworzec do autostrady.
(według: Historia Gliwic, praca zbiorowa pod red. J.
Drabiny, Muzeum w Gliwicach). AŜ szkoda, Ŝe te
plany nie doczekały się realizacji!
Marek Malczewski
2

Warszawa

Funkcjonowanie
komunikacji miejskiej
w dniach 1–3 listopada
Jak co roku, okres Wszystkich Świętych przyniósł
duŜe zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Warszawie. W tym roku specjalna organizacja ruchu obowiązywała aŜ przez 3 dni – od 1 do
3.11.
Generalnie rzecz biorąc, przez cały wydłuŜony
weekend komunikacja miejska w stolicy kursowała
według świątecznych rozkładów jazdy. Wyjątek
stanowiło metro, które w dniach 1–2.11. jeździło
według rozkładu sobotniego. W celu ułatwienia dojazdu do cmentarzy uruchomiono kilkanaście specjalnych linii cmentarnych oraz wprowadzono sporo
zmian w przebiegu tras wybranych linii. Oto jak w
szczegółach przedstawiały się te zmiany.
Tramwaje
W godzinach 8:30–17:00 dodatkowym taborem
zasilano następujące linie:
1 Annopol – Cm. Bródnowski (OdrowąŜa) – Stare
Powązki – Cm. śydowski – Cm. Ewangelickie –
Nowe Bemowo; częstotliwość kursowania co
15 minut zamiast co 30;
2 śerań Wschodni – Cm. Bródnowski (OdrowąŜa) – Banacha; częstotliwość kursowania co 7–
8 minut zamiast co 15;
25 Annopol – Cm. Bródnowski (OdrowąŜa) – Okęcie; częstotliwość kursowania co 7–8 minut
zamiast co 15;
27 Huta – Cm. Włoski – Stare Powązki – Cm. śydowski – Cm. Wolski; częstotliwość kursowania
co 15 minut zamiast co 30;
29 Huta – Cm. Wawrzyszewski – Stare Powązki –
Cm. śydowski – Banacha; częstotliwość kursowania co 15 minut zamiast co 30;
32 Annopol – Cm. Bródnowski (OdrowąŜa) – Pl.
Narutowicza; częstotliwość kursowania co 10
minut zamiast co 30;
By zapewnić lepszy dojazd do Cmentarza Wawrzyszewskiego, w dniach 1–3.11. przez cały dzień
trasa linii 35 została wydłuŜona od pętli Piaski ulicami: Broniewskiego – Wólczyńską (Cm. Wawrzyszewski) – Nocznickiego do Huty. Dodatkowo w
godzinach największego ruchu tramwaje tej linii
podjeŜdŜały na przystanki z częstotliwością 10minutową (stała częstotliwość tej linii wynosi 15 minut).
Uruchomiono specjalne linie cmentarne: 40, 41 i
42. Kursowały po następujących trasach:
40 Cm. Wolski – Wolska – al. Solidarności – Okopowa (Stare Powązki) – rondo Zgrupowania AK
Radosław – Słomińskiego – most Gdański –
Starzyńskiego – rondo Starzyńskiego – Starzyńskiego – OdrowąŜa (Cm. Bródnowski) –
Budowlana – Rembielińska – Annopol;
41 Cm. Wolski – Wolska – Skierniewicka – Kasprzaka – Prosta – rondo Daszyńskiego – Prosta – rondo ONZ – al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości – Rakowiecka –
Rakowiecka-SGGW;
42 Huta – Nocznickiego – Wólczyńska (Cm. Wawrzyszewski) – Broniewskiego – pl. Grunwaldzki
– al. Jana Pawła II – rondo Zgrupowania AK
Radosław – Okopowa (Stare Powązki) – Okopowa (Cm. śydowski) – al. Solidarności – most
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Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – Targowa
– 11 Listopada – OdrowąŜa (Cm. Bródnowski)
– Budowlana – Rembielińska – Annopol – śerań Wschodni.
WyŜej wymienione linie cmentarne kursowały odpowiednio:
01.11. w godzinach 7:00–19:00 z częstotliwością co
6 minut (linia 40), co 5–10 minut (linia 41) i
co 10 minut (linia 42);
02.11. w godzinach 7:00–18:00 z częstotliwością co
6 minut (linia 40) i co 10 minut (linia 42), a w
godzinach 7:00–19:00 z częstotliwością co
5–10 minut (linia 41);
03.11. w godzinach 7:00–17:00 z częstotliwością co
9 minut (linia 40) i co 15 minut (linie 41 i 42).
Pewną ciekawostkę stanowiła obsługa linii cmentarnych. Wprawdzie na poszczególne linie wozy
wysyłały te same zajezdnie (dla przypomnienia: w
latach ubiegłych na linię 40 – ZET R-1 Wola i R-2
Praga, na linię 41 – ZET R-3 Mokotów, a na linię 42
– ZET R-2 Praga i R-4 śoliborz), jednak nie moŜna
było nie zauwaŜyć faktu, Ŝe do obsługi linii 41 zakład R-3 wysłał kilka składów typu 13N, których widok na ulicy Skierniewickiej naleŜy niewątpliwe do
rzadkości.
Autobusy
W trakcji autobusowej w okresie Wszystkich
Świętych zostało wprowadzonych wiele zmian. Do
najwaŜniejszych naleŜy zaliczyć uruchomienie 19
specjalnych linii cmentarnych oraz 2 linii uzupełniających. Na ogół były one obsługiwane przez tabor
wielkopojemny (wozy 15-metrowe i przegubowe).
Wyjątki od reguły zostały zaznaczone przy opisie
trasy. Oto jak zmiany wyglądały w szczegółach:
211 Powązki-Cm. Wojskowy – Powązkowska (Stare
Powązki) – Cm. Bródnowski (Kołowa); obsługę
linii zapewniły zajezdnie MZA: Redutowa i Stalowa;
212 Królewska – Wolska (Cm. Wolski) – PowązkiCm. Wojskowy; obsługę linii zapewniła zajezdnia MZA Redutowa (autobusy krótkie);
213 Cm. Północny-Brama Gł. – Wólczyńska (Cm.
Wawrzyszewski) – Cm. Bródnowski (Kołowa);
obsługę linii zapewniły zajezdnie MZA: Redutowa i Stalowa;
214 Cm. Północny-Brama Gł. – Wólczyńska (Cm.
Wawrzyszewski) – Powązkowska – PowązkiCm. Wojskowy; obsługę linii zapewniły zajezdnie MZA: Redutowa i Kleszczowa;
222 Królewska – Powązkowska (Stare Powązki) –
Powązki-Cm. Wojskowy; obsługę linii zapewniła zajezdnia MZA Woronicza;
225 Pl. Narutowicza – Cm. Bródnowski (Kołowa);
obsługę linii zapewniła zajezdnia MZA Woronicza;
227 Królewska – Cm. Bródnowski (Kołowa); obsługę linii zapewniły zajezdnie MZA: Inflancka i
Redutowa;
242 Królewska – Cm. Północny-Brama Gł.; obsługę
linii zapewniły zajezdnie MZA: Inflancka i Redutowa;
250 Cm. Północny-Brama Gł. – Cm. PółnocnyBrama Płd. – Cm. Północny-Brama Zach.; obsługę linii zapewniła zajezdnia MZA Chełmska
(autobusy krótkie);
251 Wiatraczna – Powązkowska (Stare Powązki) –
Powązki-Cm. Wojskowy; obsługę linii zapewniła zajezdnia MZA Chełmska;
256 Bródno-Podgrodzie – Chodecka (Cm. Bródnowski) – Cm. Północny-Brama Gł.; obsługę li-

nii zapewniły zajezdnie MZA: Inflancka i Stalowa;
263 Pl. Narutowicza – Powązkowska (Stare Powązki) – Powązki-Cm. Wojskowy; obsługę linii
zapewniła zajezdnia MZA Redutowa;
269 Wiatraczna – Cm. Bródnowski (Kołowa); obsługę linii zapewniły zajezdnie MZA: Chełmska
i Ostrobramska;
270 Dw. Wschodni (Kijowska) – Powązkowska
(Stare Powązki) – Powązki-Cm. Wojskowy; obsługę linii zapewniły zajezdnie MZA: Ostrobramska i Stalowa;
276 Królewska – Cm. Bródnowski (OdrowąŜa); obsługę linii zapewniły zajezdnie MZA: Chełmska
i Stalowa (autobusy krótkie);
281 (Warszawa) Pl. Wilsona – Marymoncka (Cm.
Włoski) – (Palmiry) cmentarz – Pociecha; obsługę linii zapewniła zajezdnia MZA Stalowa
(autobusy krótkie);
284 Pl. Narutowicza – Wolska (Cm. Wolski) – Cm.
Północny-Brama Gł.; obsługę linii zapewniła
zajezdnia MZA Kleszczowa;
288 Wiatraczna – Cm. Północny-Brama Gł.; obsługę linii zapewniła zajezdnia MZA Woronicza;
290 Królewska – Powązkowska (Stare Powązki) –
Powązki-Cm. Wojskowy; obsługę linii zapewniła zajezdnia MZA Kleszczowa.
Linie cmentarne kursowały przez 3 dni w następujących godzinach: 1.11. – od 7:00 do 19:00, 2.11.
– od 8:00 do 18:00 i 3.11. – od 8:00 do 17:00.
Wszystkie wymienione linie (poza 281) jeździły bez
ustalonych rozkładów jazdy. Odjazdy z przystanków
końcowych odbywały się na polecenie Nadzoru Ruchu ZTM-u. W praktyce zdarzało się, Ŝe autobusy
kursowały nawet co 1–2 minuty. W przypadkach
nagłych wozy wysyłane były „przejazdami technicznymi” na drugi kraniec. Gdy frekwencja spadała,
część wozów zsyłano do zajezdni. Autobusy linii
cmentarnych przeŜyły teŜ kilka kolizji, głównie na
krańcach Powązki-Cm. Wojskowy oraz Cm. Bródnowski (Kołowa). Były to na szczęście zazwyczaj
lekkie otarcia samochodów lub latarń. Odnotowano
takŜe kilka „pociągnięć” pasaŜerów, którzy ze
wszelką cenę próbowali dostać się do odjeŜdŜających autobusów.
W dniach 1–3 listopada uruchomione zostały ponadto dwie linie uzupełniające:
207 na trasie: śerań FSO – Modlińska – Mehoffera
(Cm. Tarchomiński) – Światowida – Nowodwory; autobusy kursowały w godzinach 8:00–
17:00 co 15 minut, obsługę zapewniała zajezdnia MZA Stalowa (wozy krótkie);
208 na trasie: Elsnerów – Księcia Ziemowita – Ząb-
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kowska – Targowa – Dąbrowszczaków – (powrót: Dąbrowszczaków – InŜynierska – Wileńska – Targowa) – Pl. Hallera; autobusy tej
linii kursowały przez cały dzień co 13–16 minut i zastępowały wycofaną z Elsnerowa linię
170.
W tych dniach w godzinach 8:30–17:00 na stałej
trasie Huta – Nowy Rembertów wyjątkowo kursowała takŜe linia przyśpieszona 415 – częstotliwość
co 22 minuty. Z kolei przez cały weekend nie kursowały wcale linie 100 i 804.
Spodziewając się zwiększonej liczby pasaŜerów,
1 i 2.11. zwiększono liczbę brygad na liniach: 115,
125, 126, 137, 141, 145, 148, 161, 169, 170, 180,
181, 183, 189, 191, 194, 409, 506, 508, 517, 520,
524, 701, 706, 708, 709, 718 i 727. W niedzielę
liczba linii zasilonych została ograniczona do 17.
Oto ich pełna lista: 115, 125, 126, 137, 145, 148,
161, 169, 170, 180, 181, 183, 191, 409, 500, 701 i
727.
Potrzeba wysłania przegubowców na linie cmentarne i „zasilenia” spowodowała, Ŝe na wielu liniach,
na których zwykle dominuje tabor wielkopojemny,
pojawiły się brygady obsługiwane solówkami. Były
to m.in. linie: 105, 130, 157, 159, 187, 195, 501,
503, czy 508.
Ponadto z uwagi na zmianę organizacji ruchu na
wielu ulicach (zwłaszcza w pobliŜu cmentarzy) w
godzinach 7:00–19:00, aŜ 24 linie autobusowe kursowały częściowo zmienionymi trasami.
Metro
Jak juŜ wspomnieliśmy, w piątek i sobotę w metrze obowiązywał sobotni rozkład jazdy. Dodatkowo
w tych dniach w godzinach 8:00–18:00 na trasę wyjechały cztery składy ponadplanowe. W niedzielę –
3.11. metro jeździło juŜ według stałego rozkładu
dnia świątecznego.
Tomasz Kaczmarek,
współpraca: Krzysztof Lipnik
Poznań

Dwa pokoje z kuchnią
Epoka PRL-u to czas unifikacji wagonów tramwajowych w polskich przedsiębiorstwach komunikacji
miejskiej. W Poznaniu – po „wycięciu” przedwojennych pociągów – w eksploatacji pozostały dwuosiowe eNki i produkowane od połowy lat 60. wagony przegubowe 102N i 102Na wraz z następcami
– rodziną 105N.
Mimo upływu lat, w pamięci poznaniaków pozo-

k r a j u

Bielsko-Biała
Tabor
A Niedługo zakończy się postępowanie kasacyjne ikarusa 415.14D o numerze 072, którego wrak
opuścił w połowie listopada zajezdnię MZK. Autobus ten w październiku ubiegłego roku uległ powaŜnemu wypadkowi (wymuszono nań pierwszeństwo przejazdu, wskutek czego autobus uderzył w
forda fiestę, a następnie w stojącą obok kamienicę;
zginęły 3 pasaŜerki fiesty, kilkunastu pasaŜerów autobusu z kierowcą włącznie zostało rannych).
A Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, do Biel-

i
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ska nie trafi 9, tylko 6 solarisów Urbino 12. Liczebność dostaw w następnych latach równieŜ stoi pod
znakiem zapytania.
A Wszystko wskazuje na to, Ŝe MZK rozpoczęło
akcję wymiany tablic rejestracyjnych. Z końcem
października nowe tablice otrzymał ikarus 280.26720, a niedługo później jelcz M11-672. Warto dodać, Ŝe w lipcu 2001 roku białe tablice otrzymał ikarus 280.37-005.
Linie
A 17.11. nastąpiła piąta w tym roku zmiana rozkładu jazdy linii 25. Zmieniła się liczba kursów z pętli Klubowa Spółdzielnia do Auchan oraz Ośrodka
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stają do dziś charakterystyczne wozy „dwa pokoje z
kuchnią”, wśród fachowców określane mianem P1D.
Te bardzo ładne wagony o nowoczesnej, opływowej
sylwetce wyprodukowano w warsztatach Poznańskiej Kolei Elektrycznej przy ul. Gajowej w ramach
przygotowań do Powszechnej Wystawy Krajowej w
1929 r. WyróŜniały się wejściem usytuowanym
pośrodku wagonu – „kuchnią”, z której to moŜna było wejść do dwóch symetrycznie rozmieszczonych
przedziałów pasaŜerskich z ławkami – „pokoi”. Owa
środkowa część wagonu była obniŜona, stąd wnioskujemy, Ŝe to pierwszy niskopodłogowy typ tramwaju w naszym mieście. W latach 60. kursowały z
numerami taborowymi z zakresu 381 do
399.
W latach 1929–1930 ogółem wykonanych zostało
20 takich wagonów. Ostatnie sztuki P1D z ruchu liniowego Poznania wycofywano w miarę dostaw
stodwójek w latach 1969–1973 (wtedy kursować
przestały teŜ ostatnie duŜe doczepy szczecińskie
oraz Ringhoffery i Heidelbergi). Wycofane z eksploatacji systematycznie złomowano, niektóre przez
pewien czas słuŜyły jako podręczne magazynki.
Przedostatni taki wagon usunięto w 1987 roku.
Uchronić udało się ostatni egzemplarz serii o numerze taborowym 388. Niestety, nie pozostał długo w
Poznaniu – w 1988 roku przekazano go do Krakowa, gdzie plany przewidywały utworzenie centralnego, ogólnopolskiego Muzeum Komunikacji Miejskiej. Choć wagon był w złym stanie technicznym,
to jednak o dziwo kompletny! Plany utworzenia w
Krakowie muzeum długo nie mogły się zmaterializować, wagon przez kolejne 5 lat stał w Nowej Hucie „pod chmurką”. W 1998 roku trafił pod dach
dawnej krakowskiej zajezdni tramwajowej przy ul.
Wawrzyńca, gdzie pozostaje w niezmienionym stanie do dzisiaj.
Tylko dzięki krakusom unikatowy wagon zachował się do dnia dzisiejszego – uszanujmy to. Czy
jednak miasto takie jak Poznań, aspirujące dziś do
roli znaczącego centrum turystycznego, dbającego
o historię i dziedzictwo kulturowe, nie powinno dąŜyć do powrotu „dwóch pokoi z kuchnią”? Nie powinniśmy zabiegać o remont wagonu?
MoŜe zbliŜająca się rocznica 750-lecia lokacji naszego miasta byłaby dobrą okazją po temu, by unikat, który został w Poznaniu wyprodukowany i tu
wiernie słuŜył przez blisko 40 lat, wrócił w chwale
na poznańskie ulice?
Panie Prezydencie, Panowie Radni pomóŜcie pasjonatom spełnić Ŝyczenie poznaniaków!
KMPS

ś w i a t a
Zdrowia w Mazańcowicach. Poprzesuwano takŜe
godziny odjazdów kursów porannych, nie uległa
zmianie za to ich częstotliwość.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
autobusy
024 CH Sarni Hormann Stok
043 CH Sarni IDEA
Stok
Paweł Adamus
3

Brema
Linie
! Od 4.11. w Bremie (prócz Bremen-Nord) funkcjonuje nowy rozkład jazdy. Wszystkie linie za wyjątkiem 5-tki kursują co 10 minut. W szczycie na
najbardziej obciąŜonych odcinkach (linie 2 i 10 od
Hauptbahnhof do Groepelingen, linia 6 na całej długości) kursują wagony dodatkowe tak, Ŝe łączna
częstotliwość wynosi 5 minut). 5-tka kursuje tylko w
szczycie na trasie Arsten – Horn-Lehe co 20 minut
(linia posiłkowa dla 4-ki), wprowadzono takŜe szybką linie 4S (z Borgfeld w kierunku miasta), która
przyspieszona jest miedzy Borgfeld a Kirchbachstrasse, zaś dalej kursuje jako normalna 4-ka.
Karol Tyszka

Bydgoszcz
Tabor
A Z ulic zniknęły ik280: 3613, 3618 i 3617. Zajezdnię zmienił równieŜ wóz 3468. Teraz nocuje w
bazie przy ul. Szajnochy, gdzie otrzymał numer
2468.
Linie
T Trwają prace przy przebudowie skrzyŜowania
ul. Toruńskiej i Nowotoruńskiej. Tramwaje kursują
jednym torem – północnym. Prawdopodobnie
wkrótce podłączone zostanie nowe torowisko. Jest
ono jednak ułoŜone inaczej – biegnie nieco na południe od poprzedniego.
Piotr Tomasik

Bytom
Tabor
A PKM Bytom S.A. gości testowy autobus volvo
7000. Firma zakupiła ponadto dwa Ŝółto-czerwone
ikarusy 280.26 z PKA Gdynia.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecne
uwagi
pojazdu malowanie malowanie
autobusy
7228 kremowo- Ŝółtozakładowe
czerwone czerwone PKM Bytom
Bartosz Mazur, Jakub Jackiewicz

Chorzów
Linie
T Prace przy remoncie torowiska na chorzowskim Rynku zbliŜają się powoli do finału. Na ukończeniu jest juŜ odcinek toru między przystankiem
tramwajowym a skrzyŜowaniem z ul. Dąbrowskiego. W weekend 16–17.11. przebudowane zostanie
skrzyŜowanie z ul. Kościuszki i do końca robót pozostanie juŜ tylko krótki fragment toru przy samym
przystanku w kierunku Katowic.
Jakub Jackiewicz

Częstochowa
Tabor
A Do krainy wiecznych objazdów udały się: ikarus
260 o numerze 226 oraz ikarusy 280 o numerach
276 i 302. Tym samym stan taboru autobusowego
w Częstochowie wynosi obecnie 171 sztuk.
Linie
A Po analizie postulatów mieszkańców (zgłoszonych po wprowadzeniu 1.07. nowego układu linii
autobusowych oraz nowych rozkładów jazdy) od
1.12. zmienione zostaną niektóre trasy komunikacji
miejskiej:
- linia 19 powróci z ul. Jadwigi na ul. Rocha, Rynek
4

Wieluński i al. Jana Pawła II;
- linia 11 skierowana zostanie z Alei NMP przez ul.
Barbary i Jadwigi do pętli przy cmentarzu św. Rocha. Skasowana zostanie natomiast jej obecna
pętla przy ul. Zaciszańskiej;
- linia 13 zamiast al. Jana Pawła II pojedzie: Warszawską – pl. Daszyńskiego – al. NMP do ul.
Nowowiejskiego.
Po zakończeniu budowy ul. Obrońców Westerplatte
zmieniony zostanie równieŜ od nowego roku bieg
autobusów linii 25. Pojadą one z al. Wyzwolenia do
ul. Szajnowicza-Iwanowa przez ul. Obrońców Westerplatte, a nie – jak obecnie – przez Dekabrystów.
A T W dniu Wszystkich Świętych uruchomiona
została specjalna linia autobusowa relacji Cmentarz
Świętego Rocha – Cmentarz Kule (ul. Tartakowa) z
pośrednimi przystankami na placach Biegańskiego
oraz Daszyńskiego. Autobusy tej linii kursowały od
godziny 9:00 do 18:00. Obsługę zapewniały przegubowce o numerach 341, 343, 344, 349, 350, 351,
354, 355. Mieszkańców obowiązywały bilety w cenie 1,50 zł bez uprawnień do ulg, które sprzedawano wprost z samochodów osobowych na czterech
przystankach: Plac Daszyńskiego, Plac Biegańskiego Cmentarz św. Rocha, Cmentarz Kule oraz w
autobusie przed Ratuszem. W Dniu Wszystkich
Świętych wzmocnienie otrzymały linie 12, 15, 16,
17, 26 i 52, a takŜe linia tramwajowa, umoŜliwiając
lepsze połączenie róŜnych dzielnic miasta z rejonami przy cmentarzach.
Rozmaitości
! Od 9.11. pasaŜerowie płacą mniej za bilety
okresowe na okaziciela. Bilety normalne kosztują
teraz 76 zł (zamiast 82 zł), natomiast ulgowe – 38 zł
(zamiast 41 zł). Odpowiednio tańsze są równieŜ bilety półmiesięczne: normalne – 42 zł (dotąd 46 zł)
oraz ulgowe – 21 zł (dotąd 23 zł).
! Częstochowskie MPK Sp. z o.o. rozpoczęło
nową dziedzinę działalności, jaką jest dokonywanie
cudów. Jeszcze niedawno na łamach prasy kierownik Działu Organizacji Ruchu, Zbigniew Wiaderek,
na pytanie pasaŜera, dlaczego linie 18 i 33 (pełniące po reformie łącznie rolę dawnej 18-tki) jadą w
niedzielne popołudnia wspólnie (raz na godzinę z
1–5 minutowym odstępem), odpowiedział, Ŝe inaczej się nie da, tłumacząc to róŜną ilością autobusów na kaŜdej z tych linii. W rzeczywistości ilość
jest ta sama, długość istotnie się róŜni. Wybaczając
te drobne zaległości matematyczne, przyjmijmy, Ŝe
chodzi o to samo. Istotnie bowiem – nie da się w tej
sytuacji ułoŜyć rozkładu idealnie skoordynowanego
z odstępami 27–27. Nikt jednak takiego nie oczekuje. Wystarczyłoby na przykład 15–43. Odstępy jednominutowe przy tak niskiej częstotliwości i bezczelne „nie da się” to skandal. I oto od 1.11. na linii
33 obowiązuje nowy rozkład jazdy, który wprawdzie
trudno nazwać skoordynowanym z osiemnastką
(wciąŜ zdarzają się odstępy 4–5 minutowe, lecz w
innych niŜ dotychczas porach dnia – tym razem w
niedziele do południa), niemniej jednak w omówionych wyŜej godzinach koordynacja znacznie się
poprawiła. Jednak jakoś się dało...
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
autobusy
29 M1
biały
po remoncie
354 KIA
biały
354 M1
biały
320 M1
biały
-
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332 Citroën

biały

po remoncie

Rafał Lamch, Wojciech Liberda

Gliwice
Tabor
A 6.11. przed Urzędem Miasta w Gliwicach uroczyście przekazano 3 nowe autobusy MAN NL223
dla PKM Gliwice. Nowe nabytki niczym nie róŜnią
się od poprzednich; otrzymały numery 22, 23 i 24.
Autobus numer 24 jest 750-tym MANem wyprodukowanym w fabryce pod Poznaniem.
Jakub Jackiewicz

GOP
Tabor
T Pod koniec października zakończył się trwający
kilka miesięcy remont kapitalny wagonu roboczego
N-110R. Wagon został zmodernizowany – otrzymał
obwód niskiego napięcia z hamulcami szynowymi i
przetwornicą. Jest to jedyny remont kapitalny wykonany w tym roku przez PKT Katowice. Trwa ponadto remont lorki-pługu rotacyjnego numer 30 na
podwoziu przedwojennego wagonu LHB tramwajów
bytomskich.
Linie
A Dnia 25.10. otwarto dla ruchu przebudowaną
ul. Świerczyny w Mysłowicach. Tym samym zmieniła się trasa linii autobusowej komunikacji zastępczej
T-14, która nie „zwiedza” juŜ objazdu w rejonie mysłowickiej giełdy samochodowej. Ciekawostką jest
fakt, Ŝe mimo skrócenia trasy (14 minut w jedną
stronę) linię nadal obsługują 3 autobusy (w dni robocze i soboty) przy 20-minutowej częstotliwości
ruchu. WciąŜ zamknięty pozostaje odcinek ul. Starokościelnej (od mijanki Mysłowice Szpital do Kościoła). Dla linii autobusowych kursujących w rejonie robót wprowadzono następujące objazdy:
- linie 26, 106, 150, 675 i 926 w kierunku Sosnowca kursują ulicami Krakowską – Towarową – Bytomską – Świerczyny – Boliny i Sosnowiecką,
przystanki Mysłowice Kościół i Mysłowice Szpital
zostały przeniesione na ul. Towarową, linie te zatrzymują się równieŜ na przystanku Mysłowice
Kościół (stanowisko na ul. Krakowskiej). Zaznaczyć naleŜy, Ŝe linie 26, 150 i 926 w kierunku
centrum Mysłowic, Niwki i Jęzora kursują stałą
trasą;
- trasa linii 675 w kierunku Brzezinki wiedzie ulicami Boliny – Świerczyny – Bytomską – Katowicką
z obsługą przystanków Mysłowice Kopalnia i Mysłowice Katowicka w zamian za Mysłowice Szpital i Mysłowice Kościół;
- linia 106 w kursach z Sosnowca do Wesołej skierowana została ulicami Boliny – Świerczyny – Bytomską – Katowicką, autobusy nie obsługują
przystanków Mysłowice Szpital i Mysłowice Kościół, a w zamian zatrzymują się na przystanku
Mysłowice Kopalnia;
- linia 106 w kursach skróconych do przystanku
Mysłowice Szpital kursuje ulicami Chopina – Katowicką – Bytomską – Towarową do przystanku
Mysłowice Kościół (stanowisko tymczasowe zlokalizowane na ul. Towarowej), który stał się tym
samym przystankiem początkowym i końcowym,
obsługiwany jest równieŜ przystanek Mysłowice
Kopalnia;
- dla linii 66, 77, 220 i 788 w kursach skróconych
do Mysłowic Szpitala ustanowiono przystanek
Mysłowice Kościół jako początkowy / końcowy –
do stanowiska zlokalizowanego na ul. Towarowej

autobusy jadą ulicami Katowicką – Bytomską –
Towarową, obsługując po drodze przystanki Mysłowice Katowicka i Mysłowice Kopalnia.
A Od 1.11.2002 r. czasowo do 31.01.2003 r. obsługuję linii 155 przejęła firma Transkom Piekary
Śląskie (wcześniej PUH Delta Bytom). Linie 623 i
823 zamiast PKM Bytom S.A. obsługuje PKM Bytom Sp. z o.o., a na liniach 752 i 753 zobaczyć
moŜna pomarańczowe ikarusy 260 z firmy Usługi
Przewozowe Henryk Polak Chorzów (w miejsce dotychczasowych jelczy podstawianych przez Meteor
Jaworzno).
A 13.11. zakończono prace drogowe związane z
przebudową ul. Wielka Skotnica w Mysłowicach. Linie 292 i 618 wróciły na swoje stałe trasy. Jednocześnie, w związku ze zmienioną lokalizacją przystanku Mysłowice Wielka Skotnica II, wprowadzono
nowy rozkład jazdy linii 223.
A W dni robocze na linii 830 uruchomiono dodatkowe trzy pary kursów, a na linii 823 w szczycie porannym pojawiają się autobusy przegubowe. Zmiany obowiązują od 4.11.
A Od 23.11. KZK GOP uruchomił czasowo do
24.11. linię bezpłatną S-14 w relacji Katowice Dworzec PKP – Dąbrówka Mała IKEA – Sosnowiec
Dworzec PKP.
T 1.11. wprowadzono nowy rozkład jazdy na linii
19 (Bytom – Stroszek). Zmiany objęły przyspieszenie podmian składów 2×105N na solówki o jedną
godzinę w dni robocze, zwiększenie częstotliwości
z 15- na 10-minutową w soboty (w godzinach 8–15)
oraz likwidację pociągu nocnego PN-231, który zastąpiony został nocnymi kursami pociągu nr 1911.
Rozmaitości
T Chorzowski zabytkowy wagon N-1100 pomagał
w promocji niektórych kandydatów wyborów samorządowych. W dniach 19. i 23–25.11. kursował na
trasach Gliwice Zajezdnia – Zabrze Plac Wolności
(zmiana kierunku jazdy na placu budowy) oraz Katowice Słoneczna Pętla – Brynów Pętla. Jednym z
promowanych kandydatów na radnego był wicedyrektor ZKT-4 Gliwice.
Jakub Jackiewicz

Kaliningrad
Rozmaitości
! Korespondent przebywający na początku listopada w tym uroczym mieście, poczynił dla Was
pewne obserwacje aktualizujące artykuł z 1999 roku, jaki ukazał się w Nowinkach z Pyrogrodu. W Kaliningradzie praktycznie nie widać juŜ oryginalnych
królewieckich T4 – tabor krótki reprezentują tylko
T4D ex Halle (Saale). Podobnie sytuacja ma się w
przypadku KT4, wśród których jednak zauwaŜono
zarówno KT4D ex-Cottbus, jak i oryginalne królewieckie KT4. Częstotliwość kursowania tramwajów
spadła znacząco, zaś pojawiły się niesamowite
hordy zabytkowych autobusów z całej Europy –
niektóre typy widziane po raz pierwszy i zapewne
ostatni. Pojazdów ex-radzieckich równieŜ praktycznie nie stwierdzono. W trolejbusach bez zmian –
królują ziutki w stanie daleko i bardzo daleko posuniętej dewastacji.
Tomasz GieŜyński

Katowice
Tabor
A Uszkodzony 19.07. w wypadku na katowickim
Osiedlu Tysiąclecia ikarus 280.70E-110 z PKM Katowice (najechanie przez rozpędzonego ikarusa z
PKM Gliwice, powaŜnie rozbita przyczepa), został

juŜ uzdrowiony i pojawił się w listopadzie na swojej
stałej linii 110. Po uszkodzeniach nie ma ani śladu.
Linie
A W związku z oddaniem do uŜytku drogi łączącej ulice Kolońską oraz Rataja i Ossowskiego w Katowicach, zmianie uległa trasa linii 177 – w kierunku
Kochłowic autobusy kursują ulicami Mikołowską –
Kochłowicką – Kolońską – Rataja – Witosa – Kochłowicką i dalej stałą trasą, w kierunku Katowic
trasa wiedzie ulicami Kochłowicką – Witosa – Rataja – Bocheńskiego – Kochłowicką – Mikołowską i
dalej bez zmian. Obsługiwane są dodatkowo przystanki Osiedle Witosa Rataja (w obydwu kierunkach
jazdy), Osiedle Witosa Centrum (przystanek główny
w zamian za dotychczasowe dodatkowe stanowisko) oraz Załęska Hałda Szkoła (tylko w kierunku
Katowic). Tą samą trasą kursuje linia 130 w kursach wariantowych przez Osiedle Witosa.
T W dniach 9–11.11. trwały prace przy przebudowie przepustu wodnego pod ul. Gliwicką w Katowicach, co spowodowało konieczność przerwania
ruchu tramwajowego. Linie 7 i 40 podzielone zostały na dwie części – od strony Zawodzia zawracały
na Placu Wolności w Katowicach, a od strony Bytomia i Chorzowa kończyły jazdę przy zajezdni
Chorzów Batory. Komunikację zastępczą obsługiwało 6 autobusów z PKM Katowice.
Rozmaitości
! Pod koniec października rozpoczęła się przebudowa znajdujących się na placu Szewczyka
(dawniej plac Dworcowy) w Katowicach pomieszczeń dyspozytorskich PKM Katowice. Stanowisko
dyspozytora zlikwidowane zostało w tym miejscu
mniej więcej 2 lata temu, a na piętrze w miejscu
dawnej dyspozytorni WPK (później PKM), wyposaŜonej miedzy innymi w system nagłaśniający, uruchomiono kolekturę biletową. Na czas remontu
sprzedaŜ biletów przeniesiono do przyczepy kempingowej ustawionej pod dworcową estakadą.
Jakub Jackiewicz

Kielce
Magazyn 995
10.11. W godzinach wieczornych na podmiejskiej
linii numer 43 w Górnie pod Kielcami pobito kierowcę autobusu. Do bójki doszło, gdy pracownik MPK
wysiadł z autobusu i próbował złapać dwóch agresywnych młodych męŜczyzn – wcześniej wybili w
neoplanie szybę, raniąc przy tym pasaŜerkę. Na
pomoc udał się jeden z podróŜnych, jednak chuligani zastraszyli go „tulipanem” z rozbitej butelki.
Kierowcy cudem udało się uciec do autobusu, zamknąć drzwi i odjechać. Niestety stracił przytomność i tylko dzięki refleksowi pasaŜera, który niemalŜe natychmiast złapał kierownicę, nie doszło do
wypadku. MPK-owcy domagali się zlikwidowania
niebezpiecznej linii. Wicedyrektor MPK stwierdził
jednak, Ŝe takie radykalne posunięcia są niepotrzebne. Nie chcąc dopuścić do zastraszenia personelu przez chuliganów, zaapelował do policji, by
zwróciła szczególną uwagę na tereny znajdujące
się w niebezpiecznych miejscach, w szczególności
na końcowe przystanki, które nieraz usytuowane są
w lasach. 15.11. zatrzymano dwóch podejrzanych o
napaść.
Michał Musiał

Kraków
Linie
A Zakończenie robót drogowych w ul. M. Wańkowicza umoŜliwiło dnia 13.11. przywrócenie linii
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149 na stałą trasę.
A Podobnie, z powodu zakończenia robót kanalizacyjnych w ul. Sucharskiego, od 16.11. autobusy
linii 143 powróciły na swoje stałe trasy.
A W poprzednim numerze podaliśmy, Ŝe od
31.10. zmieniła się trasa linii 123, której autobusy
omijają teraz pętlę Lesisko. Okazuje się jednak, Ŝe
busy nadal tam zajeŜdŜają, jednak – co ciekawe –
przez kilka godzin po wprowadzeniu tej zmiany z
nieznanych przyczyn faktycznie nie moŜna było ich
tam zobaczyć.
T Jak informuje MPK S.A. w Krakowie, od dnia
9.11. do odwołania (planowany termin zakończenia
remontu to 29.11.) prowadzona jest naprawa torowiska tramwajowego w ul. Zakopiańskiej (na odcinku od Łagiewnik do ul. Zbrojarzy). W tym czasie
pociągi linii 8, 18, 19, 22 i 23 kursują:
- 18 Łagiewniki – Kalwaryjska – Krakowska – Stradomska – Kino Wanda – pl. Wszystkich Św. –
Karmelicka – Bronowicka – Bronowice Nowe;
- 19 Łagiewniki – Kapelanka – Dietla – Poczta Gł.
– Dworzec Gł. – Basztowa – Długa – Prądnicka –
Krowodrza Górka.
Tramwaje tych linii kończą kursy na przystanku
przelotowym jak dotychczas linia 18. Przystanek
początkowy usytuowany jest na ul. BroŜka, zaraz
po wyjeździe z zajezdni.
- 22 Łagiewniki – Kapelanka – Dietla – Grzegórzecka – al. Pokoju – al. Jana Pawła II – Pl. Centralny – al. Solidarności – CAHTS – Mrozowa –
Walcownia. Tramwaje tej linii kończą kursy na
przystanku przelotowym jak linia 18;
- 23 Łagiewniki – rondo Matecznego – Kalwaryjska
– Wielicka – Teligi – BieŜanów Nowy. Tramwaje
linii 23 od ul. Wadowickiej wjeŜdŜają w ul. Rzemieślniczą, następnie przejeŜdŜają przez zajezdnię (bez postoju) z pasaŜerami na ul. BroŜka, dojeŜdŜają do przystanku końcowego Łagiewniki –
jak linia 18 – i następnie podjeŜdŜają na przystanek początkowy przy ul. Wadowickiej.
Na czas remontu uruchomiono zastępczą komunikację autobusową 319 po trasie: Łagiewniki – Zakopiańska – Borek Fałęcki.
Rozmaitości
T 7.11. minęło 50 lat od chwili, gdy pierwszy
tramwaj linii 5 ruszył po nowej trasie łącząc świeŜo
wybudowany kombinat metalurgiczny im. Włodzimierza Ilicza Lenina w Nowej Hucie z Rondem Mogilskim. Trasa pierwszej linii wiodła od Ronda ulicami Mogilską – Wojewódzką (obecnie al. Jana
Pawła II) – Przodowników Pracy (później Lenina, a
obecnie Solidarności), kończyła się pętlą w rejonie
obecnego skrzyŜowania ul. Ujastek i Mrozowej. Z
tej okazji MPK Kraków zorganizowało w dniu 9.11.
przejazd specjalny dla oficjeli. Ulice przemierzały
zabytkowe wagony SN1-37, SN2-87, 102N-203 i
102Na-210 oraz autobus „ogórek” z doczepką (jelcz
Mex 272). W niedzielę 10.11. kursowała linia specjalna 0 od Placu Centralnego przez Jana
Pawła II – Mogilską – Dworzec Główny – Basztową
– Podwale – Filharmonię – Pocztę Główną – Dworzec – Mogilska z powrotem do Placu Centralnego.
Pojawiły się na niej wspomniane juŜ wagony zabytkowe oraz „ogórek” – tym razem solo. Częstotliwość kursowania linii w godzinach 10:00–16:00
wynosiła co 15 minut.
Michał Kamiński, Krzysztof Utracki

Lublin
Tabor
Tr Odliczanie: 821, 824, 825, 832 i... 831. Na ulice
5

miasta wyjechał kolejny trolejbus, który jeździł po
stolicy do 1995 roku. Szczęśliwcem jest T007,
rocznik 1991. W odróŜnieniu od pojazdu, który wyjechał ostatnio (832), pozostawiono mu oryginalną
górę. Pierwszy raz widziany był 9.11. na linii 160 i –
znając upodobania jego nowej załogi – przypuszczamy, Ŝe na tejŜe będzie go moŜna ujrzeć najczęściej. Zdradzamy, Ŝe we władanie otrzymała trajtka
dawna załoga tyrystora 775. Skasowano go w wakacje, gdy okazało się, Ŝe wymienione kiedyś z
niewiadomych przyczyn (najprawdopodobniej w
Kapenie) podwozie jest w fatalnym stanie.
Linie
A Komunikacja nocna w Lublinie pozostanie na
stałe. Jak wspominaliśmy, weekendowe nocne mikrobusy uruchomiono 27.09. na 2-miesięczny okres
próbny. Teraz MPK, ze względu na duŜe zainteresowanie, powzięło decyzję o wprowadzeniu tego
rozwiązania na stałe. Trzy linie (300–302) kursujące
w godzinach 23:00–4:00 obsługują trzy mikrobusy
Kapena City. Jak obliczono, największe powodzenie linie zyskują w piątki i soboty – około 250 pasaŜerów. Nie wiadomo jednak, czy promocyjne bilety
studenckie w cenie 2,10 zł zostaną utrzymane (bilet
normalny to wydatek 4,20 zł).
Rafał Tarnawski, Maciej Zyśko

Opole
Tabor
A Z radością pragniemy poinformować, Ŝe głoszone przez nas wieści o śmierci opolskiego malowania miejskiego (Przystanek numer 21) są mocno
przesadzone. OtóŜ: dwa jelcze 120MM/2 o numerach 142 i 144 po wyczerpaniu się okresu reklamowego „TP SA 1033” doczekały się właśnie świeŜego malowania Ŝółto-niebieskiego. Schemat nieznacznie róŜni się od oryginalnego – niebieski pas
jest szerszy i sięga dolnej linii okien, tylny zderzak
jest obecnie w kolorze niebieskim. W barwach miejskich obwozi się więc 14 autobusów – 10 jelczy 120
i wszystkie 4 jelcze M081MB.
Linie
A Od 14.11. linia 11 (w kierunku PuŜaka) zatrzymuje się dodatkowo na przystanku Oleska-Hala. W
drugą stronę przystanek ten obowiązuje „od zawsze”. Z nowego przystanku niewątpliwe zadowoleni
są mieszkańcy ul. Oleskiej, którzy do tej pory zmuszeni byli „drałować” do przystanku kilkaset metrów,
mimo Ŝe autobus przejeŜdŜał pod oknami.
Marek Drewniak

Poznań
Tabor
A Ikarus 280-1535 przeszedł naprawę główną w
Kapenie i w nowym ciele wyjechał na trasę 9.11.
T Podajemy numery składów przechodzących
NG. Aktualnie w delegacji do naprawy głównej
przebywają stopiątki 316+317, 276+277, 244+243,
130+131, 114+113 i 108+109, zaś skład 246+245
szczęśliwie powrócił na S1
T Pijackie wyraŜenie „nawalony jak ósemka”,
ukute w czasach gdy linię tę obsługiwały ciasne
wagony holenderskie, znów nabrało ponurego wymiaru. Wydział S2 Madalińskiego obsługujący tę linię wysyła na nią zdecydowanie za małe wagony
typu GT6. Nic, tylko się upić... z rozpaczy.
T Jak co roku, pertraktacje z niebiosami w sprawie ustalenia dokładnej daty ataku zimy zakończyły
się fiaskiem. NiezraŜone tym faktem MPK przeprowadziło przedsezonowy tuning swoich śnieŜnych
pługów wirnikowych – 2034 i 2037. Czułki i pokrywy
6

wirników obu wagonów pokryły się ładnym, pomarańczowym kolorem.
T Ze stolicy przybyła komisja kontrolna dopuszczająca tramwaje do ruchu. Dni 15. i 16.11. upłynęły jej na sianiu strachu pośród stopiątek w zajezdni
S1; pod koniec listopada blady strach padnie na
biedne stodwójki z S3.
T Obecnie trwają w ZNT prace nad N+ND
2602+2456. Mają one zlikwidować przecieki wody
w obu wozach. Dokonane zostaną takŜe wyprawki
lakiernicze, a na wiosnę cały skład zostanie na nowo pomalowany.
T 7.11. w zajezdni S3 zebrała się specjalna komisja z zakładów HCP Cegielski. Radziła nad remontem wagonu 102N-1. Nieoficjalnie wiadomo
bowiem, Ŝe pudło kanciaka ma być naprawiane w
„Ceglarzu”. Komisja szczegółowo obejrzała wagon i
dokonała pomiarów pudła.
Linie
A Jak wiadomo, Polska rozwija dynamicznie swą
sieć autostrad. W tym miesiącu, w związku z podłączaniem wiaduktu w ciągu ul. Starołęckiej nad autostradą A2 i w konsekwencji wyłączeniem ruchu
kołowego z tej ulicy, na odcinku między Czernichowską a Dziedzicką MPK przygotowało objazdy
linii 58, 89 i 94. Od 12.11. linie te jeŜdŜą zmienionymi trasami:
- linia 58: Starołęka Dworzec – Starołęcka – św.
Antoniego – Minikowo – OŜarowska – Czernichowska – Starołęcka – Głuszyna – Sypniewo.
Powrót: Sypniewo – ... – św. Antoniego – KsiąŜęca – Starołęka Dworzec;
- linia 89: Starołęka Dworzec – KsiąŜęca – św. Antoniego – Minikowo – Rondo Minikowo – Sandomierska – Garaszewo i z powrotem: Garaszewo –
... – św. Antoniego – Starołęcka – Starołęcka
Dworzec;
- linia 94: Starołęka Dworzec – KsiąŜęca – św. Antoniego – Starołęcka – Dziedzicka – Oświęcimska
– OŜarowska – Czernichowska – Starołęcka –
Starołęka Wielka, a z powrotem: Starołęka Wielka – Starołęcka – Czernichowska – OŜarowska –
Oświęcimska – śeglarska – Masztowa – Skoczowska – Starołęcka – Starołęka Dworzec.
A T 11.11. odbyło się w Poznaniu tradycyjne
święto imienin ulicy Św. Marcin. Na czas obchodów
ulica została przekształcona w strefę pieszą; równieŜ komunikacja miejska omijała solenizantkę. Linie 2 i 5 z kierunku centrum jechały ul. Fredry, a
kursujące zwykle Św. Marcinem w przeciwnym kierunku linie 2, 5, 9 i 13 jeździły objazdem przez ul.
Towarową (wszystko w godzinach od 11:45 do
12:45 – na czas przejścia korowodu od kościoła
Św. Marcina do Zamku). Zmieniła się równieŜ trasa
linii tramwajowych 3 (zawracała przez al. Marcinkowskiego) i 10 (od 14:30 do 16:00 jeździła przez
ulice Królowej Jadwigi i Górną Wildę) oraz linii autobusowych 71 (między 14:30 a 16:00) i pośpiesznej A (kursowała róŜnymi objazdami w godzinach
10:00–22:00).
T Od pewnego czasu na trasie miłostowskiej
obowiązywało ograniczenie prędkości związane z
ochroną drewnianych podkładów, ulegających „biologicznej degradacji”. MPK przeczekało coroczne,
listopadowe obciąŜenie prowadzącej do cmentarza
komunalnego trasy i przystąpiło do naprawy torowiska na odcinku ulicy Warszawskiej między przecznicami Krańcową a Mogileńską. W czasie około 5
tygodni przewidywanego remontu kursujące tamtędy linie 6 i 8 opatrzone zostały trasami:
- linia 6: Budziszyńska – Grunwaldzka – Roosevel-
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ta – Most Dworcowy – Królowej Jadwigi – Krzywoustego – Rondo Rataje – Jana Pawła II –
Rondo Śródka – Podwale – Zawady;
- linia 8: Górczyn – Głogowska – Roosevelta –
Most Teatralny – Fredry – MielŜyńskiego – 23 Lutego – Plac Wielkopolski – Małe Garbary – Estkowskiego – Wyszyńskiego – Rondo Śródka –
Jana Pawła II – Trasa Kórnicka – os. Lecha.
Co ciekawe, stopiątkom wyposaŜonym w kasetony
oświetlane ultrafioletem przygotowano papierowe
tablice, których w nocy w ogóle nie widać. Na otarcie łez pasaŜerom korzystającym z tramwajów na
trasie miłostowskiej MPK uruchomiło autobusy komunikacji zastępczej: linię ZA TRAMWAJ w relacji
Rondo Śródka – Warszawska – Miłostowo (nawrót
pod wiaduktem w Antoninku) – Warszawska – Dworzec Śródka (przystanek końcowy na ul. Jana Pawła II – wjazd technologiczny na Dworzec – przystanek początkowy na ul. Warszawskiej). Komunikację
zastępczą obsługuje Wydział Autobusowy A1. Na
razie działa sprawnie, pomijając fakt, Ŝe zatramwaje
są przepełnione do granic wytrzymałości, dodatkowo grzęznąc w korkach.
Magazyn 995
31.10. Kwadrans po 13:00 prowadzona przez
Łowcę Masek 4/8 (102Na-40) potrąciła pieszego na
zjeździe z ronda Rataje w kierunku Starołęki. Człowiek na szczęście chyba nie odniósł powaŜniejszych obraŜeń, poniewaŜ natychmiast oddalił się z
miejsca zdarzenia. Tramwaj zjechał do zajezdni.
04.11. Po południu wjeŜdŜająca na pętlę Górczyn
14/2 (210+209) potrąciła 11-letniego chłopca przebiegającego przez tory. Do szpitala przewiozło go
pogotowie ratunkowe. Tramwaj pozostał na linii.
07.11. O godzinie 22:30 doszło do tragicznego
wypadku na przystanku tramwajowym Dworzec
PKS (dla kierunku Most Dworcowy). Po przełamaniu barierek policyjny radiowóz marki Volkswagen
Passat wjechał na chodnik przystanku potrącając
męŜczyznę. W wyniku wypadku ranni zostali takŜe
obaj policjanci. Do zdarzenia doszło na skutek zajechania drogi radiowozowi przez opla astrę. W godzinach 22:40–22:55 wstrzymano ruch tramwajowy
kierując bimby objazdami. Pogotowie torowe zabezpieczyło uszkodzone barierki.
08.11. Nocą brykał sobie po PST pług nr 2034 ze
szlifierką. O godzinie 3:40 pomiędzy stacjami Szymanowskiego a Kurpińskiego z torów wyskoczyła
druga oś doczepki. Wstrzymało to tramwaj nocnej
linii N21/1, a takŜe do godziny 5:00 pierwsze kursy
dzienne. Zastosowano dość ciekawą metodę wstawiania urządzenia na tory – z ratunkiem tym razem
nie pospieszył nieustraszony Krupp, a CSW44 ze
swoim wysięgnikiem dźwigowym. Za N21 jeździła
rezerwa 1160, od godziny 4:35 wspomagana ikarami 1151 i 1508.
08.11. Rankiem wyjeŜdŜający z zajezdni przy ul.
Gajowej w ul. Zwierzyniecką CSW44 zahaczył o
tylne prawe naroŜe renault clio. Samochód, który
stał sobie grzecznie zaparkowany przy tejŜe ulicy,
nabawił się kilku wgnieceń.
09.11. Na ul. Hetmańskiej (nad Dolną Wildą) zderzyły się daewoo nexia, fiat seicento i fiat punto.
Dwa pierwsze wylądowały na torowisku tramwajowym skutecznie barykadując przejazd trzem tramwajom. Cztery osoby zostały ranne. Do czasu usunięcia skutków wypadku po trasie Hetmańska / 28
Czerwca – rondo Starołęka kursowały dwa zatramwaje.
10.11. Od godziny 10:53 przez 12 minut rondo
Rataje blokował zepsuty zestaw 340+341, który ja-

ko 4/9 wybierał się na Starołękę. Do zajezdni Forteczna dotarł po interwencji pogotowia technicznego, sterowany z drugiego wagonu.
12.11. Przez 20 minut bimby nie mogły pokonywać skrzyŜowania ulic Zwierzynieckiej i Kraszewskiego. A wszystko za sprawą autobusu marki Mercedes, który się złośliwie rozkraczył na torowisku.
Stąd na bok zholował go MPK-owski Star i tym samym „oswobodził” dwie zablokowane dwójki.
12.11. TuŜ przed Dobranocką MAN nr 1015 (69/5)
wjechał w zadek kolegi 1023 (78/2), który podąŜając ul. Bukowską od Bałtyku zatrzymywał się przed
skrzyŜowaniem z Zeylanda. W 1023 ucierpiała pokrywa silnika i zbiła się tylna szyba. Stłuczeniu na
przysłowiowe kwaśne jabłko uległa takŜe mordka
1023 – zbiły się obie przednie szyby i przemieścił
się pulpit kierowcy. Oczywiście, oba wozy czmychnęły do zajezdni.
14.11. Kilka minut po szóstej rano stodwójka nr
33 (4/7) zafundowała 11-minutowe wstrzymanko na
pl. Cyryla Ratajskiego. Zawiniła uszkodzona druga
przetwornica. Po przełączeniach dokonanych przez
pogotowie techniczne, bimba zjechała na S3.
15.11. Godzina 17:30. Z przystanku tramwajowego Most Teatralny w kierunku Połabskiej ruszała
10/5 (GT6-607). W tym momencie przytomność
stracił jeden z jej pasaŜerów. Wezwano pogotowie
ratunkowe. Mimo długotrwałej reanimacji, około godziny 18:20, lekarz stwierdził zgon męŜczyzny. Dopiero od godziny 17:55 tramwaje zaczęto kierować
objazdami. Prawie cała komunikacja szynowa w
Poznaniu była sparaliŜowana, z PST włącznie. O
godzinie 18:25 tramwaj ze zwłokami zjechał w asyście policji na pętlę Wilczak, udraŜniając ruch. Po
zabraniu zwłok, około 19:40, udał do zajezdni celem dezynsekcji. Dodajmy, Ŝe jako zatramwaje jeździły dwie rezerwy czynne oraz busy ściągnięte z
brygad 82/7, 51/2 i 77/1.
15.11. Krótko po 22:00 opel jadący ul. Grunwaldzką w kierunku Bułgarskiej wjechał na chodnik
przystanku tramwajowego Grochowska rozbijając
wiatę, uszkadzając kosz na śmieci i niszcząc płotek
oddzielający przystanek od jezdni. Do szpitala
przewieziono jedną osobę (w momencie zdarzenia
stała na przystanku), która doznała szoku na widok
tego wypadku. Wezwano straŜaków, którzy mieli
zdemontować resztki wiaty, jednak nie posiadali
odpowiedniego sprzętu, więc musiały się tym zająć
słuŜby MPK i pogotowie energetyczne. Opel miał
kompletnie rozbity przód i prawy bok.
15.11. O godzinie 15:10 neoplan 1326 (71/3) jadąc na os. Wichrowe Wzgórze potrącił pieszego.
Starszy męŜczyzna wyszedł zza innego samochodu
wprost pod koła autobusu na skrzyŜowaniu Serbskiej i Połabskiej. Z licznymi obraŜeniami został
przewieziony do szpitala. Autobus ze zbitymi obydwoma przednimi szybami zholowano na A1.
Rozmaitości
! „Nie potrzebujesz juŜ klasycznych biletów przejazdowych, masz pełną kontrolę kosztów, nie tracisz czasu w kolejkach, nie musisz szukać kiosku,
nabywasz doraźnie bilety dla innej osoby dysponującej telefonem komórkowym, współdzielisz konto
biletowe z inną osobą. Za przejazd wnosisz opłatę z
góry. Oznacza to, Ŝe do czasu wyczerpania się limitu na Twoim koncie moŜesz korzystać ze środków
komunikacji miejskiej bez ograniczeń.” Tak MPK
reklamuje swój najnowszy produkt – nowość w skali
kraju, pionierskie rozwiązanie, mające uprościć korzystanie z komunikacji miejskiej – pilotaŜowe
wprowadzenie systemu uiszczania opłaty za korzy-

stanie z autobusów i tramwajów za pomocą SMSów. Działanie systemu jest następujące: SMS w
formacie <strefa> <typ biletu> (gdy chodzi o większą liczbę biletów naleŜy dodać <Lx>, gdzie x
oznacza liczbę biletów) – przykładowo komunikat
POZ 60U – wysłany na numer operatora systemu
„biletów komórkowych” 7003, powoduje zamówienie biletu sześćdziesięciominutowego ulgowego.
Potwierdzenie przychodzi w formie raportu zawierającego typ biletu, datę i czas skasowania oraz waŜności biletu i stan konta do telefonu klienta. SMS z
potwierdzeniem naleŜy zachować do kontroli.
Głównym minusem jest konieczność zakupu karty
ze zdrapką aktywującą funkcję. Wraz z zakupem
karty nabywa się konto o wartości 20 złotych, z którego kaŜdorazowo ujmowana jest wartość zakupionego biletu. Usługa niewątpliwie zyskałaby większą
popularność, gdyby udało się wyeliminować z systemu kłopotliwą kartę, której jednak – podobnie jak
biletów jednorazowych – nie da się nabyć w dowolnym miejscu o dowolnym czasie. Czekamy na wersję beta! Ponadto mamy nadzieję, Ŝe hordy dresiarzy nie będą podąŜać za druŜynami kontrolerów i
po kontroli biletowej „kontrolować” telefonów komórkowych pasaŜerów.
! Wielkimi krokami nadchodzi dzień Św. Katarzyny, patronki komunikacji miejskiej. Na tę okazję
KMPS planuje imprezy okolicznościowe – oto ich
plan:
- linia turystyczna 0. W tym dniu wyjątkowo kursy
zerówki będą rozpoczynać się i kończyć w zajezdni tramwajowej przy ul. Gajowej od godziny
10:00 do 14:00 (co godzinę), a obsługiwać je będą historyczne wagony N+ND 2602+2456 i 13N115. Bilety: ulgowy – 2 zł, normalny – 3 zł.
- zajezdnia przy ul. Gajowej. W godzinach 10:00–
14:00 na terenie zajezdni tramwajowej trwać będzie wystawa taboru technicznego. Wstęp wolny.
- Dom Kultury Trawajarz przy ul. Słowackiego. W
godzinach 10:00–14:00 będzie moŜna zwiedzić
Izbę Tradycji MPK. Zapraszamy!
! Zmiany w redakcji Przystanku. Począwszy od
bieŜącego numeru przygotowywaniem działu Z kraju i ze świata zajął się nowy redaktor – Ziemowit
Cabanek. Robiący to dotychczas Adam Białas przejął natomiast opiekę nad działem poznańskim. Mamy nadzieję, Ŝe dzięki powyŜszym zmianom Przystanek będzie mógł jeszcze lepiej spełniać oczekiwania Czytelników.
A Sieć Hypernova, która przejęła trzy poznańskie
hipermarkety rozpętała największą, jeŜeli chodzi o
ilość pojazdów w reklamie, kampanię reklamową.
Na niemal wszystkich autobusach pojawiła się reklama Hypernovej: na zewnętrznej stronie tylnej
szyby kaŜdego z pojazdów przyklejono gigantyczną
nalepkę wykonaną ze specjalnej folii, dzięki czemu
reklama widoczna jest tylko z zewnątrz autobusu.
Wymiary nalepki mogą budzić przestrach, gdyŜ zasłania ona prawie całą powierzchnię szyby. Swoją
drogą juŜ teraz, pomimo Ŝe od pojawienia się
pierwszych takich reklam nie upłynęły dwa tygodnie, z niektórych autobusów zwisają odklejające
się górne rogi nalepek. Warto zaznaczyć, Ŝe reklamy tego typu są nowością jeŜeli chodzi o poznańskie MPK.
T Podczas remontu części nawierzchni ul. Dworcowej (na wysokości Dworca Letniego) drogowcy
odsłonili fragment torowiska tramwajowego długości
około dwóch metrów. Ostatni tramwaj przejechał
tamtędy w niedzielny wieczór 31.03.1968 r., a wycofanie tramwajów ze wspomnianej ulicy spowodo-
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wane było budową Ronda Kaponiera i w konsekwencji zmianą układu drogowego szczytu ul.
Dworcowej. Dzięki temu Poznań pozbył się jednego
z ładniejszych motywów pocztówkowych – tramwaju na tle starego frontu Dworca Głównego.
T Jakby tego było mało, kolejnych odkryć z dziedziny archeologii tramwajowej dokonano na Winiarach. W związku z budową przed kościołem św.
Stanisława Kostki alejek i boisk, odsłonięto pokryte
warstwą ziemi i / lub asfaltu fragmenty torowiska.
Torowisko naleŜy do zlikwidowanej w 1980 roku pętli Winiary (zwanej w gwarze okolicznych mieszkańców „elwą” – w języku niemieckim „11” to „elf”), na
której zawracała linia 11.
T Wymiana szyn na odcinku Bułgarska – Budziszyńska między ulicami Jawornicką i Jeleniogórską
dobiega końca. ZuŜytych szyn starego typu S49
zostały jeszcze najprawdopodobniej trzy pary. Na
reszcie odcinka leŜą nowe szyny rowkowe Ri60N.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
pojazdu reklama reklama
autobusy
1173 Forum Firm barwy MPK
1310 Leroy Merlin barwy MPK
1314 Leroy Merlin barwy MPK
tramwaje
174+173 barwy MPK Echinacea
234+233 barwy MPK Echinacea
615 TP S.A.
barwy MPK

uwagi
po NG
-

Adam Białas, Tomasz GieŜyński, Krzysztof
Dostatni, Adam Konieczka, Łukasz Nowicki,
Maciej Rudzki, www.mpk.poznan.pl

Radom
Linie
A Od soboty 16.11. zmieniły się rozkłady czterech linii – 1, 7, 21, 17. W przypadku 1-ki i 6-tki są
to zmiany kosmetyczne, dotyczące godzin odjazdu
pojedynczych kursów w dni powszednie. Autobusy
linii 21 rzadziej pojawiają się na Wincentowie.
Obecnie w dni powszednie dojedzie tam tylko sześć
kursów, a dni świąteczne jeden (rano). Reszta kursów (w tym te, które dotychczas dojeŜdŜały do
Wincentowa) jest wykonywana na podstawowej trasie do Wólki Klwateckiej. Linia 17 została pozbawiona części wahadeł wykonywanych do Seminarium przy ul. Młyńskiej. Sytuacja ta spowodowane
jest problemami z zawracaniem „nerwoplanów”
N4020 w tej okolicy. Obecnie w dni powszednie
oraz w niedziele i święta wahadła na Młyńską wykonują tylko autobusy solowe, natomiast w soboty
wszystkie kursy omijają Seminarium.
A Od 5.11. rozpoczęła się dalsza modernizacja
ul. Kieleckiej na odcinku od Garbarskiej do Wolanowskiej. Na wspomnianym odcinku Kieleckiej
znów wprowadzono moŜliwość jazdy wyłącznie w
kierunku Kielc; na trasy objazdowe trafiły autobusy
linii 5, 12 i K jadące w kierunku centrum. Oto
szczegóły:
- autobusy linii 5 w kierunku pętli Os. Gołębiów
oraz K w kierunku pętli Radom / DLP kursują ulicami Kielecką – Garbarską – Planową – Główną i
Okulickiego;
- autobusy linii 12 w kierunku pętli Wincentów kursują ulicami Kielecką – Garbarską – Planową –
Główną – Okulickiego i Czarnieckiego.
Na zmienionych odcinkach trasy uruchomiono
przystanki Garbarska / Kielecka (dla linii 5 i 12) oraz
7

Planowa / Główna (dla linii 5, 12 i K). Ponadto obowiązują stałe przystanki Główna / Krucza (dla linii 5
i 12) oraz Okulickiego / Przeskok (dla linii 12). Za to
czasowo zlikwidowano przystanki Kielecka / Garbarska, Kielecka / Wolanowska (na Ŝądanie), Kielecka / Przytycka oraz Okulickiego / Przeskok
(wszystkie w kierunku centrum). Od 7.11. rozpoczęła się w tym samym rejonie modernizacja skrzyŜowania Kielecka / Wolanowska / Główna. Zamknięty
jest fragment ul. Wolanowskiej, więc autobusy linii 8
i D kursują w obydwu kierunkach ulicami Kielecką –
Topiel – Klonową – Wolanowską. Na zmienionym
odcinku trasy MZDiK uruchomił okresowy przystanek Topiel / Kielecka (w kierunku Koziej Góry) zamykając za to przystanek Kielecka / Wolanowska
(w kierunku Koziej Góry). Jeśli w pracach drogowych nie przeszkodzi pogoda, to objazdy potrwają
mniej więcej do końca listopada.
Rozmaitości
! Kierujący od kilku miesięcy MPK Witold Spoczyński zrezygnował ze stanowiska prezesa. Rezygnacja Spoczyńskiego została przyjęta 14.11. przez
ustępujący Zarząd Miasta. Nieoficjalną przyczyną
zaistniałej sytuacji jest chęć pracy bliŜej domu. W
chwili obecnej (do momentu powołania nowego
szefa) obowiązki prezesa MPK pełni wiceprezes
Andrzej śurek.
A Operacja „Cmentarz” (tak ją nazwiemy) rozpoczęła się juŜ w czwartek 31.10. MZDiK wypuścił
oddział zwiadowczy w postaci zasileń na linię 4 (dojeŜdŜającą do cmentarza na Firleju). Od godziny
9:00 do godziny 17:00 autobusy kursowały maksymalnie co 5 minut. Główne natarcie nastąpiło 1.11.
Do boju rzucono doborowe dywizje MPK i ITS oraz
oddziały pomocnicze z PKS Radom. Szczegóły natarcia wyglądały następująco:
- zwiększono częstotliwości kursowania linii 1, 4, 7,
12, 13, 16, 17, 21, 26 oraz wszystkich linii podmiejskich. Według rozkładów sobotnich jeździły
linie 6, 11, 24 i 27;
- trasę linii 8 wydłuŜono z pętli Halinów do pętli Cerekiew, a autobusy kursowały równieŜ ze zwiększoną częstotliwością;
- uruchomiono trzy linie specjalne: 9BIS (Os. Prędocinek – Maratońska / Limanowskiego), 15BIS
(Janiszpol – Maratońska / Limanowskiego),
17BIS (Os. Gołębiów – Maratońska / Limanowskiego);
- uruchomiono linię pospieszną CM kursującą pomiędzy cmentarzem na Firleju a cmentarzem
przy Limanowskiego;
Na liniach 9BIS, 15BIS, 17BIS i CM obowiązywała
taryfa miejska. Kolejne dni przyniosły ograniczenie
działań frontowych.
- 2.11. ze zwiększoną częstotliwością kursowały linie 1, 4, 7, 11, 12, 13, 17 i 21 oraz 8 na wydłuŜonej trasie do Cerekwi i CM.
- 3.11. częściej kursowały: 1-ka, 4-ka, 7-ka, 8-ka,
11-ka, 12-ka, 13-ka, 17-ka i 21-ka. Według sobotnich rozkładów jazdy kursowały linie 6, 24, 27 i
F.
Na mieście pojawiła się ponownie linia CM. Zmasowanie działań ofensywnych wymusiło takŜe okresowe zmiany tras:
- linia 1: Limanowskiego – Młodzianowska – 1905
Roku – Limanowskiego (w dniach 1–3.11.);
- linia 4: Ofiar Firleja – Barlickiego (pętla końcowa)
– Warszawska (w dniach 1–3.11.);
- linia 10: Limanowskiego – Młodzianowska – 1905
Roku (w dniach 1–3.11.);
- linia 11: Limanowskiego – Młodzianowska – 1905
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Roku (w dniach 1–3.11.);
- linia 16: Limanowskiego – Młodzianowska – 1905
Roku – Limanowskiego (w dniach 1–2.11.);
- linia 17: Limanowskiego – Młodzianowska – 1905
Roku – Limanowskiego – Starokrakowska; autobusy nie kursowały ul. Młyńską do przystanku
śakowice / Seminarium (w dniach 1–3.11.);
- linia 21 – zmiana trasy podstawowej: ulicami
Warszawską – Witosa do pętli Wincentów; autobusy nie kursowały ul. Klwatecką do pętli Wólka
Klwatecka (w dniach 1–3.11.);
- linia E: Limanowskiego – Młodzianowska – 1905
Roku – Limanowskiego (w dniach 1–3.11.).
Do ciekawostek operacji „Cmentarz” naleŜy zaliczyć
autobusy PKS Radom obsługujące linię specjalną
15BIS (do tej pory na „cmentarne specjale” wyłączność miało MPK). Na trasie pojawiły się: gniot numer 301 (na co dzień obsługujący linię 50; w zastępstwie na 50-tkę wyjechał autosan A613MN302) oraz kilka L11 i przegubowy zemun. Prócz tego, nowość stanowiły dwie przegubowe brygady z
ITS-u na linii CM. Tu po raz pierwszy dała znać o
sobie nowa polityka MPK – pozbywania się wozów
wielkopojemnych (zabrakło hungarów do obsługi).
Ciekawe, jak szybko kierownictwo MPK zmieni
zdanie co do ilości wozów wielkopojemnych „na
stanie”? Pomimo tego operację listopadową naleŜy
uznać w Radomiu za udaną.
Tomasz Szydłowski

Sosnowiec
Tabor
A Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu zakupiło 10 sztuk niskopodłogowych autobusów solaris Urbino 12. Na razie (na początku listopada) producent dostarczył pierwszą partię liczącą 5 sztuk – to pierwsze niskopodłogowe autobusy w PKM Sosnowiec (barwy biało-wiśniowe).
Będą posiadać numery taborowe od 060 do 069.
Plany rozdysponowania nowego taboru są następujące: 5 sztuk stacjonować będzie w zajezdni Zagórze, 3 w zajezdni Gołonóg i 2 w zajezdni Będzin.
Andrzej Soczówka

Szczecin
Tabor
T Na początku listopada do słuŜby liniowej powróciły jedyne w tym roku wagony poddane powaŜniejszej modernizacji – 105Na 1003+1004. Tym razem w drugim wagonie pozostawiono kabinę motorniczego oraz zrezygnowano z montowania elektronicznych wyświetlaczy i systemu zapowiadania
przystanków; drzwi wymieniono na połówkowe –
bez szyb na dole. Po raz pierwszy nowe prostokątne gniazda sterowania wielokrotnego oraz wysokonapięciowe zainstalowano takŜe z przodu pierwszego i z tyłu drugiego wagonu.
T Kolejny helmut przeszedł do historii. Tym razem mowa o wagonie 505, który skreślony mniej
więcej rok temu (31.10.2001 r.) stał odstawiony na
Pogodnie. Natomiast 31.10.2002 r. został skreślony
helmut 916 – po wypadku ze 105N-1047. Stopiątka
zostanie wyremontowana, zaś reklama z wagonu
916 została przeniesiona na innego helmuta – 915.
T W poprzednim numerze omyłkowo podaliśmy,
Ŝe tylko jeden wagon z czterech utworzonych na
Wszystkich Świętych składów 102Na był w barwach
miejskich. Tymczasem w całości w barwach miejskich był jeden skład – 615+617, w pozostałych było po jednym wagonie z reklamą i jednym w malowaniu miejskim. Składy 102Na kursowały takŜe 2 li-
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stopada.

Linie
! Z powodu uroczystości niepodległościowych,
11.11. w godzinach 15–17 zamknięto dla ruchu
tramwajowego plac Sprzymierzonych. Zdezorganizowało to komunikację w sporej części miasta, gdyŜ
po pseudoreformach komunikacyjnych z lat 70.
miejsce to jest dość trudne do objechania. I tak: linia 1 kursowała trasą linii 9 przez Bohaterów Warszawy i Krzywoustego; linie 5, 11 i 12 rozdzielone
zostały na dwie części. Jadące od Pomorzan 11tka i 12-tka skręcały nieuŜywanym liniowo skrętem
z al. Piastów w Jagiellońską i jechały do zajezdni
Pogodno, a 5-tka z Krzekowa jechała na Pomorzany. Po drugiej stronie – od pl. Rodła – wszystkie te
linie kierowano do Potulickiej (w tym 5-tkę i 11-tkę
po nieuŜywanym skręcie). Dało to takŜe rzadką
okazję przejechania się wagonem GT6 po Potulickiej. Zupełnie bez zapowiedzi pojawiła się takŜe
komunikacja zastępcza w postaci jelcza z SPA Dąbie, jadącego ul. Jagiellońską z nawrotem przez
Pocztową!
A W związku z remontem pętli Kormoranów, od
4.11. linia 68 zawraca ulicami Thugutta – Kruczą –
Obotrycką, analogicznie do linii 82.
Rozmaitości
! Po interwencjach prasowych dotyczących braku informacji o moŜliwości bezpłatnego przewozu
wózka dziecięcego o ile znajduje się w nim dziecko
do lat 4, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego zdecydował się zawiesić komunikaty... na wszystkich
przystankach. „śarówiasto” zielone kartki z wydrukiem wykonanym na drukarce atramentowej przyklejone zostały na starych tabliczkach z rozkładami
jazdy – są niezabezpieczone przed deszczem.
Wskutek tego napisy szybko rozmywają się, a tabliczki, gdy rzeczony komunikat zostaje zerwany,
odsłaniają rozkłady niezbyt typowych w danych
miejscach linii...
A W ostatnich kilku miesiącach SPPK przerejestrowało wszystkie przegubowe MANy na „białe tablice”. JuŜ 41 z wszystkich 57 autobusów tej spółki
(72%) posiada nowe tablice rejestracyjne (z tego
tylko 11 sztuk miało je zamontowane pierwotnie).
Dla porównania SPA Klonowica ma tylko 3 autobusy (3% taboru) na „białych tablicach” (jelcz M11565, volvo B10M-1557 i 1572), natomiast w SPA
Dąbie wszystkie autobusy nadal kursują na „czarnych tablicach”.
A W MANach drugiej generacji podróŜ często
umila muzyka płynąca z głośników. Jak udało się
nam zaobserwować, jest to najczęściej program
Radia Zet. Tylko kilka razy słyszeliśmy Radio Na
Fali lub PSR. CzyŜby kierowcy dostali przykaz, Ŝe
ma to być Radio Zet i juŜ!? W MANach trzeciej generacji za to słuchamy gadaczki...
Z pamiętnika lakiernika
Numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
autobusy
1411 Tikkurila
barwy zakł. tramwaje
1003+1004 barwy zakł. barwy zakł. po modernizacji
Jacek Kalicki, Olaf Skrzymowski

Tychy
Tabor
A PKM Tychy otrzymał juŜ dwa z pięciu zamówionych autobusów solaris Urbino 12. Pojazdy są w

zielono-Ŝółtych barwach zakładowych i, co ciekawe,
wyposaŜone są w zabudowę kabin kierowców na
całej szerokości autobusu (wraz z pierwszą połową
przednich drzwi).
Tr 4.11. do zajezdni trolejbusowej w Tychach
przyholowany został pierwszy tyski trolejbus niskopodłogowy – solaris Trollino 12. Pomalowany jest w
podkład pod reklamę PZU – identyczny z barwami
zakładowymi PKT Gdynia.
Linie
A W dniach 6.11. i 7.11 nastąpiło całkowite zamknięcie skrzyŜowania ulic Jaśkowickiej i Stoczniowców w Tychach. W związku z powyŜszym dla
linii A, E-1, E-2, Sz, 1, 31, 51, 63, 128 i 268 zostały
wprowadzone następujące objazdy:
- autobusy linii E-2, Sz, 1, 31, 63, 268 od przystanku Skałka do przystanku Harcerska kursowały
ulicami Bielską i śwakowską;
- autobusy linii 51 od przystanku Aleja Bielska OBI
do przystanku Harcerska kursowały ulicami Bielską i śwakowską;
- autobusy linii E-1 od przystanku Aleja Bielska
OBI do przystanku Hotelowiec kursowały ulicami
Bielską i śwakowską;
- trolejbusy linii A od przystanku Szkoła 35 do
przystanku Harcerska kursowały ulicami Dmowskiego – Jana Pawła II – śwakowską (czyli tak jak
linia trolejbusowa C);
- autobusy linii 128 od przystanku śwakowska do
przystanku Skałka kursowały ulicą śwakowską,
zawracały na rondzie ulic Harcerskiej i śwakowskiej, potem znowu ulicą Harcerską, a następnie
ulicami Bielską i Piłsudskiego.
Trasy objazdowe dla linii 2, 254 i 291 pozostały bez
zmian. JuŜ po zakończeniu remontu okazało się, iŜ
TLT przełoŜyły sieć górną na linii A i teraz trolejbusy objeŜdŜają 3/4 całkowitego obwodu ronda w obu
kierunkach zaliczając przy tym trawniki, w dwóch
miejscach przejeŜdŜają przez pas zieleni (nikt nie
wpadł na pomysł by zrobić im przejazd między
dwiema jezdniami).
A W kursowaniu linii MZK Tychy nastąpiły w
ostatnim czasie równieŜ następujące zmiany:
- obsługę linii Ł od 22.10. przejęła firma pana Andrzeja Gaschiego z Mikołowa (w miejsce Meteora), a w zamian od 1.12. Meteor obsługiwać będzie dwie inne linie minibusowe – G i L;
- 27.10. z okazji wyborów samorządowych linia Ł
kursowała według roboczego rozkładu jazdy;
- z dniem 12.11. skorygowane zostały rozkłady
jazdy linii 128 i 400.
Marcin Chrost, Jakub Jackiewicz

Warszawa
Tabor
A Dnia 7.11. rozstrzygnięto przetarg na dostawę
dla MZA 15 midibusów. ZwycięŜyła firma MAN z
modelem NM223.3. W pokonanym polu pozostał
między innymi solaris U10. Warszawiacy juŜ mieli
okazję zapoznać się z tym nowym pojazdem. W
sierpniu przez kilka dni autobus na linii 148 testował
ajent linii autobusowych w Warszawie – PPKS Grodzisk Mazowiecki.
T 18.10. z warsztatów T-3 do zakładu Mokotów
przyholowano resztki gospodarczej berlinki 2412.
Choć nie poszła na złom, a została przekazana w
gestię KMKM-u, to – niestety – niewiele z wagonu
pozostało: praktycznie sama przerdzewiała kratownica oraz resztki pudła bez poszycia. Niemniej wagon stoi na R-3 i czeka na lepsze czasy.
T 5.11. z „wojaŜy” po Konstalu wróciła stoszes-

nastka 3014, zaś osiem dni później jej koleŜanka z
numerem 3024. Tu winni jesteśmy naszym Czytelnikom sprostowanie oraz przeprosiny: w poprzednim numerze błędnie podaliśmy, jakoby dnia 25.10.
z Konstalu powrócił wagon 3024. Chodziło o wóz o
numerze 3004.
T Mokotowski wagon 13N-279 po blisko miesięcznej przerwie powrócił do ruchu liniowego. Jego
postój spowodowany był spaleniem aparatury elektrycznej.
T TakŜe wozy 13N-263 oraz 116Na/1-3007 juŜ
jeŜdŜą po swoim „wóz-wóz” na ul. Broniewskiego.
T Za to wolskie wagony 105Na-1078 oraz
105N2k/2000-2134 stoją dalej nieruszone po swoich kolizjach.
T Z R-4 po remontach powypadkowych wyjechały wagony 105Na-1157 oraz 2004. Teraz zajezdnia
ta wzięła się za remont składu 13N 584+834, który
ucierpiał w zderzeniu „wóz-wóz” z berlinką 2407.
Berlinka dalej czeka na decyzję odnośnie swojego
losu – stoi w T-3. W kolejce do remontu czeka teŜ
wóz 13N-526 po zderzeniu z BMW na ul. Broniewskiego.
T Na ulicach nie pojawia się ostatnio zmodernizowany skład 1392+1391, w którym zaszwankował
system informacji BUSE.
T Historyczny wagon 102Na-42 juŜ po wstępnym
remoncie. Wymieniono kable i opory na dostarczone z Wrocławia. Zajezdnia Mokotów ma teraz sporo
pracy przy innych wagonach, ale prace przy stodwójce będą wkrótce kontynuowane.
T śoliborski wagon 13N-761 zachował po swoim
NG w warsztatachT-3 klapy w dachu. Całe szczęście – tylko kilka wagonów wciąŜ je posiada.
T Kasacyjnemu 13N-402 obcięto „średni film”,
który został zabezpieczony przez KMKM.
T Technicznemu wagonowi 13N-778 naklejono
nowy numer – 2412’’ (dostał go po skasowanej berlince). Wóz 13N-585 numeru 402’’ jeszcze nie posiada...
Linie
A W tygodniu poprzedzającym dzień Wszystkich
Świętych, tj. w dniach 28–31.10., z uwagi na duŜą
liczbę pasaŜerów dojeŜdŜających do cmentarzy,
dodatkowym taborem (tzw. wtyczkami) zasilono
wybrane linie autobusowe. I tak:
- na linii 170 pojawiło się 7 dodatkowych brygad z
zajezdni MZA Ostrobramska;
- na linii 181 kursowały 4 ponadplanowe wozy z
zajezdni MZA Redutowa;
- na linii 409 jeździły takŜe 4 dodatkowe brygady –
z zajezdni MZA Chełmska;
- na linii 727 pojawiła się 1 ponadplanowa brygada
z zajezdni MZA Woronicza.
A Począwszy od 1.11. kursuje nowa całodzienna
linia podmiejska 707. Jej trasa wygląda następująco: (Warszawa) Okęcie – al. Krakowska – (Raszyn)
al. Krakowska – (Falenty) szosa krakowska – (Janki) Wspólna – al. Krakowska – (Nowy Sękocin) szosa krakowska – (Stary Sękocin) szosa krakowska –
(Sękocin Las) szosa krakowska – Słoneczna –
(Magdalenka) Słoneczna – (Lesznowola) Słoneczna – (Kolonia Lesznowolska) Słoneczna – Postępu
– (Bobrowiec) Postępu – (Wilcza Góra) świrowa –
(Władysławów) Wojska Polskiego – (Kuleszówka)
Gościniec – (Antoninów) Cm. Południowy-Brama
Płd. Nowa linia kursuje odpowiednio: w dni powszednie co 40–55 minut w godzinach szczytu, co
110 minut poza godzinami szczytu; co 100 minut w
dni wolne od pracy. Obsługę zapewniają jedna brygada całodzienna i jedna szczytowa w dni powsze-

PRZYSTANEK 22 (22)

dnie oraz jedna całodzienna w dni wolne – wszystkie z zajezdni MZA Kleszczowa.
A Z powodu robót kanalizacyjnych prowadzonych
w Legionowie na ul. Parkowej w rejonie skrzyŜowania z ul. Jagiellońską, od dnia 6.11. do odwołania
autobusy linii 801 kursują od skrzyŜowania Jagiellońska / Parkowa w obu kierunkach trasą objazdową prowadzącą ulicami: Jagiellońską – Krasińskiego – Batorego do Parkowej i dalej stałą trasą.
A Rozpoczęcie robót budowlanych przy centrum
handlowym Reduta spowodowało, Ŝe od dnia 7.11.
od godziny 17:30 przystanek krańcowy Centrum
Handlowe Reduta 01 dla linii 130 został przeniesiony na prowizoryczną wysepkę na ul. Opaczewskiej.
A T W związku z pracami kanalizacyjnymi w tunelu trasy W-Z (pod pl. Zamkowym) w dniach od
północy 9.11. do 11.11. do godziny 4:00 wyłączony
był ruch tramwajowy w al. Solidarności na odcinku
od ul. Targowej do al. Jana Pawła II. W tym czasie
tramwaje linii: 12, 13, 26 i 32 kierowano w obu kierunkach na poniŜsze trasy zastępcze:
- linia 12 kursowała na wydłuŜonej trasie od al. Zielenieckiej ulicami: Targową – 11 Listopada – Stalową – Środkową – Wileńską – Czynszową do
pętli Czynszowa (powrót: Czynszową – Stalową).
Warto zauwaŜyć, Ŝe był to dopiero drugi przypadek w historii, kiedy to linia 12 kończyła liniowo
na Stalowej. Pierwszy taki przypadek odnotowano po odbudowie zniszczeń wojennych kampanii
wrześniowej 1939 roku (a dokładniej 12 kursowała tam od 20.11.1939 r.); wtedy jeździła z Wiatracznej, oczywiście po szerokich torach;
- linie: 13 i 26 – od skrzyŜowania: Targowa / al. Solidarności ulicami: Targową – Ratuszową – Jagiellońską – Starzyńskiego – mostem Gdańskim
– Słomińskiego – r. Zgrupowania AK Radosław –
al. Jana Pawła II – al. Solidarności i dalej bez
zmian;
- linia 32 – od skrzyŜowania: OdrowąŜa / Św. Wincentego (r. śaba) ulicami: Starzyńskiego – r. Starzyńskiego – Starzyńskiego – mostem Gdańskim
– Słomińskiego – r. Zgrupowania AK Radosław –
al. Jana Pawła II – al. Solidarności i dalej stałą
trasą;
Kursowanie ww. linii odbywało się na podstawie
specjalnych rozkładów jazdy. Jednocześnie zawieszone zostało kursowanie linii 23 (Nowe Bemowo –
Czynszowa). W czasie wyłączenia ruchu tramwajowego (to jest w dniach 9–10.11.) kursowała zastępcza linia autobusowa 203 na trasie: Pl. Hallera
– Dąbrowszczaków – InŜynierska – Wileńska –
Targowa – (powrót: Targowa – Ratuszowa – Dąbrowszczaków) – al. Solidarności – most ŚląskoDąbrowski – al. Solidarności – Okopowa – Okopowa (powrót: Okopowa – Leszno – Okopowa – al.
Solidarności). Kolejną ciekawostką godną odnotowania był ponownie liniowy „przegub” na tejŜe pętli
– przez oba dni kursował wagon 116Na/1-3018. To
zarazem powrót wozu z zajezdni praskiej do obsługi
okolicy. Trzeba zauwaŜyć, Ŝe przez te dwa dni wagony kursowały z pętli na Czynszowej dwa razy
częściej niŜ w inne weekendy. Normalnie częstotliwość linii 23 wynosi 30 minut, natomiast z powodu
kursowania dwunastki wzrosła ona dwukrotnie
(kursy co 15 minut). Na sam koniec odnotujmy, Ŝe
w związku z objazdami w ruchu liniowym znalazły
się ponownie skręty na rondzie Zgrupowania AK
Radosław (w relacji Praga – Mokotów i na odwrót).
Jednak nie to jest najwaŜniejsze: mianowicie TW na
te dwa dni zamontowały przy zwrotnicach saneczki,
aby motorowi nie musieli wychodzić z wajchą do
9

zwrotnic! Wszyscy motorniczowie jeŜdŜący na objazdach razem z rozkładem jazdy dostali specjalne
informacje (wydrukowane na oddzielnej kartce), w
jaki sposób odpowiednio przejeŜdŜać przez sanki.
A 11.11. w godzinach 10:00–13:00 podczas uroczystej Odprawy Wart przed Grobem Nieznanego
śołnierza na pl. Piłsudskiego zostały zamknięte dla
ruchu kołowego pl. Teatralny, pl. Piłsudskiego oraz
ulice: Moliera, Wierzbowa i Królewska (na odcinku
od Krakowskiego Przedmieścia do Marszałkowskiej). Z tego powodu autobusy linii: 100, 106, 111 i
160 zostały skierowane w obu kierunkach na następujące trasy objazdowe:
- linia 100 w kierunku pętli Pl. Zamkowy od ronda
de Gaulle’a ulicami: Al. Jerozolimskimi – r.
Dmowskiego – Marszałkowską – pl. Bankowym –
al. Solidarności i dalej bez zmian;
- linia 100 w kierunku Agrykoli od pl. Bankowego
bezpośrednio ul. Marszałkowską z pominięciem
pl. Piłsudskiego;
- linia 106 w obu kierunkach od skrzyŜowania Królewska / Marszałkowska ulicami: Marszałkowską
– Świętokrzyską – Emilii Plater do pętli Emilii Plater (postój na przystanku Emilii Plater 04 razem z
linią 504);
- linia 111 w obu kierunkach od ronda de Gaulle’a
ulicami: Al. Jerozolimskimi – r. Dmowskiego –
Marszałkowską – pl. Bankowym i dalej stałą trasą;
- linia 160 w obu kierunkach od skrzyŜowania Królewska / Marszałkowska ulicami: Marszałkowską
– pl. Bankowym – al. Solidarności i dalej bez
zmian.
Z powodu organizowanego w tym samym dniu Biegu Niepodległości na trasie: pl. Zamkowy – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – rondo de
Gaulle’a – Nowy Świat – pl. Trzech KrzyŜy – al.
Ujazdowskie – Belwederska – Sobieskiego – al. Wilanowska – pałac w Wilanowie od godziny 12:00 do
godziny 13:00 na trasy objazdowe skierowane zostały takŜe autobusy linii: 116, 122, 174, 175, 180,
192, 195, 503 i 518. Oto szczegóły:
- linie: 116, 122, 195, 503 i 518 od ronda de Gaulle’a ulicami: Al. Jerozolimskimi – (powrót: Al. Jerozolimskimi – Bracką – pl. Trzech KrzyŜy) – r.
Dmowskiego – Marszałkowską – pl. Bankowym –
Andersa – Świętojerską – Bonifraterską i dalej
stałymi trasami;
- linia 174 od skrzyŜowania Świętokrzyska / Marszałkowska ulicami: Marszałkowską – pl. Bankowym – Andersa – Świętojerską – Bonifraterską i
dalej bez zmian;
- linia 175 od ronda Dmowskiego ulicami: Marszałkowską – pl. Bankowym – Andersa – Świętojerską – Bonifraterską i dalej stałą trasą;
- linia 180 od ronda de Gaulle’a ulicami: Al. Jerozolimskimi (powrót: Al. Jerozolimskimi – Bracką –
pl. Trzech KrzyŜy) – r. Dmowskiego – Marszałkowską – pl. Bankowym – Andersa – Nowolipkami – Zamenhofa – Anielewicza (powrót: Anielewicza – Andersa) i dalej bez zmian;
- linia 192 od skrzyŜowania Świętokrzyska / Marszałkowska ulicami: Marszałkowską – pl. Bankowym –al. Solidarności i dalej stałą trasą.
Wystąpiły krótkotrwałe wstrzymania ruchu kołowego (w tym autobusowego) na ulicach poprzecznych
względem trasy biegu oraz ruchu tramwajowego w
ciągu al. Jerozolimskich przy rondzie de Gaulle’a.
A Od dnia 12.11. zawieszone zostało kursowanie
autobusów linii 409 w dni powszednie.
A Prace związane z przebudową ronda Zesłań10

ców Syberyjskich spowodowały, Ŝe w nocy 12./13. i
13./14.11. autobusy linii 605 jadące w kierunku pętli
Ursus-Niedźwiadek kierowano na trasę objazdową
przebiegającą od przystanku Dw. Zachodni 04
przez tymczasową zawrotkę w pasie dzielącym
jezdnie al. Jerozolimskich, a następnie jezdnią
wschodnią al. Jerozolimskich – ul. GrzymałySokołowskiego – ul. Szczęśliwicką do ul. Bitwy
Warszawskiej 1920 r. i dalej stałą trasą. Na trasie
objazdowej dla linii obowiązywał tylko przystanek
na Ŝądanie Szczęśliwicka 04.
A Od dnia 13.11. od godziny 9:00 do dnia 19.11.
autobusy linii 111 w kierunku Gocławia kursowały
od Wierzbowej ulicami: Ossolińskich – Krakowskim
Przedmieściem i dalej bez zmian. Trasa w kierunku
przeciwnym pozostała bez zmian. Przebudowywana była magistrala wodociągowa przy pl. Piłsudskiego.
A Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Estrady
(na odcinku między ulicami Akcent a Arkuszową)
stała się przyczyną wprowadzenia jednego kierunku
ruchu na tejŜe ulicy (w kierunku ul. Arkuszowej). Z
tego powodu od dnia 14.11. od godziny 11:00 do
odwołania autobusy linii 110 jadące w kierunku pętli
Cm. Północny-Brama Zachodnia skierowano na
trasę objazdową przebiegającą od skrzyŜowania
Wólczańska / Arkuszowa ulicami: Wólczyńską – Estrady (bez podjazdów do Bramy Głównej i Południowej Cmentarza Północnego) i dalej stałą trasą.
A Z uwagi na demontaŜ dźwigu budowlanego na
ul. Moliera przy ul. Trębackiej, w dniach 16–17.11.
autobusy linii 111 jadące w kierunku pętli Esperanto
od skrzyŜowania Krakowskie Przedmieście / Królewska kursowały ulicami: Krakowskie Przedmieście – Miodową – Senatorską – pl. Teatralny i dalej
bez zmian.
A Od dnia 16.11. zmieniło się rozmieszczenie linii
na pętli Wiatraczna. I tak:
- na przystanku Wiatraczna 14 (pierwszy przystanek przy targowisku patrząc od strony ekspedycji)
tak jak dotychczas linie 145 i 327;
- na przystanku Wiatraczna 15 (drugi przystanek
przy targowisku patrząc od strony ekspedycji) linie: 322, 402, 702 i 704;
- na przystanku Wiatraczna 16 (pierwszy przystanek przy zachodniej jezdni ul. Grochowskiej patrząc od strony ekspedycji) linie: 115 w dzień
świąteczny, 301 i 722;
- na przystanku Wiatraczna 17 (drugi przystanek
przy zachodniej jezdni ul. Grochowskiej patrząc
od strony ekspedycji) linie 137 i 183.
Magazyn 995
18.10. Po godzinie 16 na pl. Zawiszy jadąca w
stronę Pragi stoszesnastka 3016 zderzyła się z samochodem osobowym. Nasz szpieg był świadkiem
zdarzenia i zrobił zdjęcie tuŜ po zderzeniu. Na
szczęście nikomu nic się nie stało. Ruch udroŜniono kilkanaście minut później.
20.10. Tego dnia w Warszawie panowała bardzo
ładna pogoda. W godzinach przedpołudniowych na
skrzyŜowaniu Stawek z Andersa jadący w stronę
centrum skład 105Nf 1452+1451 linii 4/1 potrącił
śmiertelnie starszą kobietę, która nagle wtargnęła
na tory. Potrącona nie dostała się pod wagon, ale
została odrzucona i uderzyła głową w trotuar. Zatrzymanie ruchu trwało ponad godzinę. Po jego
wznowieniu ww. skład raczył się jeszcze zepsuć po
ujechaniu jednego przystanku. Tramwaje miały
bardzo duŜe opóźnienia. Próbowano je nadrobić...
20.10. ...no i nadrabiano aŜ do godziny 13:35,
kiedy to mokotowski skład 105Na 1372+1371 linii 2
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na skrzyŜowaniu Filtrowej z Raszyńską został uderzony przez jadącą z duŜą prędkością taksówkę
marki Audi (właściwie nie była to taksówka, tylko jakieś auto do „uciech cielesnych” ją udające). Wagon 1372 wykoleił się pierwszym wózkiem (przejechał tak dobre 25 metrów między innymi po torze
dla przeciwnego kierunku ruchu) i zatrzymał się dopiero na przystanku dla tramwajów jadących do
centrum. Na miejsce wypadku przybyły dwa dźwigi
(z R-3 i R-2), które ponownie ustawiły wagon na torach. Ma on zniszczoną dolną cześć przodu, pękła
takŜe trzecia oś – wstawiono go „na pieska”. Na pętli na pl. Narutowicza wagony zamieniono kolejnością i po załatwieniu formalności przez policję udały
się w asyście NR TW i dźwigu na R-3. Obecnie
skład ten po przeprowadzonych naprawach wrócił
do ruchu.
25.10. Tego dnia pechowym miejscem było
skrzyŜowanie Broniewskiego z Rudnickiego. W
krótkim odstępie czasu doszło tam do dwóch wypadków z udziałem tramwajów. W przypadku drugim obeszło się bez większych strat. Pierwsza kolizja była powaŜniejsza – miała miejsce koło godziny
12:20 – jedna osoba wymagała hospitalizacji, a
samochód „trafiony” przez skład 13N 598+599 linii
33 nadawał się tylko do kasacji. Konieczne okazało
się teŜ kierowanie innych składów na trasy objazdowe.
04.11. Około godziny 19:00 na skrzyŜowaniu al.
Krakowskiej z Hynka praski skład 105Na
1242+1241 linii 7 zderzył się z TIR-em, który wjechał na rondo na czerwonym świetle. W wagonie
1242 zniszczeniu uległ lewy skos – wgnieciona i porysowana została tam blacha. Na szczęście nikomu
nic powaŜnego się nie stało. Po dwudniowej reanimacji na R-2 ww. skład wrócił do jazd liniowych.
04.11. Nieco ponad dwie godziny później rozbiciu
uległ... jadący na sygnale radiowóz ZTM-u. Do zderzenia doszło przy Feminie, kiedy to rozmawiający
przez telefon komórkowy kierowca jednego z aut
nie ustąpił škodzie pierwszeństwa przejazdu. Radiowóz został dość powaŜnie uszkodzony, drugie
autko wyglądało znacznie gorzej...
07.11. Tego dnia rano w stolicy święciło piękne
słoneczko. Za to po południu spadł pierwszy w tym
roku śnieg. Niewielki bo niewielki, ale delikatnie sypało cały czas. Zrobiło się teŜ ślisko na drogach. Na
efekty nie trzeba było długo czekać. Po godzinie
16:00 na ul. Broniewskiego (przy Trasie AK) Ŝoliborski skład 13N 526+491 linii 35 „przyładował” w
BMW, które wjechało na torowisko na czerwonym
świetle i umieścił je na najbliŜszym słupie trakcyjnym. Siła uderzenia była tak wielka, Ŝe wagon 526
wykoleił się pierwszym wózkiem. O dziwo kierowca
wysiadł z wraku o własnych siłach – niestety, pomoc lekarska była konieczna. Po chwili w zatrzymaniu stało juŜ około 25 składów. Resztę kierowano objazdami. śeby usunąć samochód z torowiska,
trzeba było wystawić z torów cały pierwszy wagon.
Tak teŜ zrobiono. Przy okazji upalono sporą część
fartuchów po lewej stronie tramwaju. Potem, połączony ponownie skład, ewakuował się do zajezdni.
Zatrzymanie ruchu trwało około 1,5 godziny w stronę centrum i prawie godzinę dłuŜej w stronę Piasków.
12.11. Przed godziną 7:00 rano na skrzyŜowaniu
ulic Spacerowej i Klonowej doszło do awarii wodociągowej. Spowodowało to prawdziwy potop na
pierwszej z wymienionych arterii. Konieczne stało
się wprowadzenie tras objazdowych dla autobusów
linii 131, 501, 519 oraz 522. Kursowały one w obie

strony przez ulice Puławską i Dolna. Wieczorem
awarię usunięto.
12.11. Panowała straszna ślizgawica na torach,
dlatego teŜ trasy brygad u-bootowych skracano; na
przykład: 22 do pl. Narutowicza, 17 do Rakowieckiej, a 32 do Czynszowej. Sytuacja ta dotknęła teŜ
inne linii w mieście.
Rozmaitości
! Kilkanaście dni temu na jednej ze stacji metra
pracownicy ZTM-u wykryli w jednym z kiosków fałszywe bilety 30- oraz 90-dniowe z paskiem magnetycznym. Kioskarz po złoŜeniu wyjaśnień został
zwolniony do domu. Jak się okazało, nie miał nic
wspólnego z fałszerstwem. Na szczęście fałszywa
partia była niezbyt liczna i od razu została wycofana
ze sprzedaŜy.
! Dnia 21.10. przedstawiciele ZTM-u spotkali się
w zajezdni R-5 Inflancka z delegatami przedsiębiorstw komunikacyjnych z USA. Omawiano jak na
bazie doświadczeń amerykańskich usprawnić komunikację w stolicy.
! Dnia 1.01.2003 r. wycofane zostaną z uŜycia
bilety 30- i 90-dniowe z paskiem magnetycznym.
Chętni na posiadanie takich biletów będą musieli
zaopatrzyć się w Warszawską Kartę Miejską. Ta
reklamowana jest cały czas w środkach komunikacji
miejskiej.
A W dniu 26.10. KMKM zorganizował poŜegnalny
przejazd autobusem jelcz M11 (nr taborowy 94).
Pretekstem do jego organizacji stało się planowane
na grudzień tego roku definitywne zakończenie
eksploatacji ostatnich dwóch z serii pięciu wozów
tego typu, jakie kursowały po ulicach stolicy. Początek imprezy miał miejsce w sobotnie przedpołudnie
na placu Bankowym. Stąd autobus, z liczną grupą
miłośników na pokładzie, ruszył w drogę, przemierzając północno-zachodnie rejony Warszawy i okoliczne miejscowości. Oto jak wyglądała trasa przejazdu: pl. Bankowy, ul. Marszałkowska, Dworzec
Centralny, pl. Teatralny, ul. Bielańska, Dworzec
Gdański, pl. Wilsona, ul. Rydygiera, pętla przy Hucie LW, ul. Improwizacji, pętla przy Cm. Północnym,
Wólka Węglowa, miejscowości: Łomianki, Sieraków, Truskaw, Hornówek, Lipków, Stare Babice i
Klaudyn. Impreza zakończyła się pod bramą macierzystej zajezdni jelczy M11 – Inflancka. Całą pięciogodzinną wycieczkę moŜna zaliczyć do udanych.
„Bohater” imprezy, mimo 13 lat słuŜby, spisywał się
nadzwyczaj dobrze. Nie odnotowano Ŝadnych usterek. Nie moŜna było narzekać na pogodę. Po porannych opadach deszczu, w ciągu dnia przejaśniło
się. I najwaŜniejsze, uczestnicy imprezy mieli jedyną i niepowtarzalną okazję „uwiecznić” jelcza w
miejscach, gdzie do tej pory jeszcze nie miał okazji
się pojawić.
A W ślady ikarusa 280.37A numer 5254 poszedł
kolejny – ikarus 260.73A numer 2 z 1993 roku.
Obecnie przechodzi remont w warsztatach T-4. W
czasie naprawy zostanie mu przywrócony oryginalny wygląd oraz historyczne malowanie.
A Od dnia 9.11. przesunięto granice obowiązywania stref: miejskiej i podmiejskiej w autobusach
podmiejskich 7xx i 8xx. Dotychczas punkt graniczny pomiędzy tymi strefami przebiegał gdzieś na trasie, pomiędzy przystankami. Poza kilkoma wyjątkami punkty te były zbieŜne z przebiegiem granic
administracyjnych miasta Warszawy. Po wprowadzeniu wspomnianej zmiany, granice stref umieszczono na konkretnych przystankach. Miało to na celu uproszczenie zasad obowiązywania tych stref.
Zmiany te w wielu przypadkach okazały się ko-

rzystne dla mieszkańców stolicy, gdyŜ nowe przystanki graniczne znalazły się na pierwszych przystankach za granicami miasta. Oto pełny wykaz
przystanków granicznych: Wiejska (718 i 805), Krasickiego (803), Hotelowa (704), Zakrętowa (722),
Błota (702), Rosy (806), Klarysew (700, 710 i 724),
Mysiadło (709 i 727), Na Skraju (703, 706, 707,
711, 715 i 804), śywiecka (717), Wł. Hermana
(716), Instytut Energetyki (713), Blizne Jasińskiego,
Dobrzańskiego oraz Prusa (712 i 719 – w zaleŜności od kierunku jazdy), Kampinoska (712), Łąkowa
(708 i 726), Trenów Las (701), Buchnik (723 i 801)
oraz Grabina (705).
T 18.10. Tramwaje Warszawskie wyłoniły zwycięzcę postępowania przetargowego dotyczącego
dostawy napędów i części zamiennych do drzwi.
Wygrała czeska firma IGE-CZ s.r.o. z Ostropovic.
T 25.10. na linii 23 (brygada 4) znów zagościł
skład 13N. Tym razem na maratonie jeździł
376+826.
T W dniu 22.10. na ul. Przyokopowej (przy dawnej elektrowni tramwajowej) wymieniano nawierzchnię asfaltową. Przy okazji tych robót odsłonięto cały zachowany na tej ulicy układ torowy (dojazd do elektrowni). Było to między innymi „przejście międzytorowe”, kilka zwrotnic, odcinki proste
oraz łuki. Niestety, torowisko długo nie cieszyło się
światłem dziennym, bo jeszcze tego samego dnia
pod wieczór z powrotem je zaasfaltowano. Przy
okazji usunięto, niestety, fragmenty szyn.
T W dniu 04.11. zakończyła się akcja „Moja ulubiona linia” organizowana przez Gazetę Stołeczną.
O dziwo wygrała linia ekspresowa E-2. Podczas
uroczystego wręczenia nagród o godzinie 16:05 na
pl. Starynkiewicza pojawił się historyczny skład
4NJ+4ND1 838+1811, w którym to właśnie redaktorzy Stołecznej rozdali nagrody. Stanowiły je między
innymi czerwone kasowniki z rączką oraz bilety 30i 90-dniowe. Na uroczystości pojawił się teŜ dyrektor TW, Krzysztof Karos. Po godzinie skład wykonał
dwa pełne kółka na trasie: Pl. Starynkiewicza – Al.
Jerozolimskie – Towarowa – al. Solidarności – al.
Jana Pawła II – Popiełuszki – pętla Potocka – Słowackiego – Mickiewicza – Andersa – Marszałkowska – pl. Zbawiciela – Nowowiejska – Filtrowa – pl.
Narutowicza – Grójecka – pl. Zawiszy.
T 22.10. Tramwaje Warszawskie podały wyniki
przetargu na modernizację Centrum Komunikacyjnego Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajów (I i II
etap), prowadzonego w trybie wolnej ręki. Ofertę
złoŜyła tylko jedna firma (Infotron Sp. z o.o.) – to
właśnie ona wykona ww. prace.
T W ramach promocji programu udogodnień dla
osób niepełnosprawnych 30.10. po Warszawie kursował skład 13N 780+685 w reklamie „Integracja
bez barier”. PodróŜowali nim między innymi pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych oraz dyrektor ZTM-u Przemysław Prądzyński, który zapowiedział dalsze przystosowanie komunikacji miejskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do pokazu specjalnie wybrano wagon typu 13N, Ŝeby pokazać jakie kłopoty w korzystaniu z tramwaju mogą
mieć ludzie poruszający się na wózkach inwalidzkich. Przejazd był zamknięty.
Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzed. obecna
uwagi
reklama reklama
autobusy
8502 TVN 24 – Trussardi naklejka
Aster City Jeans
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8702 barwy zakł. Trussardi
Jeans
tramwaje
780+650 Integracja Integracja
1182+1183 barwy zakł. Ehinacea
Ratiopharm

naklejka

po NG; nowa wersja
-

Z notatnika mechanika
numer
pojazdu

typ
koniec
rodzaj
pojazdu napr.
naprawy
tramwaje
756 13N
05.11. NG1
1074 105Na
03.11. NG1
1075 105Na
03.11. NG1
1347 105Na
30.10. NG2
1348 105Na
30.10. NG2

Robert Człapiński, Grzegorz W. Fedoryński,
Tomasz Igielski, Tomasz Kaczmarek, Adam
Krasnodębski, Krzysztof Lipnik, Mariusz Mazek,
mkm101, Michał Wolański

Wilno
Rozmaitości
Tr Obecnie w Wilnie trwa przebudowa centrum –
pod reprezentacyjnym Prospektem Gedymina buduje się wielopoziomowy parking podziemny, co
wyłączyło z ruchu trolejbusowego tę ulicę oraz trasę
w ul. Kościuszki aŜ do ronda przy kościele św. Piotra i Pawła na Antokolu. Wiele linii poprowadzono
objazdami, utworzono teŜ nową linię 1, która uzupełnia linię 3 w relacji przez nią obecnie nie obsługiwanej (WieŜa Telewizyjna – Dworzec Kolejowy).
W związku z pobudowaniem w ostatnich latach
przedłuŜeń tras (między innymi na północ od Antokolu do Uniwersytetu i Politechniki, a takŜe na północnym zachodzie miasta – linia 7 do skraju osiedli), uruchomiono równieŜ dodatkowe połączenia
trolejbusowe liniami 14, 18 i 19. W parku taborowym zdecydowanie dominują czeskie 14Tr, w tym
równieŜ najnowsze 14TrM zakupione w ostatnich
latach. Z powodu rozszerzenia oferty przewozowej
nie doszło jednak do całkowitej eksterminacji starych 9Tr. Jest ich jeszcze około 15 sztuk i pojawiają
się na trasach tylko w dni robocze. Polskiego jelcza
/ Trobusa będącego w leasingu Wasz korespondent
nie zaobserwował.
Tomasz GieŜyński

Wrocław
Tabor
T Zestaw 2368+2367 po bliskim spotkaniu trzeciego stopnia ze ścianą banku oraz 2456+2455 –
ze składem 105Na 2440+2439 są juŜ całe i zdrowe.
Rzeczony 2440+2439 wciąŜ leczy się w Protramie.
Linie
A T 18.11. zawieszony został ruch tramwajowy
na ul. Jedności Narodowej od ul. Nowowiejskiej do
Mostu Warszawskiego. ZDiK uzasadnił swoją decyzję fatalnym stanem technicznym torowiska, będącym przyczyną 14 wykolejeń w ciągu ostatnich
trzech lat (od zeszłego roku obowiązuje – notorycznie łamane – ograniczenie prędkości do 10 km/h).
Tramwaje linii 6, 11 i 34 od skrzyŜowania z ul. Nowowiejską jadą zmienionymi trasami:
- linia 6: Krzyki – Stadion Olimpijski; od pl. Bema
przez: ul. Jedności Narodowej – Nowowiejską –
Sienkiewicza – Mostem Szczytnickim – RóŜyckiego – Paderewskiego do pętli przy Stadionie
Olimpijskim;
11

- linia 11: Oporów – Stadion Olimpijski; od pl. Bema przez: ul. Jedności Narodowej – Nowowiejską
– Sienkiewicza – Most Szczytnicki – RóŜyckiego
– Paderewskiego do pętli przy Stadionie Olimpijskim;
- linia 12 została wydłuŜona do Pilczyc.
- tramwaje linii 34 kursują na trasie Oporów – Sępolno; od pl. Bema przez: ul. Jedności Narodowej
– Nowowiejską – Sienkiewicza – Most Szczytnicki
– RóŜyckiego – Paderewskiego – Mickiewicza.
Linia 23 jest zawieszona. Kursuje komunikacja zastępcza:
- 73 (linia tramwajowa) na trasie Pilczyce – Lotnicza – Legnicka – pl. 1 Maja – Ruska / św. Mikołaja – Kazimierza Wielkiego – pl. Dominikański –
św. Katarzyny – Piaskowa – pl. Bema – Jedności
Narodowej – Nowowiejska – Sienkiewicza – Most
Szczytnicki – RóŜyckiego – Paderewskiego –
Mickiewicza – Sępolno;
- 706 (linia autobusowa) od skrzyŜowania Jedności
Narodowej / Nowowiejska – Jedności Narodowej
– Most Warszawski – pl. Kromera;
- 711 (linia autobusowa dzienna) i 734 (linia autobusowa nocna) od skrzyŜowania Jedności Narodowej / Nowowiejska – Jedności Narodowej –
Most Warszawski – pl. Kromera – Toruńska –
Kwidzyńska – Kowale.
Remont ul. Jedności Narodowej miał się rozpocząć
jeszcze jesienią, jednak przetarg na jego wykonanie
został uniewaŜniony ze względu na zbyt małą ilość

waŜnych ofert.

Magazyn 995
01.11. TuŜ po godzinie 10. Miejsce akcji: ul. Reymonta, kierunek północny. Obsada aktorska:
102Na-2059, 105Na 2368+2367, dwa Ŝurawie wypadkowe oraz pracownicy MPK i Nadzoru Ruchu.
Scena pierwsza: stodwójka dzielnie wiezie tłumy na
Cmentarz Osobowicki, nie przejmując się zablokowaną drugą osią pierwszego wózka. Nadzór Ruchu
natychmiast zauwaŜa usterkę i zatrzymuje tramwaj.
Próby ruszenia z miejsca kończą się niepowodzeniem. PasaŜerowie wysiadają; korek tramwajowy
szybko rośnie. Scena druga: autobusy specjalne
zabierają część pasaŜerów z zablokowanych tramwajów osiągając zapełnienie 200%. Tramwaje osobowickich linii zaczynają nawracać w kierunku centrum ulicami Trzebnicką i Bałtycką. 15 minut później
zjawia się kolejny Ŝuraw z wózkiem podosiowym.
Pierwszy Ŝuraw przystępuje do akcji podnoszenia
uszkodzonego wagonu i umieszczenia pod zablokowaną osią wózka. Po kilku minutach 2059 odjeŜdŜa o własnych siłach w stronę Poświętnego. Scena trzecia: trzeci w kolejce skład 105Na 2368+2367
ma problemy z „włoŜeniem” wysuniętych z prowadnic drzwi, blokując tramwaje przez kolejne minuty.
Dzielni pracownicy MPK szybko radzą sobie z zaistniałą sytuacją i tramwaj odjeŜdŜa na Osobowice
wyróŜniając się z tłumu 0-procentowym zapełnieniem. Scena czwarta: godzina 10:30 – tramwaje ruszają. Do końca słuŜby nie nadąŜają jednak odrobić

półgodzinnego spóźnienia.

Wojciech Gąsior

Zabrze
Magazyn 995
31.10. O godzinie 11:40 w centrum Zabrza wystąpiła awaria sieci wodociągowej. Ekipy budowlane remontujące instalacje podziemne na ul. Wolności pomiędzy Bankiem Śląskim a skrzyŜowaniem z
ul. Stalmacha naruszyły magistralę wodociągową,
która pękła i zalała najbliŜszą okolicę podmywając
ulicę i torowisko. Ruch tramwajowy został wstrzymany. Linia 3 nie kursowała w ogóle, linia 4 jeździła
na trasie Wójtowa Wieś – Gliwice Zajezdnia, linia 5
na trasie Bytom – Biskupice, a linia 29 kursowała
na trasie Chebzie – Zabrze Lompy. PKT uruchomiło
komunikację zastępczą podstawiając autobus socjalny ZKT-4 Gliwice, 4 autobusy z firmy Transkom
Piekary Śląskie oraz po jednym z PKM Gliwice i
PKM Bytom. Ruch wznowiono o godzinie 21:40 za
wyjątkiem trasy między Zabrzem a Gliwicami, gdzie
tramwaje ruszyły dopiero o godzinie 0:50.
Rozmaitości
! Ekipy PKT Katowice działając na zlecenie
Urzędu Miasta w Zabrzu dokonały w ostatnich
dniach akcji całkowitej fizycznej likwidacji pętli
tramwajowej Zabrze Dworzec PKP. Z placu Dworcowego i ul. Dworcowej usunięte zostało torowisko,
a całość zalana została równo asfaltem.
Jakub Jackiewicz
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PRZYS T A NEK
bezpłatny dwutygodnik
miłośników komunikacji
miejskiej
kontynuacja Nowinek z Pyrogrodu
Warszawa

Bulwy w Warszawie
– cz. 1
Warszawa od zawsze zamawiała tramwaje w
chorzowskim Konstalu. Choć obecnie firma ta nazywa się Alstom, to wszystkie posiadane przez
Tramwaje Warszawskie wagony liniowe pochodzą
właśnie ze śląskiej fabryki. TakŜe ostatnia seria wozów 105N2k/2000, zwanych potocznie bulwami lub
delfinami, została wyprodukowana w Chorzowie.
Od marca do grudnia 2001 roku dostarczono łącznie 62 wagony (31 składów).
Początki
Kasacje wyeksploatowanych wagonów typu 13N
zmusiły Tramwaje Warszawskie do złoŜenia zamówienia na 62 sztuki nowych wagonów tramwajowych, sfinansowanego z nadwyŜki budŜetowej miasta stołecznego Warszawy na 2000 rok. Niestety,
zamówienie opiewało na wagony wysokopodłogowe, a nie standardowe juŜ w Europie niskopodłogowce. Tradycyjnie zdecydowano się na chorzowski Alstom.
Pierwotnie termin początku dostaw wyznaczono
na grudzień 2000 roku, jednak z czasem przesunięto go na koniec lutego roku następnego. Potem wystąpiły kolejne perturbacje. Termin znowu odsunięto. W końcu Alstom przyznał się, Ŝe ma problemy z
podwykonawcami. Z zobowiązań nie wywiązywała
się firma IFE, producent drzwi. Praktycznie gotowe
pudła pierwszych kilku wagonów stały w hali i czekały tylko na zamontowanie drzwi. W połowie lutego
i te elementy dotarły do Alstomu. Firma oświadczyła, Ŝe pierwsze tramwaje przybędą do Warszawy
pod koniec marca. Termin ten wydawał się niewiarygodny. Podczas jazd próbnych po śląskiej sieci
(głównie na trasie Katowice – Chorzów) wykryto
usterki.
Miłe zaskoczenie spotkało warszawiaków w niedzielny ranek 25 marca 2001 roku. Pierwszy skład
przybył na lawecie do stolicy. Informacja lotem błyskawicy rozeszła się w środowisku miłośniczym, a
kilka osób miało szczęście oglądać rozładunek
pierwszej warszawskiej bulwy około godziny 9 przy
bramie wyjazdowej zajezdni R-1 Wola. Tylko tam
znajduje się odpowiednio długi tor, by moŜna było
dokonać takiej czynności. Wszystkie późniejsze
rozładunki równieŜ odbyły się na Woli.
Przyjemnemu podnieceniu od razu towarzyszyły
liczne komentarze na temat wyglądu nowych tramwajów. Niektórym zmodyfikowane przody bardzo
się spodobały, większości nie. PrzewaŜały opinie
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krytyczne, a juŜ po kilku dniach wśród miłośników
rozeszło się przezwisko – „bulwa”. Pracownicy zajezdni wespół z prasą nie dali za wygraną; ochrzcili
wagony 105N2k/2000 mianem „delfinów”.
Przody bulw przypominają trochę ściany czołowe
śląskich Karlików, czyli wagonów typu 116Nd. Ich
projektantem była firma designerska Ncart, która
wcześniej przedstawiła Tramwajom Warszawskim
koncepcję kształtu ścian przednich i tylnych. Projekt
został przez dyrekcję TW zaakceptowany. Wykonanie poliuretanowych kompozytów, a takŜe osłon
wózków powierzono firmie Bella z Czosnowa koło
Warszawy. Praktycznie wszystkie części przodów,
łącznie z osłoną na klimatyzację motorniczego
(około 70%), pochodzą właśnie z jej fabryki. Części
były na miejscu lakierowane, po czym dostarczane
do Chorzowa.
Kolejne składy wagonów 105N2k/2000 dotarły do
Warszawy w dniu 28 oraz 30 marca 2001 roku – w
odstępie dwudniowym, bo tyle zajął samochodowej
lawecie dojazd do Chorzowa i powrót z nowiutkimi
tramwajami. Nadmieńmy, Ŝe tego typu transport z
racji przekroczonej skrajni moŜe się odbywać wyłącznie nocą, dodatkowo pod eskortą dwóch samochodów pilotujących. W granice miasta laweta mogła wjechać tylko po godzinie 22, a nieraz zdarzyło
się, Ŝe musiano czekać aŜ ruch w mieście zmaleje
do tego stopnia, by dalszy transport nie stwarzał
zagroŜenia dla innych uŜytkowników dróg.
Pierwsze trzy składy 105N2k/2000 dostały numerację z przedziału 2074–2079. Przybycie składu
2078+2079 wywołało jednak kolejną dyskusję.
Wspomniany miał zupełnie inne malowanie niŜ
cztery pierwsze sztuki. Zamiast dwóch czerwonych
pasów na Ŝółtym tle sięgających wysokości okien
oraz fartuchów, posiadały czerwoną falę namalowaną wzdłuŜ całej długości pudła. Oczywiście tło
było Ŝółte. Znów pojawiły się głosy za i przeciw,
znów więcej było opinii niepochlebnych. Z czasem
proporcje te się odwróciły.
Powitanie
W dniu przybycia „falistego” składu o numerach
2078+2079 (30 marca 2001 r.) Tramwaje Warszawskie wespół z firmą Alstom zorganizowały w
Warszawie uroczystą prezentację wagonów. Impreza rozpoczęła się o godzinie 13 na terenie zajezdni
wolskiej, do której przydzielono pierwsze sztuki
bulw. Przed hale wystawiono wszystkie trzy ówcześnie posiadane składy, prezentując je dziennikarzom i miłośnikom. Skład 2078+2079 był tak „świeŜy”, Ŝe dopiero po kilkunastu minutach od rozpoczęcia pokazu dołączył do swych pobratymców;
pośpiesznie naklejano mu numery taborowe i przy-
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stosowywano do ruchu liniowego. Od razu po jego
wyłonieniu się z hali padły pytania do producentów.
O co chodziło? O nietypowe malowanie...
Przedstawiciele Alstomu odparli, Ŝe skład ten
miał początkowo słuŜyć prezentacji takŜe w innych
miastach. Na pomysłach się skończyło, a wagony
zgodnie z planem trafiły do stolicy. Reprezentanci
Tramwajów Warszawskich sugerowali, Ŝe taki wagon łatwiej będzie dostrzec w ruchu, przez co poprawi się bezpieczeństwo w czasie eksploatacji.
Najwyraźniej Alstom zastosował się do sugestii, bo
większość później przybyłych składów miało malowanie faliste.
Z kaŜdą chwilą prezentacja nabierała rozmachu:
pootwierano wszystkie elementy i szafki bulw. KaŜdy mógł dokładnie zlustrować ich szczegóły i detale. Zaprezentowano odrestaurowany w Miejskim
Zakładzie Naprawy Tramwajów w Krakowie historyczny wagon Lw-541 (ex wrocławski G-020).
Sponsorem renowacji okazał się właśnie Alstom,
który w zamian za zamówienie nowych tramwajów
w Chorzowie zobowiązał się wyremontować jeden z
wagonów historycznych.
Około godziny 14 zorganizowano krótką jazdę po
mieście. Wagon zabytkowy oraz skład o numerach
2076+2077 pojechały ulicą Wolską do pętli przy
Cmentarzu Wolskim i z powrotem. Na wypadek defektu za miniparadą podąŜał wysłany przez zakład
Wola skład zwykłych stopiątek. Dzień później nowoczesne wagony po raz pierwszy zaczęły wozić
pasaŜerów. Swoje jazdy zainaugurowały na linii 26.
Ale numer!
Spore zaskoczenie wzbudziło takŜe oznaczenie
wagonów. Alstom po długich dyskusjach i wielu
wątpliwościach ostatecznie zdecydował się na
oznaczenie 105N2k/2000. A przecieŜ wcześniejsze
wagony tyrystorowe 105N2k z przedziału numerowego 2054–2073 były nieoficjalnie wagonami
105N3k (to wewnętrzne oznaczenie konstalowskie).
Sprawa dość szybko się wyjaśniła. Chodziło o homologację. Wagony typu 105N2k miały dopuszczenie do ruchu. Łatwiej było wyprodukować nowy
podtyp, niŜ ponownie brnąć w wir długich biurokratycznych procedur. śeby było ciekawiej, na osłonach wózków 105N2k/2000 widnieje typ 105N4k!
Tak więc wszystko juŜ jasne...
Na tabliczkach znamionowych producent umieścił
potrójne oznaczenie: typ 105N2k, wariant
105N2k/2000 oraz wersję 105N2k/A lub B/2000.
Przy czym literka A oznacza pierwszy wagon w
składzie (ten z kabiną), a literka B „bezkabiniastą”
doczepkę. Umieszczone tam dodatkowo numery
seryjne z grubsza pokrywają się z numerami bocz1

nymi. Piszę z grubsza, bo jak wiadomo 14 sztuk
bulw zakupił Szczecin. I to dostawy do grodu Gryfa
stały się przyczynkiem dla zawirowań numerków
fabrycznych.
Bulwy otrzymały numerację z przedziału 2074–
2135. To kontynuacja po tyrystorach 105N2k i
105N3k (najwyŜszy ma numer 2073). Z początku
obłe tramwaje miały zostać przydzielone do zakładu
R-2 Praga (tam trafiało sporo nowo kupowanych
tramwajów). Koncepcja zmieniała się, nowe nabytki
TW miały trafić do R-3 Mokotów, następnie na Wolę. Jak wspomniałem, cztery pierwsze składy trafiły
na R-1. Później spotkała nas niespodzianka – skład
2082+2083 zadomowił się w R-4 śoliborz. W zajezdni tej stacjonują praktycznie tylko wagony typu
13N. Tu potwierdziły się obawy, Ŝe wagon będzie
więcej stał, niŜ jeździł. śoliborscy mechanicy długo
poznawali tajniki nowoczesnej techniki, bo ich najnowszy skład dopiero po około miesiącu pojawił się
na linii. Wcześniej widywano go tylko na krótkich
jazdach próbnych. Kolejne wozy (aŜ do składu
2102+2103) ponownie trafiły na R-1 Wola, które
bardzo sprawnie przystosowywało je do ruchu.
Składy wyjeŜdŜały dzień po przybyciu do Warszawy. Wozy z przedziału 2104–2131 przydzielono zajezdni R-4 śoliborz. Sytuacja powtórzyła się – dosyć długo szykowano je do wyjazdów na miasto.
Wreszcie – kończąc Ŝmudną wyliczankę – ostatnie
dwa składy (2132+2133 oraz 2134+2135) trafiły
ponownie na R-1 Wola, powodując kasację czterech zdezelowanych stopiątek.
Pewne róŜnice poglądów między zakładami dały
się zauwaŜyć w polityce naklejania nalepek z numerami inwentarzowymi, zarówno zewnętrznymi,
jak i wewnętrznymi oraz herbów. O ile z lewej strony pudła nie było róŜnic w usytuowaniu tychŜe, o tyle z prawej i owszem. R-4 śoliborz konsekwentnie
przyklejała je za pierwszymi drzwiami. Nie jest to
zbyt dobre rozwiązanie, poniewaŜ w czasie postoju
na przystanku otwarte drzwi całkowicie zasłaniają
numer taborowy. R-1 Wola była mniej konsekwentna. Kilka składów oklejono podobnie jak na śoliborzu, lecz większość wagonów z tej zajezdni herb
TW ma na pierwszych drzwiach, a numer taborowy
przed nim. To o wiele lepsze rozwiązanie. TakŜe
oklejenie wewnętrzne róŜni się. Z przodu numery
umieszczano na szafce bezpiecznikowej. R-1 zrezygnowała z numerków w pierwszych wagonach.
R-4 natomiast naklejała je na szybach. W doczepie
postępowano podobnie. Wagony Ŝoliborskie mają
numer na przedniej szybie, a z tyłu na odwrocie
wyświetlacza. Bulwy wolskie mają naklejony numer
tylko z tyłu.
W kilku Ŝoliborskich składach na spręŜynach zabezpieczających przed przechodzeniem między
wagonami zamontowano dość śmieszne, Ŝółte
„blaszki” z czerwonym iksem pośrodku. Obecnie
posiadają je składy: 2106+2107, 2110+2111,
2124+2125. Kiedyś wisiały one takŜe między wagonami 2120 i 2121 oraz 2130 i 2131.
Jak wiadomo, bulwy mają własny typ siedzeń, inny niŜ choćby w stoszesnastkach. Takie same siedzenia mają juŜ zmodernizowane składy 105Na:
1274+1273, 1278+1277, 1284+1283, 1290+1289,
1302+1301 oraz 1326+1325. Pierwszy z nich jest
wolski, trzeci mokotowski, a reszta praska. Ponadto
krzesełka takie uzyskał równieŜ obecnie najbardziej
zmodernizowany warszawski skład 2006+2007 oraz
druga modernizacja o numerach 1392+1391, która
niedawno przeszła remont w warsztatach T-3. Oba
zmodernizowane składy stacjonują w zajezdni wol2

skiej.
RóŜnice
Producent zapewnia, Ŝe podstawowych róŜnic
między bulwą a tradycyjnym przedstawicielem generacji 105N jest ponad sto. Najbardziej wyrazistą
róŜnicą są oczywiście zaokrąglone ściany czołowe i
tylne. Zastosowano pudło trzydrzwiowe o wzmocnionej konstrukcji z drzwiami odskokowoprzesuwnymi firmy IFE. Wozy kabinowe uzyskały
zupełnie odmienny pulpit. Zmieniono sterowanie z
noŜnego na ręczne, montując zadajnik jazdy (joystick). Oprócz tego kabina motorniczego jest klimatyzowana. Dodano takŜe czołowe światła halogenowe, przeprojektowano rozmieszczenie aparatury
elektrycznej w szafkach oraz do wykonania pudła
pojazdu zastosowano stal nierdzewną, dla dachu
ferrytyczną, a dla poszycia austenityczną. Z waŜniejszych zmian naleŜy wymienić jeszcze zastosowanie automatycznego sterowania ogrzewaniem
wnętrza (utrzymywanie ustalonej temperatury),
półmiękkich siedzeń oraz statycznej przetwornicy,
zwiększony udział tworzyw sztucznych w pojeździe,
zmianę typu gniazd złącz międzywagonowych, wykonanie podłogi tramwaju w technologii klejenia
oraz zastosowanie nowych rozwiązań w konstrukcji
maszyn drzwiowych. W pojazdach zamontowano
sprawdzoną juŜ aparaturę elektryczną na prąd stały
łódzkiej firmy Woltan. Jest to impulsowy układ tyrystorowy wykorzystujący dwa przekształtniki GTO.
Dodatkowo w wagonach serii 105N2k/2000 zamontowano połówkowy pantograf nowej konstrukcji,
wyposaŜony w ściągacz elektromechaniczny. Całkowita długość pojazdu wynosi 13950 mm, szerokość 2350 mm, a wysokość od główki szyny bez
pantografu 3090 mm. Rozstaw osi wózka to 1900
mm, masa własna pojazdu 17700 kg, a najmniejszy
promień łuku to 18 metrów. KaŜdy wagon posiada
cztery silniki po 40 kW mocy. Prędkość maksymalna to 70 km/h, przyspieszenie i opóźnienie hamowania (średnie) 1,2 m/s2. Opóźnienie awaryjne przy
zastosowaniu hamulców szynowych jest dwa razy
większe.
Początki zawsze są trudne...
Na początku eksploatacji bulwy sprawiały troszkę
kłopotów. Trzeba obiektywnie przyznać, Ŝe kaŜda
nowa konstrukcja przechodzi choroby wieku niemowlęcego. Z czasem ilość awaryjnych zjazdów
znacznie spadła i obecnie nie odbiega od normy
przypisanej wagonom 13N i zwykłym stopiątkom.
Jedno zdarzenie zasługuje na szczególną uwagę.
Dnia 1 grudnia 2001 r. na Woli rozładowano jeden z
kolejnych składów; był to 2126+2127. Wagony jako
przejazd techniczny podąŜały do macierzystego zakładu R-4. O dziwo, po przejechaniu niecałego kilometra, zepsuły się na skrzyŜowaniu ul. Okopowej
z Dzielną naprzeciwko siedziby Zarządu Transportu
Miejskiego! Po dokonaniu niezbędnych przełączeń
w aparaturze jakoś doturlały się na śoliborz.
Bulwy dość długo jeździły bezkolizyjnie. Puszka
Pandory otworzyła się dnia 26 czerwca 2001 roku.
Tego dnia aŜ dwa składy przeŜyły kolizje
(2086+2087 oraz 2088+2089), zaś jeden awarię
(2080+2081). Trzy dni później skład 2090+2091 połamał pantograf na drugim wagonie, zwijając przy
okazji trochę sieci trakcyjnej na Placu Bankowym!
Do dnia dzisiejszego wszystkie składy bulw przeszły większe lub mniejsze kolizje i wypadki, niektóre
nawet wielokrotnie. Pięć składów miało zderzenia
typu „wóz-wóz”. NajpowaŜniejszych „obraŜeń” do-
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znał pierwszy wyprodukowany przez Konstal skład
o numerach 2074+2075. Dnia 30 sierpnia 2001 roku przed godziną 9 rano jadąc na linii 7 uderzył w
bok wjeŜdŜającego na pętlę Aleja Zieleniecka wagonu 1073 (ze składu 1073+1063 linii 12). Po tym
zderzeniu wagon 1073 trafił na złom, a bulwa przez
kilka miesięcy stała odstawiona, bo problemy czynił
ubezpieczyciel (PZU). Jednak z czasem serwis Alstomu wstawił do wozu 2074 nowy przód i na początku maja 2002 roku skład ten ponownie zaczął
wozić pasaŜerów.
Drugim pechowcem okazał się skład 2122+2123
linii 22, który 14 stycznia 2002 roku zderzył się prawie czołowo na Rondzie Zgrupowania AK Radosław ze składem 105Nf 1434+1433 linii 16. Skład
po wielomiesięcznej reanimacji na R-4 (między innymi po wymianie przodu) wrócił do jazd liniowych.
Za to jego resztki przez wiele tygodni moŜna było
znaleźć na miejscu kraksy!
Trzecim juŜ porządnie przechrzczonym zestawem jest 2120+2121, który nie raczył wyhamować
dnia 17 listopada 2001 roku i wpakował się w tył
stojącego na przystanku na pl. Zawiszy tyrystora linii 32 o numerach 2044+2045. Oba składy dość
szybko wróciły do ruchu.
Przedostatnimi wagonami tej serii, które zaliczyły
„wóz w wóz” były 2112+2113, w które 7 grudnia
2001 roku wjechał cofający na pl. Narutowicza
skład 13N 732+731. Wóz 731 rozpruł prawy bok
wagonu numer 2113, jednak po naprawie zajezdniowej, po kilku dniach wrócił do ruchu liniowego.
Ostatnim solidnie rozbitym składem bulw jest
wolski, kończący serię egzemplarz, czyli
2134+2135. Kilka tygodni temu „zaliczył” on samochód cięŜarowy w okolicy ruchliwego Kercelaka.
Zdarzeniami wartymi odnotowania w niniejszym artykule jest skasowanie naraz trzech autek przez
skład 2100+2101 na skrzyŜowaniu al. Solidarności/śelazna dnia 4 września 2001 r. oraz ponowne
połamanie pantografu (tym razem nad pierwszym
wagonem) przez skład 2090+2091 dnia 10 grudnia
2001 r.
SłuŜba liniowa
Przyjrzyjmy się jeszcze, na jakich liniach kursują
bulwy. Oczywiście tylko na tych, które obsługują zajezdnie Wola i śoliborz, choć nie na wszystkich.
Gdy tramwajów tych było jeszcze mało, R-1 wysyłało je wyłącznie na dodatki szczytowe. Kursowały na
liniach 7, 9, 12, 23, 24, 25, 26 oraz 32. Z czasem R1 zdecydowało się wysyłać 105N2k/2000 równieŜ
na linie 8, 20 oraz 27, jednak tam pojawiają się one
o wiele rzadziej. Oczywiście z biegiem czasu wagony te zagościły teŜ na całodziennych „maratonach”, a nie tylko na dodatkach. R-4 za to przez
długi okres wypuszczało bulwy tylko na wtyczki na
22. Z czasem zagościły teŜ na „maratonach” tej linii
i obecnie, przy odrobinie szczęścia, jednego dnia
moŜna spotkać około 6–8 brygad tej linii obsługiwanych przez bulwy. Z czasem R-4 wypuściło wozy
105N2k/2000 takŜe na inne linie, choć do dziś są to
tylko 15-tka i 17-tka. JeŜdŜą na nich po 2–3 brygady obsługiwane przez te wozy. Tak więc dotychczas bulwy zagościły w sumie na 14 liniach: jedenastu obsługiwanych przez R-1 i trzech przez R-4.
Jeśli ktoś chciałby na nie zapolować z aparatem, to
polecam skrzyŜowanie al. Solidarności z ul. Okopową (tzw. Kercelak). Jeździ tam aŜ 8 linii, na których kursują one regularnie.
(ciąg dalszy nastąpi)
Krzysztof Lipnik

GOP

Wyjaśnienia
Uwagi nadesłane do redakcji Przystanku, dotyczące moich ostatnich dwóch artykułów skłoniły
mnie do zamieszczenia na łamach pisma sprostowania.
Zgadzam się z tym, co napisał Jakub Wilczek w
uwagach do artykułu Zabrze – powrót tramwajów i
cytuję jego wypowiedź: „Numeracja pociągów na linii 3 nie uwzględnia zera pomiędzy numerem linii, a
numerem pociągu – czyli 31, 32, 33, 34, 35, 311, a
nie 301, 302, 303, 304, 305, 3011. Jest to o tyle
istotne, Ŝe pociągi 301, 302, 303, 304, 305 i 3011 (a
takŜe 306) kursują na linii 30. (...) Autor nie
uwzględnił istnienia pociągu 429 w części artykułu
dotyczącej linii 4. Co za tym idzie nieciągłość numeracji pociągów, którą autor opisał w ramach ciekawostki obejmuje takŜe nieistniejący pociąg 428. Co
do nieciągłości: wynika ona z tego, ze pociągi wieczorne otrzymują numer po pociągu dziennym w
planie którego kursują np. pociąg 412 zjeŜdŜa, a za
niego wyjeŜdŜa pociąg 422 (...). Ogólnie rzecz biorąc nieciągłości w numeracji pociągów nie są w tej
chwili w GOP-ie niczym nadzwyczajnym – występują na liniach 3, 4, 9, 11, 15, 19, 21, 27, 29 oraz 30 w
pełnym zakresie numeracji pociągów, natomiast w
zakresie numeracji wyłącznie pociągów wieczornych (czy teŜ raczej pozaszczytowych) nieciągłości
występują na liniach 9 (pociągi 99, 911, 913, 915 i
917) i 11 (pociągi 1112 i 1118).” To pewne niedopatrzenie z mojej strony.
Natomiast odnośnie uwag Jakuba Jackiewicza do
artykułu Komunikacja w GOP-ie w okresie Wszystkich Świętych pragnę sprostować, Ŝe częstotliwość
kursowania linii cmentarnych w dniu 2 listopada
2002 r. w Tychach była wyŜsza, niŜ napisałem w artykule.
Pewna nieścisłość wkradła się równieŜ do tekstu
o czasowej zmianie trasy linii 901. Linia 901 jest li-
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nią okręŜną przeciwbieŜną. Obydwa warianty trasy
róŜnią się jedynie kolejnością obsługi przystanków
w Grodźcu. W okresie Wszystkich Świętych
wszystkie autobusy jeździły według jednego z wariantów, zatem teoretycznie zmiana dotyczyła tylko
co drugiego kursu. Za wszelkie uwagi dziękuję, a
zainteresowanych tematem Czytelników uprzejmie
przepraszam.
Andrzej Soczówka
Kielce

Rzepak w baku?
JuŜ w grudniu 10 autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji pojedzie na paliwie rzepakowym, a prezes MPK, Stanisław Nowak, nie ukrywa, Ŝe będzie ich więcej. Program badawczy dotyczący wykorzystania biopaliwa produkowanego z
oleju rzepakowego w róŜnego rodzaju silnikach, w
którym udział biorą MPK Kielce, PKN Orlen i Instytut Technologii Nafty, a ostatnio równieŜ producent
silników – firma MAN – jest dotychczas największym w skali kraju. Po raz pierwszy wykorzystana
zostanie komunikacja miejska: Kielce to świetny poligon doświadczalny dla tego typu projektów, autobusy przemierzają w mieście codziennie około 400
km. Tak więc badania te najprawdopodobniej zadecydują o przyszłości tego ekologicznego rozwiązania.
Przed rozpoczęciem testów podzespoły silników
autobusów zostaną wymienione, następnie przez
pół roku do baków autobusów wlewany będzie wyłącznie „rzepak”. W trakcie trwania badań oraz po
ich zakończeniu zaangaŜowane firmy sprawdzą
wpływ rozwiązania na środowisko oraz zuŜycie
części silników.
Paliwo rzepakowe to ester metylowy oleju rzepakowego. MoŜna je wykorzystywać we wszystkich
silnikach wysokopręŜnych bez konieczności wprowadzania zmian konstrukcyjnych. Nietoksyczne,
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Bielsko-Biała
Tabor
A W poprzednim numerze Przystanku podaliśmy
błędną informację, jakoby wrak ikarusa 415-072
opuścił zajezdnię. Okazuje się, Ŝe coś, co kiedyś
stanowiło ikara o numerze 072 nadal znajduje się w
hali napraw MZK. Wszystkich zainteresowanych za
wprowadzenie w błąd uprzejmie przepraszamy.
A Recesji reklamowej ciąg dalszy... W malowanie
miejskie przystrojono kolejnego ikarusa 280.26 o
numerze 711 (poprzednio juŜ 720). Ikarusy i MANy
w malowaniu miejskim to – jakby nie patrzeć – rarytasy. W takowym jeŜdŜą tylko pojedyncze sztuki
(pięć IK280, cztery IK415, dwa IK405, dwa NL222 i
jeden IK411). Za to barwy miejskie popularnością
nadrabiają na jelczach M11 i PR110M, których ponad 90% jeździ w takim malowaniu.
Linie
A Od 1.12. na linii 29 MZK wprowadziło dodatkowy kurs pomiędzy godziną 17:00 a 18:00.
A 29.11. na jeden dzień zamknięto prawoskręt z
ul. Babiogórskiej w aleję Andersa na dwupoziomowym skrzyŜowaniu tych ulic. Przeprowadzano prace drogowe, więc z os. Beskidzkiego w kierunku os.
Karpackiego autobusy linii 3, 6, 21, 30 musiały kur-
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sować objazdem ulicami Babiogórską – Szarotki –
Cieszyńską nie zatrzymując się na przystankach
usytuowanych na trasie objazdu. Autobusy linii 6 i
21 zawracały na pętli Os. Beskidzkie i dojeŜdŜały
do alei Andersa trasą właściwą dla przeciwnego
kierunku. „Przystankowy” szpieg zdąŜył wykryć, Ŝe
czas przejazdu z przystanku Os. Beskidzkie Pętla
do przystanku Aleja Andersa, w zaleŜności od natęŜenia ruchu i stylu jazdy kierowcy, wydłuŜył się z
1 minuty do 5–12 minut.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
autobusy
711 Syriusz
malowanie miejskie
Z notatnika mechanika
numer
pojazdu

typ
koniec
rodzaj
pojazdu
napr.
naprawy
autobusy
725 PR110M
11.2002 r. NG
Paweł Adamus

Bydgoszcz
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zdecydowanie czystsze od tradycyjnej ropy, ulega
rozkładowi biologicznemu. Zawartość dwutlenku
siarki wynosi około 0,001 proc., podczas gdy w oleju napędowym to aŜ 0,3 proc. MoŜe być spalane
bez domieszek lub teŜ w mieszankach z olejem napędowym. Na razie cena takiego paliwa porównywalna jest z cenami oleju napędowego, ale dzięki
zmniejszeniu akcyzy moŜe być regulowana przez
państwo.
Jedną z dodatkowych korzyści, jaką odniesie
MPK Kielce prócz udziału w badaniach, jest
oszczędność. W czasie trwania eksperymentu PKN
Orlen dostarczy biopaliwo za darmo.
Wynikami badań juŜ interesuje się Wojskowa
Akademia Techniczna, która zamierza wykorzystywać nowe paliwo w sprzęcie wojskowym.
Michał Musiał
na podstawie Gazety Wyborczej z Kielc
Listy do redakcji

Skandal
We Wrocławiu z powodu braku pieniędzy na kontynuację obwodnicy śródmiejskiej na północ od budowanego mostu Tysiąclecia (między ul. Wejherowską a Osobowicami) cały ruch zostanie z niego
skierowany w ul. Osobowicką do skrzyŜowania z ul.
Bałtycką, a poniewaŜ linie tramwajowe 14 i 24 będą
stanowić znaczne utrudnienie dla takich przejazdów, naleŜy zlikwidować komunikację tramwajową
w ul. Osobowickiej!
Jest to „genialny” pomysł wrocławskiego Zarządu
Dróg i Komunikacji.
UwaŜam, Ŝe jest to skandal. Władze miasta
okłamują nas zaręczając o popieraniu komunikacji
zbiorowej, tymczasem nie potrafią nawet zaplanować sensownej rozbudowy miasta bez niszczenia
tego co juŜ jest i funkcjonuje.
(...)
W.K.

ś w i a t a
Tabor
A Udało się ustalić wcześniejszy przebieg słuŜby
dwóch spośród czterech dziewięciometrowych MANów, które w maju tego roku zasiliły park taborowy
PKS Bydgoszcz (bliŜsze informacje – patrz Przystanek nr 12). Oba busy wyprodukowano w 1994
roku. Pojazd o obecnym numerze taborowym B215
i rejestracyjnym CB51881 jeździł poprzednio w
przedsiębiorstwach Sumser Mühldorf/Inn, Brodschelm Burghausen i Citybus Waldkraiburg nosząc
numer rejestracyjny MU-SU-75. Autobus o numerze
B216 i rejestracji CB51852 pracował dla Sumser
Mühldorf/Inn i Brodschelm Burghausen z numerem
rejestracyjnym MU-SU-21. Wszystkie cztery MANy
nadal nie wystawiają nosa poza linię 301 Łęczycka
– Rekinowa.
Linie
A Od 9.12. linia 54 zostanie wydłuŜona z Dworca
PKP do dworca PKS po trasie linii 77, zaś ta zostanie zlikwidowana.
Piotr Kamiński, Piotr Tomasik

Bytom
Tabor
A Firma Ampex wyremontowała autobus jelcz
L11 (w wersji trzydrzwiowej) o numerze rejestracyj3

nym KBE 639E. Układ siedzeń jest w nim identyczny z wersją M11, a o dawnym lokalnym jego przeznaczeniu świadczy układ poręczy.
Bartosz Mazur

Chorzów
Linie
T 1.12. przeprowadzono prace przy podłączaniu
drugiego wyremontowanego toru w rejonie chorzowskiego Rynku. Podczas robót tramwaje linii 6,
11 i 41 kursowały na trasach skróconych do Stadionu Śląskiego lub trójkąta Chorzów Metalowców,
a między tymi przystankami jeździło pięć autobusów z PKM Bytom. Od 2.12. (po ponad dwóch latach!) ruch na odcinku Chorzów Chopina – Chorzów Huta Kościuszko odbywa się wreszcie dwoma
torami.
Rozmaitości
T 14.11. w zajezdni Chorzów Batory odbyły się
obrady Komisji Torowej wchodzącej w skład Izby
Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Członkowie
komisji wybrali się teŜ tego dnia na przejaŜdŜkę po
sieci tramwajowej. Wpierw na pokładzie zabytkowego N-1100 pojechali do Świętochłowic, gdzie
modernizowany jest fragment torowiska w centrum
miasta, a następnie udali się do Warsztatu Zwrotnic
znajdującego się w zajezdni Łagiewniki. Niewtajemniczonym przypomnimy, Ŝe zajezdnia ta jest
nieczynna dla ruchu liniowego, a przejezdny jest
praktycznie tylko jeden tor prowadzący do hali
warsztatowej, z którego korzystają robocze wagony. Dlatego teŜ przed przejazdem pociągu specjalnego przez kilka dni doprowadzano do stanu uŜywalności kilka rozjazdów i fragment drugiego toru. Z
Łagiewnik uczestnicy dojechali do Stadionu Śląskiego, gdzie przesiedli się do 116Nd-816, którym
udali się do zajezdni Zawodzie.
Jakub Jackiewicz

Gdańsk
Tabor
SKM Wraz z wejściem nowego rozkładu PKP w
Ŝycie, nastąpią zmiany w kursowaniu pociągów
SKM. NajwaŜniejszą z tych zmian jest skrócenie relacji pociągów Gdańsk Główny – Gdańsk Nowy Port
do przystanku osobowego Gdańsk Brzeźno. Rzekomym powodem takiej decyzji jest niespełnienie
wymogów technicznych przejazdu na trasie do Bazy Promowej Polferies, nota bene jedynego na tej
linii. Stan taki trawa wiele lat, nie wiadomo jednak
dlaczego dopiero teraz zaczął stanowić problem.
ZauwaŜyć naleŜy, Ŝe ruch kołowy na rzeczonym
przejeździe ostatnio znacznie zmalał. Ilość pociągów tej linii po wspomnianej korekcie szczęśliwie
nie zmieni się, pozostanie 10 par w dni powszednie,
4 pary w soboty. O dodatkową, drugą parę pociągów SKM wzbogaci się połączenie Gdańsk Główny
– Tczew. TakŜe Lębork w nowym rozkładzie odwiedzi więcej pociągów. Będzie on obsługiwany przez
1,5 pary pociągów SKM. Ciekawi spytają: co to półtorej pary? OtóŜ dodatkowe pół to poranny „tajny
podsył” do Lęborka.
Wojciech Lemański

Gdynia
Tabor
A Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej zakupiło na przełomie października i listopada dwa nowe
niskopodłogowe autobusy przegubowe volvo
7000A. Pojazdy otrzymały numery 2277 i 2278. Są
to dwa pierwsze egzemplarze autobusów z wro4

cławskiej fabryki wykonane według nowej specyfikacji. Pojazdy charakteryzują się nowym systemem
przewietrzania wnętrza, dlatego teŜ z dachów znikły
obudowy nawiewów imitujące trumny, bądź – jak
kto woli – kominy. Zlikwidowane zostały podwójne
szyby na rzecz pojedynczych. W wyniku tych zabiegów kaŜdy z autobusów jest lŜejszy o pół tony.
Poza tym pojazdy mają zamontowane jednobryłowe
fotele pasaŜerskie z firmy STER oraz ogrzewanie
elektryczne szyby przedniego wyświetlacza. Obecnie PKM ma juŜ 10 autobusów marki Volvo, po 4
sztuki V7000 i V7000A oraz dwie B10LA z Helsinek.
A PKA Gdynia zakontraktowało w firmie Solaris
Bus&Coach kolejne nowe autobusy. Łącznie firma
ma zamówionych 8 sztuk: 6 solarisów U12 i po jednym SU15 i SU18. PKA eksploatuje łącznie 49 autobusów niskopodłogowych, w tym 3 SU12, 2 SU15
i 3 SU18.
A Prywatna firma P.A. GRYF z Kartuz wprowadziła ostatnio do eksploatacji kilka nowych pojazdów. Pierwszy z nich, mercedes O405N-7067 jeździ na linii pospiesznej K, drugi, przegubowy neoplan N4021-7281 stanowi stałą rezerwę przed
Dworcem Gł. PKP. Zapowiedziane jest pojawienie
się trzeciego autobusu – MANa NL202.
A PKS Gdynia wysłała do obsługi pospiesznej linii S kolejny niskopodłogowy autobus neoplan
N4016 (nr inwentarzowy 4060) w wersji skandynawskiej, trzydrzwiowej.
A Prywatna firma Ornowski-Travel z Rumii obsługująca dotychczas linie bezpłatne 05/805 do IKEI
oraz jedną brygadę na linii 181 wygrała przetarg na
obsługę dwóch brygad niskopodłogowych na pospiesznej linii K. By moŜna było spełnić warunki
przetargu, zakupione zostaną dwa autobusy, jeden
to testowa scania OmniCity CN94 (rok produkcji
1999), a drugi to uŜywane, testowe volvo 7000. Pojazdy otrzymają numery inwentarzowe ZKM Gdynia: 7013 i 7014.
Tr Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej
przeprowadza we własnych warsztatach remonty trolejbusów. Naprawę średnią przechodzi
wóz KPNA/Jelcz 120MTE 3362 z 1992 roku. Prace
polegają na częściowej wymianie blach, montaŜu
plastikowych zderzaków, wymianie foteli na typ
Astromal Delux, lakierowaniu pojazdu. Naprawę
główną przechodzi takŜe trolejbus KPNA/Jelcz
Pr110E-3328 z pierwszej serii z 1987 roku. 3328
zostanie wyremontowany w podobny sposób jak
ostatnio oddany do eksploatacji 3345 (ex-Dębica z
1987 r.). Pojazd zostanie całkowicie rozebrany i
złoŜony z nowych części po naprawieniu całej konstrukcji kratownicy. Otrzyma nowe klejone blachy,
przód identyczny z jelczami 120M z lat 1996–1997,
plastikowy tylny zderzak, nowe laminaty wewnątrz
pojazdu, nowe podsufitki, wykładziny antypoślizgowe, poręcze lakierowane proszkowo na Ŝółto, fotele
Astromal, nową kabinę kierowcy, laminatowe odbieraki ESKO Praga, nową obudowę oporów i drabinkę z ogranicznikami linek.
Rozmaitości
Tr Przeprowadzana jest modernizacja sieci trakcyjnej na rondzie Działdowska (skrzyŜowanie Chylońskiej z Morską). Zakotwionych zostanie 16 nowych słupów trakcyjnych betonowych – wirowych,
na których zawieszona zostanie nowa sieć trakcyjna czeskiej firmy Elektroline. Zwrotnica sterowana
drogą radiową, szybkobieŜne zjazdówka i krzyŜówka. Całej przebudowie ulegnie układ sieci, zostanie
wykonany nowy, bezkolizyjny nawrót dla kierunku z
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centrum.

Marcin Połom

GOP
Tabor
A Solaris U12-880 z firmy Meteor Jaworzno przeszedł w ostatnich dniach mały face-lifting: pomalowany jest w barwy zakładowe Ŝółto-wiśniowe
(wcześniej, jako autobus testowy pomalowany był
na biało-pomarańczowo-czerwono) oraz otrzymał
Ŝółte poręcze. Kursuje tradycyjnie na trasie linii 92
Chorzów – Helenka.
Linie
A Sprostowanie. Do notatki informującej o uruchomieniu przez KZK GOP czasowej linii bezpłatnej
S-14 (Katowice Dworzec PKP – Dąbrówka Mała
IKEA – Sosnowiec Dworzec PKP) wkradł się błąd.
Donieśliśmy, Ŝe uruchomiono ją do dnia 24.11.,
tymczasem będzie ona jeździć do 24.12. Za pomyłkę Szanownych Czytelników przepraszamy.
A Początek grudnia przyniósł kilka zmian rozkładów jazdy na liniach KZK GOP:
- linie 12 (3 kursy popołudniu) i 912 (3 kursy rano)
od akademików w Ligocie dojeŜdŜać będą kilometr dalej do przystanku Ligota Śląska Pętla;
- prawie wszystkie kursy linii 23 dojeŜdŜać będą
pod market Auchan na katowickim osiedlu Tysiąclecia;
- jeden kurs linii 66 wydłuŜono do przystanku Imielin Most Pętla;
- na linii 809 uruchomiono dwa nowe przystanki –
Tworzeń Przejazd Kolejowy n/Ŝ i Łęka Cmentarz
n/Ŝ;
- wydłuŜona została trasa linii 921 – od przystanku
Będzin 11 Listopada obsługujący tę linię autosan
H7-20.01 z firmy Elbud Jaworzno pojedzie, obsługując przystanki Będzin Urząd Miejski, Będzin
Małachowskiego i Będzin Zawale, a w drodze
powrotnej od przystanku Będzin Stadion przez
Będzin Urząd Miejski, Będzin Małachowskiego i
Będzin Halę Targową; ponadto poprzesuwano
godziny odjazdów wielu kursów;
- na liniach 169, 653 i 664 skorygowano kilka kursów.
A Od 18.11. do odwołania w związku z budową
kanalizacji zamknięto ulice Boleradz w będzińskiej
dzielnicy Grodziec oraz Paderewskiego w Wojkowicach. Kursująca tamtędy linia autobusowa 100 skierowana została na objazd, poprowadzony ulicami
RóŜyckiego – Słowackiego – Barlickiego. Autobusy
obsługują dodatkowo przystanek Grodziec Kopalnia.
T 23.11. podłączono do ruchu tor docelowy na
modernizowanym fragmencie ul. Gliwickiej w Katowicach. Teraz układany będzie drugi tor. W czasie
trwania robót linie tramwajowe 7 i 40 były przerwane na odcinku od Katowic do Chorzowa Batorego, a
w zamian kursowało 6 autobusów z PKM Bytom.
T 1.12. wznowiony został ruch tramwajowy na
odcinku Szopienice Pętla – Mysłowice Dworzec
PKP po zakończeniu modernizacji torowiska.
Wprowadzono jednocześnie nowy rozkład jazdy dla
przebiegającej tamtędy linii 14, a przy okazji równieŜ na liniach 7, 12, 13, 23 i 40. Zmiany opisujemy
poniŜej. Na liniach 7 i 40 w godzinach międzyszczytowych zmniejszono częstotliwość z 10- na 14minutową (1 pociąg linii 7 oraz 2 pociągi linii 40 stoją w tym czasie w zajezdni i wypada im po jednym
kursie). Jednocześnie zmniejszono ilość pociągów
w dni robocze o jeden na kaŜdej linii – w tej chwili
na linii 7 kursuje 14 pociągów (9 stodwójek z ZU-

TiKT-2 Chorzów oraz pięć składów 2×105N z ZKT3 Bytom, w tym jeden podmieniany na solówkę), a
na linii 40 kursuje 10 pociągów (3 stodwójki i 7
składów 2×105N, wszystko z ZUTiKT-2 Chorzów).
W dni wolne ilość pociągów nie uległa zmianie, natomiast zmieniła się obsługa taborowa – na linię 7
wyjeŜdŜają 4 stodwójki z Chorzowa i 4 składy
2×105N (w niedziele i święta – pojedyncze wagony)
z zajezdni Stroszek, a na linii 40 kursują 2 stodwójki
i 4 składy 2×105N z zajezdni chorzowskiej. Na liniach 12, 13, 14 zmieniono częstotliwość z 20- na
14-minutową (w dni robocze) oraz z 20- na 28minutową (w dni wolne) jednocześnie likwidując jakiekolwiek wagony ukrotnione na tych liniach. W dni
robocze na linii 12 kursują dwie stodwójki i dwie solówki 105N, na linii 13 cztery solówki 105N, a na linii 14 cztery stodwójki i cztery solówki. W dni wolne
na 12-tce i 13-tce kursuje po jednej stodwójce i
jednej solówce, a na 14-tce jeŜdŜą cztery stodwójki
i jeden rodzynek solo 105N. Linię 13 obsługuje ZUTiKT-2 Chorzów, a linię 14 ZKT-5 Katowice. Obsługę 12-tki ma przejąć Chorzów, jednak do czasu
wprowadzenia nowych rozkładów na pozostałych
liniach w okolicy (co ma nastąpić za dwa tygodnie),
tymczasowo nadal jeŜdŜą tam wagony z zajezdni
Zawodzie. Przypomnijmy jednocześnie, Ŝe w
związku ze zwiększonym uruchomieniem stodwójek
wypoŜyczono do Zawodzia dwa chorzowskie wozy
tego typu – 209 i dwuślipka 224. Linia 23 kursuje
nadal tylko w dni robocze z częstotliwością 28/42minutową. Obsługiwana jest przez cztery pojedyncze wagony 105N z zajezdni Zawodzie. WydłuŜono
czas jej kursowania: dotychczas zjeŜdŜała do zajezdni (lub włączała się na linię 14) około godziny
17:00, teraz do zajezdni zjeŜdŜa około 19:00.
Rewolucja dokonana została w komunikacji nocnej.
Zlikwidowane zostały pociągi nocne PN-100, PN211, PN-212, PN-213, PN-214, PN-221 i PN-223.
Zamiast nich kursują:
- za PN-100 – nowa linia 10 w relacji Chorzów Batory Zajezdnia – Chebzie Pętla (obsługiwana
przez jedną stodwójkę z zajezdni Chorzów Batory);
- za PN-211 – nocne kursy linii 12 (pociąg numer
1211) w relacji Zawodzie Zajezdnia – Siemianowice – Chorzów Plac Hutników (obsługa przez
stodwójkę z zajezdni Zawodzie);
- za PN-212 i PN-214 – nocne kursy linii 14 (pociąg
numer 1411) w relacji Zawodzie Zajezdnia – Mysłowice – Sosnowiec – Zawodzie Zajezdnia (obsługa przez stodwójkę z zajezdni Zawodzie);
- za PN-213 i za jeden kurs PN-214 – nocne kursy
linii 15 (pociąg numer 1515) w relacji Zawodzie
Zajezdnia – Zagórze Pętla (obsługa przez solówkę 105N z Zawodzia);
- za PN-221 – nowa linia 36 w relacji Katowice
Słoneczna Pętla – Chorzów Rynek (obsługiwana
przez pojedynczą stopiątkę z Chorzowa);
- za PN-223 – nocne kursy linii 7 (pociągi numer
721 i 722) w relacji Bytom Plac Sikorskiego –
Zawodzie Zajezdnia (obsługa przez dwie stodwójki z Chorzowa).
Tym samym pozostało jeszcze 7 pociągów nocnych. Dwa z nich (PN-215 i PN-224) polegną za
około dwa tygodnie, przy zmianie rozkładów linii 16
i 17. Pozostaną wówczas juŜ tylko nocki uruchamiane przez ZKT-1 Będzin (PN-201, PN-202, PN203, PN-204 i PN-205), których eksterminacja planowana jest na początek przyszłego roku.
Rozmaitości
T 15.11. firma Semag z Katowic prowadziła ba-

dania natęŜenia hałasu w rejonie przebudowywanego torowiska na ulicy Katowickiej w Świętochłowicach. Do tego celu uruchomiono pociąg specjalny
obsługiwany roboczym wagonem 4N-8R, który
przez 2 godziny kursował po odcinku jednotorowym
tam i z powrotem.
Jakub Jackiewicz

Kielce
Linie
A 30.11. z wielkim hukiem otwarto Galerię Echo
przy ul. Świętokrzyskiej. MPK spełniając Ŝyczenie
handlowców uruchomiło dwie nowe linie. Pierwsza
z nich o kryptonimie TESCO jest bezpłatna. Autobusy jeŜdŜą po trasie: os. Świętokrzyskie – Manifestu Lipcowego – Świętokrzyska (Tesco) – Warszawska – Sikorskiego – os. Na Stoku. Na drugiej z
nowo otwartych, 42-ce, musimy juŜ skasować bilet.
Jej trasa wiedzie od os. Ślichowice ulicami: Massalskiego – Szajnowicza – Grunwaldzką – Piekoszowską – Grunwaldzką – śytnią – Paderewskiego –
aleją IX Wieków Kielc – Warszawską – Świętokrzyską do Galerii Echo.
Michał Musiał

Kraków
Linie
A JuŜ w Andrzejki autobusy 125 i 425 pojechały
od ul. Płaszowskiej przez nowo otwartą, zmodernizowaną ul. Klimeckiego i most Kotlarski do ronda
Grzegorzeckiego i dalej po swoich trasach do Szpitala im. Rydygiera. Dumne ze swej linii natrafiały na
ciekawostkę przyrodniczą: na ul. Klimeckiego zorganizowano nowy przystanek o nazwie Klub Kameleon.
A Od 30.11. MPK uruchomiło nową linię autobusową 194 na trasie Kampus UJ – Grota Roweckiego – Kapelanka – Monte Cassino – Rondo Grunwaldzkie – Konopnickiej – most Dębnicki – al. Krasińskiego – al. Mickiewicza – Czarnowiejska – Armii
Krajowej II.
A T Tego samego dnia na swoje stałe trasy wróciły błądzące linie tramwajowe 8, 18, 19, 22, 23
oraz autobusowe 115, 127, 205, 135, 155, 175,
121, a tymczasową linię 319 zlikwidowano. Nietrudno wywnioskować, Ŝe to z powodu zakończenia
prac drogowych na ul. Zakopiańskiej.
Michał Kamiński, Krzysztof Utracki

Lublin
Tabor
A Od połowy listopada na tylnych szybach autobusów MPK dojrzeć moŜna, umieszczane sukcesywnie, Ŝółte naklejki, które pozostałym kierowcom
sugerują przepuszczenie pojazdu ruszającego z
przystanku. Na neoplanach N4020 i ikarusach 280
prócz opisanych wyŜej doklejane są mniejsze, informujące o zachodzeniu tyłu pojazdu. A kryje się w
nich psikus! Prawdopodobnie chęć oszczędności
spowodowała, Ŝe są wyjątkowo ekonomiczne, bo...
jednolite. Informują zgrzebnie, Ŝe „autobus zachodzi 1,4 m”. W przypadku ikarusa 280 to zwiększenie
owego „zachodzenia” rzędu 0,4 m. ChociaŜ kto wie!
MoŜe MPK wprowadziło jakieś zmiany techniczne,
rozregulowując mechanizmy przegubów, Ŝeby rzeczywiście „zachodziło im się” tyle, ile twórca naklejki
zadecydował? Dodajmy, Ŝe od 10 lat na kaŜdym
ikarusie MPK zawzięcie informowano „uwaga zachodzi 1 m”...
Tr Tempo napraw głównych trolejbusów maleje.
Po wyjeździe T028 (obecnie 832) i T007 (obecnie

PRZYSTANEK 23 (23)

831) na placu boju pozostał tylko T003. I, co gorsza, nic nie wskazuje, aby w tym roku jakiś pojazd
mógł do niego dołączyć... Prócz niego remontowany jest historyczny ziutek numer 730, który – niestety – w stanie niezmienionym stoi od prawie pół roku. No, ale do 50-lecia trolejbusów w Lublinie pozostało jeszcze ponad 6 miesięcy...
Tr O małych naprawach blacharskich etiudka czyli... wymiana blach w 753 oraz naprawa powypadkowa jednego z jelczy 120MT w wersji tranzystorowej (816) – po spotkaniu z dostawczym mercedesem.
Tr Samego siebie, a w zasadzie pierwszej powaŜnej naprawy doczekał się ex-szkoleniowy jelczyk PR110E o numerze 1223, który po połataniu powędrował na lakiernię. Od niepamiętnych
czasów woził jedną reklamę: niezniszczalnych rynien... No cóŜ, rynny moŜe i owszem niezniszczalne, ale trolejbus nie, a reklama jaką woził była jego
pierwszą. Teraz taka samą wozi 792. W ramach
ciekawostek dodajmy, Ŝe do połowy lat 90. słuŜył
wyłącznie jako wóz szkoleniowy, teraz tablicę tę
przywdziewa sporadycznie. Na co dzień widywany
jest na linii 153.
Linie
A Od 7.11. zmianie uległy trasy linii 21 i 47. Linię
21 skierowano przez Aleje Zygmuntowskie i ul. 1
Maja (wcześniej kursowała prosto przez aleję Piłsudskiego i pl. Bychawski), zaś linię 47 wydłuŜono z
Majdanka do os. Jagiellońskiego.
A 28.11. zakończył się trwający od sierpnia remont ul. Bernardyńskiej. Tego dnia na starą trasę
przez pl. Wolności i ul. Bernardyńską powróciła linia
9. Pozostałe linie nadal kursują objazdami: 7 przez
Mościckiego i Rusałkę, 11 przez Hempla, 3 Maja,
al. Solidarności i 13 przez Hempla, Mościckiego i
Rusałkę.
Magazyn 995
17.11. Chyba tylko sugestywna nazwa ulicy –
Koncertowa – sprawiła, Ŝe wieczorem samochodzikowi osobowemu marki Audi 100 przy prędkości
140 km/h zachciało się boksu z trudnym przeciwnikiem, autobusem MPK linii 23. Pojazdy zderzyły się
czołowo. Szczęściem kibiców pojedynku nie było
wielu – zwaŜywszy na późną porę pasaŜerów było
mało. Lekko ranny został kierowca autobusu. Jelcz
M11 numer 2068 po tygodniowym postoju na „neutralnym” parkingu został przeholowany do zajezdni
MPK. Autobus, niestety, jest powaŜnie uszkodzony,
jeszcze nie wiadomo jaki czeka go los.
Rozmaitości
A MPK będzie musiało zmienić jeden z zapisów
w swoim regulaminie. Wojewoda lubelski, po zasięgnięciu opinii prawników, stwierdził, Ŝe zabranianie
pasaŜerowi wyjścia z pojazdu przed okazaniem
kontrolerowi biletu jest niezgodne z konstytucją i
prawem przewozowym. Zapis ten rzeczywiście powodował niedogodności – przy wydłuŜającej się
kontroli nie wszyscy pasaŜerowie zdąŜali wysiąść
na poŜądanym przystanku.
Rafał Tarnawski

Łódź
Tabor
T 19.11. do eksploatacji na linii 10 wszedł wagon
1209, zaś 23.11. wóz z numerem 1210. Biedaczek
nie zdąŜył nacieszyć się widokiem miasta. Dzień
później o godzinie 14:35 obsługując 12/1 na Bratysławskiej przy Wróblewskiego dostał kamieniem w
szybę boczną z prawej strony. A skąd wziął się na
dwunastce, przeczytacie dalej.
5

Linie
T O Ŝyciu cityrunnerów jeszcze... Zmiana władz
samorządowych w Łodzi zaowocowała zmianami w
strategii komunikacyjnej. Nowym włodarzom miasta
nie podoba się system wentylacji, zbyt mała prędkość wagonów i nieprzystosowane do potrzeb cityrunnerów torowiska. Jednocześnie 23.11. citki po
raz pierwszy pojawiły się na linii innej niŜ 10. By
najnowocześniejsze łódzkie wozy nie nudziły się w
weekendy, podjęto decyzję o skierowaniu kilku z
nich w soboty i niedziele takŜe na 12-tkę (Wyszyńskiego – Stoki). Na razie są to 3 brygady, a pierwszego dnia obsługiwały je wozy 1202, 1204 i 1208.
Nie wiadomo, czy to śmiałe posunięcie wolno nam
wiązać deklaracjami prezydentów...
Sławomir Zamuszko

Olkusz
Rozmaitości
A Zakończono remont dawnego punktu kontrolerskiego przy Supersamie. Obecnie budynek
zwieńczony jest spadzistym dachem i gruntownie
odmalowany. JuŜ wcześniej pojawiła się tam mapa
linii ZKG KM Olkusz.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecne
uwagi
pojazdu malowanie malowanie
autobusy
2646 kremowo- Ŝółte
po remoncie
czerwone
2653 Ŝółte
LAS
tylko lewa
strona
2656 Ŝółte
LAS
tylko lewa
strona
4279 Ŝółte
LAS
tylko lewa
strona
Bartosz Mazur

Opole
Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzed. obecna
uwagi
reklama reklama
autobusy
147 TP S.A. 1033 miejskie Marek Drewniak

Poznań
Tabor
A Na wycieczkę do Zakładu Naprawy Autobusów
w Biskupicach pojechały: MAN NL202-1028 i solaris urbino 18-1382. śyczymy pozytywnych wraŜeń!
A RównieŜ w Biskupicach znajdują się ikarusy
280: 1525 i 1538 oraz ikarusy 260: 1735 i 1740. O
ile skorodowane szkielety dwóch pierwszych hungarów wymusiły wysłanie tych autobusów do NG, to
1735 trafił tam z przyzwoitości (najprędzej teŜ wróci
do Poznania). Warto wspomnieć, Ŝe wóz 1740 był
ostatnim autobusem tego typu z aluminiowymi listewkami.
A Na tym rzezi „listewkowców” nie koniec! W Solcu Kujawskim w nowe wcielenie wchodzi „postrach
nocek”, jelcz M11-1401, ostatni z przypominających
oryginalny wygląd tych wozów. 1401 zostanie zmodyfikowany do standardu nieformalnie zwanego
M11g (g jak „gniot”).
A Dziurawy dwieściepięćdziesiąty? MAN NL2231042, prezent MAN-a dla MPK sprawia wraŜenie,
jakby przeciekał mu dach. Na suficie w czasie
6

deszczu pojawiają się krople wody. MoŜe biedaczek poci się z przemęczenia?
T śegnamy kolejne helmuty… Powypadkowe
wozy GT6-604 oraz GT8-658 i 665 zostały skreślone z inwentarza MPK Poznań z dniem 6.11. Do zobaczenia w lepszym świecie. NaleŜałoby dodać, Ŝe
nadal „nic się nie rusza” w kwestii wozów 682, 616 i
617 – czyŜby o nich zapomniano?
Linie
A T Przypominamy: autobusy linii 58, 89 i 94
nadal jeŜdŜą z Ŝółtymi tablicami. Objazd nie powinien trwać dłuŜej niŜ tydzień. RównieŜ tramwaje linii
6 i 8 nadal jeŜdŜą po zmienionej trasie, odpowiednio na Zawady i Os. Lecha. Taki stan utrzyma się
jeszcze przez przeszło dwa tygodnie. Po szczegóły
objazdów dla pięciu zmienionych linii zapraszamy
do 22 numeru Przystanku.
Rozmaitości
! Dzięki inicjatywie fundacji Pomost, w Domu
Tramwajarza powstało kino. Mieści się w Sali Amarantowej – wykorzystuje fotele sprowadzone ze zlikwidowanego kina Bałtyk. Film moŜe oglądać jednocześnie 80 osób. Celem fundacji jest stworzenie
„kina alternatywnego” – mieszczącego się w niewielkiej, ale stylowej sali, dzięki czemu w czasie
seansów będzie panował specyficzny klimat. Zapraszamy do Amaranta.
A Jest taki dowcip. Jaki to samochód, w którym
nie musisz sprzątać, który moŜesz zostawić otwarty
na ulicy i nie martwić się o niego, którym moŜesz
przejeŜdŜać przez wyboje z maksymalną prędkością? SłuŜbowy! Do „trzeciego przykazania” stosują
się często kierowcy linii 78 na Podolanach. Od czasu przejęcia dwóch brygad tej linii przez zajezdnię
A-3 Kacza (od 1.02.), nasz redaktor z pasją godną
miłośnika próbuje odpowiedzieć na pytanie: kierowcom z której zajezdni lepiej wychodzi przejeŜdŜanie
przez torowisko bocznicy w poprzek ul. Szarych
Szeregów z jak największą prędkością. Jak na razie
w niechlubnym współzawodnictwie prowadzi A1
Pusta przed A3 Kacza stosunkiem przejazdów bez
zwalniania 78:68. W Ŝadnym z autobusów nic się
na razie nie urwało, ale kaŜdemu wyścigowemu
przejazdowi towarzyszy potworny wstrząs i huk.
Miejsc tego typu w Poznaniu jest więcej (pomijając
przejazdy przez tory tramwajowe). Zali naprawdę
tak trudno nauczyć kierowców, Ŝeby swoimi wyścigowymi ambicjami nie psuli opinii firmie? Wśród
pasaŜerów za to słychać stwierdzenia typu „Trzęsie
jak w starym ikarusie” (w neoplan N4016), lub
„Pier... debil, ziemniaki wiezie czy ludzi?” (w MANie
NL223). Czekamy na powaŜniejsze konsekwencje...
T Zarząd Dróg Miejskich poinformował, Ŝe w najbliŜszym miesiącu w ciągu ul. Pułaskiego pojawią
się trzy inteligentne systemy sterowania sygnalizacją świetlną. Przebojem ma być skrócenie czasu
oczekiwania tramwajów na „pionowe” na skrzyŜowaniu alei Wielkopolskiej z Pułaskiego. Mamy nadzieję na upłynnienie ruchu tramwajów na strategicznym skrzyŜowaniu, gdzie średnio co chwilę pojawia się tramwaj jednej z pięciu linii.
Magazyn 995
19.11. Wieczorem na skrzyŜowaniu ulic Dąbrowskiego i Wawrzyniaka jadąca z Ogrodów 1/6
(128+129) przemieliła zawracające renault safrane.
Po 8 minutach stopiątki z uszkodzonym przednim
zderzakiem zjechały na S1, skąd po naprawie jeszcze wróciły na trasę.
19.11. O 22:00 na pętli Dębiec wykoleiła się 10/2
(GT8-678) wyłamując poprzeczkę w torowisku.
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Pierwszy wózek wjechał na tor środkowy, trzeci i
czwarty na wewnętrzny, a drugi między nie. Po 46
minutach wstawiony przez Kruppa helmut udał się
na Madalinę. Do tej pory linie 2, 9 i 10 zawracały
przez teren S2. Kursowały 2 zastępczaki.
20.11. Na przystanku Ostroroga 15/4 (220+219)
obierając kurs na Budziszyńską lekko potrąciła nieletniego. Pogotowie zabrało go do szpitala. Po 9
minutach tramwaj zjechał na pętlę Budziszyńska, a
stąd do zajezdni.
21.11. W południe przez 85 minut nieczynna była
pętla Zawady, gdyŜ na ul. Podwale drugi pantograf
połamał zestaw 98+97, jadący jako 6/7 na Budziszyńską. Gratisowo zerwały się dwa wysięgniki
podtrzymujące sieć, jeden zgiął i na dokładkę pękł
izolator jednego z wysięgników. Jakby tego było
mało, na uszkodzoną sieć zdąŜył najechać GT8656 (7/4) i połamać pantograf. Po 20 minutach doraźnie naprawiona stopiątka odholowała połamańca
na Madalinę, a sama czmychnęła na S1. Na 7 minut musiano wyłączyć prąd na Zawadach i Śródce,
a potem, na 40, tylko na Zawadach. Tramwaje w
miarę moŜliwości kierowano objazdami. Na nieczynnym odcinku utkwiły 3 składy.
21.11. Popołudniu skręcający z ul. 27 Grudnia w
Kantaka citroen AX został skasowany przez 2/4
(178+177). W tramwaju tylko leciutko wgięła się
blacha i stłukł kierunkowskaz, przez co musiał się
ewakuować do zajezdni. Wstrzymanko trwało 15
minut.
22.11. Kwadrans po godzinie 11 na pechowym
skrzyŜowaniu ulic Zamenhofa i Obrzyca stodwójka
nr 33 (4/4), jadąc na Połabską, rozprawiła się z zawracającym fordem scorpio. Pomimo lekko uszkodzonych pierwszych drzwi, 102Na została na linii.
W fordzie uszkodził się przedni lewy błotnik i przedni zderzak. W korku utknęło 5 składów.
24.11. Wieczorem w okolicach skrzyŜowania Królowej Jadwigi i Karmelickiej desant na wydzielone
torowisko tramwajowe wykonał samochód osobowy. Wstrzymanie w stronę Górnej Wildy trwało aŜ
25 minut, gdyŜ czekano na pomoc drogową. Bimby,
oczywiście, jeździły po zmienionych trasach, a Kaponierę ze skrzyŜowaniem Królowej Jadwigi i Strzeleckiej usiłował łączyć jeden zatramwaj.
26.11. Jak nie urok., to... uszkodzenie trakcji. O
18:47 pękł wspornik sieci pod wiaduktem na ul.
Hetmańskiej (w kierunku Głogowskiej). Uszkodzone
przewody popsuły kilka pantografów. Dzięki temu
6/8 (98+97) musiała zjechać do zajezdni z drugiej
kitki. Z tej samej przyczyny 5/5 musiała zholować
11/4, 2/8 zepchnąć 10/7, a 1/7 zholować 8/4. Naprawa trwała do godziny 19:35. Przez 10 minut był
takŜe wstrzymany ruch w drugą stronę. Bimby kierowano w obie strony objazdem przez 28 Czerwca,
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Sklep modelarski „Pantera”, ul.
Gąsiorowskich 3, tel. 866-46-42,
poleca modele:
- kolejowe,
- lotnicze,
- pancerne,
- inne.
W sklepie „Pantera” otrzymacie
bezpłatnie Przystanek.

A

Wierzbięcice do Mostu Dworcowego. Ikarus nr
1166 i MAN nr 1097 występowały jako zatramwaje
na trasie r. Przybyszewskiego – Reymonta – Hetmańska – Rolna (w czasie wyłączenia napięcia w
sieci jeździły aŜ do r. Starołęka).
27.11. O godzinie 13:00 ze starości pękł drut sieci
trakcyjnej na skrzyŜowaniu 28 Czerwca i Hetmańskiej. Przez 18 minut bimby kierowano objazdami, a
przez następne 9 były unieruchomione, gdyŜ sieciowcy musieli wyłączyć prąd. Na odsiecz wyruszyło 5 autobusów.
29.11. Przy Katedrze gęstym dymem buchnął
nerwoplanek 1308 (83/1) – w komorze silnika zapaliły się przewody elektryczne i gumowe. Ogień ugasiła straŜ poŜarna. W związku z powyŜszym, zamiast na Śródkę, autobus pojechał na holu pogotowia technicznego do zajezdni na Warszawskiej.
29.11. Na ul. Starołęckiej raczył się zablokować
trzeci wózek tatry nr 407 (12/9) mknącej na Sobieskiego. Po doraźnej naprawie i 20-minutowym
wstrzymaniu rozrabiakę skierowano przez GTR na
S3. W międzyczasie hulał jeden zatramwaj.
29.11. Na skrzyŜowaniu Winograd i Murawy poddał się GT8-678 (10/7). Tramwaj z zepsutym układem sterowania do pętli Połabska odholowało pogotowie techniczne. Tam poczekał na madaliński
holownik.
30.11. O godzinie 9:45 pewien kierowca uŜył
swego volkswagena golfa jako tarana i w ten sposób usunął 15 m barierki na przystanku tramwajowym śeromskiego (w kierunku Ogrodów).
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
autobusy
1537 barwy MPK barwy MPK po NG
1627 barwy MPK barwy MPK po NG
tramwaje
88+87 barwy MPK Samsung 136+137 Atlas – kleje barwy MPK 224+223 Przewodnik Artresan
katolicki
272+273 barwy MPK barwy MPK odnowa
Adam Białas, Piotr Buczkowski, Tomasz
GieŜyński, Adam Konieczka, Łukasz Nowicki,
Marcin Przychodny, Maciej Rudzki

Radom
Tabor
A Nici z planowanych zakupów krótkich autobusów dla MPK. Na ogłoszone przetargi wpłynęła jedna oferta. Przeszkodą nie do przeskoczenia dla
większości producentów był wymóg MPK, aby oferowany pojazd posiadał homologację. Jak się okazało, w kategorii pojazdów mini (8–8,5 metra) ani
kapena, ani jelcz vero takiego dokumentu nie mają.
Producenci dysponują jedynie tymczasowymi dopuszczeniami, co MPK nie zadowala. Pojawiły się –
zresztą słuszne – argumenty, Ŝe w przypadku wygaśnięcia pozwolenia autobusy musiałyby stać
bezuŜyteczne w zajezdni. W przypadku autobusów
midi ofertę złoŜył tylko MAN, oferując swój model
NM223.3. Przedstawiciele Jelcza nie zdąŜyli złoŜyć
swojej oferty – jelcza salusa (podobno spóźnili się
dwie godziny). Solaris ze swoim modelem U10 takŜe nie złoŜył oferty (tu teŜ brak homologacji). Według słów p.o. prezesa MPK, Andrzeja śurka, przetarg prawdopodobnie będzie powtórzony w grudniu.
Prezes liczy, Ŝe do tego czasu producenci zdąŜą
juŜ uzyskać wymagane dokumenty homologacyjne.

Linie
A Remont Kieleckiej postępuje. 20 listopada w
związku z otwarciem dla ruchu ul. Wolanowskiej
oraz utrzymaniem ruchu jednokierunkowego na ul.
Kieleckiej, kolejny raz trasy zmieniły autobusy linii 8
i D. W kierunku Koziej Góry wróciły na stałą trasę,
przebiegającą ulicami Kielecką i Wolanowską. Ponownie uruchomiono przystanek Kielecka/Wolanowska, a zlikwidowano tymczasowy przystanek
Topiel/Kielecka. W kierunku centrum autobusy tych
linii dalej jeŜdŜą Klonową i Topiel.
A Dalszy ciąg prac na skrzyŜowaniu Kielecka/
Wolanowska/Główna spowodował, Ŝe od dnia 22 listopada autobusy linii 8 i D pojechały w kierunku
centrum nowymi objazdami. Trasa objazdu poprowadzona jest ulicami Wolanowską, Główną i Okulickiego. Trasy w przeciwnym kierunku nie zmieniły
się. Na trasie objazdu obowiązują przystanki Główna/Kielecka (okresowy) i Główna/Krucza a nieczynne są przystanki Kielecka/Przytycka i Okulickiego/Przeskok (w kierunku centrum). Ten objazd
spowodował, Ŝe wszystkie linie przejeŜdŜające w
tych okolicach (skrzyŜowanie Kieleckiej/Wolanowskiej/Głównej) jeŜdŜą przez Główną. Co prawda tylko w kierunku centrum, jednak nie jest to częste
zjawisko, więc warte wzmianki.
A W innej części Radomia takŜe trwają prace
modernizacyjne ulic, które spowodowały zmianę
tras miejskich autobusów. Od końca września modernizowane jest skrzyŜowanie ulic śeromskiego i
Zbrowskiego. Prace powoli zmierzają do końca, w
związku z czym od 27 listopada firma drogowa
przystąpiła do układania asfaltu. Aby asfaltowi nikt
nie przeszkodził w osiągnięciu właściwych parametrów, od 27 do 30 listopada włącznie, linie 5 i 10
jeździły objazdami. W kierunku osiedla Gołębiów
kursowały ulicami śeromskiego, Szklaną i Struga.
Zamknięto przystanki Zbrowskiego/Most i Zbrowskiego/Olsztyńska (w kierunku ul. Struga). Na trasie
objazdu uruchomiony był przystanek okresowy
Szklana/Kolberga, przywrócono teŜ funkcjonowanie
przystanku Szklana/Olsztyńska. W kierunku centrum autobusy kursowały objazdem ulicami Zbrowskiego, Kolberga, Młynarską i śeromskiego. Zamiast przystanku śeromskiego/Czachowskiego (w
kierunku centrum) obowiązywał przystanek okresowy Młynarska/śeromskiego. Objazdy były dość
„smakowite” – poprowadzone ulicami, którymi normalnie Ŝaden autobus nie kursuje. Poza tym naleŜy
zwrócić uwagę na fakt, Ŝe busy zostały puszczone
przez ulicę Szklaną. Są projekty, aby po zakończeniu modernizacji ww. skrzyŜowania skierować ul.
Szklaną (teŜ niedawno zmodernizowaną) jakąś linię
(5, 10 lub coś nowego) na stałe.
Tomasz Szydłowski

Szczecin
Tabor
A Od ponad miesiąca na bezpłatnej linii 701 moŜemy podziwiać nowy nabytek PKS Gryfice – przegubowego, niskopodłogowego neoplana. Pochodzenia autobusu na razie nie ustalono.
A W SPA Klonowica pobrzmiewa juŜ echo nadjeŜdŜających MANów. Pod palnik trafił jelcz M111604. Był to ostatni jelcz M11 z serii przeniesionej
w 1993 r. z zajezdni Police do zajezdni Klonowica.
T Do historii przeszły wagony 106Na-781, GT6504 i 501 oraz B4-952. Jak się okazuje, oficjalna
data skreślenia GT6-916 to 29.10., a nie, jak sądziliśmy i informowaliśmy, 31.10.
Linie
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A 28.11. około godziny 16 uszkodzeniu uległ
wiadukt w ciągu ul. Lubeckiego. Pomiędzy szynami
starego torowiska powstała mniej więcej metrowej
średnicy wyrwa. Wiadukt zamknięto dla ruchu, a linia 67 została skrócona z Ludowej do Stoczni
Szczecińskiej. Od następnego dnia do Ludowej nie
dojeŜdŜały teŜ wydłuŜone kursy linii 53 ze Stoczni i
69 z Rugiańskiej.
A 25.11. na stałą trasę do pętli Kormoranów powróciła linia 68.
A ZDiTM potrafi nawet wyjść naprzeciw postulatom pasaŜerów. Od 25.11. przyspieszono o 7 minut
odjazdy linii 73 z Basenu Górniczego – z godziny
6:20 i 18:20 odpowiednio na 6:13 i 18:13.
T Od 25.11. poranne i popołudniowe podmiany
na linii 9 przy zajezdni Pogodno odbywają się nie w
kierunku Głębokiego, ale w kierunku centrum. Dzięki temu pasaŜerowie nie są zmuszeni do przechodzenia z jednego do drugiego tramwaju po jezdni,
co przy panujących ciemnościach było bardzo niebezpieczne.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
tramwaje
915 barwy zakł. Miedzik
z wag. 916
Olaf Skrzymowski

Świerklaniec
Tabor
A Miejscowy PKM we własnym zakresie przeprowadził remont autobusu marki Jelcz M11 o numerze 2694. Autobus wyróŜnia się teraz między innymi Ŝółtymi poręczami, odnowionym wnętrzem,
siedzeniami Automet oraz zmodyfikowaną ścianą
przednią.
Magazyn 995
30.11. Około godziny 17:15 autobus PKM Świerklaniec numer 1461 został trafiony... jajkiem. Do incydentu doszło na przystanku KWK Powstańców
Śląskich.
Bartosz Mazur

Tarnowskie Góry
Linie
A W dniach 16–21.11. prowadzono prace drogowe w rejonie skrzyŜowania ulic Wyszyńskiego i Wyspiańskiego. W tym czasie autobusy linii 64 i 614
kursowały objazdem w kierunku Starych Tarnowic
ul. Gruzełki. Na tejŜe ulicy zlokalizowano równieŜ
przystanki tymczasowe. W kierunku przeciwnym
objazdem kursowała tylko linia 614; autobusy jechały ulicami Legionów i Bytomską, nie obsługując
przystanku Tarnowskie Góry Powstańców Śląskich.
A MZKP Tarnowskie Góry wprowadziło korekty
rozkładów na liniach 174 (od 18.11. jeden kurs), 1
(od 25.11. jeden kurs), 87 (od 25.11. wydłuŜenie
jednego kursu z Tarnowskich Gór do śyglina przez
Miasteczko Śląskie oraz korekty odjazdów dwóch
innych kursów), 614 (od 25.11. korekta odjazdów
dwóch kursów z przystanku Miedary POM i skierowanie ich do obsługi Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Reptach Śląskich) oraz 143 (od 1.12.
korekta jednego z kursów).
Jakub Jackiewicz

Tychy
Tabor
A Ikarus 280 z PKM Tychy o numerze 4418 przeszedł NG. Zainstalowano „klimę” w kabinie kierow7

cy, fotele z Autometu, wyświetlacze z Pixela w
Truck Bus Service. Otrzymał teŜ nowy numer –
243, choć rejestracja pozostała bez zmian – KCF
2649.
Linie
A Przetarg na obsługę linii autobusowej 157 (Tychy – Kobiór – Mikołów) wygrał Meteor Jaworzno
s.j. (czyli przewoźnik pozostanie bez zmian).
A Przetarg na obsługę linii minibusowej M (Orzesze – Ornontowice) wygrała firma Andrzej Gaschi z
Mikołowa (tu równieŜ przewoźnik pozostanie bez
zmian).
Marcin Chrost

Warszawa
Tabor
A Według zapowiedzi producenta, 6.12. dotrą do
Warszawy pierwsze trzy z piętnastu zamówionych
midibusów marki MAN NM223.3. Cały kontrakt ma
zostać zrealizowany do końca czerwca przyszłego
roku.
A Dnia 8.11. wyjechał z remontu w warsztatach
T-4 ikarus 280.37A numer 5254 w historycznym
malowaniu (tzw. przejściowym – z przewagą koloru
czerwonego). Faktu tego nie omieszkała kilka dni
później zauwaŜyć prasa! Dzięki staraniom miłośników, autobus stać będzie w hali zajezdni R-5 Inflancka oraz kursować tylko na rannych i popołudniowych dodatkach (przez ostatni tydzień królował
na 508/010). Warto przy okazji zauwaŜyć, Ŝe wpisany na stan MZA w dniu 1.04.1993 r. pojazd posiada ponad 330-konny silnik firmy MAN oraz automatyczną 4-biegową skrzynię biegów firmy ZF.
Właśnie ze względu na duŜy silnik MAN-a charakterystycznie przesunięto drugie drzwi. Ostatnią ciekawostka jest to, Ŝe pojazd został w połowie sierpnia przerejestrowany (z WAD 3084 na WI 58013).
JuŜ teraz zapraszamy na imprezę autobusową z jego udziałem. Odbędzie się ona dnia 14.12. Przewidziane liczne atrakcje i fotostopy!
T W dniu 16.11. motorniczy prowadzący praski
skład 105Na 1296+1295 zgłosił, Ŝe drugi wóz doznaje samoczynnej jazdy. Na miejsce wysłano mechanika, który nie stwierdził Ŝadnej usterki. Przez
kolejne dni sytuacja powtarzała się. W końcu mechanik przejeździł pół zmiany w wozie 1295, znów
nie wykrywając opisanych problemów. Jak widać,
stopiątki lubią być kapryśne, bo usterka jak się tajemniczo pojawiła, tak samo tajemniczo znikła.
T Brzydkie kaczątko zaliczyło kolejna linię. 14.11.
praska zajezdnia wypuściła stodwunastkę 3001 na
dwunastkę, a 22.11. zawitała ona na linii 22. Za to
R-1 posłała swojego jedynego przeguba nr 3002 na
linię 23! stoszesnastka na dwudziestcetrójce? To
prawdopodobnie pierwszy taki przypadek w historii.
Dzień później ww. wagon jeździł juŜ na linii 12 jako
jedna z wysokopodłogowych brygad wolskich (jedyną planową niską ma R-2). Co ciekawe, zakład
Wola nie ma planowych brygad niskopodłogowych,
więc jej rodzynek zawsze zaskakuje pasaŜerów jakiejś linii.
T Wieści z T-2. Przebywające tam do nie dawna
wagony 105Na-1029 i 13N-723 są juŜ całkowicie
pocięte. Za to między halami ciągle stoi 13N-777,
do którego w dniu 13.11. dostawiono kolejną trzynastkę o numerze 529 (miała uciętą tylną część dachu), a następnie ex-gospodarczą 402. Na pocięcie
czekają teŜ 1017 (dnia 29.11. stał juŜ napoczęty na
placyku), 801, 547 i 1088 (dwa ostatnie równieŜ
stoją między halami).
T Wieści z T-3. Od dnia 15.11. trwała tam roz8

biórka wagonu 13N-801. Co ciekawe, wóz ten charakteryzował się kierunkowskazami od stopiątek.
Do warsztatowej hali trafił teŜ wagon 105Na-1017.
JuŜ po kilka dniach oba pojechały w swoją ostatnią
drogę na Obozową (801 dnia 20.11., a 1017 dwa
dni później). W T-3 zaczęto w zamian rozbebeszać
wagon 105Na-1088, który juŜ 26.11. znalazł się na
Obozowej. Reasumując, obecnie w T-3 znajdują się
następujące wozy kasacyjne: 399 i 1011 (od ul.
Siedmiogrodzkiej) oraz 700, 738 i 616 (od ul. Jaktorowskiej). Do hali na rozbiórkę wciągnięto teŜ wagon 13N-547, który dnia 29.11. został wyeksmitowany na T-2.
T W ostatnim okresie zajezdnia Wola zaczęła
wprowadzać nowinki. W październiku w kilku tyrystorach zamontowano nowe gniazda (jak w
2014+2015). Dostały je składy: 2016+2017,
2018+2019, 2020+2021, 2022+2023. Przymierzano
się ponoć do owych przeróbek w wozach
2024+2025, co jednak nie doszło do skutku. Wagony 105Na-1001 i 1095 dostały ponadto nowe nagrzewnice w kabinie motorniczego, które zastąpiły
jeden stary grzejnik (reszta została). Pozostawiono
takŜe wszystkie odmraŜacze. Dodajmy, Ŝe montaŜ
nagrzewnic ma na razie formę eksperymentu – zobaczymy czy będą funkcjonalne.
T Radość warszawskich miłośników na wieść o
zachowaniu oryginalnego wagonu berlinki 2412
okazała się nieco przedwczesną. Przypomnijmy, Ŝe
kierownik zakładu R-3 chciał pozostawić wóz jako
eksponat „zimny”, ponownie zakładając na niego
poszycie, które zostało wcześniej zdjęte. Jednak
dnia 26.11. wóz ten z pomocą solowej stopiątki został z powrotem zaciągnięty do warsztatów T-3 w
celu złomowania. Zachowane zostanie tylko podwozie, które w dalszej przyszłości posłuŜy do odbudowania jakiegoś innego wagonu. Powód tej decyzji
jest prosty – 19.11. Tramwaje Warszawskie wyraziły zgodę na zasilenie kolekcji wagonów historycznych dwiema innymi technicznymi berlinkami o numerach 2405 i 2400. Pierwsza z nich z kompletnym
pudłem stoi od roku na torach postojowych zajezdni
wolskiej, zaś drugą (z uciętym pomostem jak w
2412) z powrotem przekazano macierzystej zajezdni śoliborz. Na szczęście nie słuŜy juŜ jako wagon
gospodarczy – zakład śoliborz wykorzystuje do tego celu tylko i wyłącznie techniczną trzynastkę o
numerze 4-53.
Linie
A Przebudowa wiaduktu kolejowego nad ul. Górczewską spowodowała, Ŝe od 15.11. od godziny
23:00 do 17.11. do godziny 24:00 zamknięta była
dla ruchu kołowego jezdnia południowa ul. Górczewskiej od alei Prymasa Tysiąclecia do ul. Sokołowskiej. W tym czasie autobusy linii: 109, 155, 171,
190, 501 i 522 od skrzyŜowania Górczewska/al.
Prymasa Tysiąclecia kursowały w kierunku Śródmieścia trasami objazdowymi:
- linie 109 i 501 – al. Prymasa Tysiąclecia w prawo
– Wolską – Płocką w prawo i dalej stałymi trasami;
- linia 155 – al. Prymasa Tysiąclecia w prawo –
Wolską – Skierniewicką i dalej bez zmian;
- linie 171 i 190 – al. Prymasa Tysiąclecia w prawo
– Wolską – Płocką – Górczewską i dalej stałymi
trasami;
- linia 522 – al. Prymasa Tysiąclecia w prawo –
Wolską – al. Solidarności i dalej stałą trasą.
A Z uwagi na prowadzone na ul. Opłotek roboty
drogowe, od dnia 18.11. od godziny 8:00 do dnia
21.11. do godziny 18:00 autobusy linii 181 i 701
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jeździły zmienionymi trasami:
- linia 181 – zawieszono podjazdy w wybranych
kursach ulicami: Wóycickiego – Wólczyńską –
Opłotek – Palisadową do krańca Palisadowa; we
wszystkich kursach obowiązywała trasa podstawowa: Pl. Wilsona – ... – śubrowa – Wóycickiego
– Cm. Północny-Brama Główna;
- linia 701 – od skrzyŜowania Wólczyńska/Opłotek
ulicami: Wólczyńską – Wóycickiego – podjazd na
przystanek Cm. Północny-Brama Gł. – Wóycickiego – podjazd na przystanek Cm. PółnocnyBrama Płd. i dalej stałą trasą (w obu kierunkach).
A Do dwóch kursujących przez most Siekierkowski linii 143 i 301 dołączyła trzecia. Nowa całodzienna linia okresowa 359 zadebiutowała 18.11.
na trasie: Międzylesie – al. Dzieci Polskich – śagańska – Zwoleńska – Trakt Lubelski – Bronowska
– Wał Miedzeszyński – most Siekierkowski – Trasa
Siekierkowska – Czerniakowska – Gagarina – Spacerowa – Goworka – Puławska – pl. Unii Lubelskiej
– Marszałkowska – pl. Zbawiciela – Marszałkowska
– pl. Konstytucji – (powrót: pl. Konstytucji – Waryńskiego – rondo Jazdy Polskiej – Waryńskiego – Puławska) – Marszałkowska – rondo Dmowskiego –
Aleje Jerozolimskie – al. Jana Pawła II – jezdnia
północna Dworca Centralnego (czyli po prostu Złote
Tarasy wraz z dojazdami) – Dw. Centralny (powrót:
Dw. Centralny – jezdnia północna Dworca Centralnego – Emilii Plater – Aleje Jerozolimskie). Autobusy tej linii kursują w dni powszednie w godzinach
5:00–21:00 co 30 minut. Do obsługi nowej linii skierowano pięć brygad (dwie z zajezdni MZA Chełmska i trzy z Ostrobramskiej). Uruchomienie linii 359
przyczyniło się do zmiany rozkładów kilku innych linii. Linia 131 została pozbawiona w dni powszednie
jednej brygady całodziennej i jednej wtyczki – przeszły do obsługi nowej linii. Zmniejszenie liczby brygad na 131 zaowocowało spadkiem częstotliwości
kursowania tej linii z 12 do 15 minut. Pozostałe trzy
brakujące brygady do obsługi 359 odzyskano z
trzech wtyczek kursujących dotychczas na liniach:
102, 111 i 515. W celu synchronizacji rozkładów
jazdy z linią 359, linie 146 i 147 zaczęły jeździć w
dni powszednie ze stałą częstotliwością 30minutową (dawniej linie te kursowały odpowiednio:
146 – w godzinach porannego szczytu co 25–26
minut, a 147 – w szczycie porannym i popołudniowym co 17–21 minut). Tak więc z obsługi tych linii
wypadły trzy brygady szczytowe (jedna poranna na
147 i dwie na 146).
A Od dnia 19.11. od godziny 19:00 do 20.11. do
godziny 19:00 autobusy linii 122 w kierunku pętli
Spartańska kursowały od placu Na RozdroŜu Alejami Ujazdowskimi – Belwederską – Spacerową – Goworka – Puławską i dalej stałą trasą. Trasa w kierunku przeciwnym nie uległa zmianie.
Zmianę wymusiła konieczność przeprowadzenia na
ul. Klonowej i ul. Spacerowej robót drogowych.
A W związku z zakończeniem robót kanalizacyjnych na ul. Parkowej w Legionowie, od dnia 20.11.
przywrócono stałą trasę linii 801.
A Na ul. WybrzeŜe Kościuszkowskie prowadzono
prace drogowe, dlatego od dnia 22.11. od godziny
22:00 do dnia 25.11. zmienione zostały trasy linii
autobusowych: 162, 185, 362 i 609:
- linie 162 i 362 – w kierunku pętli Targówek od
skrzyŜowania Tamka/WybrzeŜe Kościuszkowskie
kursowały przez most Świętokrzyski, następnie
ulicami WybrzeŜe Szczecińskie – Okrzei – Sierakowskiego – al. Solidarności i dalej stałymi trasami;

- linia 185 – w kierunku pętli Gwiaździsta od skrzyŜowania Dobra/Tamka jeździły ulicami: Dobrą –
Nowym Zjazdem – WybrzeŜe Kościuszkowskie i
dalej bez zmian;
- linia 609 – w kierunku pętli Buków od skrzyŜowania Tamka/WybrzeŜe Kościuszkowskie kursowała
przez most Świętokrzyski, ulicami WybrzeŜe
Szczecińskie – Okrzei – Sierakowskiego – al. Solidarności i dalej stałą trasą;
Trasy ww. linii w kierunku przeciwnym nie uległy
zmianie. Co ciekawe, po dwóch dniach spokoju od
dnia 28.11. ww. objazdy obowiązywały ponownie.
A Kolejny etap przebudowy wiaduktu kolejowego
nad ul. Górczewską. Od 22.11. od godziny 23:00 do
23.11. do godziny 23:00 oraz od 30.11. od godziny
7:00 do 1.12. do godziny 7:00 zamknięta dla ruchu
kołowego był jezdnia północna ul. Górczewskiej od
ul. Sokołowskiej do al. Prymasa Tysiąclecia. W tym
czasie autobusy linii: 109, 155, 171, 190, 501 i 522
jeździły poniŜszymi trasami objazdowymi:
- linie: 109, 155 i 501 – od skrzyŜowania Płocka/Wolska ulicami: Wolską – al. Prymasa Tysiąclecia – Górczewską i dalej stałymi trasami (odpowiednio w kierunku pętli Stare Bemowo, Karolin i
Os. Górczewska);
- linie 171 i 190 – od skrzyŜowania Górczewska/Płocka ulicami: Płocką – Wolską – al. Prymasa Tysiąclecia – Górczewską i dalej bez zmian
(odpowiednio w kierunku pętli Nowe Bemowo i
Os. Górczewska);
- linia 522 – od skrzyŜowania Wolska/Młynarska
ulicami: Wolską – al. Prymasa Tysiąclecia – Górczewską i dalej własną trasą (w kierunku pętli
Znana).
Trasy ww. w kierunku przeciwnym nie zmieniły się.
A Na ul. Estrady zakończono jeden z etapów budowy kanalizacji. Dnia 26.11. moŜliwe stało się
przywrócenie stałej trasy linii 110 w kierunku pętli
Cm. Północny-Brama Zachodnia. Jednak na skrzyŜowaniu ulic Arkuszowa/Estrady prace trwały nadal,
dlatego od dnia 27.11. od godziny 11:00 do dnia
29.11. do godziny 12:00 autobusy linii 712 kursowały trasą objazdową przebiegającą od skrzyŜowania
Arkuszowa/Estrady ulicami: 3 Maja – Sikorskiego i
dalej bez zmian.
A Modernizacja ul. Szaserów spowodowała, Ŝe
od dnia 28.11. od godziny 22:00 do odwołania (na
okres około 15 dni) autobusy linii: 102, 188, 523 i
610 jeŜdŜą od skrzyŜowania Szaserów/Garwolińska
w kierunku ul. Wiatracznej zmienionymi trasami:
- linie 102 i 610 – Garwolińską – Grochowską –
Zakole – Wiatraczną do skrzyŜowania z Dwernickiego/Szaserów i dalej stałymi trasami;
- linie 188 i 523 – Garwolińską – Grochowską do
ronda Wiatraczna i dalej bez zmian.
A Dnia 30.11. zorganizowano Rajd Barbórki. W
godzinach 16:00–19:30 autobusy linii 162 jadące w
kierunku pętli EC Siekierki od skrzyŜowania Dobra/Lipowa jeździły ulicami: Dobrą – Tamką –
Kruczkowskiego i dalej własną trasą. W przeciwnym kierunku trasa linii nie uległa zmianie.
A Z dniem 1.12. zawieszone na okres zimowy
zostało kursowanie autobusów linii 804 w dni wolne
od pracy oraz autobusów linii 130 w dni świąteczne
na wydłuŜonej trasie: CH Reduta – Powsin-Park
Kultury. Obowiązuje trasa na dni powszednie: CH
Reduta – Wilanów.
Magazyn 995
15.11. Około 16:30 na pl. Konstytucji (na przejściu
dla pieszych przy wylocie ul. Waryńskiego) mokotowski skład 105Na 1192+1193 (2/010) potrącił nie-

rozwaŜnego pieszego, który wtargnął na pasy na
czerwonym świetle. Poszkodowanego przechodnia
w stanie bardzo cięŜkim przewieziono do pobliskiego szpitala. W tramwaju zbita została część kierunkowskazu. Po wypadku w okolicy zapanował chaos
i anarchia – gigantyczne korki (zablokowany był wyjazd z ul. Waryńskiego). Przy panującym bałaganie
ruch puszczono dwadzieścia minut później. Wynik?
Około 16:55 kolejna dwójka, mokotowski skład
105Nm 1460+1459, uległa kolizji. Tym razem tramwaje stały około 15 minut w stronę centrum.
15.11. Do kolejnego potrącenia pieszego doszło
koło godziny 19:30 przy rondzie Zgrupowania AK
Radosław. BliŜsze szczegóły są niestety nieznane.
16.11. Około godziny 15:00 miejsce miał kolejny
wypadek z serii na dojeździe do mostu Gdańskiego
po stronie praskiej. Tym razem na dole, na torowisku tramwajowym, wylądował samochód marki
Peugeot. Jak zwykle, słuŜby ratownicze miały teŜ
sporo kłopotów by wyciągnąć „zawalitora” do poziomu ulicy.
18.11. Dla warszawskich sieciowców był to niewątpliwie pechowy dzień. PrzejeŜdŜająca skrzyŜowanie ulic Skierniewickiej i Kasprzaka cięŜarówka z
wysięgnikiem zabrała sobie na pamiątkę sporą
część sieci trakcyjnej. NiezłoŜone ramię wysięgnika
dosłownie przecięło druty. Zatrzymanie trwało niespełna 3 godziny i 40 minut. Linie 8 i 10 kierowano
na trasy objazdowe.
18.11. Około godziny 15:20 do scenki zapamiętanej z ul. Skierniewickiej doszło na placu Inwalidów.
Nierozsądny kierowca TIR-a porwał sieć i uszkodził
wysięgniki słupów trakcyjnych. Zatrzymanie trwało
do godziny 18:30, czyli teŜ ponad 3 godziny. „Pajęczarze” mieli mnóstwo roboty, a w tramwajowym
korku utknęło około 10 składów w stronę centrum
oraz 5 w stronę śoliborza. Resztę brygad linii 4, 6,
15 i 36 skierowano na trasy objazdowe.
19.11. Około godziny 14:00 doszło do makabrycznego wypadku w OŜarowie Mazowieckim. Robotnik, który chciał umoŜliwić wyjazd z budowy cięŜarówce na ruchliwą trasę Poznań – Warszawa,
został wgnieciony w rzeczoną cięŜarówkę przez
osobową škodę, która z kolei najechana została
przez pijanego kierowcę Ŝuka. Wszystkie trzy pojazdy zostały powaŜnie rozbite i prawie kompletnie
zablokowały szosę. CięŜko ranny robotnik zmarł w
szpitalu, nie przeŜywszy skomplikowanej operacji.
Cała rzecz działa się na wysokości przystanku
Umiastowska. Po obu stronach karambolu utworzyły się przynajmniej 5-kilometrowe korki, a to z kolei
spowodowało kompletny chaos na podmiejskiej linii
713, której brygady łapały nawet godzinne opóźnienia.
20.11. W środowy poranek około 8:30 niezidentyfikowany u-boot skasował nowiutką xsarę na rondzie ONZ. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
20.11. W godzinach wieczornych doszło do awarii
wodociągowej na pl. Inwalidów. Niestety, zapadło
się takŜe torowisko tramwajowe. Od samego rana
dnia następnego wprowadzono trasy objazdowe w
komunikacji szynowej. W stronę śoliborza tramwaje
kursowały normalnie (z wyjątkiem 36, które nie miałoby jak wrócić), natomiast w kierunku śródmieścia
objazd dla linii 4, 6 i 15 wytyczono od pętli Potocka
ulicami: Popiełuszki – pl. Grunwaldzkim – al. Jana
Pawła II – rondem Zgrupowania AK Radosław –
Stawkami do tras podstawowych. Wspomniane juŜ
36 kursowało tą trasą w obu kierunkach, a kończyło
swój bieg na pętli Potocka. Z braku miejsca wozy linii 47 były wycofywane tamŜe na ślepe Ŝeberko
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nieuŜywane od dawien dawna. Około godziny 14:00
w dniu 21.11. prace naprawcze zakończono.
26.11. TuŜ przed godziną 18:00 jeden z redaktorów Przystanku wysiadł z tramwaju na Placu Zamkowym. Udał się schodami na górę i jego oczom
ukazał się na Krakowskim Przedmieściu... płonący
ikarus 280 nr 7504 linii E-1. Okolice skrzyŜowania
wspomnianej arterii z ul. Miodową spowite były gęstym gryzącym dymem, który wypełniał prawie całą
przestrzeń. Smaczku całej sytuacji dodawali biegający we wszystkich kierunkach ludzie. Sprawcą całej sytuacji okazała się szmata zostawiona przez
woroniczańskich mechaników na silniku wspomnianego autobusu. Na szczęście obyło się bez większych strat.
27.11. CóŜ, owego dnia wesoło nie było... Na ul.
Sobieskiego (przy Królowej Marysieńki) doszczętnie
spłonął silnik w neoplanie 6720. Straty są dość
znaczne... Mogły być jeszcze większe, gdyby nie
zbieg okoliczności. Za wspomnianym juŜ autobusem podąŜał akurat polonez NR MZA. Ich zdecydowana reakcja pozostała w opozycji do zachowania kierowcy, który nie zauwaŜył niczego podejrzanego. Mimo zuŜycia pokładowych gaśnic podręcznych, konieczna okazała się interwencja StraŜy PoŜarnej.
27.11. Około godziny 8:30 przejeŜdŜające przez
pl. Narutowicza 47 delikatnie uderzyło w znajdujące
się w tym samym miejscu 44. Obeszło się bez rannych oraz większych strat materialnych.
28.11. Mokotowski skład 13N 434+295 (2/4) zapatrzył się w tyłeczek stojących na przystanku na
ul. Grójeckiej przed Wawelską 105Na 1308+1307
(9/4). Zatrzymanie trwało około 10 minut. Uszkodzenia wagonów na szczęście nie były zbyt powaŜne: w 1307 urwał się odbój, a w 434 nieco wgniótł
przód. Nie było rannych.
28.11. Mniej szczęścia niŜ zakochane pojazdy
miało trzech pasaŜerów Ŝoliborskiego składu 105Na
1199+1161 (15/012), którego około godziny 9:10
najechał mokotowski skład 105Na 1154+1155 (4/3).
Wymagali hospitalizacji. TakŜe straty w tym przypadku były znacznie większe: wagon 1154 ma powaŜnie rozbity przód, natomiast 1161 tył. Zniszczeniu uległy takŜe sprzęgi międzywagonowe. Wszystko to zdarzyło się na Andersa i Nowolipek (kierunek
śoliborz).
28.11. W godzinach popołudniowych dotarła do
nas informacja, Ŝe pod tramwaj dostała się młoda
kobieta. Niestety, nie wiemy nic więcej na temat tego zdarzenia poza tym, Ŝe przeŜyła. Ale w końcu to
jest najwaŜniejsze!
Rozmaitości
! Po raz czwarty ZTM uniewaŜnił 15.11. przetarg
na wyłonienie prywatnej firmy kontrolerskiej, mającej sprawdzać bilety w środkach transportu zbiorowego...
! ...i odwołał przetarg na wybór firmy windykacyjnej, której zadaniem miało być ściąganie długów
od pasaŜerów jeŜdŜących na gapę. Powód? Po raz
drugi nie zgłosił się Ŝaden oferent. Za to wysokość
niezapłaconych kar urosła juŜ do astronomicznej
kwoty 57 mln zł.
! Na jaw wyszła informacja, Ŝe najstarsze toczące się wciąŜ postępowanie o odszkodowanie w
MZA trwa od 9 lat (dokładnie od listopada 1993 r.).
Pikanterii sprawie dodaje fakt, Ŝe w grę wchodzi
zawrotna suma 230 zł za 15-centymetrowej długości rysę na lakierze. Obie strony są nieugięte, choć
koszty sprawy juŜ dawno temu przewyŜszyły kwotę
sporu. Jak tak dalej pójdzie, to sprawa zakończy się
9

w Strasburgu! Gratulujemy. Przy okazji dodajmy, Ŝe
najstarsze sprawy wytoczone Tramwajom Warszawskim trwają od... 1986 roku!
! 15.11. na stacji metra Wilanowska otwarto wystawę fotografii pod tytułem „Najlepsze w Warszawie od 150 lat”. Na antresolach umieszczono 150
fotografii przedstawiających Warszawę od połowy
XIX wieku do dziś. Na niektórych uwieczniono komunikację miejską oraz piękne widoki miasta z lat
przedwojennych. Są takŜe zniszczenia z lat okupacji. Szczególnie interesujący nas motyw komunikacyjny to rondo Waszyngtona w połowie lat 50., a na
nim składy berlinek+P15 oraz wszelakich eNek (widok z lotu ptaka). Ze zdjęć autobusowych ciekawie
prezentują się te, przedstawiające chaussony oraz
solarisy podczas pierwszych dni eksploatacji. Wystawa potrwa do końca roku.
! W połowie listopada firma Adpol, właściciel ponad 500 wiat przystankowych udostępnionych ZTMowi w zamian za moŜliwość reklamy na nich, podpisała umowę na ich ochronę z Agencją Ochroniarska Juwentus. Od kilku dni na czerwonych adpolowskich wiatach pojawiają się więc stosowne naklejki o tym informujące. Umieszczane są one na
czołach wiat obok nazw przystanków i naklejek liniowych. Ochroniarze będą pilnować by na przystankach nie pojawiały się stosy ogłoszeń szpecących wiaty. Warto zauwaŜyć, Ŝe dotychczasowe
ogłoszenia znikły w ciągu kilku dni. Brawo! ZTM na
razie (z braku pieniędzy) nie przewiduje wynajmowania specjalistycznych firm do ochrony swoich
przystanków.
A W połowie miesiąca pojawiła się juŜ trzecia reklama (po TVN-ie i TP S.A.) na solarisach. Tym razem na woroniczańskim 8701 reklamuje się firma
spoŜywcza Roleski. Notabene wóz ten stracił
gdzieś jedną szybę i na tejŜe reklamie jest „okno na
świat”. Dwie kolejne solarki upaćkane tą reklamą to
8504 oraz 8611.
T Ostatnimi czasy Nadzór Ruchu Tramwajów
Warszawskich wzbogacił się o nowy radiowóz wypadkowy. Zaszczytu słuŜenia Ojczyźnie doświadczyło zielone cinquecento, które wcześniej było wozem słuŜbowym w pionie T w dyrekcji TW.
T Dnia 25.11. ponownie na linii 23 zagościł Ŝoliborski skład 13N. Tym razem R-4 wytypowało skład
413+296 w barwach zakładowych. Co ciekawe, tego dnia na tejŜe linii pojawił się i drugi skład trzynastek! Niestety, jego numerów nie udało się ustalić.
Jak widać, braki taborowe stopiątek są znaczne.
T 26.11. na ulicach pierwszy raz pojawił się dość
ciekawy skład. Był nim 105Nm+105Nf 1458+1421 z
zajezdni mokotowskiej, a kursował na linii 16. Mimo, Ŝe wozy typu 105Nf i 105Nm róŜnią się tylko
przetwornicą, wcześniej nie zdarzały się przypadki
ich łączenia. Teraz cała sytuacja spowodowana jest
planową wizytą w warsztatach „kolegów” z podstawowych składów, czyli wagonów o numerach 1422 i
1457. Ciekawostką jest fakt, Ŝe skład 105Nm
1458+1457 był ostatnią „zwykłą” stopiątką w oryginalnym lakierze. Został nam więc juŜ tylko jeden
wagon w takowym... Bo poza tym jest jeszcze cała
masa wolskich tyrystorów.
T Zarząd Dróg Miejskich ogłosił właśnie, Ŝe na
wiosnę 2003 roku zostanie przeprowadzony remont
kolejnego odcinka ul. Marszałkowskiej (od pl. Unii
Lubelskiej do pl. Konstytucji). Zapowiada się parę
tramwajowych ciekawostek komunikacyjnych.
Przede wszystkim chodzi o lokalizacje przystanków.
Pojawić ma się przystanek w stronę Mokotowa tuŜ
za pl. Zbawiciela. Za to zniknąć mają: podobny, tyle
10

Ŝe w kierunku centrum za pl. Unii oraz w tym samym kierunku przed pl. Zbawiciela. Na placu Konstytucji przystanki maja być za to zlokalizowane pośrodku placu (mniej więcej na wysokości obecnego
przystanku w kierunku centrum). Mają pojawić się
teŜ dwa nowe (w obu kierunkach) na wysokości
Trasy Łazienkowskiej. Podkreślamy jednak, Ŝe na
daną chwilę są to tylko projekty, które jeszcze będą
dyskutowane. Ponadto obniŜeniu ma ulec całe torowisko tramwajowe (obecnie od remontu w 1987 r.
połoŜone jest częściowo na dawnej jezdni ulicy w
stronę Mokotowa, prawdopodobnie na starym torowisku tramwajowym, które kiedyś zlokalizowane było w osi jezdni). Tak więc ewentualne wykopki będą
gratką dla tramwajowych archeologów – stare szyny pewnie dalej gdzieniegdzie tkwią pod asfaltem.
Jeśli rozkopany zostanie równieŜ pl. Zbawiciela (a
zapewne tak się stanie), to światło dzienne ujrzą
szyny dawnych torowisk wokół placu – kiedyś odbywał się tam ruch okręŜny podobnie jak na pl. Unii
Lubelskiej, gdzie niedawno szyny odkopano.
Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzed.
obecna
reklama reklama
autobusy
8604 TVN 24 – Firma RoleAster City ski
8611 TVN 24 – Firma RoleAster City ski
tramwaje
598+599 Stalexport barwy zakł.
815+756 Gorenje
barwy zakł.

uwagi
naklejka
naklejka

-

1001+1000 barwy zakł. Samsung Di- gitAll
1045+1087 barwy zakł. Samsung Di- gitAll
1067+1072 barwy zakł. Samsung Di- gitAll
1074+1075 barwy zakł. Gellwe
po NG
1082+1044 barwy zakł. Samsung Di- gitAll
1106+1107 mal. Zakł. Ehinacea Ratiopharm
1260+1259 Esprit
Samsung DigitAll
1394+1393 Galeria Mo- Samsung Dikotów
gitAll
1398+1397 Galeria Mo- Samsung Dikotów
gitAll
1446+1445 HTH –
barwy zakł.
kuchnie
Z notatnika mechanika
numer
pojazdu

typ
koniec
rodzaj
pojazdu napr.
naprawy
autobusy
4432 120MM
5.11 NC
4487 120MM
12.11 NC
6370 260.73A
19.11 NC
5232 280.37
27.11 NC
5254 280.37
8.11 NC
tramwaje
402’’ 13N
21.11 przebudowa na
(ex 585)
transportowy
2412’’ 13N
13.11 przebudowa na
(ex 778)
transportowy
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Robert Człapiński, Grzegorz W. Fedoryński,
Przemysław Figura, Tomasz Igielski, Tomasz
Kaczmarek, Dariusz Kalinowski, Krzysztof
Lipnik, Mariusz Mazek, mkm101, Paweł
Obidziński, Marcin Stawicki, Villard, ztm.news

Wrocław
Linie
T Zastępcza linia tramwajowa 73 (Pilczyce – Sępolno) okazała się być bardziej atrakcją niŜ zastępstwem zawieszonej linii 23. 73-ka ma raptem osiem
kursów na dobę jedynie w dni robocze (w tym jeden
wyjazd i jeden zjazd), osiągając zawrotną w porywach, 55-minutową częstotliwość. Obsługę zapewniają trzy zajezdnie (Gaj, Borek i Dąbie) brygadami
innych linii, przebierającymi się o właściwych porach na 73. Dla lepszego zobrazowania sytuacji w
tabelce poniŜej czytelnicy znajdą rozkład tej pięknej
linii.
godziny odjazdów
Pilczyce 05:00
05:55 st 12:56
20:54 L
Sępolno 06:15 s 14:11
15:14 sD 22:10
Legenda:
st - kurs skrócony do pętli Stadion Olimpijski;
L - kurs z Leśnicy (odjazd 20:43); od Stadionu
Olimpijskiego do zajezdni Dąbie przez ul. Mickiewicza;
s - kurs z pętli Stadion Olimpijski;
D - kurs z zajezdni Dąbie (wyjazd 15:04).
Wojciech Gąsior

Przystanek
WYDAWCA: Klub Miłośników Pojazdów Szynowych,
ul. Grotkowska 23a, 60-176 Poznań
ADRES REDAKCJI: ul. Grotkowska 23a, 60-176 Poznań
E-MAIL REDAKCJI: przystanek@o2.pl
REDAKTOR NACZELNY:
Adam Konieczka, tel. 504-398-490
ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO:
Jarosław Girstun
ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Ziemowit Cabanek, Tomasz GieŜyński
STALI WSPÓŁPRACOWNICY:
Marek Drewniak, Remigiusz Grochowiak, Jakub Jackiewicz, Krystian Jacobson, Michał Kamiński, Rafał Lamch,
Wojciech Lemański, Bartosz Mazur, Michał Musiał, Marcin Pejski, Jakub Putyra, Andrzej Soczówka, Sebastian
Staschiok, Marcin Stiasny, Tomasz Szydłowski, Rafał
Tarnawski, Piotr Tomasik, Krzysztof Utracki, Maciej Zyśko
REDAKTOR DZIAŁU POZNAŃSKIEGO:
Adam Białas (grozny@interia.pl)
STALI WSPÓŁPRACOWNICY:
Krzysztof Dostatni, Grzegorz Narkiewicz, Łukasz Nowicki, Maciej Rudzki, Natalia Rychlewicz
REDAKTOR DZIAŁU SZCZECIŃSKIEGO:
Olaf Skrzymowski (bremen@o2.pl)
STALI WSPÓŁPRACOWNICY:
Jacek Kalicki, Magdalena Murawska
REDAKTOR DZIAŁU WARSZAWSKIEGO:
Krzysztof Lipnik (lipton44@poczta.onet.pl)
STALI WSPÓŁPRACOWNICY:
Grzegorz Fedoryński, Tomasz Kaczmarek, Mariusz Mazek
KOREKTA STYLISTYCZNA: Ziemowit Cabanek
EDYCJA STRON WWW: Piotr Buczkowski
SKŁAD: Adam Konieczka
DRUK: Studio-Stempel, ul. Małachowskiego 39,
61-129 Poznań.
Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych i zastrzega
sobie prawo do ich redagowania, skracania oraz opatrywania własnymi tytułami. Redakcja nie odpowiada za treść
zamieszczanych reklam i ogłoszeń.

PRZYS T A NEK
bezpłatny dwutygodnik
miłośników komunikacji
miejskiej
kontynuacja Nowinek z Pyrogrodu
Z okazji zbliŜających się Świąt BoŜego Narodzenia, składamy wszystkim Czytelnikom i Autorom najserdeczniejsze Ŝyczenia zdrowia oraz
wszelkiej pomyślności w nowym, 2003 roku.
Redakcja
Z powodu awarii serwera pocztowego nastąpiło opóźnienie w ukazaniu się bieŜącego numeru,
za które najmocniej przepraszamy. Jednocześnie informujemy, Ŝe w związku z powyŜszym
zmienił się takŜe e-mail „Przystanku” – listy
prosimy kierować wyłącznie pod adres: przystanek_gazeta@op.pl.
Redakcja
Brema, Poznań

Poznań na wzór Bremy?
Mój pobyt w Bremie trwa juŜ ponad trzy miesiące.
ZdąŜyłem pochwycić kilka ciekawych rozwiązań w
zakresie komunikacji miejskiej, szczególnie autobusowej, które to zmusiły mnie do przemyśleń. W
czym Poznań, mimo zgoła odmiennej budowy i
układu przestrzennego miasta, duŜo gorszej infrastruktury drogowej, mógłby wziąć przykład z Bremy? Oto moje pomysły.
Pospieszność
Wiele słyszałem skarg na ostatnią pozostałą w
Poznaniu pospieszną linię A. Rzekomo autobusy
ciągle stoją w korkach, zatrzymują się na przystankach zbyt często, w dodatku nie tam, gdzie powinny. śe dwukrotna stawka za przejazd nijak ma się
do komfortu i prędkości jazdy. Myślę, Ŝe reforma a
la Brema polepszyłaby sytuację.
W Bremie kursują obecnie 4 linie autobusowe
pośpieszne (30S, 41S, 70S i 74S). We wszystkich
czterech przypadkach linie wybiegają na odległe
peryferia. Tam właśnie zatrzymują się na wszystkich przystankach. Następnie kierują się na najszybsze dostępne trasy: autostrady lub trasy wylotowe. PrzejeŜdŜając w ten sposób kilka kilometrów
z najszybszą moŜliwą prędkością bez przystanku,
dobiegają celu: w przypadku 30S – centrum; w
przypadku pozostałych – punktów przesiadkowych
na tramwaj (41S) i pociąg (70S i 74S). Linie kursują
tylko w szczycie, co 20–30 minut. KaŜda z tych linii
jest wedle rozkładu jazdy nawet do 20 minut szybsza od swojego zwykłego odpowiednika. Dodajmy,
Ŝe za tę samą cenę!
Przyjrzyjmy się teraz poznańskiej linii A. Na swojej spinającej dwa blokowiska trasie, linia omija „aŜ”
6 przystanków (Piaśnicka/Kurlandzka, Piłsudskiego,
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Szylinga, Grodziska, Brzask, Bułgarska). Porównując rozkłady autobusów 91 i 63 z A na odcinku Os.
Kopernika – Bałtyk, stwierdzamy, Ŝe A wyprzedza
je o 4 minuty. Często tylko teoretycznie, albowiem
autobus zazwyczaj stoi w korkach na ul. Bukowskiej. Od strony Rataj nie ma mowy o pośpieszności; omijanie przez A dwóch przystanków w zasadzie nie wpływa na prędkość przewozową.
Jak więc linia A moŜe lepiej spełniać swoje zadanie szybkiego dowozu pasaŜerów z blokowisk bez
dobrego połączenia tramwajowego z centrum? Według mnie, aby dostać się z Górnego Tarasu Rataj
do centrum moŜna uŜyć kilku wariantów tras. Autobus albo jechałby non stop od Chartowa trasą Katowicką (po objechaniu os. Czecha i Rusa), albo jechałby w drugą stronę ul. Majakowskiego. Stamtąd
– zakładając, Ŝe Most Rocha jest juŜ czynny –
skręcałby pod Politechnikę i wjeŜdŜał do centrum.
Od strony Grunwaldu linia musiałaby unikać ul.
Bukowskiej i tamtejszych korków. Proponowałbym
tutaj jazdę ul. Grunwaldzką bez zatrzymywania się
na przystankach aŜ do ul. Grochowskiej (ewentualnie do ronda Przybyszewskiego), dalej do Bułgarskiej i po stałej trasie.
Podobne rozwiązania moŜna by zastosować i dla
innych linii. 70 moŜe wybranymi kursami jeździć bez
zatrzymywania się przez Chemiczną, Nowe Zawady
i rondo Śródka do centrum. Podobnie z 61 czy 86
(bez obsługi Smochowic 61 jeździłoby jak N39).
Rower przyjacielem MPK
Wolno podejrzewać, Ŝe jeśli chodzi o liczbę rowerów, Brema nie odbiega w statystykach od Amsterdamu, czy niektórych miast chińskich. KaŜda rodzina ma co najmniej jeden taki pojazd. Atuty roweru
to małe wymiary, moŜliwość wjazdu w kaŜdy zaułek, niskie koszty utrzymania, dość bezproblemowe parkowanie oraz fakt, Ŝe w porównaniu z chodzeniem, jazda na rowerze zuŜywa podobne ilości
energii przy duŜo większych osiąganych prędkościach.
Firma Bremer Strassenbahn AG juŜ dawno wyszła uŜytkownikom rowerów naprzeciw. Na około
60 przystankach postawiła wiaty z poręczami do
przymocowania tychŜe. Tego typu inwestycje nie
kosztują duŜo, a ułatwiają Ŝycie sporej ilości pasaŜerów, którzy teraz tracą mniej czasu na przemieszczanie się z miejsca na miejsce. Sam będąc
mieszkańcem Smochowic, coraz częściej myślę o
kupnie samochodu. Kocham komunikację miejską,
ale mam dość maszerowania 10 minut do przystanku. Rowerem pokonałbym 800 m w niecałe 3 minuty, po czym 61 lub 86 docierałbym do Ogrodów.
Karol Tyszka
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W nawiązaniu do artykułu „Przystanek przedstawia: Brema” z 21 numeru „Przystanku”, pragniemy
wyjaśnić, Ŝe linia 4 do Borgfeld została otwarta
06.12. bieŜącego, a nie 1998 roku, jak omyłkowo
zmienił korektor. Ponadto wspomniana linia szybkiego tramwaju powstała jeszcze w latach 60., a nie
70., jak napisaliśmy. Okazuje się takŜe, Ŝe wagonów GT8N nr 3075 i 3076 nie połączono w jeden,
chociaŜ 3075 został odbudowany od podstaw. Skasowano natomiast 3069, który ucierpiał w innym
wypadku. Za wszystkie błędy przepraszamy.
Karol Tyszka, Redakcja
Częstochowa

Nici z zarządu Zarządu
Nowe władze miasta postanowiły odwlec nawet o
dwa lata przejęcie przez Miejski Zarząd Dróg i
Transportu roli organizatora komunikacji miejskiej
od spółki MPK. Faktem jest, Ŝe MZDiT nie został –
z braku czasu – do tej funkcji naleŜycie przygotowany. NaleŜy jednak ubolewać, Ŝe nie doszła do
skutku tak bliska w załoŜeniu racjonalizacja organizacji komunikacji miejskiej. W efekcie wszystkie
karty wciąŜ pozostaną w dłoniach specjalistów z
MPK, którzy nazbyt juŜ długo raczą swych klientów
rozkładami jazdy wołającymi o pomstę do nieba,
nielogicznym i niezgodnym z rozkładem jazdy rozdysponowaniem taboru („niskopodłogowe” jelcze
M11 i ikarusy 280), błędami w rozkładach jazdy
(technicznymi i merytorycznymi), a przede wszystkim lekcewaŜącym stosunkiem do pasaŜera (objawiającym się między innymi tłumaczeniem na łamach prasy, Ŝe tego a tego się nie da, bo ryby nie
potrafią latać itp.). Ponadto MPK pozostanie monopolistą, a przecieŜ oferta innych firm, szczególnie
Biesów, które zawsze prezentowały wysoki poziom
usług, mogły okazać się ciekawe. W gestii samego
MPK wciąŜ będzie teŜ leŜało karanie... samego siebie (choćby w razie skargi pasaŜera na pominięcie
przystanku). Co gorsza, nieświadomi mieszkańcy
cieszą się z pozostawienia monopolu. Wśród komentarzy przewaŜa ulga, Ŝe na linie miejskie nie
dopuszczono przestarzałego taboru przewoźników
prywatnych, a przecieŜ charakterystyka taboru zaleŜałaby od warunków przetargu...
Jest jednak takŜe dobra wiadomość. Nowy prezydent Częstochowy odwołał cały Zarząd MPK Sp.
z o.o. Samo odejście poszczególnych osób nie jest
moŜe powodem do radości. Wiceprezesi Raczek i
Szerszeń byli lubianymi fachowcami, a za wyŜej
opisane wady w funkcjonowaniu tej instytucji usługowej naleŜy raczej winić ich przełoŜonych z Działu
1

Organizacji Ruchu. Cieszy jednak fakt, Ŝe motywem
działania prezydenta był fatalny odbiór przez pasaŜerów reformy układu komunikacyjnego. W chwili
obecnej nie jest wykluczone, Ŝe zostaną przywrócone – przynajmniej częściowo – rozwiązania
sprzed wakacji.
Rafał Lamch
Częstochowa

Reforma reformy
w Częstochowie – tonący
brzytwy się chwyta
Z dniem 1 grudnia 2002 roku w Częstochowie
nastąpiły zmiany tras, mające za zadanie poprawić
układ komunikacyjny. Korekty miały zniwelować
niedogodności, jakie wynikły z wprowadzonej w lipcu reformy. Zabiegi takie nie są niczym dziwnym;
zastosowanie duŜych zmian wiąŜe się z koniecznością badania ich skutków i wprowadzania poprawek. Drobne korekty ujmy nie przynoszą. Dziwne
zresztą, Ŝe po wprowadzeniu tak przełomowych
zmian w rozkładach jazdy, drobnych poprawek doczekały się dotychczas jedynie linie 18, 25, 26, 28,
31 i 33. Reforma reformy – jak moŜna by określić
grudniowe poprawki – pozostawia jednak spory,
spowodowany kilkoma czynnikami niesmak. Krytyka dotyczyć musi poznańskiego Biura InŜynierii
Transportu – pomysłodawcy lipcowego projektu
oraz włodarzy częstochowskiego MPK. Wydawać
się moŜe, Ŝe nadal cechuje ich niesamowity upór,
upór – wynikający zapewne ze swoistego dysonansu poznawczego, jaki wytwarza w umysłach narzucona konieczność przyjęcia wprowadzonej w lipcu
reorganizacji wraz z przekonaniem o jej cudownej
korzystności – nie pozwalający obiektywnie ocenić
pewnych ewidentnych błędów. Dlatego teŜ poprawianie reformy nie idzie drogą optymalizacji układu
komunikacyjnego, lecz jest niczym innym, jak wiciem się w labiryncie, w jakim częstochowską komunikację zamknął dzień 1 lipca 2002 roku.
Za największe wady układu poreformowego
uznano przede wszystkim całokształt zmian związanych z ulicami św. Jadwigi i 7 Kamienic: wydłuŜenie trasy linii 19, przez co straciła większość
chętnych do jazdy na odcinku pl. Biegańskiego –
Grabówka; usunięcie z tych rejonów linii 18, a więc
pozbawienie Jasnej Góry połączenia z centrum i –
szczególnie tu istotnym – Mirowem oraz stworzenie
nielogicznego połączenia Parkitki z aleją Armii Krajowej; odcięcie pasaŜerów dojeŜdŜających autobusami ze Stradomia, Sabinowa i Gnaszyna od linii
tramwajowej i dworca PKS; oraz niezbyt przyjazną
pasaŜerom trasę linii 25.
Zmiany tras linii 18 i 19 moŜna pokojarzyć chyba
z domniemanym uporem mocodawców. Ulica św.
Jadwigi bowiem, podobnie jak rejony Kawodrzy,
Dźbowa i Gnaszyna ma tak niekorzystny układ
przestrzenny, Ŝe wprowadzenie jakichkolwiek
zmian tamtejszej komunikacji nie jest w stanie poprawić. Zawsze pozostaną niechciane mankamenty, zawierające się w nielogiczności niektórych tras
oraz nieopłacalności części przejechanych przez
autobusy kilometrów. Linia 19 pierwotnie miała
przejechać przez ulicę św. Jadwigi, a następnie
przez Sobieskiego podąŜyć do Stradomia i Kucelina. Takie rozwiązanie – choć zatwierdzone w jednej
z ostatecznych wersji projektu – spowodowałoby
jeszcze większą awanturę. Linia pomijałaby centrum miasta, odcinając od niego nie tylko pasaŜe2

rów podąŜających z ul. św. Jadwigi, ale takŜe z śabińca, Stradomia i wszystkich tych, którzy preferują
połączenie z Wrzosowiaka do centrum przez Stradom, a nie Ostatni Grosz. Władze miasta zadecydowały jednak, Ŝe przez centrum autobus przejechać musi i stąd jeszcze bardziej pokręcona trasa i
tak juŜ najdłuŜszej linii w mieście. Gdzie jednak podziała się dotychczasowa 18?
Tworząc „korytarz” odwołano z alei Armii Krajowej autobusy linii 28, a poniewaŜ spotkało się to z
licznymi protestami, komunikacyjni architekci postanowili je tam zastąpić osiemnastkami. Jeśli w
ramach przedsięwzięcia z załoŜenia oszczędnościowego łatwiej jest gdzieś dodać linię, niŜ pozostawić stan niezmieniony, nikomu nie przeszkadzający, to jest to ciekawa oszczędność. W efekcie 18
jeździ pusta, bo na autobus rzadko kursujący, dwa
razy rzadziej niŜ dotychczasowe 28, nikomu się na
tym odcinku nie chce czekać. Niechęć przyznania
się do błędu była w organizatorach reformy tak silna, Ŝe z 18 poŜegnały się ulice św. Jadwigi i 7 Kamienic.
MPK pierwotnie zapowiadało skierowanie przez
ul. 7 Kamienic linii 33, co byłoby dla tej ulicy rozwiązaniem optymalnym, z uwagi na poŜądane jej
połączenie z Mirowem. Stało się inaczej; kierując
do cmentarza Świętego Rocha (odrodziła się tamtejsza pętla) linię 11, skierowano ją takŜe podjasnogórskim szlakiem. Zmiana stała się głównym
punktem grudniowych innowacji. Traktując linie autobusowe jako kreski na mapie moŜna by ją uznać
za jak najbardziej wskazaną. Tyle, Ŝe te kreski mają
jeszcze pewną cechę, którą moŜna by wizualizować
ich grubością, mianowicie częstotliwość. I oto w
miejsce kursującej raz na godzinę 19 pojawia się
11, która w godzinach szczytu kursuje w porywach
nawet co 10 minut. Wprowadzanie tego typu roszad
nie świadczy najlepiej o ich autorach – po co tak
częstą linię kierować na ulicę św. Jadwigi? Wszak
jeszcze w lipcu jeden z szefów MPK przyznawał, Ŝe
niektóre odcinki tej ulicy w zasadzie mogłyby być w
ogóle pozbawione autobusu, z racji znikomego zainteresowania pasaŜerów. Tymczasem powstała
ćwierć wieku temu (10 sierpnia 1982 roku) pętla
przy zbiegu ulic Zaciszańskiej i Herbskiej wbrew
pozorom pełniła jakąś rolę. Choć mogło się wydawać, Ŝe jest to tylko miejsce znalezione po to, by
autobusy gdzieś mogły zawracać, to jednak do pętli
dochodziła przez tory kolejowe spora ilość mieszkańców Zacisza. Nie była tu wprawdzie potrzebna
linia aŜ tak częsta, ale jakaś. Najlepiej stałoby się,
gdyby 11 podzielono na 11 i 11bis (lub – wobec
współczesnej niechęci do bisówek – na 11 i 29, czy
11 i 35). W efekcie bowiem puste autobusy będą
przejeŜdŜać masę zbędnych kilometrów ulicą św.
Jadwigi. Tak naprawdę wszyscy zdają sobie sprawę, Ŝe kwestię ulicy św. Jadwigi moŜna rozwiązać
w tylko jeden sposób: wracając do przedreformowej
trasy linii 18. Nikt jednak nie ma odwagi, by tak
otwarcie przyznać się do błędu.
Następna zmiana miała wiązać się z rozwiązaniem supełka, jaki w wyniku działań reformatorskich
powstał w południowej części śródmieścia. Nie
dość bowiem, Ŝe przy tworzeniu „korytarza” usunięto autobusy z alei Wolności, by te nie konkurowały
z tramwajem (nota bene wszyscy się w tym miejscu
na niego... przesiadali!), to jeszcze zamiana – niby
słuszna – tras linii 15 i 16 pozbawiła ulicę Sobieskiego znaczącej części kursów autobusów miejskich. Póki co próbowano ratować sytuację dodając
liniom podmiejskim 51, 52 i 62 przystanek przy
dworcu PKS w kierunku Blachowni, co znacznie
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poprawiło sytuację w jednym kierunku. WciąŜ jednak utrudniony jest powrót. Nie uregulowano teŜ
kwestii przystanków na przecięciu się ulicy Sobieskiego z „korytarzem”. Linia 22 zastępująca dawną
15 straciła bowiem przystanek przy byłym Urzędzie
Wojewódzkim na rzecz przystanku przy Pałacu
Ślubów. Słusznie, bo przy pałacu linii brakowało,
ale mieszkańcy ulicy Sobieskiego strasznie sobie
krzywdują jej usunięcie spod byłego urzędu. Tymczasem podobnie jadące linie podmiejskie wciąŜ
stają na Sobieskiego, a przystanek przy Pałacu
Ślubów pomijają. To prawda, na Śląskiej mogłyby
się nie zmieścić. Ale łączna ilość kursów na tych liniach jest spora i poniewaŜ na skutek zawirowań
rozkładowych mogą się stać w pewnych godzinach
dla mieszkańców Gnaszyna i ulicy Sobieskiego jedynym kontaktem ze światem, warto byłoby zapewnić im chociaŜ moŜliwość przesiadki na linie „korytarzowe”.
Planowano natomiast wycofać linie 14 i 17 z ulic
Korczaka i al. Bohaterów Monte Cassino, kierując
jedną przez ulice 1 Maja i aleję Wolności (jak 30),
drugą zaś przez Pułaskiego i Sobieskiego (jak 69).
Pierwsza zmiana ma poprawić połączenie Stradomia i Sabinowa z dworcem PKS i tramwajami (pozostała tu bowiem jedynie bardzo rzadka 30), druga
poprawić ilość autobusów na Sobieskiego. MPK nie
ma jednak odwagi tych zmian wprowadzić, zostały
odłoŜone na styczeń, bo przede wszystkim kłócą
się z główną ideą reformy – „korytarzem”. W efekcie
w południowym odcinku „korytarza” (alei Bohaterów
Monte Cassino) pozostałyby jedynie dotychczasowe 19 i 25, a przecieŜ jest tu takŜe spore osiedle,
jeszcze w latach 80. zupełnie zapomniane przez
komunikację miejską. Potrzeba skierowania jednej
z tych linii przez ulice 1 Maja i aleję Wolności nie
podlega dyskusji, przenoszenie drugiej na Pułaskiego wydaje się ryzykowne – straty mogą przerosnąć zyski.
Pojawiła się ciekawa propozycja [autorstwa kolegi
J. Karlikowskiego przyp. aut.] skierowania przez ulice Sobieskiego i „korytarz” linii 33, za którą na Pułaskiego chyba nikt nie zatęskni. MoŜna teŜ nieco
„przemeblować” linie 16 i 25, o czym dalej. Linia 18,
zbędna na Parkitce, mogłaby od alei NMP pojechać
aleją Wolności (na co w całym reformowym zacietrzewieniu nikt się nie zgodzi), wjechać na pl. Rady
Europy pod dworzec PKP, następnie ulicami Orzechowskiego, Sobieskiego i Pułaskiego dotrzeć do
dworca PKP Stradom. Tym sposobem poprawi się
komunikacja na Sobieskiego, powstanie długo wyczekiwane (to wstyd wobec przyjezdnych) połączenie dworców i...
W styczniu na stałą trasę ma „wrócić” („wrócić” w
cudzysłowie, bo jeszcze na niej nie była) linia 25.
Dotychczas kursowała ona objazdem przez aleję
Armii Krajowej i Dekabrystów, bo nie została do
końca zbudowana ulica, którą autobus ten ma się
poruszać, mianowicie Obrońców Westerplatte. Dotychczas wszelkie negatywne uwagi co do jej trasy
moŜna było zbyć tłumaczeniem, Ŝe to tylko trasa
tymczasowa. W styczniu stanie się jasne, jak bezsensowna jest trasa stała. Mieszkańcy ulic Szajnowicza-Iwanowa i Obrońców Westerplatte mogą być
zadowoleni – dostali autobus, choć władze miasta
twierdziły, Ŝe nikt go tam nie potrzebuje. Zęby jednak na nowe połączenie ostrzyła sobie cała rzesza
mieszkańców dzielnicy Północ. Wybudowano im
bowiem nową trasę, niemal obwodnicę, pozbawioną korków, sygnalizacji świetlnych w takiej ilości,
jak w al. Armii Krajowej, gdzie częściej się stoi, niŜ
jedzie. Autobus, jaki wyruszy z Północy i pojedzie tą

trasą, zamiast pognać prosto ulicą Popiełuszki i
dowieźć ich szybciej niŜ 16 do Jasnej Góry, skręci
jednak w aleję Jana Pawła II i „korytarz”. A tu szybciej chyba (bo nie tak naokoło) moŜna dotrzeć z
Północy dawnymi – zakorkowanymi, ale krótszymi
drogami. I znów rozpatrując linie jako kreski na mapie moŜna dywagować, Ŝe nową trasą powinna jechać 16-tka, a jej rolę przejąć linia 15, którą wystarczyło przedłuŜyć na Kukuczki (poreformowa 15-tka
to przecieŜ kolejny bezsens – kto widział, by linia
kończyła trasę zaledwie na skraju sporego osiedla?).
Taką lub inną wizję miało opracować poznańskie
Biuro InŜynierii Transportu, które jednak całkowicie
zignorowało budowę nowej arterii. Wszystko burzyłoby załoŜenia reformy – linia 15 po przejęciu roli
16-tki musiałaby jeździć częściej (de facto stałaby
się dawną 16-tką). A przecieŜ chodziło o to, by do
Wypalanek skierować linię rzadką, bo 16-tka woziła
tam powietrze. Najciekawsze jest jednak to, Ŝe
MPK juŜ przebąkuje, jakoby linia 15 miała być
przedłuŜona do... Kukuczki.
Warto jednak zastanowić się nad poprawą tras
tychŜe linii. Gdyby ktoś zechciał zrobić mieszkańcom noworoczny prezent i 25 jednak dotarłoby do
Jasnej Góry (dalej jednak nie mogłoby opuścić „korytarza”, gdzie pełni waŜną funkcję – zatem konieczny byłby skręt w III aleję NMP i na placu Biegańskiego w „korytarz”), linia 16 nie musiałaby jechać przez Szajnowicza-Iwanowa. Mogłaby zasilić
„korytarz” i skręcić w III aleję NMP. Skierowanie linii
z „korytarza” w III aleję NMP byłoby ciekawą nowinką, być moŜe nawet znalazłoby się na nią wielu
chętnych. Pamiętamy jednak, Ŝe pilnie trzeba poprawić komunikację na ulicy Sobieskiego. Wskazane jest więc raczej skierowanie tego autobusu prosto „korytarzem” i przez Sobieskiego, jak linię 15
przed reformą. Wówczas 15-tka i 16-tka zanadto
się do siebie „przykleją” i to właśnie 15 (rzadsza
przecieŜ) moŜe eksperymentować przejazdem
przez aleję NMP i Pułaskiego, takŜe poprawiając
komunikację na Sobieskiego!
MoŜliwości jest więc wiele. Jakie kroki podejmie
MPK – czas pokaŜe. Warto jednak pamiętać, Ŝe
skierowanie niektórych linii przez III aleję moŜe
znacznie wydłuŜyć ich czas jazdy. Swego czasu
bowiem, chcąc zniechęcić kierowców do jazdy tą
ulicą (która w kaŜdym normalnym mieście juŜ dawno byłaby deptakiem lub autobusodeptakiem) tak
wyznaczono na niej miejsca parkingowe, Ŝe w pewnych godzinach jest ona strasznie zakorkowana.
Grudzień przyniósł jeszcze jedną zmianę: linia 30
nie jeździ juŜ aleją Jana Pawła II, lecz aleją Najświętszej Marii Panny i Warszawską. Decyzja jak
najbardziej oczekiwana – jest to w zasadzie jedyne

połączenie Wyczerp Górnych z centrum miasta.
Skierowanie tej linii z pominięciem placu Daszyńskiego i II alei NMP było sporym przeoczeniem reformatorów. Bezsens niektórych rozwiązań ukazuje
odpowiedź jednego z prezesów MPK na pytanie
postawione przez pasaŜera w czasie zorganizowanej przez lokalny dodatek „Gazety Wyborczej” debaty. Prezes miał wtedy odpowiedzieć, Ŝe centrum
przesiadkowe zostało przeniesione z placu Daszyńskiego na plac Biegańskiego. PasaŜer nie pytał
jednak o dojazd do centrum przesiadkowego, ale
do centrum miasta. Czy za jednym zamachem, za
pomocą reformy, moŜna przenieść centrum miasta?
Swoją drogą dziwi fakt, Ŝe 30 jeździ tak pusta. Kiedy podobną linię (25) zafundowano 11 lat temu
mieszkańcom Północy (takŜe omijała II aleję NMP i
przez aleję Jana Pawła oraz obecny „korytarz” docierała do placu Biegańskiego), spotkała się ona ze
sporym zainteresowaniem. Mieszkańcy Aniołowa i
Wyczerp tak jeździć nie chcą – pasaŜer jest zatem
nieprzewidywalny. Jeśli rozkłady zostaną odpowiednio skoordynowane, linie 14, 17 i 30 utworzą
silny szlak, szkoda tylko, Ŝe o tak podobnych trasach. W dalszym bowiem ciągu z Wyczerp będzie
się moŜna dostać jedynie na Stradom (a nie na
Grabówkę na przykład). Takie sklejanki reforma
miała właśnie rozdzielić...
Losy częstochowskiego układu komunikacyjnego
stoją więc pod znakiem zapytania. Zmiana Zarządu
MPK moŜe na ten fakt znacząco wpłynąć, nowy Zarząd nie będzie uparcie bronił dotychczasowych
posunięć. Wręcz przeciwnie, postara się je zdyskredytować. Nie moŜna teŜ wykluczyć anulowania
całej reformy. Póki co, pasaŜerowie otrzymali
pierwszą porcję poprawek, która wydaje się szukaniem drogi przez ślepca. To tak, jak z tonącym, który brzytwy się chwyta...
Rafał Lamch
Warszawa

Bulwy w Warszawie
– cz. 2
Z Ŝycia bulw
Na koniec kilka ciekawostek. Pierwszą z nich jest
uczestnictwo jednej z bulw w dwóch prezentacjach.
Chodzi tu o 2078. Raz prezentowała ona sama siebie na wspomnianym juŜ pokazie Alstomu i Tramwajów Warszawskich. Drugi raz wagon 2078 pojechał dnia 27 czerwca 2001 roku na R-3 Mokotów.
Nota bene była to pierwsza wizyta wagonu tego typu w tamtym zakładzie). Chodziło o prezentację niskopodłogowej doczepy typu 4NBWE, wyprodukowanej dla Rostocku przez zakłady H. Cegielskiego

numery
numery
data dostar- data wpisazajezdnia
skreślono
taborowe fabryczne
czenia
nia na stan
1)
1. 2074+2075 60A + 59B
R-1 Wola
25.03.2001
27.03.2001
452 i 660 (R4)

l.p.

2. 2076+2077
3. 20783)+2079
4. 2080+2081
5. 2082+2083
6. 2084+2085
7. 2086+2087
8. 2088+2089
9. 20903)+2091
10. 2092+2093
11. 2094+2095

62A + 61B
64A + 63B
72A + 71B
76A + 75B
74A + 73B
78A + 77B
80A + 79B
82A + 81B
92A + 91B
94A + 93B

R-1 Wola
R-1 Wola
R-1 Wola
R-4 śoliborz
R-1 Wola
R-1 Wola
R-1 Wola
R-1 Wola
R-1 Wola
R-1 Wola

28.03.2001
30.03.2001
30.04.2001
26.05.2001
04.06.2001
21.06.2001
23.06.2001
26.06.2001
03.08.2001
06.08.2001

28.03.2001
30.03.2001
01.05.2001
26.05.2001
04.06.2001
21.06.2001
23.06.2001
26.06.2001
03.08.2001
06.08.2001

744+596 (R4)
616+585 (R4)
604+705 (R4)
624’’+723 (R4)
557+764 (R4)
348 i 445 (R4)
444 i 703 (R4)
420+551 (R3)
1020 i 1096 (R1)
441+497 (R4)
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w Poznaniu. Doczepkę tę podpięto wtedy właśnie
do wagonu nr 2078 (jako najnowszego w mieście).
Ze względu na niedopasowanie obręczy doczepy
do warszawskich torowisk (w Rostocku szerokość
toru to 1450 mm), skład taki nie mógł wyjechać na
miasto. Przejechał tylko kilkukrotnie po terenie zajezdni około 50-metrowy odcinek toru.
Drugą ciekawostką jest fakt, Ŝe na mieście pojawiały się równieŜ bulwy solo. Oczywiście tylko wagony z kabinami i to nie w ruchu liniowym. Do tej
pory zanotowano dwie takie sytuacje: pierwsza miała miejsce po prezentacji wspomnianej przed chwilą
doczepy dla Rostocku, kiedy to wóz 2078 wracał do
swojej macierzystej wozowni, a przy okazji został
uwieczniony na kilku zdjęciach. Drugim razem solo
widziano wagon 2090. Odbywał on jazdę próbną
prawdopodobnie po połamaniu swojego pantografu.
Ostatnią z kolei ciekawostką jest zastanawiająca
historia fragmentu wagonu. Chodzi o panel czołowy
wozu 2074, który miał powaŜny wypadek. Po zdemontowaniu przód ten trafił z zajezdni wolskiej do
pobliskich warsztatów T-3. Tam przymocowano go
chałupniczą metodą (za pomocą drucików) do skasowanego w ostatnim dniu ubiegłego roku wagonu
105Na-1008’’. Prawdopodobnie miało to na celu
przetestowanie wyglądu tradycyjnej Stopiątki z
przodem od bulwy. Ogólnie wygląda to raczej dziwnie i chyba koncepcja ta nie ma większych szans
powodzenia. Zresztą potwierdzałby to fakt, Ŝe takich eksperymentów nie przeprowadzono juŜ z oryginalnym przodem od wagonu 2122, który obecnie
leŜy w jednym z magazynów zajezdni Ŝoliborskiej.
Reasumując
PowyŜej przedstawiłem ponad 20 miesięcy z Ŝycia warszawskich bulw. Wagony te sprawują się
dosyć dobrze jak na warszawskie warunki. Nie są
bardziej awaryjne niŜ inne tramwaje, dzięki temu
zajezdnie nie mają więcej pracy. Warszawiacy juŜ
przyzwyczaili się do nowych wagonów, choć początkowo dziwnie na nie spoglądali. Raczej przypadły im do gustu; są dosyć komfortowe w porównaniu ze zwykłymi stopiątkami. Solidne wykończenie
wnętrza sprawia pozytywne wraŜenie. Motorniczowie są zadowoleni z nowych nabytków Tramwajów
Warszawskich, ich miejsce pracy uległo znacznej
poprawie. Wozy mają teŜ swoich zagorzałych przeciwników. CóŜ, tak bywa zawsze. Zobaczymy jak
potoczą się ich dalsze losy, bo jest juŜ kilka koncepcji z nimi związanych. Jedna z nich zakłada
przebudowę wozów doczepnych na kabinowe i dokupienie kilkudziesięciu niskopodłogowych doczep.
Na razie to jednak odległa przyszłość, a co będzie –
czas pokaŜe...

przesunięto malowanie
1116+1117 (R4) normalne
1106+1107 (R4)
1132+1133 (R4)
1199+1161 (R4)
1108+1109 (R4)
1120+1121 (R4)
1130+1131 (R4)
1150+1151 (R3)
1124+1125 (R4)

normalne
falki
normalne
normalne
normalne
normalne
normalne
normalne
falki
falki

uwagi
ma nowy przód; stary „testowano”
z kasacyjnym wagonem 105Na1008’’
2)

dostarczono tuŜ przed północą
3

12. 2096+2097
13. 2098+2099
14. 2100+21011)
15. 2102+2103
16. 2104+2105
17. 2106+2107
18. 2108+2109
19. 2110+2111

96A + 95B
98A + 97B
100A + 99B
102A + 101B
104A + 103B
106A + 105B
108A + 107B
110A + 109B

R-1 Wola
R-1 Wola
R-1 Wola
R-1 Wola
R-4 śoliborz
R-4 śoliborz
R-4 śoliborz
R-4 śoliborz

08.08.2001
13.08.2001
16.08.2001
30.08.2001
01.09.2001
19.09.2001
24.09.2001
29.09.2001

08.08.2001
13.08.2001
16.08.2001
30.08.2001
01.09.2001
19.09.2001
24.09.2001
29.09.2001

464’’+572 (R4)
399 i 426 (R4)
654’’+741 (R4)
442 i 759 (R4)
682+775 (R4)
575 i 648’’ (R4)
422+495 (R4)
439+637 (R4)

1180+1181 (R4)
1112+1113 (R4)
2004+2003 (R4)
2002+2001 (R4)
-

falki
falki
falki
falki
falki
falki
falki
falki

20. 2112+21131)
21. 2114+2115
22. 2116+2117
23. 2118+2119
24. 2120+2121

112A + 111B
114A + 113B
116A + 115B
118A + 117B
120A + 119B

R-4 śoliborz
R-4 śoliborz
R-4 śoliborz
R-4 śoliborz
R-4 śoliborz

06.10.2001
15.10.2001
20.10.2001
26.10.2001
10.11.2001

06.10.2001
15.10.2001
20.10.2001
26.10.2001
10.11.2001

532+533 (R4)
651+652’’ (R4)
554+555 (R4)
552+433 (R4)
570+571 (R4)

-

falki
falki
falki
falki
falki

25. 2122+21231)
26. 2124+2125
27. 2126+2127
28. 2128+2129
29. 2130+2131

122A + 121B
124A + 123B
126A + 125B
128A + 127B
130A + 129B

R-4 śoliborz
R-4 śoliborz
R-4 śoliborz
R-4 śoliborz
R-4 śoliborz

13.11.2001
24.11.2001
01.12.2001
07.12.2001
11.12.2001

13.11.2001
24.11.2001
01.12.2001
07.12.2001
11.12.2001

547+529 (R4)
802+801 (R4)
777+778 (R4)
260+261 (R4)
477+469 (R4)

-

falki
falki
falki
falki
falki

14.12.2001
18.12.2001

14.12.2001
19.12.2001

1008’’ i 1029 (R1) 1073 i 1088 (R1) -

falki
falki

30. 2132+2133 132A + 131B R-1 Wola
31. 2134+21351) 134A + 133B R-1 Wola
1)

2)

- składy, które miały powaŜny wypadek lub kolizję (pozostałe teŜ miały awarie i kolizje – jednak były to zdarzenia nieznaczne);
- wagon nr 2078 uczestniczył w prezentacji na R-3 Mokotów niskopodłogowej doczepy z Cegielskiego typu 4NBWE. Przejechał tam z nią jakieś 50 metrów z powodu nie-

Z

k r a j u

Bielsko-Biała
Linie
A MZK ogłosił plan kursowania autobusów w
okresie świąteczno-noworocznym przedstawiający
się następująco:
- 24.12. autobusy będą kursować jak w dni robocze do godziny 18:00; ostatnie wozy wyjadą z pętli na liniach miejskich o 17:30, zaś podmiejskich
o 17:40;
- w nocy z 24 na 25.12. autobus linii nocnej N wykona tylko kurs o godzinie 4:50 z MZK i o 5:12 z
Wapienicy;
- 25.12. zostaną wprowadzone specjalne rozkłady
jazdy z częstotliwością 30, 45, 60 lub 90 minut; w
trasy nie wyruszą autobusy linii roboczych, a takŜe: 4, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 30, 32;
- 26.12. autobusy kursować będą jak w niedziele;
- 27.12. oraz 28.12 autobusy pojadą według rozkładu sobotniego;
- 29.12. autobusy pojadą jak w niedziele;
- 30.12. autobusy pojadą według rozkładu sobotniego;
- 31.12. autobusy kursują jak w soboty do godziny
21:00;
- w nocy z 31.12.2002 na 01. 01.2003 autobus linii
nocnej N wykona tylko kurs o godz. 4:50 z MZK i
o 5:12 z Wapienicy;
- 01.01. autobusy kursować będą od godziny 9:00
według rozkładu świątecznego.
Ograniczenia w kursowaniu w dniach 27, 30, 31 nie
dotyczą linii 21, która kursuje jak w dni robocze.
Paweł Adamus

Brema
4

dostosowania obręczy doczepki do warszawskich torów. Potem solo udał się na R-1
Wola;
3)
- wagony te widziano na mieście solo (oczywiście nie w ruchu liniowym).
Krzysztof Lipnik
Po publikacji pierwszej części tekstu, do redakcji
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Linie
A 15.12. wszedł w Ŝycie nowy rozkład jazdy kolei
niemieckich. Z tej okazji rozkład zmienia takŜe
związek taryfowy VBN (Brema i północna część
Dolnej Saksonii) oraz sieć autobusowa w BremenNord, jako Ŝe słuŜy ona głównie do dowozu pasaŜerów z najdalej połoŜonych dzielnic do stacji kolejowej Bf Vegesack, gdzie ci przesiadają się na pociąg
do centrum. Podobnie jak w głównej części miasta,
autobusy kursować będą co 10, 20 i 30 minut, a nie
– jak poprzednio – co 7,5, 15 i 30 minut. Linię 70
okrojono o połowę – jeździ teraz tylko między Bf
Burg a Bf Vegesack co 30 minut. W zamian za to
71 przedłuŜono na stałe do Neuenkirchen (pozostawiając niewiele skróconych kursów do Farge) i
wprowadzono na niej takt 10-minutowy (dawniej 70
i 71 miały na wspólnym odcinku łączną częstotliwość 7,5 minuty). RównieŜ na innych liniach (74 i
75/76) zlikwidowano kursy do pętli pośrednich. Co
ciekawe, w weekendy rozkład się nie zmienił (zostaje częstotliwość co 15–30 minut), albowiem
zmiana na takt 20-minutowy uniemoŜliwiłaby synchronizację odjazdów autobusów z półgodzinnym
taktem kolejki na Bf Vegesack. Ogólnie chodzi o to,
Ŝe najszybciej z Bremen-Nord do miasta dojeŜdŜa
się kolejką, która kończy bieg w Vegesack (mniejwięcej w połowie dzielnicy) i kursuje co pół godziny.
Vegesack jest więc takŜe główną stacją przesiadkową dla autobusów.
T 06.12. w samo południe uroczyście otwarto
trzyipółkilometrowy odcinek linii tramwajowej 4 z
Horn-Lehe do Borgfeld. W świetnej paradzie
uczestniczyła większość taboru historycznego
BSAG. Dzień później przejazd 4-ką był darmowy, a
tramwaje kursowały co 5 minut. Między Borgfeld a
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posiada kratki międzywagonowe
posiada kratki międzywagonowe;
439 → 417’’
532 → 321’’, 533 → 468’’
posiadał kratki międzywagonowe,
obecnie ich nie posiada
obecnie odstawiony po wypadku
posiada kratki międzywagonowe
posiadał kratki międzywagonowe,
obecnie ich nie posiada
dostarczono tuŜ przed północą

napłynęło kilka uwag i drobnych sprostowań.
OtóŜ skład 1274+1273 stacjonuje na Mokotowie,
a nie Woli. W R-4 nie „stacjonują praktycznie tylko
wagony typu 13N”, bowiem znajduje się tam
takŜe 41 wozów typów 105Na, 105Nf, 105Nm i
116Na/1.
Redakcja

ś w i a t a
Domsheide z nawrotem przez zajezdnię Flughafendamm i częstotliwością 40-minutową uwijały się 3
składy historyczne: T4+B4, GT4a+GB4a i GT6
(trójczłonowa przeróbka Wegmanna). 08.12. wciąŜ
kursowała linia historyczna, jednakŜe przewidziano
opłatę według taryfy BSAG.
T W związku z otwarciem linii do Borgfeld, 07.12.
zlikwidowano linie 30S i 31. 30-ka natomiast została skrócona do Borgfeld. Gmina Lilienthal, korzystająca z dobrodziejstw nowej linii tramwajowej, zakupiła takŜe w BSAG przewozy na nowej linii 30E. Ta
kursuje podobnie jak dawne 30S, choć tylko do
Dworca Gł. Widać gmina nie ufa nowej, pospiesznej
linii tramwajowej 4S.
Karol Tyszka

Bydgoszcz
Linie
T Tramwaje jeŜdŜą juŜ jednym torem nowego
odcinka pomiędzy ulicami Perłową i Filmową, zmodernizowanego przy okazji przebudowy skrzyŜowania ulic Toruńskiej i Nowotoruńskiej. Wkrótce podłączony zostanie drugi tor, zaś stary został rozebrany.
Piotr Tomasik

Bytom
Tabor
A W ikarusie 415 o numerze 7105 z PKM Bytom
pojawiły się pikselowe wyświetlacze. Rzeczone
urządzenia pochodzą z jelcza M11 nr 7318’’.
Rozmaitości
T Na przystanku tramwajowym przy Centrum
Handlowym M1 po niecałych trzech latach (!) uznano, Ŝe tabliczka z rozkładem jazdy zawieszona jest

zbyt wysoko (około 2,4 m ponad ziemią), po czym
ją obniŜono. Ów mały krok w kierunku wygody pasaŜerów był ogromnym skokiem myślowym dla organizatora komunikacji na Śląsku...
Mariusz Ciunowicz, Bartosz Mazur

Czechowice-Dziedzice
Tabor
A W pierwszych dniach grudnia PKM Czechowice-Dziedzice testowało na linii VII autobus MB
O345 Conecto. Kierowcy chwalili go za komfort
pracy, zawieszenie oraz pracę skrzyni biegów. PasaŜerowie zaś za cichy silnik i komfortowe zawieszenie. Niestety, znaleźli i minusy pojazdu: zbyt duŜą ilość miejsc siedzących i wysoką podłogę.
Paweł Adamus

Czeladź
Tabor
A 14.12. około godziny 22:20 w zajezdni przy ul.
Wiosennej – siedzibie firmy PUP Czeladź powitano
pierwszy autobus solaris U12. Pomalowany jest w
barwy firmowe: na niebiesko, zaś w pasie okien
umieszczono delikatny napis „S O L A R I S”. Podczas przejazdu przez Śląsk na wyświetlaczu przesuwał się reklamowy neon „Solaris Bus & Coach”.
Co ciekawe, autobus posiada wyświetlacze w kolorze bordo. Otrzymał on numer 27, a charakteryzuje
się jakimś dziwnym urządzeniem dachowym. Przypomina to klimatyzator, lecz w takim razie w jakim
celu szyby w pojeździe są uchylne?
Bartosz Mazur

Częstochowa
Rozmaitości
! Strajk? Swoistym rodzajem strajku okrzyknięto
w Częstochowie nagłą odmowę sprzedaŜy biletów,
poprzez którą kierowcy i motorniczowie postanowili
zaprotestować przeciwko zamysłom władz miasta
co do likwidacji sprzedaŜy biletów w pojazdach od 1
stycznia począwszy. W rzeczywistości trudno fakt
ten nazwać strajkiem, gdyŜ pracownicy MPK zaczęli po prostu surowo przestrzegać przepisu mówiącego, Ŝe w dni robocze na liniach miejskich bilety
moŜna nabywać jedynie na przystankach początkowych i końcowych (autor tego sformułowania liczył zapewne na spory popyt na bilety wśród wysiadających na przystankach końcowych). Wielu
pasaŜerów cieszy się, bo ten nietypowy protest na
krótko poprawił regularność kursowania środków
komunikacji. Znikły obrazki kursującego co 4 minuty
tramwaju, który stoi w godzinach szczytu na światłach w samym centrum miasta o jeden cykl dłuŜej
tylko dlatego, Ŝe ktoś wygodnie zapragnął kupić
droŜszy bilet u motorniczego, zamiast zakupić go w
pobliskim kiosku i zaczekać na następny, juŜ zbliŜający się tramwaj. Co ciekawe, jest to juŜ druga podobna akcja. Poprzednia towarzyszyła wprowadzeniu nowego cennika, gdy MPK chciało w ten sposób
wyrazić sprzeciw wobec obniŜenia opłaty dodatkowej za zakup biletu w pojeździe z 0,50 zł do 0,20
(dla biletu normalnego) i 0,10 zł (dla ulgowego) oraz
zniesienia jej w tramwajach nocnych.
! Od 9 listopada zmieniły się ceny biletów okresowych na okaziciela. Bilet miesięczny potaniał z
82 do 76 złotych. Wobec 72 złotych, jakie naleŜy
zapłacić za bilet imienny, jest to róŜnica znikoma.
ObniŜkę zastosowano jednak, gdyŜ popularność biletów na okaziciela znacznie spadła. A przecieŜ jest
to jedna z najkorzystniejszych ofert MPK. Dotychczasowe 10 złotych (obecnie 4) warto chyba poświęcić – z biletu takiego moŜe korzystać cała ro-

dzina. Być moŜe spadek popularności tych biletów
wynika z nie dość skrupulatnego zabezpieczenia
się przed naduŜywaniem instytucji imienności biletu
jednoosobowego. Kontrolerzy zazwyczaj zadowalają się jakimkolwiek wpisem w polu danych, nie kontrolując toŜsamości pasaŜera. Mało tego: w ostatnim czasie za sprawą jednego z pasaŜerów, który
poczuł się niesłusznie ukarany, okazało się, Ŝe
przepisy nie zabraniają wpisania danych... ołówkiem. Jak donosi lokalny dodatek „Gazety Wyborczej”, pasaŜerowi karę umorzono.
Rafał Lamch

Linie zastępczo kierowano odwrotną pętlą w Śródmieściu (jak linię 14), a część składów linii 2 i 6 została skierowana na Siedlce. Po raz kolejny nie wykorzystano nowowybudowanego skrętu na skrzyŜowaniu Huciska i 3 Maja przy Urzędzie Miejskim.
Najprawdopodobniej osoby kierujące zastępczą
komunikacją po raz kolejny zapomniały o istnieniu
takowego.
JuŜ
następnego
dnia
skład
1371+1372+1373 kursował na linii 6, natomiast wagon 1287 będzie musiał przejść naprawę awaryjną.
Krystian Jacobson, Wojciech Lemański

Gdańsk

Tabor
A Wszystkie 15 solarisów Urbino 12 z PKM Katowice juŜ na trasie. Otrzymały numery od 162 do
178 (bez 174 i 176). Prawdopodobne rozdysponowane w zajezdniach przedstawia się następująco:
zajezdnia Katowice: 162–170, zajezdnia Zawodzie:
171–173 i 175, zajezdnia Brzezinka: 177 i 178. Przy
okazji przeprowadzono kilka roszad taborowych.
JuŜ wiadomo, Ŝe z Katowic do Brzezinki przeniósł
się Jelcz 120MM/2-157, a wkrótce ma dołączyć do
niego jego kolega 158. Na Brzezince pod palnik poszły Jelcze M11 o numerach 2229, 2235, 2295 i
2366. Wkrótce więcej informacji.
A Na liniach obsługiwanych przez firmę Meteor
Jaworzno pojawiły się dwa nowe jelcze 120M/3 o
numerach 834 i 835.
T 102Na-212’’ (ex-173) straciła tylne gniazda
WS, dorobiła się kilku plastikowych siedzeń oraz
katowickich oznaczeń (po 1,5 roku jeŜdŜenia w zajezdni Zawodzie). Wszystko to przy okazji „odświeŜania” wagonu. Nadmieńmy, Ŝe juŜ tylko dwie stodwójki (175 i 182) posiadają tylne gniazda WS.
Przednich od zeszłego roku nie ma juŜ Ŝadna.
Linie
A W związku z remontem przejazdu kolejowego
w zabrzańskiej dzielnicy Makoszowy zamknięto
ruch kołowy na tym przejeździe (ulica Makoszowska). W dniach 9–15.12. linia 47 kursowała objazdem od Makoszów do Przyszowic przez Kończyce i
Paniówki, a linia 111 dojeŜdŜała tylko do przystanku
Makoszowy Dworzec PKP, skąd zawracała z powrotem w kierunku Helenki. Po przejściu pieszo
przez remontowany przejazd, na pasaŜerów oczekiwał autobus dodatkowej linii 111bis, dojeŜdŜający
kilka przystanków dalej do pętli Makoszowy Kruszyny.
A Od 02.12 zamknięto ulicę Knurowską Zabrzu, a
linie 258 i 259 skierowano na trasę objazdową
przebiegającą ulicami Wolności – Piłsudskiego –
Roosevelta w Zabrzu oraz Sikorskiego w Gliwicach.
A 11.12. na linii 663 (Siemianowice – Chorzów)
pierwszy raz w historii wprowadzono tabor przegubowy. Niebieski ikarus z firmy pana Sebzdy z Czeladzi obsługuje 663/3, zaś po południu 663/6, kursując tylko w godzinach szczytu.
A Z dniem 09.12. MZKP Tarnowskie Góry wprowadził nowy rozkład jazdy na najdłuŜszej linii komunikacji miejskiej w GOP, czyli 119-tce (Katowice
– Świerklaniec; 60,8 km w stronę Katowic i 37,7 km
w stronę Świerklańca). Zmiana polegała na przesunięciu o 5 minut odjazdów 50% kursów na tej linii
(czyli 1, słownie: jednego kursu) oraz na korekcie
czasów przejazdów na terenie Katowic. Od 15.12.
natomiast wprowadzona została korekta jednego
kursu na linii 191, obowiązująca tylko w niedziele i
święta.
T Od 09.12. do odwołania (czyli prawdopodobnie
do wiosny) wstrzymany został ruch tramwajowy na
jednej z najbardziej obciąŜonych tras tramwajowych

Tabor
A Zmiany w rozkładach jazdy prywatnych linii autobusowych Planetobus. Od dnia 15.12. zawieszono linie 809 i 810, a zwiększono częstotliwość linii
819.
SKM Jak wiadomo reklama zewnętrzna na taborze SKM jest wielką rzadkością. Odnotowania godny jest więc fakt pojawienia się takowej na EN571757, jeŜdŜącej w parze z EN57-1758). To utrzymana w zielonej tonacji reklama salonów obuwniczych Deichman.
Linie
A Od 16.12. funkcjonują nowe rozkłady jazdy dla
linii 124, 127, 129, 148, 162, N2 i N6. Największe
zmiany dotyczą linii nocnej N2, której podwojono
liczbę kursów, komunikując je jednocześnie z nocnymi pociągami SKM, przyjeŜdŜającymi od strony
Gdyni. Linia 124 otrzymała odrębny rozkład dla sobót (częstotliwość 20-minutowa) i dni świątecznych
(częstotliwość 30-minutowa). Drastyczne cięcia dotknęły 129-kę, która odtąd nie kursuje w dni świąteczne, a liczba sobotnich kursów spadła z 75 do
zaledwie 26! Sporo zyskali pasaŜerowie linii 162. O
ile w dni powszednie do dyspozycji mają tylko 2
kursy więcej, o tyle w dni świąteczne autobus pojawia się aŜ 51 razy (poprzednio 20), a nowy rozkład
nie rozgranicza sobót i niedziel. W przedświąteczne
weekendy na linii obowiązuje specjalny rozkład ze
zwiększoną liczbą kursów. Nie mogą narzekać korzystający z linii 148. Zyskają więcej kursów oraz
większą częstotliwość w międzyszczycie (15 minut
zamiast 20) w dni robocze oraz święta. Liczba kursów to: 63 zamiast 52 w dni świąteczne oraz 85
miast 79 w dni powszednie. Drobnych korekt doznał
rozkład linii nocnej N6 na odcinku Nowy Port – śabianka
Magazyn 995
11.12. W późnych godzinach popołudniowych na
skrzyŜowaniu ulic Armii Krajowej z Okopową, tuŜ
pod estakadą wiodącą na Podwale Przedmiejskie
doszło do kolizji dwóch tramwajów. Skład
1371+1372+1373 obsługujący linię 6 zderzył się ze
składem 1287+1288. 6-tka ruszyła planowo z przystanku Armii Krajowej, ale została zmuszona do zatrzymania się na środku skrzyŜowania przez blokujący drogę samochód cięŜarowy. Gdy ten zwolnił
przejazd, motorowy 6-tki, mając ograniczoną przez
przesłaniający filar widoczność, nie upewniając się
czy nie jedzie tramwaj ze Stogów, ruszył. Niestety,
na swoim właściwym cyklu świateł, na skrzyŜowanie wjeŜdŜał właśnie skład 1287+1288. Wozy starły
się w bocznym boju (1371 uderzył w 1287) wykolejając się i uszkadzając płotki ochronne nad tunelem
drogowym. Strach pomyśleć, co stałoby się, gdyby
szybkość obu składów byłaby większa. Gdyby całkowitemu przerwaniu uległy rzeczone płotki
ochronne, jeden z wagonów mógłby stoczyć się do
tunelu. Na szczęście straty wozów były niewielkie.
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Górnego Śląska – na odcinku Katowice Plac Wolności – Chorzów Batory Zajezdnia. Trwa przebudowa odcinka ulicy Gliwickiej w rejonie skrzyŜowania z ulicą Dąbrówki oraz przy przejeździe kolejowym. Linie 7 i 40 jadąc co 14 minut kaŜda od strony
Bytomia i Chorzowa Rynku, zawracają na terenie
zajezdni Chorzów Batory. Na obu liniach w dni robocze nie pojawia się ani jedna stodwójka, kursują
wyłącznie składy 2×105N z Chorzowa Batorego, w
tym 105Na 313+314 i 105Na 317+321 wypoŜyczone na tę okazję z zajezdni Zawodzie. Dodajmy, Ŝe
wagon 313 (numer fabryczny 5) jest najstarszą jeŜdŜącą stopiątką w Polsce. Wagony 102Na pojawiają się zaś tylko na linii 7 w nocy oraz w dni wolne.
Na linii 40 w dni wolne kursują trzy solówki 105N i
jeden skład. Po drugiej stronie remontowanego odcinka uruchomiona została linia 37 kursująca co 7
minut w relacji Zawodzie Pętla – Katowice Plac
Wolności i obsługiwana przez pięć składów 2×105N
(w dni wolne przez pięć solówek) przez ZKT-3 Bytom. Na nieczynnym odcinku, tkwiąc w objazdowych korkach, kursuje siedem ikarusów 280 (w niedziele i święta krótkie autobusy) z PKM Katowice
jako komunikacja zastępcza.
T 16.12. zakończył się remont torowiska w centrum Świętochłowic. Tramwaje linii 7 i 17 jeŜdŜą po
dwóch torach. 15.12. w czasie podłączania drugiego toru linia 7 jeździła w relacji Bytom Plac Sikorskiego – Łagiewniki Targowisko, linia 17 kursowała
na trasie Chebzie Pętla – Bytom Plac Sikorskiego,
a na trasie z Łagiewnik do Chorzowa Batorego kursowała komunikacja zastępcza w postaci trzech autobusów z PKM Bytom. Na przystanku Chorzów
Batory Piekarska zorganizowano przesiadkę z jednego zatramwaju do drugiego, jadącego do Katowic.
Rozmaitości
T 6.12. Zakład Komunikacji Tramwajowej numer
1 w Będzinie zorganizował małą imprezę mikołajkową. Przed południem po liniach tramwajowych
Zagłębia kursował skład złoŜony ze zmodernizowanego wagonu roboczego 4N-20 i zabytkowej doczepy 4ND1-1263.
T Fachowcy najwyŜszej próby, czyli rozkładowcy
z KZK GOP nie po raz pierwszy próbują udowodnić,
Ŝe tramwaje potrafią fruwać. We wprowadzonym od
01.12. rozkładzie jazdy linii 12 i 13 kolejny raz
tramwaje powinny się wyprzedzać na jednotorowej
pętli w Siemianowicach – pociąg 133 (przyjeŜdŜający o 19:43) musi wyprzedzić pociąg 121 (pojawiający się o 19:37), aby odjechać planowo o 19:53 (pociąg 121 ma planowy odjazd o 20:00 i zjeŜdŜa do
zajezdni). Do dziś rozkład jazdy nie został zmieniony, a kontrolerzy z KZK GOP karzą za opóźnienia
lub przyspieszenia na liniach 12 i 13 wynikłe z tej
sytuacji.
Jakub Jackiewicz

Gorzów Wielkopolski
Linie
A 28.11. nastąpiło oficjalne otwarcie nowego gorzowskiego hipermarketu sieci Tesco. Z tej okazji
uruchomiono dwie bezpłatne linie dowoŜące klientów na zakupy:
- T-A po trasie: Arsenał – Wybickiego – Estkowskiego – aleja Konstytucji 3 Maja – Myśliborska –
Tesco; z powrotem: Tesco – Myśliborska – aleja
Konstytucji 3 Maja – Sikorskiego – Chrobrego –
Arsenał;
- T-P po trasie: os. Piaski – Kazimierza Wielkiego –
Roosevelta – Słowiańska – Fredry – Matejki –
Myśliborska – Tesco.
6

Linie obsługują 4 busy, które jednocześnie woŜą
reklamy sieci hipermarketów. Są to między innymi
wozy o numerach: 535 i 521. Dodatkowo od 28.11.
wszystkie linie dotąd kończące trasę na pętli Myśliborska teraz dojeŜdŜają do nowo otwartej pętli pod
Tesco.
A 28.11. na swoje stałe trasy wróciły linie 130,
131, 117, 202 oraz przywrócono rozkład jazdy z
przed objazdu.
T 06.12. od godziny 14:00 do 17:00 na trasie
Dworzec PKP – os. Piaski kursowała bezpłatna linia
tramwajowa, obsługiwana taborem historycznym w
sile 4N1-100. Tramwajem woził się św. Mikołaj, który rozdawał słodycze.
T 07.12. rozpoczęto konserwację sieci trakcyjnej
na skrzyŜowaniu ulic Sikorskiego/Jancarza/Estkowskiego. Na czas prowadzonych prac zawieszone
zostało kursowanie tramwajów linii 1 i 2 na trasie Zakład Energetyczny – Wieprzyce. Uruchomione zostały linie komunikacji zastępczej:
- linia tramwajowa 4: Dworzec PKP – Silwana (kursująca co 20 minut);
- linia tramwajowa 5: Dworzec PKP – os. Piaski
(kursująca co 20 minut);
- autobus za tramwaj T-1: Wieprzyce – Kostrzyńska - aleja 11 Listopada – Estkowskiego – Orląt
Lwowskich – aleja Konstytucji 3 Maja – Estkowskiego – aleja 11 listopada – Kostrzyńska – Wieprzyce (kursująca co 10 minut).
Linia tramwajowa 3 kursuje bez zmian.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
tramwaje
127+128 Perło
barwy zakł. 255 TP S.A.
biały
podkład
Marcin Pejski

Lublin
Tabor
A Jeszcze przed świętami na linie wyjadą dwa
pierwsze midibusy zakupione przez MPK. Do końca
lutego pojawi się łącznie 10 pojazdów marki Kapena, nabytych za pieniądze uzyskane od gminy za
straty firmy w 1998 roku. Producenta midibusów
wyłoniono w przetargu pod koniec października.
Busy wyjadą na linie mniej uczęszczane przez pasaŜerów, prawdopodobnie pokaŜą się takŜe na ul.
Willowej, gdzie dotychczas komunikacja miejska nie
kursowała.
A Przewoźnik Marko, obsługujący linie 6, 9, 10,
22, 57 wyremontował zakupionego niedawno jelcza
M11, montując mu między innymi nową ścianę tylną. Pojazd otrzymał numer 227 w Miejskiej Komunikacji Prywatnej, a kursuje głównie na linii 57.
Linie
A Fetowanie stałego uruchomienia weekendowych linii nocnych okazało się przedwczesne. Od
08.12. MPK zlikwidowało kursowanie tychŜe w noce
z niedzieli na poniedziałek. Jedyną przyczyną jest
mniejsza ilość pasaŜerów, którzy decydują się na
podróŜ w tym czasie. Urząd Miejski do komunikacji
nocnej nie dopłaca. PasaŜerowie mogą się więc
pewnej nocy bardzo zdziwić, gdy okaŜe się, Ŝe Ŝaden mikrobus się nie pojawi.
Rozmaitości
Tr W zasadzie ta informacja powinna znaleźć się
w dziale „Z pamiętnika lakiernika”, jednak sporym
zaskoczeniem jest malowanie trajtka nr 765.
Oprócz tego, Ŝe zachwala on salon sprzedaŜy tele-
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fonów komórkowych na pudle, oklejono mu szyby
na biało. Co to daje – nie wiemy, ale jest to drugi
taki przypadek w Polsce po tyskim 001, który zachwala spodnie spod znaku gwiazdy. Zastosowanie
folii-siatki obserwowaliśmy juŜ od początku roku ale
z umiarem (np. reklamy Rala czy teŜ Ktsu), jednak
jest to pierwszy tak powaŜny przypadek oklejenia
całości i oby na tym jednym się zakończyło.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
trolejbusy
785 Provident Dolina Nidy 824 Supon
exWarszawa
Rafał Tarnawski, Maciej Zyśko

Łódź
Rozmaitości
T 14.12. pierwszy raz w miasto wyjechał tramwaj
z Mikołajami. W odróŜnieniu od lat poprzednich nie
był to zabytkowy Herbrand, czy Lilpop, tylko solówka 805Na-1713. Wagon wystrojono łańcuchami
choinkowymi i napisami „Tramwaj z Mikołajami”
oraz „10 lat działalności MPK-Łódź Sp. z o.o.” Wewnątrz ustawiono choinkę, a pracownicy ZKT-1
przebrani za Mikołajów na postojach rozdawali gadŜety – kalendarzyki, długopisy, itp. Wagon wyposaŜono dodatkowo w zewnętrzne głośniki, z których
popłynęły kolędy. 1713 wyjechał z ZKT-1 o godzinie
13, kończąc przejazd o 19. Podobnie jeździć będzie
codziennie, do 22 grudnia włącznie. Trasy przejazdów pomyślano tak, by – w przeciwieństwie do lat
poprzednich – zaliczyć całą sieć.
Łukasz Stefańczyk

Płock
Tabor
A Rozstrzygnięty został przetarg na dostawę
sześciu nowych autobusów dla KM Płock. Wygrał
go Solaris Bus & Coach. Solarisy U12 mają być dostarczone do połowy grudnia. Poprzedni zakup 4
nowych autobusów miał miejsce ubiegłym roku.
Rozmaitości
! Zakończył się protest w KM Płock. Zaraz po
ogłoszeniu wyników drugiej tury wyborów samorządowych, 21.11. nowy prezydent Płocka, Mirosław
Milewski, odwiedził zajezdnię. Pracownicy przywitali
go gorąco, gdy ogłosił, Ŝe wstrzymał proces zdobywania przez gminę Płock 100% udziałów spółki,
zapoczątkowany przez stare władze. Była to zarazem pierwsza decyzja nowego prezydenta.
Jakub Putyra

Poznań
Tabor
A Temperatura sięgająca juŜ minus 10ºC potrafi
niestety „unieszkodliwić” nowoczesne i delikatne
autobusy niskopodłogowe. Aby nie dopuścić do
sparaliŜowania albo raczej zamroŜenia porannych
kursów, w słuŜbie pozostają niekiedy wozy linii
nocnych, które są przedysponowywane na linie
dzienne.
A Kamer i monitora dorobiły się dwa SU12 z nowej dostawy i jeden SU18. Urządzenia tworzą system monitoringu zabezpieczający pojazd przed
ewentualnymi dewastacjami. Monitor umieszczono
w kabinie kierowcy, jedną z kamer centralnie z
przodu koło lusterka wewnętrznego, a drugą z tyłu
wozu. Pytanie tylko, czy kierowcy widząc, Ŝe coś
się dzieje nie tak, zechcą zareagować. Jednostko-

wy koszt systemu to 22 tysiące złotych. Nowe solarisy po raz pierwszy wyjechały na linię 16.12. Prawdopodobnie 1340 obsługiwał Asa, a 1341 śmigał na
63/8. Obecna generacja U12 (1337–41) znacznie
róŜni się w porównaniu z dotychczas jeŜdŜącymi
U12 (1334–36). Wygospodarowano w nich większy
procent niskiej podłogi, która sięga teraz kawałek
za drugie drzwi (zbiornik paliwa znajduje się po
prawej stronie nad przednim nadkolem. W porównaniu z poprzednimi modelami, w nowych nabytkach ładniej zabudowano komorę silnika (na wzór
wersji berlinskiej). RównieŜ zmiany wkradły się do
stanowiska pracy kierowcy, gdzie typowo solarisową deskę rozdzielczą zastąpiono pulpitem VDO (jak
np. w MANach). Z zewnątrz jedyną zauwaŜalną
róŜnicą jest klimatyzator który „przewędrował” z tyłu
autobusu na przód (obecnie jest centralnie nad siedzeniem kierowcy.
A Dwa nagie szkielety naleŜące do niezidentyfikowanych poznańskich ikarusów 280 stoją „na
warsztacie” w ZNA Biskupice. Zaś kolejny autobus
tego typu jest juŜ w lakierni.
A RównieŜ z Biskupic na ulice Poznania wróci
niebawem jeden z ikarusów 260. Będzie to 1735
lub 1740. W hali kontroli pojazdów stoją SU12-1382
– jak w zeszłym miesiącu – oraz MAN NL223-1039
z napisem „Jazda próbna” na wyświetlaczu.
A Po ataku marketingowym sieci sklepów Hypernova, której reklamy pojawiły się na tylnych szybach 99% liniowych autobusów, przyszedł czas na
Panadol Rapid. Jest promowany w ten sam sposób,
czyli nieprędko będziemy mogli podziwiać świat zza
tylnych okien...
T 09.12. kanciak numer jeden na świecie, czyli
zabytkowy 102N-1 został przekazany do naprawy
głównej. Dziękujemy!
T Od niepamiętnych czasów jedyną poznańską
tramwajową linię nocną obsługuje legendarny wagon GT8-657. W razie awarii pasaŜerowie mogą liczyć na dublera, czyli GT8-651. Właśnie te wagony
przewidziane są do obsługi bimbowej nocki, bo zainstalowano w nich radiotelefon. Przez ostatnie trzy
tygodnie na nocce jeździł 651. Jednak nocą z
30.11. na 1.12. 651 zepsuł się, skutkiem czego w
roli N21 występował wóz 656.
Magazyn 995
02.12. Na pętli Sobieskiego z szyn wyskoczył
drugi wózek pierwszego wozu w składzie 226+225
(16/7). Incydent miał miejsce, gdy tramwaj wycofywał się z wewnętrznego toru by wjechać na zewnętrzny. Dzięki sprawnej interwencji Kruppa pętla
była nieprzejezdna tylko przez 8 minut. Pechowe
stopiątki następnie ewakuowały się do zajezdni.
04.12. Późnym wieczorem wyjeŜdŜający z Ŝeberka pętli Dębiec rezerwowy holender 868 wyskoczył
z szyn drugim wózkiem na krzyŜownicy. W takim
stanie przejechał jeszcze 19 metrów, gubiąc kloc
przy drugim wózku i gnąc osłonę przy nim. Wstawianie bimby na tory nie spowodowało wstrzymania
ruchu, jednak na miejsce profilaktycznie wysłano
jeden zatramwaj.
05.12. Kiedy wszystkie grzeczne dzieci juŜ spały,
na ul. Grunwaldzkiej w rejonie Grotkowskiej i pętli
Budziszyńska wystąpił zanik napięcia w sieci. Jak
się okazało, zbuntowała się przeciąŜona podstacja.
Na ul. Grunwaldzkiej prądu nie było przez 25 minut,
a na pętli, która uwięziła 3 tramwaje, 10 minut krócej.
06.12. O godzinie 10:30 na skrzyŜowaniu ulic Winiarskiej i Szydłowskiej BMW władowało się wprost
pod helmuta nr 612, który kierował się jako 9/6 na
Piątkowską. Prowadzącą samochód kobietę prze-

wieziono do szpitala. Przez 3 kwadranse trasa była
nieprzejezdna – kursowała komunikacja zastępcza
z pętli Piątkowska. W korku utknęło 6 tramwajów.
W bimbie uszkodziły się tylko pierwsze drzwi, BMW
wyglądało zaś jak pogięta puszka od piwa.
07.12. Z os. Sobieskiego na Starołękę jako 12/9 jechała sobie tatra nr 408. Na ul. Roosevelta, za
skrzyŜowaniem z ul. Bukowską, wystąpił w niej brak
rozruchu. Była wtedy godzina 5:48. Przyjechało
więc pogotowie techniczne marki Iveco. O godzinie
6:10 podjęto próbę zepchnięcia tramwaju przez
11/4 (92+91). Niestety, po około 15 metrach takiej
jazdy zatarła się oś w tatrze. W międzyczasie przybyły 4 kolejne zespoły ZSR. NiezaleŜnie wysłano
takŜe radiowóz Nadzoru Ruchu do zajezdni przy ul.
Fortecznej po pracowników serwisu HCP stale tam
dyŜurujących. Po kolejnych próbach udało się uruchomić tramwaj tak, Ŝe pozwolił się spychać. W ten
sposób tatra doturlała się ul. Głogowską za skrzyŜowanie z Hetmańską. Tam ponownie zatarły się
osie i spod tramwaju zaczął się wydobywać dym.
Do akcji włączyli się pracownicy HCP, którzy odczarowali bimbę. Dzięki temu dała się zepchnąć na S1
– bramy zajezdni przekroczyła o godzinie 7:12, a
więc po 84 minutach od wystąpienia awarii!
Wszystkiemu winna okazała się awaria komputera.
Po jego naprawie przez serwisantów, o 7:52 tatra
samodzielnie zjechała na S3. Nietrudno sobie wyobrazić, Ŝe ruch w centrum był sparaliŜowany: 6
jeździła przez Kaponierę i Towarową, 8 przez Kaponierę, Towarową i Most Dworcowy, a 5, 11 i 14
przez Grunwaldzką, Reymonta i Hetmańską. Na
nieczynnym odcinku udzielały się bohatersko 3 ikarusy: 1149, 1169 i 1173.
07.12. WyjeŜdŜający z toru odstawczego pętli Dębiec holender 868 (rezerwa za 2/5) znów wykoleił
się na krzyŜaku, ale tym razem trzecim wózkiem.
Na miejsce przybył Krupp, ale okazało się, Ŝe jest
uszkodzony. W związku z tym zastosowano podnośniki hydrauliczne. Przy okazji urwała się poprzeczka międzytorowa. Wszystko to spowodowało, Ŝe
pętla była nieprzejezdna aŜ przez 70 minut – pozostałe tramwaje zawracano przez zajezdnię Madalińskiego. Holender następnie zjechał do zajezdni,
ale prędko się zrehabilitował wyjeŜdŜając ponownie
na miasto. Do czasu wznowienia ruchu kursowały 2
zatramwaje.
09.12. O godzinie 17:50 z budynku dyrekcji w zajezdni przy ul. Głogowskiej oderwała się linka odciągowa sieci trakcyjnej lekko uszkadzając zaparkowane nieopodal firmowe renault megane.
10.12. Na ul. Wojciechowskiego w stojący na przystanku autobus linii 90/7 (neoplan nr 1372) walnęło
z tyłu renault thalia. Na miejsce przybyła jednostka
ratownicza straŜy poŜarnej. Ranną kobietę, która
kierowała samochodem, odwieziono do szpitala. Z
autka nie za wiele zostało, w autobusie wgniótł się
tylny zderzak oraz zgięła rura wydechowa.
11.12. Pod wieczór na skręcie z Mostu Teatralnego
w prawo w Roosevelta urwał się kloc hamulca szynowego przy trzecim wózku helmuta 659, który jechał sobie jako 9/2 na Piątkowską. Spowodowało to
wykolejenie tramwaju i zmusiło Kruppa do interwencji. Wstrzymanie trwało pół godziny, a następne
pół rozładowywanie przez Nadzór Ruchu powstałych korków.
11.12. Po południu na ul. Królowej Jadwigi nieopodal przystanku Serafitek pękła śruba odciągu sieci
trakcyjnej. Zerwany odciąg spadł na jezdnię, na
szczęście nie wyrządzając Ŝadnych szkód. Naprawa trwała pół godziny – w tym czasie tramwaje kierowano objazdami.
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12.12. Późnym wieczorem desant na torowisko
tramwajowe przy hotelu Novotel na ul. Królwej Jadwigi wykonał ford fiesta. Wylądował na dachu, wbijając się w płotek na międzytorzu. Następnie z pojazdu zaczęło wyciekać paliwo i olej. Usunięcie barykady zajęło słuŜbom ratunkowym godzinę. Do tego czasu linie 6 i 12 kursowały przez ul. Strzelecką i
Podgórną.
15.12. O godzinie 5:31 wyjeŜdŜający z Gajowej na
7/5 GT8-656 na ul. Głogowskiej (przy Dworcu Zachodnim) połamał pantograf. Zrobił to tak nieszczęśliwie, Ŝe zerwał linkę naciągową sieci, uszkodził 3
poprzeczki i spowodował obwis sieci na wysokość 2
metrów tak, Ŝe moŜna by na niej wieszać pranie.
Cerowanie pajęczynki trwało przeszło 2 godziny.
Linie 5, 8, 11 i 14 kierowano objazdem przez ul.
Grunwaldzką, Reymonta i Hetmańską. Górczyn z
Kaponierą usiłowały łączyć 4 autobusy zastępcze.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed.
obecna
uwagi
pojazdu reklama
reklama
autobusy
1041 barwy MPK Szkoła języko- wa
1086 barwy MPK Chata Polska 1318 Anonse
Biuro Ogłoszeń 1407 biały
barwy MPK
1422 Nida Gips barwy MPK
1518 barwy MPK Solac
1535 barwy MPK barwy MPK
po NG
1735 Calcium
barwy MPK
tramwaje
114+113 El Bau
barwy MPK
po NG
180+179 barwy MPK Asmag
186+185 barwy MPK AdreaTell
664 Malta
barwy MPK
Trading
868 Leasing
barwy MPK
BZWBK
Adam Białas, Piotr Buczkowski, Krzysztof
Dostatni, Adam Konieczka, Grzegorz
Narkiewicz, Łukasz Nowicki, Marcin
Przychodny, Maciej Rudzki

Swarzędz
Tabor
A Do zajezdni WiraŜ-Busu mieszczącej się w
Garbach Wielkich z naprawy głównej w Solcu Kujawskim wrócił gniot nr 017, a juŜ niedługo powróci
kolejny – 016. Jelcze PR110-001 i 007 czekają pod
płotem na ewentualnego kupca lub kasację.
Karol Cieśla

Szczecin
Tabor
A Szczecińskie spółki autobusowe zakupiły
wspólnie 10 MANów NL223. Autobusy dojechały do
Szczecina na przełomie listopada i grudnia; od 4.12
kursują na prawobrzeŜu, a od 5.12 na lewobrzeŜu
miasta. Autobusy z SPA Klonowica otrzymały numery 1201–1205, zaś SPA Dąbie nadało swoim
numery 2201–2205, zgodnie z wprowadzonym
jeszcze za czasów WPKM (1990 r.) systemem numeracji. Jak łatwo się domyślić, rozpoczęła się rzeź
wśród jelczy M11. SPAD na wieczny odpoczynek
wysłał na razie busy 363, 2510 i 2514.
A Jako uzupełnienie informacji z poprzedniego
numeru podajemy, Ŝe „nowy” autobus w PKS Gryfice to neoplan N421 z 1989 r.
T Wielkie sprzątanie zajezdni trwa. Ekipa z palni7

kami dokonała egzekucji wagonów B4 (l) nr 553 i
GT6-907. Od początku października pocięto juŜ 10
wagonów.
Linie
A 12.12. uruchomiono jedenastą juŜ bezpłatną linię, a drugą fundowaną przez targowisko. Autobus
709 jedzie z Rugiańskiej (pętla 69) przez ul. Komuny Paryskiej, Przyjaciół śołnierza, Warcisława,
Orzeszkowej, Krasińskiego, Duńską, Szczecińską,
Rostocką do ryneczku przy ul. Rostockiej.
Rozmaitości
! Drogowcy poradzili sobie z załataniem dziury w
wiadukcie na ul. Lubeckiego. Przy okazji usunięto
niestety fragmenty starych szyn, a poniewaŜ specjaliści powołani przez ZDiTM uznali, Ŝe przyczyną
awarii było zbieranie się wody na torach, przy powaŜniejszym remoncie zostaną one prawdopodobnie całkowicie usunięte. Obecnie są to największe
pod względem długości pozostałości po dawnych
trasach tramwajowych w Szczecinie.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
pojazdu reklama reklama
autobusy
655 poprzednie barwy zakł.
barwy zakł. SPPK
(miejskie)
2099 Ford Nad barwy zakł.
Odrą
2298 barwy
barwy zakł.
kremowoczerwone
2602 PCK
barwy zakł.
tramwaje
604 Ford Nad barwy zakł.
Odrą
768+767 barwy zakł. barwy zakł.
1019+1020 Géant
barwy zakł.
1029+1030 barwy zakł. Rooibos/
Astra
1043+1044 Astra/Diuna/ barwy zakł.
Safari
1049+1050 barwy zakł. Rooibos/
Astra

uwagi
po remoncie
-

Jacek Kalicki, Olaf Skrzymowski

Tarnowskie Góry
Tabor
A Pojawiający się na róŜnych liniach MZKP prywatny ikarus 260 o numerze rejestracyjnym SPI
H672 przeszedł wymianę foteli. Niestety, dla miłośników to duŜa strata, bowiem dotąd posiadał jedyne w swym rodzaju fotele z kremowym obiciem.
Smaczku sprawie dodaje fakt, Ŝe dawniej autobus
ten był przegubowcem. W NRD skąd pochodzi, dokonano przeróbki, zachowując nietypowy układ poręczy.
Bartosz Mazur

Tychy
Rozmaitości
Tr 30.11. z dwumiesięcznym opóźnieniem, spowodowanym oczekiwaniem na dostawę nowego pojazdu, odbyła się w Tychach impreza z okazji 20lecia uruchomienia trolejbusów w tym mieście. Kilkudziesięciu miłośników z róŜnych miast, między
innymi z Ostrawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania,
czy Warszawy odbyło zorganizowaną przez spółkę
Tyskie Linie Trolejbusowe przejaŜdŜkę najnowszym
nabytkiem firmy – solarisem Trollino 12T-004’’’ po
8

całej tyskiej sieci trolejbusowej oraz zwiedziło zajezdnię przy ulicy Towarowej. Pogoda wprawdzie
nie była najlepsza, ale humory dopisały i atmosfera
była wspaniała. Sto lat dla tyskich trajtków!
Jakub Jackiewicz

Warszawa
Tabor
A Sprostowanie. Podana w poprzednim numerze
kwietniowa data wpisania na stan wozu 5254, kursującego obecnie w historycznym malowaniu, tyczy
się pierwszych ikarusów 280.37A (5250 i 5251), natomiast 5254 był elementem późniejszej dostawy,
która dotarła do Warszawy na początku 1993 roku i
został wpisany na stan 11.01. tegoŜ roku. Za pomyłkę przepraszamy. Przy okazji nadmieniamy, Ŝe
autobus ten miał parę dni temu kolizję (jakiś baran
wjechał mu autem w lewe naroŜe) i w związku z jego ponowną wizytą w warsztatach T-4 (od dnia
12.12.), została odwołana na czas nieokreślony
planowana na dzień 15.12. impreza z jego udziałem. Wyjaśniamy teŜ, Ŝe ww. autobus ma silnik o
mocy 310, a nie 330 KM.
T Wolski wagon 105Na-1078 dalej stoi nieruszony po swojej kolizji z Ŝoliborskim kolegą o numerze
1157, który juŜ dość dawno wrócił do ruchu. Został
przestawiony tylko na inny kanał. R-1 wyklepało za
to rozbitą bulwę 2134, która znów wozi pasaŜerów.
T Zakład R-4 naprawił juŜ teŜ stopiątkę numer
1161, która kilkanaście dni temu została najechana
przez mokotowskiego 105Na-1154. Ten drugi wagon z wypadku wyszedł znacznie gorzej i obecnie
stoi odstawiony na R-3 w oczekiwaniu na naprawę.
Razem z nim dalej stoi teŜ skład 1172+1173, który
w zamierzchłych czasach przywalił w IK280-2726
na rondzie Dmowskiego. Wagon 1172 przełamał
się i oczekuje na NG w warsztatach T-3. Ponadto
zakład R-4 wyremontował teŜ rozbity w wypadku z
berlinką 2407 wagon 13N-834. Wspawano mu
fragment tyłu – górną krawędź dachu – od kasacyjnego wozu 13N-529.
T W dniu 04.12. na przegląd techniczny w zakładzie R-2 Praga trafił skład 105Na 1230+1229, który
połamane miał oba pantografy [czytaj w „Magazynie
995” – przyp. red.]. Kierownictwo zajezdni wpadło
na pomysł, aby na wagonie 1230 (i tylko w nim) zainstalować nowy model pantografu sprowadzony z
Niemiec (w odwiedziny przyjechała nawet delegacja
z tego kraju). Dokładny typ odbieraka jest na razie
nieznany, ale przystankowi szpiedzy juŜ działają.
Ogólnie pantograf prezentuje się całkiem ładnie:
jest srebrny i posiada dość oryginalna kołyskę. Niestety, kosztuje teŜ 24 tysiące złotych.
T 25.11. skreślono ze stanu inwentarzowego wagon 105Nb-1382, rozbity podczas zajezdniowych
manewrów na R-3 w dniu 25.01.2001 r. (uderzenie
w słup trakcyjny bokiem wozu, co zaowocowało
zwichrowaniem pudła). JuŜ dwa dni później trafił on
do warsztatów T-3 celem rozbiórki. Ciekawostką
jest, Ŝe to pierwsza w historii stopiątka, która została zdjęta ze stanu inwentarzowego nie przechodząc
wcześniej ani jednego remontu. Tym samym ilostan
wozów tramwajowych w Warszawie zmniejszył się
do 860 sztuk. Warto dodać, Ŝe kolega ze składu
(czyli wóz 1381) teŜ został uszkodzony w tym zdarzeniu i dalej czeka na remont. Tym razem to juŜ
planowe NG, bo po wypadku R-3 wyremontowało
mu przód. Poza tym 105Nb-1381 stracił reklamę na
rzecz barw zakładowych.
T Wolskiemu składowi 105Na 1074+1075 sprezentowano podczas remontu wyjścia bezpieczeństwa. To niespotykane, bo do tej pory montowano
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je tylko podczas NG II, z wyjątkiem rzęchów na
10xx.
T Praski wagon 105Na-1280 stracił po zderzeniu
gniazda z przodu. Obecnie został mu tylko kranik
uziemienia i puszka od prawego gniazda WS (po
lewym gnieździe nie ma juŜ śladu). Tak więc R-2
Praga ma kolejnego „kulfona” bez gniazd – pierwszym, który je stracił z tyłu w nieplanowany sposób
był wóz 1257.
T Na Woli dalej trwa wielkie wymiana gniazd w
tyrystorach. Oprócz składów wymienionych w poprzednim numerze, mają je juŜ: 2024+2025,
2026+2027, 2030+2031, 2032+2033, 2034+2035
oraz 2036+2037.
T Wieści z T-3. Dnia 04.12. w hali znajdowały się
następujące wagony: 399 (rozebrany, dzień później
pojechał na Obozową), 1008 (rozebrany, bez przodu od bulwy numer 2074, który leŜał obok na ziemi;
na T-2 pojechał dnia 11.12.), 738 (w trakcie rozbiórki), 1382 (podobnie). Stał teŜ szkielet berlinki
2412, który będzie tamŜe złomowany – nie da się
go przewieźć do T-2 na wózku technologicznym.
Poza halą od ul. Jaktorowskiej stały wozy: 700 i
616, a od strony ul. Siedmiogrodzkiej 1011, rozbity
K numer 2407 oraz kilka lorek ze złomem. Dnia
06.12. do hali trafił wóz 700, a trzy dni później 1011.
T Wieści z T-2. Na Obozowej pocięto całkowicie
wagony 547 i 399. Obecnie na placyku stoi 1088’’,
a między halami 1008 i 777.
Linie
A Od 30.11. od godziny 23:00 do 02.12. do godzin porannych autobusy linii: 137, 183 i 415 kursowały trasami objazdowymi, gdyŜ na ul. Marsa w
rejonie ul. Płatnerskiej zapadła się jezdnia. PoniŜej
podajemy trasy objazdowe:
- linia 137 od skrzyŜowania Ilskiego/Marsa ulicami:
Marsa – przejazd przy stacji PKP Warszawa
Rembertów – Cyrulików – gen. Chruściela – StraŜacką – śołnierską – Marsa i dalej stałą trasą
(tylko w kierunku pętli Wiatraczna);
- linia 183 od skrzyŜowania Marsa/śołnierska ulicami: śołnierską – StraŜacką – gen. Chruściela –
Cyrulików – przejazd przy stacji PKP Warszawa
Rembertów – Marsa – Ilskiego i dalej bez zmian
(tylko w kierunku os. Zielona);
- linia 415 od skrzyŜowania Marsa/śołnierska ulicami: śołnierską – StraŜacką – gen. Chruściela –
Cyrulików – przejazd przy stacji PKP Warszawa
Rembertów – Marsa – Ilskiego i dalej bez zmian
(w obu kierunkach).
A To nie koniec zmian. TakŜe od dnia 02.12. linie
318 (Bródno (Suwalska) – Ursynów Płd.) i 416
(Bródno (Suwalska) – Gocław) scalono w jedną linię 416, kursującą po trasie: Bródno (Suwalska) –
Łabiszyńska – Łojewska – Chodecka – (powrót:
Chodecka – Kondratowicza – Łabiszyńska) – WyR
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Sklep modelarski „Pantera”, ul.
Gąsiorowskich 3, tel. 866-46-42,
poleca modele:
- kolejowe,
- lotnicze,
- pancerne,
- inne.
W sklepie „Pantera” otrzymacie
bezpłatnie Przystanek.

A

szogrodzka – Bartnicza – Wysockiego – OdrowąŜa
– 11 Listopada – Szwedzka – aleja Solidarności –
Targowa – aleja Zieleniecka – rondo Waszyngtona
– Waszyngtona – Saska – Egipska – BoraKomorowskiego – Fieldorfa – Wał Miedzeszyński –
Trasa Siekierkowska – most Siekierkowski – Trasa
Siekierkowska – aleja Witosa – aleja Sikorskiego –
Dolina SłuŜewiecka – Rosoła – Jastrzębowskiego –
Herbsta – Pileckiego – Ciszewskiego – Ursynów
Płd. Linia 416 na nowej trasie kursuje tylko w dni
powszednie w godzinach 4:30–20:00 z częstotliwością w godzinach szczytu co 15, a poza godzinami
szczytu co 30 minut. Obsługę zapewniają zajezdnie
MZA Ostrobramska – dwie brygady całodzienne i
pięć szczytowych oraz Stalowa – trzy brygady całodzienne. Tym samym linia 318 została zlikwidowana.
A W poprzednim numerze błędnie podaliśmy datę zakończenia robót drogowych na ulicy WybrzeŜe
Kościuszkowskie. W rzeczywistości sprawa ma się
następująco: autobusy linii: 162, 185, 362 i 609 powróciły na swoje stałe trasy dopiero 03.12., a nie,
jak podano, 25.11. Przepraszamy.
A Zakończenie robót przy modernizacji ul. Szymanowskiej umoŜliwiło 04.12. powrót autobusów linii: 127, 174, 503, 518 i 607 na stałe trasy.
A Z uwagi na budowę kanalizacji i konieczność
wprowadzenia na ul. Estrady ruchu jednokierunkowego na odcinku między ul. Akcent a ul. Arkuszową
– tylko w kierunku Arkuszowej – od dnia 4.12. od
godziny 11:00 do odwołania, na okres około 3 tygodni autobusy linii 110 jadące w kierunku pętli Cmentarz Północny-Brama Zachodnia kursują trasę objazdową, przebiegającą od skrzyŜowania Wólczyńska/Arkuszowa ulicami: Wólczyńską – Estrady (bez
podjazdów do przystanków: Cm. Północny-Brama
Gł. i Cm. Północny-Brama Płd.) i dalej stałą trasą.
A Awaria sieci cieplnej wymusiła wprowadzenie
na ul. Broniewskiego ruchu jednokierunkowego (na
odcinku między ul. Krasińskiego a ul. Włościańską)
– tylko w kierunku Włościańskiej. Dlatego od dnia
06.12. od godziny 21:00 do dnia 09.12. do godziny
5:00 autobusy linii: 103, 121, 148, 520, 608 i 612
jeździły od skrzyŜowania Broniewskiego/aleja Armii
Krajowej w kierunku śródmieścia zmienionymi trasami:
- linia 103 – aleją Armii Krajowej – Powązkowską –
Krasińskiego – Broniewskiego i dalej bez zmian;
- linie: 121, 148 i 520 – aleją Armii Krajowej – Powązkowską – Krasińskiego i dalej własnymi trasami;
- linie 608 i 612 – aleją Armii Krajowej – Powązkowską i dalej stałymi trasami.
A Z uwagi na imprezę organizowaną przez Stowarzyszenie Nowy Świat w dniu 07.12. od godziny
8:00 do godziny 21:00 zamknięta była dla ruchu kołowego ul. Nowy Świat na odcinku od ul. Świętokrzyskiej do ronda de Gaulle’a. W tym czasie autobusy linii: 100, 111, 116, 122, 175, 180, 195, 503 i
518 kursowały zmienionymi trasami:
- linia 100 – od ronda de Gaulle’a: Alejami Jerozolimskimi przez rondo Dmowskiego – Marszałkowską – Świętokrzyską – Nowym Światem – Krakowskim Przedmieściem i dalej bez zmian (tylko
w kierunku krańca Pl. Zamkowy);
- linia 111 – od ronda de Gaulle’a: Alejami Jerozolimskimi – przez rondo Dmowskiego – Marszałkowską – Świętokrzyską – Nowym Światem –
Krakowskim Przedmieściem i dalej stałą trasą;
- linie: 116, 122, 180, 195, 503 i 518 – od ronda de
Gaulle’a: Alejami Jerozolimskimi – (powrót: Alejami Jerozolimskimi – Bracką – pl. Trzech KrzyŜy)
– przez rondo Dmowskiego – Marszałkowską –

Świętokrzyską – Nowym Światem – Krakowskim
Przedmieściem i dalej własnymi trasami;
- linia 175 – od ronda Dmowskiego ulicami: Marszałkowską – Świętokrzyską – Nowym Światem –
Krakowskim Przedmieściem i dalej bez zmian (w
obu kierunkach).
A Po tygodniu od poprzedniej zmiany, czyli od
09.12. po raz kolejny skorygowano trasę linii przyśpieszonej 410. Tym razem linia została wycofana z
odcinka rondo Jazdy Polskiej – Wilanów i skierowana od ronda Jazdy Polskiej aleją Armii Ludowej –
mostem Łazienkowskim – aleją Stanów Zjednoczonych – Saską – (powrót: Egipską – Ateńską – Wałem Miedzeszyńskim – mostem Łazienkowskim) –
Egipską – Bora-Komorowskiego do pętli Gocław.
Bez zmian pozostały godziny kursowania (w dni
powszednie, w godzinach szczytu z częstotliwością
co 13–15 minut) oraz obsługa tej linii. W dalszym
ciągu zajezdnia MZA Redutowa wysyła trzy brygady szczytowe (w tym jedną niskopodłogową), zaś
zajezdnia MZA Chełmska sześć brygad szczytowych (w tym dwie niskopodłogowe).
A Całkowite zamknięcie dla ruchu ul. Szaserów
na odcinku od ul. Wiatracznej do ul. Garwolińskiej
wymusiło od dnia 06.12. od godziny 23:00 do
08.12. do godziny 9:30 zmianę tras przejazdu linii
102, 188, 523 (w kierunku pętli Olszynka) i 610 (w
kierunku pętli Os. Górczewska). Wyglądały one następująco:
- linie 102 i 610 od skrzyŜowania Dwernickiego/Wiatraczna jechały ulicami Wiatraczną – przez
rondo Wiatraczna – Grochowską – Wspólną Drogą i dalej stałymi trasami;
- linie 188 i 523 od ronda Wiatraczna podąŜały ulicami Grochowską – Wspólna Drogą i dalej bez
zmian.
Trasy objazdowe w kierunku przeciwnym wprowadzone dnia 28.11. obowiązywały takŜe do dnia
08.12. do godziny 9:30.
T W dniach 07–08.12. Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej wraz z Tramwajami Warszawskimi i
Zarządem Transportu Miejskiego uruchomił specjalną linię mikołajkową M, kursującą po trasie
okręŜnej: Potocka – Słowackiego – Popiełuszki – pl.
Grunwaldzki – aleja Jana Pawła II – rondo Zgrupowania AK Radosław – aleja Jana Pawła – rondo
ONZ – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja
Niepodległości – Nowowiejska – pl. Politechniki –
Nowowiejska – pl. Zbawiciela – Marszałkowska –
pl. Konstytucji – Marszałkowska – rondo Dmowskiego – Marszałkowska – pl. Bankowy – Andersa –
Mickiewicza – pl. Inwalidów – Mickiewicza – pl. Wilsona – Słowackiego – Potocka. Linia kursowała w
godzinach 10:00–15:30 z częstotliwością 30minutową; była obsługiwana dwoma wagonami zabytkowymi: N1-607 z 1949 roku i N3-674 z 1952 roku. Specjalną atrakcją była oczywiście obecność
Świętych Mikołajów, które grzecznym dzieciom
wręczały drobne upominki w postaci słodyczy i zabawek.
Magazyn 995
31.11. TuŜ po godzinie 13:00 na rondzie Daszyńskiego wolski 116N 3002 ucałował zad stojącego
na przystanku Ŝoliborskiego składu 105N2k/2000
2124+2125 linii 22. Uszkodzenia pojazdów nie były
zbyt powaŜne (odpowiednio rozbity lekko przód i
tył). Rannych nie było, a zatrzymanie trwało około
30 minut i sięgnęło aŜ pl. Zawiszy. Po kolizji oba
składy ewakuowały się do pobliskiego zakładu R-1
Wola.
02.12. Około godziny 8:00 na moście GrotaRoweckiego zapalił się silnik neoplana. Na szczę-
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ście ogień nie był duŜy i kierowca ugasił go dwiema
pokładowymi gaśnicami przed przybyciem StraŜy
PoŜarnej.
03.12. TuŜ po południu tramwaj linii 36/3 – mokotowski skład 13N 321+302 – uszkodził sieć trakcyjną nad pl. Narutowicza. Straty: wagon 321 – połamany i wyrwany z podstawy pantograf; sieć trakcyjna – zerwany jeden odciąg oraz druty na długości
200 metrów. W to wszystko wjechało jeszcze 44/M3
(praski 105Na 1230+1229) łamiąc sobie oba pantografy. Od razu dało się odczuć brak napięcia na całym pl. Narutowicza. Stały kierunki: Centrum przez
pl. Zawiszy i przez ul. Filtrową oraz kierunek Okęcie. Nie było takŜe wyjazdu z pl. Narutowicza. Zatrzymanie trwało 85 minut. Kursowała linia zastępcza Z/202, obsługiwana przez MZA (5 brygad) i
Connex (jedna Z-ka).
05.12. O godzinie 12:24 na skrzyŜowaniu ulicy
Wiertniczej z ulicą Obornicką pod kołami odkurzacza 7860 linii 522 zginął 81-letni męŜczyzna. Na razie nie wiadomo, czy sprawcą tragedii była sama
ofiara czy teŜ kierowca autobusu nie zachował naleŜytej ostroŜności. Wiadomo natomiast, Ŝe driver
był trzeźwy. Sprawę prowadzi Wydział Ruchu Drogowego KSP.
06.12. O godzinie 7:24 motorniczy mokotowskiego
składu 105Na 1158+1159 (4/2) nie zachował naleŜytej ostroŜności i przytarł na łuku pętli Potocka
wagonem 1158 wagon 633 z Ŝoliborskiego składu
13N 632+633 (47/2). Straty to zarysowany bok w
1158. Zatrzymanie trwało koło 25 minut i utknęło w
nim niecałe 10 składów.
10.12. 10 minut po godzinie 15 na wyjeździe z pętli
Potocka (a właściwie juŜ kawałek za nim) dwoma
wózkami wykoleił się pierwszy wagon, a pierwszym
wózkiem drugi wagon mokotowskiego składu
105Na 1370+1369 (17/3). Gdy jeden z redaktorów
Przystanku przybył na miejsce, akurat wkolejany był
przedni wózek wagonu 1370. Przez około godzinę
panował niezły galimatias. Wóz 1370 przejechał
wykolejony około 15 metrów, po czym wyrŜnął
przodem w kratowy słup trakcyjny. Jego tył skosił
trzy plotki wygrodzeniowe, to samo uczynił przód.
Po wstawieniu na tory i ponownym sprzęgnięciu
skład zjechał z drugiego wozu na pętlę Potocka po
bardzo rzadko uŜywanym skręcie w relacji Huta –
skręt na pętlę. Tam przyczepiono wozy i 105-tki
ewakuowały się do zajezdni. Straty: uszkodzony
przód 1370 i zniszczone fartuchy z przodu, z tyłu
oraz powyginane sprzęgi; 1369 – uszkodzone
sprzęgi i fartuchy z przodu. W czasie zatrzymania
linie 4, 6, 15, 17, 27 i 47 kierowano na trasy objazdowe. Czwórka kursowała na Marymont, a 47 na
Piaski. Reszta linii docierała do Huty normalną trasą (w tę stronę przejazd był moŜliwy), jednak wracała przez ulice Nocznickiego i Broniewskiego do
swoich podstawowych tras. Szóstka z piętnastką
kursowały teŜ aleją Jana Pawła II oraz ul. Stawki. W
czasie wstrzymania ruchu ZTM podstawił kilka autobusów zastępczych ściągniętych z innych linii
(m.in. z 195).
Rozmaitości
! Nie tak dawno otwarto wystawę fotografii starej
Warszawy na antresoli stacji metra Wilanowska, a
Przystanek ponownie wkracza w świat kultury. A to
za sprawą wystawy Imago Polonie poświęconej
największej w Polsce kolekcji map i dokumentów,
wielu unikatowych, Tomasza Niewodniczańskiego,
którą od początku listopada moŜna zwiedzać na
Zamku Królewskim. Na pierwszy rzut oka nie ma
ona nic wspólnego z komunikacja, a jednak... Na
wystawie moŜemy podziwiać kolorową litografię z
9

1880 roku, przedstawiającą plan Warszawy z naniesionymi dokładnie liniami tramwaju konnego!
Warto zauwaŜyć, Ŝe ten środek transportu dostępny
był wtedy w Warszawie dopiero od 14 lat. Mimo to,
linie zaznaczono bardzo starannie, łącznie z zajezdnią na Muranowie. Litografia pochodzi z zakładu F. Kasprzykiewicza i godna jest obejrzenia, jak i
cała wystawa. Bilet kosztuje 15 zł. Zbiory moŜna
oglądać tylko do końca roku. Zapraszamy!
! Na początku grudnia Zarząd Transportu Miejskiego poszedł na rękę pasaŜerom i otworzył na
stacji metra Świętokrzyska filię Działu Kontroli Biletów. Z wszelakimi reklamacjami nie trzeba juŜ jeździć aŜ na R-4 (ul. Pstrowskiego), gdzie mieści się
zeteemowski DKB. Nowa filia mieści się w jednym z
pawilonów (1000G), w podziemnej galerii handlowej
i przyjmuje wszelkie reklamacje. Tym samym odciąŜony został punkt odwołań przy ul. Senatorskiej,
gdzie tworzyły się długie kolejki. ZTM rozwaŜa takŜe moŜliwość otworzenia kolejnych oddziałów w
centrum miasta. Pawilon w metrze otwarty jest od
poniedziałku do piątku w godzinach 7:00–19:00.
MoŜna wygodnie zapłacić karę za jazdę bez waŜnego biletu, uregulować opłatę manipulacyjną lub
złoŜyć pisemną skargę.
! W dniu 11.12. na pl. Bankowym pojawił się
pierwszy z nowo zamówionych przez ZTM słupków
przystankowych. Do końca roku stanie ich jeszcze
kilkanaście, głównie w okolicach Metra Ratusz.
A Od 02.12. Connex ma dwie wtyczki na linii 171
(D17 i D19) przejęte z R-9. Odzyskano je ze 138,
gdzie powróciła Chełmska. Za to na 167 w święto
powróciła R-7 Woronicza. Pierwszego dnia po
zmianach na 171 widziano krótkiego solarisa A-003.
A Dnia 10.12. na linii 175 hasał ikar z Woronicza
o numerze taborowym 5573. Obsługiwał planową 5
brygadę tejŜe linii. A ikarusa na 175 nie widziano
juŜ od dawien dawna, poniewaŜ zgodnie z rozkładem tę linię obsługują tylko wozy niskopodłogowe.
T W dniu 06.12. po mieście jako specjalna linia F
kursował wagon 105Nm-1460. W Mikołajki woził się
on z reklamą wydawnictwa Nowy Świat, które promowało najnowszą ksiąŜkę Izabeli Filipiak „Madame Intuita”. Wagon między 14:00 a 17:00 wykonał
dwa kółka po następującej trasie: Woronicza (pętla)
– Wołoska – Rakowiecka – aleja Niepodległości –
Chałubińskiego – aleja Jana Pawła II – rondo Zgrupowania AK Radosław – aleja Jana Pawła II – pl.
Grunwaldzki – Popiełuszki – Słowackiego – Potocka (krótki postój) – Słowackiego – pl. Wilsona –
Mickiewicza – pl. Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – pl. Bankowy – Marszałkowska – rondo Dmowskiego – Marszałkowska – pl. Konstytucji – Marszałkowska – pl. Zbawiciela – Marszałkowska – pl.
Unii Lubelskiej – Puławska – Metro Wilanowska –
Puławska – Woronicza. Wagon udekorowany był
róŜnymi serpentynami i balonikami. W środku autorka rozdawała autografy. Z tego, co redakcji
„Przystanku” udało się wywęszyć, na luty planowana jest kolejna promocja.
T Przypominamy, Ŝe formalnie obowiązuje zakaz
wypuszczania wagonów typu 13N na linię 23. Jednak na łamach naszego pisma juŜ kilkukrotnie informowaliśmy o wyjątkach. Tak więc wyjątków ciąg
dalszy, a nawet tendencja wzrostowa! W dniu
05.12. R-4 dokonało rzeczy, której po wprowadzeniu zakazu jeszcze nie było. Mianowicie na brygadach całodziennych kursowały aŜ dwa składy 13N.
Oba były w barwach zakładowych, a jednym z nich
był 450+288. Dzień później na 23 zagościł 13N
486+487 takŜe w malowaniu miejskim. Natomiast w
dniu 11.12. na zakazanej dla trzynastek linii mogli10

śmy podziwiać skład 13N 794+650. JakŜeby inaczej – był w barwach zakładowych!
WKD Z okazji 75-lecia wukadki w Grodzisku Mazowieckim przy końcowej stacji otwarto właśnie
Muzeum WKD. Dotychczas liczne eksponaty gromadzono między innymi w Muzeum Kolejnictwa
przy dworcu Warszawa Główna oraz w pomieszczeniu ośrodka kultury w Podkowie Leśnej. Największą atrakcją nowo otwartego muzeum jest model starego wagonu angielskiego z lat 20. serii
EN80, wykonany w skali 1:32 przez Andrzeja Szymiczka z Klubu Miłośników EKD (pan Andrzej jest
teŜ członkiem KMKM-u). Ponadto w muzeum moŜna podziwiać ogromną makietę wagonowni i okolic
stacji w Grodzisku, na której stoją wszystkie modele
jakie kursowały na EKD przekształconej w 1947 r.
na WKD. Nie zabrakło tam poczciwej berlinki, których kilka sztuk kursowało po wojnie właśnie na
ekadce. Wśród nich był teŜ – obecnie zachowany
jako historyczny – wagon K o numerze 445. Nie
wiemy jeszcze, w jakich godzinach muzeum udostępnione będzie zwiedzającym. Wiadomo za to, Ŝe
w niedzielę 15.12. czekała na miłośników niemała
gratka – tego dnia na stacji początkowej Warszawa
Śródmieście WKD w godzinach 10:00–15:00 podziwiali pieczołowicie odrestaurowany wagon
EN80–16s.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
tramwaje
692+691 Warta
Warta
nowa wersja
1022+1014 barwy zakł. Solac
1057 barwy zakł. Ardo
1069+1037 barwy zakł. Olympus 1152+1153 Servisco
Olympus 1214+1215 WBK –
barwy zakł. Leasing
1282+1281 barwy zakł. AscoRutiCal Z notatnika mechanika
numer
typ
koniec
rodzaj
pojazdu pojazdu napr.
naprawy
autobusy
2 260.73A
10.12. NC
4433 120MM
27.11. NC
4439 120MM
25.11. NC
4484 120MM
11.12. NC
6387 260.73A
04.12. NC
tramwaje
480 13N
26.11. NG1
541 13N
02.12. NG1
695 13N
26.11. NG1
831 13N
29.11. NG1
832 13N
29.11. NG1
1016 105Na
29.11. NG1
1048 105Na
29.11. NG1
1150 105Na
29.11. NG1
1151 105Na
29.11. NG1
1319 105Na
02.12. NG2
1320 105Na
02.12. NG2
1327 105Na
26.11. NG2
1328 105Na
26.11. NG2
Robert Człapiński, Grzegorz W. Fedoryński,
Tomasz Igielski, Krzysztof Lipnik, Tomasz
Kaczmarek, Piotr Kraków, Mariusz Mazek,
Robert Sokołowski, Marcin Stawicki, Tomasz
Szydłowski, Villard, Michał Wolański, ztm.news
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Wrocław
Tabor
A W początkowych dniach grudnia do wrocławskiego MPK przybyła tegoroczna partia autobusów
volvo. Zakup obejmował 20 sztuk przegubów 7000A,
które rozdzielono po połowie między zajezdnie 7
(Grabiszyńska) i 9 (Obornicka), nadając im numery
8091–8100 (wozy z Obornickiej) i 8101–8110 (wozy
z Grabiszyńskiej). W zamian kasowane były ikarusy
280 z lat 1984–1985 oraz kilka jelczy M11. Jako Ŝe
dostawy nowych volvo (dostarczono setny autobus)
zbiegały się w czasie z Mikołajkami, MPK postanowiło urządzić festyn. W programie był konkurs z nagrodami (wśród nich bilety miesięczne i gadŜety
Volvo) i przejazd linią specjalną, która wykonała kilka kursów wokół Starego Miasta. W autobusie moŜna było zostać poczęstowanym słodyczami. Z uwagi
na nieliniowe przydzielanie numerów taborowych
nowo dostarczanym autobusom, honory setnego
volvo sprawował autobus o numerze 8108.
Paweł Więcek

Zielona Góra
Tabor
A Wypada nam uzupełnić zamieszczoną w 21
numerze pisma notatkę dotyczącą nowych MAN-ów.
Nadrabiamy zaległość poznawczą i informujemy, Ŝe
kursują one na wszystkich liniach miejskich oraz
zamiejskich 20, 23, 27. Wozy wyposaŜono w nowe
kasowniki, jakich dotąd w Zielonej Górze nie było.
Borys Karwan
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PRZYS T A NEK
bezpłatny dwutygodnik
miłośników komunikacji
miejskiej
kontynuacja Nowinek z Pyrogrodu
Częstochowa

PasaŜer poinformowany?
Swego czasu jeden z kolegów snuł na łamach
Przystanku rozwaŜania na temat wyprzedzania się
składów tramwajowych na Kucelinie i ewentualnej
informacji dla pasaŜerów, a raczej jej braku. Informacja taka jednak istniała przez ponad rok – od
września 2001 począwszy, w formie tabliczki z godzinami odjazdów zawieszonej na przystanku przy
torze wewnętrznym. Choć wyglądem nie róŜniła się
od wydruków na pozostałych przystankach, Ŝadna
w tym zasługa MPK, jako Ŝe umieścił ją tam znany
redakcji miłośnik, a ekipy MPK do końca – do póki
jej nie zdemolowano – nie zorientowały się. Jednak
po wspomnianym wyŜej tekście pracownicy Działu
Organizacji Ruchu postanowili okazać dobrą wolę
wobec pasaŜera (oby tak częściej!) i zawiesili rozkłady na przystankach przy obu peronach, przy
czym kursy wykonywane z toru wewnętrznego
oznaczono literą „W”! MoŜna było wprawdzie wprowadzić w komputerze dodatkową trasę, fikcyjnie
wykonywaną z toru zewnętrznego przez wewnętrzny – wówczas na przystanku zewnętrznym wydrukowane byłyby wszystkie kursy (przy czym „wewnętrzne” z jakimś oznaczeniem), a na wewnętrznym tylko te nieliczne tamtędy przejeŜdŜające. Jest
to jednak kwestia przyjętej koncepcji i najwaŜniejszego – chwalebnego dla MPK – faktu nie zmienia.
Ciekawe jednak, Ŝe nie oznaczono dwóch wjazdów
sobotnich, które mają miejsce jeszcze od poprzedniego rozkładu.
Historia „nowoŜytnych” (bo dawniej teŜ bywały)
wjazdów na tor wewnętrzny rozpoczęła się zgrzytami – w roku 1998 zaplanowano takie mijanki
przez pomyłkę (choć tor był zdemontowany). Analogiczna sytuacja miała miejsce w lutym 2001 roku.
Tor nadawał się do przejazdu, brakowało jednak
chodnika dla pasaŜerów. W obu przypadkach rozkłady w pośpiechu i oczywiście potajemnie, bez
zmiany daty, modyfikowano. Jednak juŜ dwa miesiące później mijanki weszły w Ŝycie na stałe, przy
czym zastosowano je nie tylko przy okazji rzeczywistych wyprzedzeń, lecz takŜe dla zapewnienia
spokoju motorniczym odbywającym przerwę posiłkową. Konieczność ręcznego przekładania zwrotnicy przewaŜyła – tramwajarze woleli w czasie posiłku „podciągać” na zewnętrznym torze i juŜ w grudniu wiele z tych wjazdów anulowano. Obecnie znów
jest ich nieco więcej niŜ jest to konieczne. Organizacja ta została przeprowadzona profesjonalnie.
Tramwajowe „teczuszki” z dokumentami i rozkła-
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dami zawierają między innymi całodzienny wykaz
postojów na Kucelinie z opisem toru i przyczyną jego zmiany, jeśli jest wewnętrzny. Teraz na wiedzę
taką zasłuŜyli takŜe pasaŜerowie.
Rafał Lamch
Gdynia

Krótka historia
jednego saurera
Trolejbusy saurer 4TIILM zostały wyprodukowane
w 1957 roku przez firmy Saurer, SWP, SWS, i R&J
w liczbie 12 sztuk dla szwajcarskiego miasta St.
Gallen. W tym samym roku firmy R&J i Hess wykonały dwie doczepy MOSG/FFA; 14 lat później wyprodukowano kolejnych 6 doczep. W 1992 roku
wszystkie trolejbusy i doczepy trafiły do Warszawy,
gdzie do końca 1995 obsługiwały linię 51 do Piaseczna. Trolejbusy nosiły oznaczenia taborowe
T005’’, T010’’, T011’’, T013’’, T014’’, T016’’, T018’’,
T019’’, T030’’, T031’’ i T036’’. Dwunasty wóz posłuŜył jako skład części zamiennych i nie otrzymał
oznaczenia taborowego, zaś doczepom przyznano
numerację P001–P008. Zawieszenie kursowania linii i brak decyzji w sprawie dalszych jej losów zaowocowały pięcioletnim postojem wszystkich pojazdów pod chmurką. Szwajcarska solidność przetrwała cięŜką próbę i gdy w 2000 roku zapadła formalna decyzja o rezygnacji z trakcji trolejbusowej,
saurery przedstawiały znacznie lepszy stan, niŜ odstawione obok jelcze. Wszystkie „szwajcary” zostały
sprzedane bądź przekazane organizacjom zajmującym się gromadzeniem zabytków techniki. Pomysł
sprowadzenia jednego saurera do Gdyni i ewentualnego remontu pojawił się wiosną 2001 roku, wraz
z powstaniem Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej Vetra. Początkowo przyszłość idei rokowała
pomyślne zakończenie. Załatwiono sprawy formalne z MZA Warszawa, a jednak wszystko dosyć
szybko rozbiło się o kwestię pokrycia kosztów
transportu. Sytuacja okazała się wręcz beznadziejna.
AŜ tu nagle, pod koniec lipca, ni z gruszki, ni z
pietruszki Przedsiębiorstwo Naprawy Taboru Komunikacji Miejskiej Trobus na własny koszt sprowadziło dwa saurery (T010’’ i T014’’, ex-St. Gallen
122 i 128) oraz jedną przyczepkę (P001 ex-337),
wprowadzając miłośników w niemałe zdumienie.
Idea remontu wozów oŜyła, odbyła się nawet prezentacja saurerów dla Zarządu Komunikacji Miejskiej, po czym znów – między innymi z powodu nikłego zainteresowania – ucichła. Ukazało się jedy-
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nie kilka artykułów w lokalnej prasie.
Grudzień 2001 roku przyniósł dobrą nowinę: Trobus z braku pilniejszych działań obiecał zająć się
remontem pojazdów. Na początku stycznia następnego roku rozpoczęto remont T014’’. Po około
trzech tygodniach intensywnych robót tempo naprawy gwałtownie zmalało i saurer stał rozbebeszony w hali Trobusu przez kolejnych kilka miesięcy. W międzyczasie do Gdyni Przybyły kolejne
„szwajcary”, tym razem własność miłośników niemieckich – T011’’ i P 006’’. W połowie czerwca prace szczęśliwie nabrały rozpędu i w dosyć szybkim
tempie złoŜono T014’’ w jedną całość i uruchomiono.
Wstał upragniony dzionek 28 czerwca 2002 roku.
Odbyła się pierwsza jazda próbna wyremontowanego saurera po terenie zajezdni. JuŜ podczas
owego krótkiego przejazdu pojazd wywarł doskonałe wraŜenie na publiczności – pracownikach Trobusu i Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej.
Kolejna, równie spontaniczna jazda po zajezdni odbyła się 2 lipca. Po załatwieniu formalności rejestracyjnych i ubezpieczenia oraz „dopieszczeniu”
wszelkich szczegółów, w dniu 4 lipca saurer po raz
pierwszy wyjechał na ulicę. Wpierw dzielnie pokonał trasę do pętli Cisowa SKM (przez Warszawską i
Owsianą), by następnie Chylońską i 10 lutego dojechać na plac Kaszubski i stamtąd powrócić do zajezdni. W skromnie skrojonej „imprezce” uczestniczyło sporo osób z ZKM-u, w tym dyrektor Olgierd
Wyszomirski, ale podczas jazdy wyszła na jaw
drobna usterka – wibracje silnika trakcyjnego. W
kolejny próbny przejazd 8 lipca wozik wybrał się do
Orłowa, potem trafił do warsztatu celem usunięcia
wibracji silnika. Efekty naprawy sprawdzono juŜ 17
lipca, znów podczas wypadu do Orłowa.
W owym czasie pojawiło się kilka planów znalezienia słuŜby dla „szwajcara”. Wśród nich znalazły
się pomysły obsłuŜenia brygady linii 21 składem
saurer plus doczepka lub zorganizowania bezpłatnej hipermarketowej linii trolejbusowej do jednego z
gdyńskich centrów handlowych. Z planów nic nie
wyszło, bo zainteresowanie władz znów było nikłe.
W efekcie saurer trafił do hali, a potem z powodu
braku miejsca pod bramę Trobusu.
Światełko w tunelu pojawiło się w 10 rocznicę
powstania gdyńskiego ZKM-u. Podczas obchodów
jubileuszu saurer po raz pierwszy został udostępniony szerszej publiczności. 1 października jeździł
na bezpłatnej linii Dw. PKP – Węzeł F. Cegielskiej
w takcie teoretycznie 40-minutowym. Teoretycznie,
bo frekwencja przeszła najśmielsze oczekiwania.
Na tej samej bezpłatnej linii saurer pojawił się
1

ponownie w sobotę, 5 października; tym razem jeździł co godzinę. Podczas obu imprez ZKM ufundował dla pasaŜerów pojazdu upominki: puzzle przedstawiające Trollino 12 na ulicy Świętojańskiej, kartonowe modele autobusów i trolejbusów do samodzielnego sklejania, długopisy reklamowe ZKM oraz
cukierki.
KaŜdy wie, Ŝe historia figle płata. Mimo entuzjazmu pasaŜerów saurer znów trafił na „swoje” miejsce: ze względu na warunki pogodowe przebywa
teraz w hali Trobusu. Póki co właścicielem zarówno
wyremontowanego trolejbusu, jak i oczekującego
na remont drugiego trajtka oraz doczepy jest Trobus. Wszystkie pojazdy znajdują się w ofercie handlowej przedsiębiorstwa i jeŜeli tylko ktoś dysponuje
odpowiednią gotówką, moŜe stać się ich właścicielem. Niestety, mimo duŜej popularności wozu, Ŝadna instytucja nie jest skłonna wziąć na swe barki
cięŜaru sfinansowania zakupu trolejbusu, czym być
moŜe zjednałaby sobie równie wielką sympatię.
Przyszłość zabytku rysuje się nie najlepiej, nic
przecieŜ nie stoi na przeszkodzie, by nabył go ktoś
spoza Gdyni, a nawet spoza naszego kraju. Co
prawda, dotąd nikt nie wykazał wielkich chęci zakupu pojazdu, który na gwałt korzysta z wszelkich
moŜliwych okazji, by choć na chwilę wyrwać się z
zajezdni i zwiedzić coraz to nowe zakamarki tej
największej w Polsce sieci.
Okazją do dłuŜszej i nieco bardziej urozmaiconej
wycieczki po Gdyni stał się dzień 23 listopada, kiedy to po raz pierwszy saurer miał oddać się we
władanie swym największym wielbicielom: miłośnikom komunikacji miejskiej z całej Polski. Jak się
okazało, początkowe obawy organizatorów o zbyt
niską frekwencję i celowe przecieki informacyjne na
zewnątrz rozkręciły niesamowitą akcję reklamową
w mediach tak, Ŝe strach przed pustkami przerodził
się w niepokój dokładnie przeciwny: czy aby wszyscy uczestnicy pomieszczą się do małego trolejbusu. Niepokój najwidoczniej dał się we znaki i głównemu uczestnikowi imprezy. Mając jeszcze w pamięci wielkie tłumy z dziesięciolecia ZKM-u, symulował zwarcie w obwodzie głównym i za nic nie
chciał opuścić terenu zajezdni. W końcu udało się
go przekonać i po rozwiązaniu jeszcze kłopotu natury formalnej (zapodział się gdzieś dowód rejestracyjny), dokładnie z godzinnym opóźnieniem główny
bohater zjawił się pod dworcem głównym, zapraszając do swego wnętrza fanów. Było ich około
pięćdziesięciu.
No i się zaczęło... Na pierwszy ogień poszła najdłuŜsza linia – do Sopotu, skąd po krótkim postoju
przemieściliśmy się z kilkoma fotostopami po drodze na drugi kraniec sieci – na pętlę Cisowa SKM.
Tu miała nastąpić najbardziej oczekiwana atrakcja
imprezy. Większość uczestników opuściła pojazd i
wycelowała weń wszelki moŜliwy sprzęt do utrwalania obrazu. Obsługa spokojnie opuściła pałąki, kierowca zmienił połoŜenie magicznej pomarańczowej
dźwigni pod pulpitem, dał jazdę i... ku zadowoleniu
miłośników i niemałemu zdziwieniu większości gapiów, nasz bohaterski saurer zaczął zwolna sunąć
przed siebie, czerpiąc energię wyłącznie z akumulatorów. Punkt programu, który budził największe
wątpliwości i obawy tak organizatorów jak i uczestników zakończył się pełnym sukcesem. Trolejbus
zdołał bez problemu przejechać bez zewnętrznego
zasilania ponad 100 m. Nie była to jedyna miła niespodzianka, jaka spotkała uczestników na tej pętli.
Otrzymaliśmy bowiem od ZKM-u upominki podobne
do tych, jakich uświadczyli pasaŜerowie październi2

kowych przejazdów.
Dalsza trasa znów wiązała się z uŜywaniem zasilania autonomicznego: najpierw przy prawoskręcie
z Owsianej w Morską, podczas drogi na pętlę Sibeliusa, a zaraz potem przy skręcaniu z Morskiej w
Kartuską gdy kierowaliśmy się do Pustek Cisowskich. W drodze powrotnej daliśmy wytchnąć akumulatorom, pokonując skrzyŜowanie Kartuska /
Morska na wprost. Dalsza trasa wiodła w kierunku
pętli Karwiny Euromarket. Korzystając z postoju na
przystanku przy Dworcu PKP część uczestników
poŜegnała imprezę i od tej pory nasz trolejbus zaczął się wyraźnie wyludniać, gubiąc kolejnych
uczestników na przystankach. Po Karwinach znów
nastąpił powrót do centrum, po czym skierowaliśmy
się na ostatnią juŜ tego dnia pętlę – Stocznia Gdynia, skąd udaliśmy się juŜ prosto do zajezdni na
Redłowie.
Tak dobiegła końca impreza, którą mimo niezrealizowania całego zamierzonego programu (głównie
przejazdu ulicą Dworcową) i małego poślizgu na
starcie, naleŜy chyba zaliczyć do udanych. Dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu imprezy Trobusowi, Przedsiębiorstwu Komunikacji Trolejbusowej
oraz Zarządowi Komunikacji Miejskiej. Specjalne
podziękowania składamy pracownikom Trobusu za
dzielną i skuteczną walkę z himerami naszego trolejbusu, a w szczególności panu Jarosławowi Dombrowskiemu, bo to w duŜej mierze dzięki jego darowi przekonywania saurer zrozumiał, Ŝe wobec
przyjazdu tak licznej grupy wielbicieli, nie ma innego wyjścia, jak ruszyć się z zajezdni, cieszyć swym
widokiem, dostarczając wszystkim rozkoszy jazdy.
Mikołaj Bartłomiejczyk, Jarosław Girstun
Łódź

Wagony sanitarne
i... karawan
Łódzkie tramwaje na ulice miasta po raz pierwszy
wyjechały w grudniu 1898 roku, zaś podmiejskie na
swe trasy ruszyły później – w styczniu 1901 roku.
Miejską komunikację tramwajową w Łodzi prowadziła spółka pod nazwą Kolej Elektryczna Łódzka
(KEŁ), natomiast linie podmiejskie na przykład do
Zgierza, Pabianic czy Konstantynowa obsługiwała
spółka pod nazwą Łódzkie Wąskotorowe Elektryczne Koleje Dojazdowe (ŁWEKD). W okresie stuczteroletnich dziejów miejskiej komunikacji tramwajowej
po ulicach miasta krąŜyło wiele ciekawych z punktu
widzenia technicznego i historycznego wagonów. O
kilku z nich piszemy poniŜej, do Czytelników „Przystanku” zwracając się z pytaniem, czy podobne pojazdy jeździły w innych polskich miastach?
Wojska niemieckie zajęły podczas I wojny światowej Łódź dnia 6 grudnia 1914 r., pozostając w niej
do 11 listopada roku 1918. Nim jednak do tego doszło, w połowie listopada 1914 r., w okolicach Łodzi
stoczono jedną z największych bitew na froncie
wschodnim owej wojny, znaną w historiografii jako
„bitwę pod Łodzią”. W czasie trwania cięŜkich walk
Rosjanie wykorzystywali wagony tramwajów podmiejskich i miejskich do ewakuacji rannych. Normalny ruch tramwajowy w mieście najwyraźniej
musiał być wówczas wstrzymywany, skoro juŜ na
początku zmagań, w dniu 18 listopada 1914 dyrekcja kolejek dojazdowych interweniowała w tramwajach miejskich: „Wobec zarządzenia przez Władze
Wojskowe przewozu rannych do stacji kolejowej
Fabryczno-Łódzkiej prosimy W. Panów o zatrzyma-
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nie prądu na liniach miejskich, aby nasze tramwaje
mogły kursować po mieście”. Aleksy RŜewski, późniejszy prezydent Łodzi (1919–1923), który w tym
czasie pracował jako motorniczy na linii kostantynowskiej tak wspominał te dni: „Wagon tramwajowy
z pogaszonymi światłami posuwał się chyłkiem nocą przez okolicę, która gorzała krwawo (...). Moskale szafowali rozrzutnie materiałem ludzkim i dostarczali nam na pociągi setki rannych, których z pomocą pociągów miejskich odwoziliśmy do szpitali
łódzkich. W pociągu leŜeli jeden na drugim, a krew
ściekała strugą po podłodze.”
Po zajęciu miasta przez Niemców, ci z kolei na
szeroką skalę wykorzystali wagony tramwajów
miejskich do przewozu rannych. Działano według z
góry powziętego planu, dlatego juŜ 5 stycznia 1915
r. niemieckie władze okupacyjne wydały kilka rozporządzeń o przystosowaniu taboru i budowie odpowiednich bocznic do obsługi ruchu sanitarnego.
Jak wynika z realistycznego opisu RŜewskiego,
tramwaje z natury rzeczy nie były przystosowane
do tego rodzaju działań. Ostatecznie zaŜądano
przeróbki kilku wagonów ze składu taboru KEŁ na
wagony sanitarne oraz jednego wozu na wagon do
przewozu zwłok. Na sanitarki Zarząd Spółki KEŁ
przeznaczył dwa wagony silnikowe i dwie doczepki.
Powstały w ten sposób jeszcze w styczniu 1915 r.
dwa zestawy samodzielnych ruchowo pociągów
sanitarnych (silnikowy plus doczepka). Jak do tej
pory nie udało się ustalić pewnej numeracji wszystkich przebudowanych wagonów oraz zakresu prac,
jakie zostały wykonane dla ich adaptacji na sanitarki. Z braku dokumentów archiwalnych musimy się
opierać na skromnej ikonografii. Jedyne znane
zdjęcie zostało wydane w karnecie pocztówek,
przedstawiających Łódź w okresie I wojny światowej. Uwieczniono na nim na jeden ze wspomnianych dwóch zestawów pociągu sanitarnego na terenie zajezdni przy ul. Tramwajowej (pocztówka nr
8 w karnecie dwunastu pocztówek p.t. „Łódź w latach 1914–1916”. Pełne karnety w zbiorach Biblioteki Uniw. Łódzkiego, sygn. I–10929 oraz Muzeum
Tradycji Niepodległościowych, sygn. 9018.). Na
podstawie wspomnianej pocztówki wiemy, Ŝe jeden
z wagonów silnikowych był typu Herbrand U107C
(w Łodzi typy wagonów silnikowych określano nazwą ich producenta uzupełnianą przy większej liczbie odmian oznaczaniem typu silnika lub numerem
odmiany. Tutaj chodzi o wóz z serii 71–90, dostawy
roku 1910, produkcji Fabryki Wagonów d. P. Herbrand&Cie w Kolonii z silnikami AEG typu U107c)
numer boczny 88, natomiast jedna z doczepek była
typu Ryskiego (określenia typów wagonów doczepnych wywodziły się od miejsca ich budowy czy teŜ
siedziby fabryki. W oficjalnych wykazach taboru
uŜywano więc nazw doczepa Petersburska, Ryska,
Belgijska itp. W tym wypadku chodzi o wagony
zbudowane przez Fabrykę Wagonów Russobałt w
Rydze w roku 1899), numer taborowy 204. Zapewne drugi zestaw tworzyła podobna para wagonów.
Na temat zakresu przeróbek dokonanych w wagonach moŜemy spekulować w oparciu o zachowane powojenne juŜ rachunki reparacyjne (wszelkie
konfiskaty mienia i prace wykonane pod przymusem okupantów były skwapliwie rejestrowane jako
szkody wojenne, w nadziei uzyskania odszkodowań
i zwrotu mienia. Powiodło się to tylko w ograniczonym zakresie) za dokonane na Ŝądanie okupantów
roboty. Wykazano tam kwotę 39,45 rubli, co w porównaniu z kosztem 162,69 rubli za przeróbkę podobnej doczepki na wagon-karawan, o którym

jeszcze będzie mowa, było kwotą niewielką. Praktycznym rozwiązaniem dla wagonu sanitarki byłoby
usunięcie długich podokiennych ławek i zamontowanie stelaŜy do noszy dla rannych. Szczupłość
nakładów pozwala domniemywać, Ŝe wnętrza sanitarek pozostawiono prawie niezmienione.
Wraz z przeróbką wagonów, w warsztatach KEŁ
wykonano takŜe 32 pary noszy, ale w jaki sposób
umieszczano je wraz z rannymi we wnętrzu? Rannego trzeba by przenieść ponad osłoną peronową i
przecisnąć się z noszami przez wąskie siedemdziesięciocentymetrowe drzwi przedziału pasaŜerskiego. W tej sytuacji ewentualne wkładanie do wagonów noszy z poszkodowanymi było niewygodne i
musiało stwarzać niebezpieczeństwo, Ŝe ów ranny
zostanie z nich wyrzucony. Być moŜe ograniczono
się do transportu lŜej chorych i rekonwalescentów.
Przystosowanie do funkcji sanitarnej ograniczyło
się więc głównie do zewnętrznej formy. Na wspomnianej pocztówce widać, Ŝe wagony sanitarne
miały wszystkie okna zamalowane do połowy białą
farbą. W środkowych oknach z obu stron, na granicy zamalowania, umieszczono na bielszym niŜ zamalowanie tle czerwony krzyŜ. Stąd nazywano te
wagony „wagonami Czerwonego KrzyŜa”. Dotychczasowy zielony kolor burt oraz typowe oznakowanie wagonów – numer boczny i dwujęzyczna polsko-rosyjska nazwa spółki tramwajowej umieszczone na perłowo-białym pasie pod listwą odbojową –
pozostały przynajmniej początkowo niezmienione.
Rosyjską nazwę spółki na pewno zamalowano w
drugiej połowie 1915 r., po wydaniu przez niemieckie władze okupacyjne nakazu usunięcia z ulic
wszelkich napisów w języku dawnego zaborcy.
Jak wynika z zachowanych zamówień na podstawienie wagonów sanitarnych, najczęściej były
one wykorzystywane do przewozu... grup więźniów
pomiędzy aresztem przy ul. Milsza 29 (Kopernika –
dziś w tym miejscu znajduje się posterunek policji)
a więzieniem przy ul. Targowej 14 (Sterlinga – więzienie było tu do końca lat 60., później mieścił się tu

Sąd dla Nieletnich. Obecnie jest to budynek Instytutu Informatyki Politechniki Łódzkiej). Kilka razy uŜyto wagonów do transportu grup Ŝołnierzy. Gdyby
nie te niesanitarne przewozy, wagony byłyby wykorzystane tylko kilka razy w miesiącu. Przeciętnie w
okresie od połowy 1915 r. do października 1918 r.
rejestrowano do dziesięciu wyjazdów miesięcznie
zgodnych z ich przeznaczeniem.
Dla usprawnienia przewozu rannych przy pomocy
wagonów sanitarnych w tym samym czasie gdy wykonywano ich adaptację, równieŜ na polecenie
władz okupacyjnych, KEŁ zmuszono do budowy
trzystumetrowej jednotorowej odnogi od linii na ul.
Dzielnej (G. Narutowicza) na plac przed obecnym
dworcem Łódź–Fabryczna, zakończonej tak zwanym wekslem, czyli układem torów umoŜliwiającym
zmianę kierunku jazdy. W materiałach archiwalnych
określana jest jako „linia na ul. Skwerowej” (dziś
Polskiej Organizacji Wojskowej). Tramwaje miejskie
od samego początku istnienia zobowiązane były do
budowy takiego połączenia, aliści z róŜnych powodów do tego nie dochodziło. Teraz pod naciskiem
okupanta wybudowano je w czasie trzech mroźnych
tygodni i oddano do uŜytku 30 stycznia 1915 roku.
Zyskali na tym takŜe mieszkańcy Łodzi, poniewaŜ –
równieŜ na polecenie władz okupanta – KEŁ uruchomiła linię łączącą bezpośrednio oba dworce –
Kaliski i Fabryczny – oznaczoną numerem 5. Pomimo posiadania przez KEŁ wagonów sanitarnych,
zdarzały się przypadki rekwirowania przez co bardziej przedsiębiorczych oficerów konwojujących
transporty rannych pociągów liniowych, czyli kursujących po mieście. Zdarzyło się tak 27 lipca 1918
roku. Według raportu motorniczego Kopyckiego i
konduktora Werwasa: „Pociąg 53 (mógł to być numer boczny wagonu 53 ale teŜ mogło oznaczać 3
brygadę na „między-dworcowej” linii 5) o godzinie 3
po południu na krańcowej stacji przy Kolei Fabrycznej [dworzec Łódź-Fabryczna – przyp. red.] został
zarekwirowany przez oficera niemieckiej Armii pod
rannego oficera i zawieziono oficera do szpitala

Czerwonego KrzyŜa (dziś to teren obecnego szpitala WAM przy ul. S. śeromskiego); pasaŜerów oficer
nie pozwolił zbierać. Oficer kazał zdjąć numer pociągu i tablice. Kursy pozostały w porządku tylko Ŝe
w tym jednym nie zabierano pasaŜerów”.
Wiele stałych bądź tymczasowych szpitali wojennych mieściło się w zasięgu transportu tramwajowego. Pociągi sanitarne nie wjeŜdŜały na tereny
szpitalne, zatrzymywały się na ulicy na wysokości
szpitala. Tu zapewne do przenoszenia cięŜej rannych przydawały się nosze wykonane w warsztatach KEŁ.
Poza wagonami sanitarnymi, po Łodzi kursował
równieŜ wagon pogrzebowy, nazywany teŜ „Ŝałobnym” czy „karawanem na szynach”. RównieŜ i w
tym przypadku zachowało się tylko jedno zdjęcie
(m.in. w zbiorach Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, sygn. I–3367. Na zdjęciu podpis:
„Tramwaj pogrzebowy, II.1916”). Powstanie wozu
było ściśle związane z rozkazem okupanta z dnia 5
stycznia 1915 r., dotyczącego urządzenia przez
władze miasta cmentarza dla Ŝołnierzy niemieckich
przy ul. Konstantynowskiej.
Cmentarz Wojskowy o nazwie Bratnia Mogiła to
zapomniany fakt z dziejów okupacji niemieckiej
podczas I wojny światowej w Łodzi. Został urządzony w I połowie 1915 roku. Był połoŜony tuŜ za
wiaduktem kolejowym ponad ulicą Konstantynowską, po prawej stronie, wzdłuŜ obecnej alei Unii Lubelskiej. W tym czasie był to teren lasu miejskiego.
Dziś w tym miejscu znajdują się ogródki działkowe.
Został zlikwidowany w listopadzie 1922 r. decyzją
władz miasta. ZłoŜone tu ciała ekshumowano na
cmentarz wojskowy pod Rzgowem.
Na tramwaj pogrzebowy Spółka KEŁ przeznaczyła, zgodnie z Ŝądaniem władz okupacyjnych, jeden
wagon. Wspomniany rozkaz w sprawie urządzenia
cmentarza i przygotowania wagonu do przewozu
zwłok mówił ogólnie o „wagonie elektrycznym”, ale
Spółka KEŁ przystosowała do tego celu wagon doczepny Ryski o numerze bocznym 203. Przebudo-

Doczepka Ryska KEŁ numer 203 przebudowana w styczniu 1915 r. na wagon pogrzebowy – karawan na terenie zajezdni przy ul. Tramwajowej. Luty 1916 r.

PRZYSTANEK 25 (25)

3

wy, podobnie jak wagonów sanitarnych, dokonano
w warsztatach KEŁ juŜ w styczniu 1915 roku. Około
20 stycznia w nieco makabrycznym tonie raportowano do władz: „niniejszym komunikujemy uprzejmie W. Panom, Ŝe stosownie do rozporządzenia
Komendantury m. Łodzi wagon do przewoŜenia
trupów jest gotowy”. Jak wspomniano zakres wykonanych prac przy tym wagonie wyceniono na sumę
162 rubli i 69 kopiejek. Do kwoty tej Spółka KEŁ doliczyła sumę 258 rubli i 40 kopiejek za doprowadzenie w przyszłości tego wagonu do stanu pierwotnego.
Przy karawanie, jak to wynika z rachunków i zachowanego zdjęcia, zakres przeróbki był więc większy. Przede wszystkim radykalnie rozwiązano problem załadunku. Po obu bokach pudła usunięto
środkowe fragmenty ścian bocznych. Powstały w
ten sposób otwory załadunkowe. Otwory te zostały
zaopatrzone w czarne kotary, którymi moŜna było
chronić wnętrze przed wpływem aury i – co niemniej waŜne – zasłonić je przed wzrokiem osób postronnych. Szyby w oknach zostały zamalowane na
biało. W oknach przylegających po stronach bocznych otworów pozostawiono niezamalowane świetliki w formie równoramiennych krzyŜy. Jak się wydaje patrząc na zdjęcie, wewnątrz, w dawnym
przedziale pasaŜerskim, podwyŜszono poziom podłogi do wysokości dolnej krawędzi luku załadunkowego, tak by ułatwić umieszczanie w środku trumien.
Doczepkę pogrzebową wykorzystywano przede
wszystkim do przewozu zwłok Ŝołnierzy zmarłych w
szpitalu wojskowym przy ul. Pańskiej 115 (S. śeromskiego) na wspomniany cmentarz Bratnia Mogiła. WoŜono nim równieŜ zwłoki ze szpitala do kostnicy miejskiej.
Karawan tramwajowy to jedyny tego rodzaju wagon w dziejach łódzkiej komunikacji tramwajowej.
Najwcześniejsza odnaleziona informacja o wykorzystaniu wagonu pogrzebowego do przewozu
zwłok pochodzi z 6 kwietnia 1915 roku. Tramwajowy karawan był częściej wykorzystywany niŜ wagony sanitarne. Na ogół – jak wynika z zamówień –
przewoŜono w nim pojedyncze zwłoki. W ostatnim
kwartale 1915 r. – 5 razy. W 1916 r. – 17 razy, w
1917 r. – 21 razy. Najczęściej wagon pogrzebowy
kursował w 1918 roku – 33 razy.
Dla szybkiego dowozu zwłok na cmentarz, na polecenie władz okupacyjnych zawarte we wspomnianym juŜ rozkazie z 5 stycznia 1915 r., spółka tramwajów podmiejskich (ŁWEKD) ułoŜyła do niego kilkudziesięciometrową bocznicę od linii konstantynowskiej. Rozebrano ją niedługo po zakończeniu
wojny.
Po zakończeniu okupacji w listopadzie 1918 r.
wagony sanitarne i karawan były dalej zamawiane,
ale juŜ przez łódzki Magistrat. Podobnie jak wcześniej czynił to okupant niemiecki, nie kwapiono się
płacić za ich wykorzystywanie. W okresie zmagań o
niepodległość istniało w Łodzi wiele tymczasowych
szpitali wojskowych, w szczytowym okresie walk w
połowie 1920 roku funkcjonowało aŜ 9 takich placówek dysponujących czterema tysiącami łóŜek
szpitalnych (Garnizon Łódź w okresie międzywojennym. www.wam.lodz.pl/html/trad/wojsko.html). Z
tego okresu ciekawostkę stanowi pokwitowanie
KEŁ z lutego 1920 roku za otrzymane od Komisji
Kasowej Komendy Miasta i Placu w Łodzi 36,80
marek za przewóz 50 jeńców bolszewickich specjalnym wagonem [podkr. aut.]. Oczywiście jedyne
wagony specjalne w ówczesnym taborze KEŁ to
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wozy sanitarne. Po ustaniu walk, prawdopodobnie
w końcu 1920 roku, KEŁ zlikwidowała ten rodzaj
przewozów. Rosnący ruch pasaŜerski na liniach
miejskich spowodował przepełnienie w wagonach
liniowych. Zarówno wagony sanitarne jak i wagon
pogrzebowy zostały z powrotem przywrócone do
pierwotnego stanu.
Idea wykorzystania wagonów tramwajowych dla
transportu rannych odŜyła w Łodzi w 1939 roku. W
ramach przygotowań do coraz bardziej realnego
konfliktu polsko-niemieckiego ułoŜono bocznicę od
linii na ul. S. śeromskiego na dziedziniec Szpitala
Wojskowego im. gen. bryg. dr med. Felicjana Sławoja-Składkowskiego, dzisiejszego szpitala Wojskowej Akademii Medycznej. Linia ta, według najnowszych ustaleń autorów, powstała juŜ w 1939 roku! Do tej pory sądzono, Ŝe miało to miejsce podczas okupacji hitlerowskiej.
Szpital wojskowy im. gen. F. Składkowskiego
oddano do uŜytku 18 września 1937 roku. Był podówczas najnowocześniejszym, doskonale wyposaŜonym szpitalem wojskowym w Polsce. Bocznicę
prawdopodobnie wybudowano w ramach realizacji
rozporządzenia Ministerstwa Opieki Społecznej z
dnia 8 marca 1939 r. „w sprawie przygotowania
szpitali na wypadek wojny ze względu na zwiększone potrzeby leczenia ludności cywilnej”. Nie
zdołaliśmy ustalić, czyim kosztem zbudowano
bocznicę, ale na pewno nie sfinansowała jej spółka
KEŁ. Informacji o niej nie ma w protokołach posiedzeń zarządu spółki. To moŜe świadczyć o nagłości
podjętej decyzji. Nie odnaleziono teŜ jej szczegółowych planów, nie zdołano ustalić dokładnie w którym miesiącu 1939 r. została oddana do uŜytku. Nie
ustalono, czy bocznica była wykorzystana w okresie
kampanii wrześniowej do celu dla jakiego powstała.
JeŜeli tak, to przewozy musiały odbywać się przy
uŜyciu zwykłych wagonów liniowych. Jest nieomal
pewnym, Ŝe w związku z budową wspomnianej
bocznicy nie rozpatrywano przebudowy jakiś wagonów KEŁ na wagony sanitarne. Wojna z Niemcami
miała trwać krótko. Byliśmy bowiem „silni, zwarci i
gotowi”.
Wojska niemieckie zajęły Łódź w dniu 9 września
1939 roku. W kwietniu 1940 r. zmieniono nazwę
miasta na Litzmannstadt. W tym samym mniej więcej czasie zmieniona została nazwa miejskiego
przedsiębiorstwa tramwajowego w Łodzi na Litzmannstädter Elektrische Strassenbahn (w skrócie
LES).
Bocznica do szpitala wojskowego, w tym czasie
„Reservelazarett I” przy Ludendorffstrasse, była
wykorzystywana przez okupanta do przewozu rannych sporadycznie. Wykorzystywano w tym celu
zwykłe liniowe wagony pasaŜerskie. Początkowo
zresztą większe znaczenie miały dostawy towarów
dla szpitala. Ruch sanitarny na szerszą skalę rozpoczął się, gdy sytuacja wojsk niemieckich na froncie wschodnim zaczęła się pogarszać po klęsce
stalingradzkiej w lutym 1943 roku.
Około lipca 1944 r. dyrekcja LES otrzymała od
jednostki nadrzędnej – Grupy Roboczej Rzeszy do
spraw Transportu Szynowego, Oddział Tramwaje –
rozkaz pilnego przerobienia czterech doczepek na
wagony sanitarne (szpitalne). W początkach sierpnia 1944 r. pierwszy wagon był juŜ gotowy. Wykorzystano do tego celu uŜywane wagony pasaŜerskie zakupione w Wiedniu jeszcze w końcu 1941
roku, które do tej pory stały niewykorzystywane na
terenie zajezdni przy Liststrasse (Tramwajowej) w
oczekiwaniu na remont kapitalny. Doświadczenia z
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wagonem pogrzebowym juŜ nie powtórzono. Ogółem LES zakupiła w Wiedniu 9 wozów silnikowych i
10 doczepek. Z powodu ostrej zimy 1941/1942 i
pierwszeństwa transportów wojskowych na front
wschodni, cały wiedeński zakup dotarł do Litzmannstadt dopiero w maju 1942 roku. Obok niezbędnego remontu wysłuŜone wozy wymagały
przede wszystkim dostosowania podwozi do eksploatacji na łódzkim wąskim torze o szerokości
1000 mm. PoniewaŜ wiedeńskie tramwaje mają
szerokość torów 1435 mm, to po przewiezieniu do
Litzmannstadt wagony ustawiono na terenie zajezdni przy Liststrasse kołami tylko w jednej szynie
toru, druga strona spoczywała na bruku.
Na sanitarne przeznaczono trzy ze sprowadzonych sześciu doczep typu v oraz jeden wagon typu
p. W Litzmannstadt otrzymały odpowiednio numery
boczne 561 (ex-Wien 1882), 563 (ex-Wien 1888),
564 (ex-Wien 1868) oraz 562 (ex-Wien 1182). Wagony przyszłych sanitarek typu v powstały w latach
1868–1872 (!) dla tramwajów konnych. Były to najstarsze wagony tramwajowe, jakie jeździły po łódzkich ulicach! Wagon typu p zbudowany w roku 1898
naleŜał do ostatniej serii wiedeńskich tramwajów
konnych. Jako pierwszy wagon sanitarny prawdopodobnie uruchomiono doczepkę typu v o łódzkim
numerze bocznym 561. Tak wnioskujemy, poniewaŜ dla tego wagonu wykonano pełną dokumentację fotograficzną.
W porównaniu z sanitarkami okresu I wojny światowej, oprócz przerobienia podwozia na tor 1000
mm, równieŜ zakres przeróbki pudła wagonu był
szerszy, uwzględniający róŜne aspekty nowej funkcji. Remont przeprowadzono w warsztatach LES
przy Liststrasse. Przede wszystkim usunięto z wnętrza wszystkie siedzenia. W pustej przestrzeni zamontowano na dwóch poziomach stelaŜe do przewozu noszy, po dwa na kaŜdym poziomie. W sumie
więc w jednym wagonie moŜna było umieścić osiem
noszy. Dla szybkiego i łatwego umieszczania oraz
wyjmowania z nich noszy z rannymi w obu osłonach peronów zamontowano czołowe drzwiczki.
Doskonale pamięta te wagony pan Antoni Makowski, podówczas młodociany pracownik w warsztatach tramwajowych LES. Jak wspomina, wozy
sanitarne pomalowano na kolor szary. Na burtach
umieszczono duŜe czerwone krzyŜe na białym
okrągłym tle. Podobne krzyŜe umieszczono równieŜ
na blachach obu pomostów. Być moŜe krzyŜe
umieszczono takŜe na dachach wagonów.
Dla obsługi doczepek sanitarnych przydzielano
ze składu taboru LES liniowe wagony silnikowe typu Lilpop III, zabrane z ruchu pasaŜerskiego. Powstawały w ten sposób dwa trójwagonowe zestawy
(silnikowy plus dwie doczepki). Ich stałym miejscem
postoju była zajezdnia LES przy Liststrasse.
Cechą charakterystyczną doczepek sanitarnych
była moŜliwość ogrzewania ich wnętrza. Ta „instalacja” to cztery zestawy spiral oporowych osłoniętych perforowaną blachą, które umieszczono na
podłodze, po jednym z obu stron drzwi wejściowych
do przedziału osobowego. Ogrzewanie to – jak
mówiono – działało na prąd „świeŜy”, czyli czerpany
prosto z sieci 600V. Zrealizowano to podłączając je
do instalacji oświetleniowej wagonu. W ten sposób
moŜna było włączać spirale w dowolnym momencie, takŜe podczas postoju składu wagonów na zajezdni. Wykorzystano ową właściwość w okresie jesienno-zimowym, zawsze przed planowanym wyjazdem.
Przydzielone do obsługi doczepek sanitarnych

wagony silnikowe typu Lilpop III, zbudowane w roku
1939, były najnowocześniejsze w zestawie ówczesnego łódzkiego taboru tramwajowego. Posiadały
fabrycznie zamontowane ogrzewanie przedziału
pasaŜerskiego, ale tylko przy pomocy oporów rozruchowych, czyli wyłącznie podczas jazdy wagonu.
To zapewne zdecydowało o przydzieleniu ich do
eksploatacji wagonów sanitarnych. Niedogodnością
techniczną była wspomniana moŜliwość ogrzania
tylko podczas jazdy.
Wagony silnikowe nie zostały oznakowane tak
wyraźnie jak doczepki sanitarne. Jedynie na ich
„kominkach”, zamiast numeru linii, umieszczano
białe tablice z czerwonym krzyŜem. Nie zostały
równieŜ specjalnie przystosowane do przewozu
rannych. Zapewne miejsca w nich mogli zajmować
lŜej ranni.
Wagony i bocznica szpitalna były eksploatowane
do zakończenia okupacji hitlerowskiej w Łodzi. Jak
wynika z rachunków za wynajem wagonów sanitarnych, przewoŜono nimi rannych Ŝołnierzy niemieckich z obu łódzkich dworców kolejowych do wielu
róŜnych szpitali wojennych, najczęściej zaś do: SS
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Lazarett Wiking – Ostlandstrasse (aleja J. Piłsudskiego 191 w okolicy obecnej ulicy Suchej) oraz
Kranken-transport-abteilung 593 – Koneegistrasse
(Kosynierów Gdyńskich 91).
Jak twierdzi dalej Antoni Makowski, po zakończeniu okupacji hitlerowskiej w Łodzi w styczniu
1945 r. wagony sanitarne nie pojawiły się juŜ na ulicach miasta. Stały na terenie zajezdni przy ul.
Tramwajowej. W drugiej połowie 1947 r. przerobiono je na doczepki pasaŜerskie i włączono do ewidencji taboru liniowego. W 1951 r. zostały wycofane
z eksploatacji i prawdopodobnie niedługo potem zlikwidowane.
Tor bocznicy tramwajowej na teren szpitala wojskowego przetrwał do początku lat 70. XX w., kiedy
to przebudowano fragment ul. S. śeromskiego pomiędzy ul. M. Kopernika i Radwańską. Najwcześniej, prawdopodobnie juŜ w latach 60. XX w. została usunięta zwrotnica oraz fragment toru na
dziedzińcu szpitalnym. NajdłuŜej zachował się tor w
bramie. Zalano go asfaltem chyba dopiero w II połowie lat 70. poprzedniego stulecia, pod którym pozostaje po dzień dzisiejszy. Poszukiwania jakich-
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Bielsko-Biała
Tabor
A 23.12. do MZK dotarło pięć nowych solarisów
Urbino 12. Miłośników zaskoczyło nietypowe malowanie, gdyŜ zamiast tradycyjnego białoczerwonego lub kremowo-czerwonego ubranka, autobusy przyozdobiono kolorem zielonym z niebieskim pasem na linii kół. W busach zamontowano
silnik MAN EURO3, klimatyzację kabiny kierowcy
(urządzenie zabudowane w tylnej części dachu),
wyświetlacze Pixel Bydgoszcz oraz na specjalne
Ŝyczenie MZK kasy fiskalne (nowość w MZK) i dodatkowy kasownik przy przednich drzwiach. Wozy
dostały numery z zakresu 086–091. Wyjadą w Nowym Roku. Dostarczone solarisy są pierwszymi
nowymi wozami zakupionymi przez firmę od lipca
1999, kiedy to dostarczono 9 MANów NL222.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
autobusy
718 Syriusz
Ceresit
085 TP S.A.
Vailant
1033
Paweł Adamus

Chorzów
Tabor
T Jak się okazało, chorzowski wagon 102Na-175,
złomowany kilka tygodniu temu, został skreślony ze
stanu inwentarzowego juŜ 01.11.
Jakub Jackiewicz

Częstochowa
Tabor
A Coraz więcej w Częstochowie poŜegnań ikarusów. JuŜ od pół roku na stanie MPK widnieje zaledwie jeden ikarus 260 numer 207, który uchował się
tylko dlatego, Ŝe w roku 1992 przeszedł odbudowę.
Mała liczba taboru krótkiego widoczna była w święta BoŜego Narodzenia. Podobnie jak przed rokiem,
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obowiązywała niedzielna obsługa taborowa, nie zaś
– jak dawniej – stuprocentowe obłoŜenie autobusami krótkimi. Przybycie nowych solarisów, które
lada dzień wyjadą na ulice, spowoduje kasację pojazdów najstarszych. To przegubowce z lat 1982–
83, a więc i unikalna seria ikarusów 280.02. śądnym napotkania atrakcji ikarowej polecamy rychłe
przybycie i przejaŜdŜkę bezpłatną linią 3 TESCO.
Stała się ona bowiem „dobijalnią” kasacyjnych pojazdów. Ostatnio stale obsługują ją przemiennie
przegubowce numer 280, 282 i 286, przy czym w
gorączce przedświątecznych zakupów (13–23.12.)
jeździły wszystkie trzy. W odróŜnieniu od roku ubiegłego, zasilenie nie było tajne – pojawiły się na
przystankach specjalne rozkłady jazdy. Nikt jednak
nie raczył ich zdjąć i w chwili obecnej panuje spora
dezinformacja pasaŜerów linii.
Linie
A Po grudniowych zmianach tras ciekawostką
jest pozostawienie na linii 19 autobusów przegubowych w niedziele. Dołączyła ona do elitarnego grona 12-tki, 24-ki i 52-ki. MoŜna przypuszczać, Ŝe to
rekompensata niskiej częstotliwości na ulicy 7 Kamienic, gdzie wcześniej jeździła częstsza 18-tka,
atoli fakt nieco zaskakuje: są linie bardziej potrzebujące przegubowców, chociaŜby 26 czy 27. Tymczasem linia 11 otrzymała po zmianach wpisy PG
(przegubowiec) we wszystkich rozkładach sobotnich i niedzielnych, choć – podobnie jak dotychczas
– przegubowce obsługują de facto jedynie 11/01 w
soboty. TeŜ zapewne w wyniku poreformowego
zamieszania, bo wcześniej procederu tego zaniechano.
A Spore zaciekawienie wzbudził fakt nazwania
pętli przy cmentarzu Świętego Rocha na tablicach
linii 11. Gdy kończyła tam trasę 18-tka, pętla na autobusowych tablicach zwała się „Rocha – cmentarz”, na rozkładach zaś „Jadwigi – cm. Rocha”.
Nazwa tablicowa oczywiście nieco bezsensowna –
autobus jedynie przybliŜa się do ul. św. Rocha, a
nie jedzie nią, zaś gdy w zamyśle była nazwa
cmentarza – brzmi to trochę dziwnie. Ostatecznie
nazwa rozkładowa byłaby rozsądna. Warto chyba
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kolwiek innych śladów tej bocznicy, na przykład w
postaci haków do podtrzymywania sieci górnej w
bramie szpitalnej, zakończyły się niepowodzeniem.
Wagony sanitarne nie były czymś wyjątkowym w
dziejach komunikacji tramwajowej. MoŜna nawet
powiedzieć, Ŝe powstawały wszędzie tam, gdzie
okoliczności podsuwały takie rozwiązanie, kiedy
wojenne ograniczenia w dostępie do paliwa, koni
oraz paszy skłaniały władze do zastępowania deficytowych środków transportu tramwajami.
Miały wiec swe tramwaje sanitarki miasta niemieckie, austriackie czy teŜ włoskie. Tramwaje sanitarne zapobiegliwie przygotowano nawet w nigdy
nie dotkniętym wojną Zurychu. Co ciekawe, łódzkie
wozy ex-wiedeńskiego typu v w swym rodzinnym
mieście równieŜ zostały w czasie I wojny światowej
przebudowane do transportu rannych. Do czytelników „Przystanku” raz jeszcze zwracamy się z prośbą o odszukanie historii podobnych wagonów w innych miastach. Gdzie jeszcze jeździły wagony z
czerwonym krzyŜem?
Wojciech Źródlak, Jerzy Wojtowicz

ś w i a t a
oddać świętym ich świętość – to za nią otrzymali
swe ulice. I oto na nowych tablicach linii 11 ujrzeliśmy „Jadwigi – św. Rocha”. Genialnie! Roch jest juŜ
święty, Jadwiga jeszcze nie, a o cmentarzu ani mru
mru. Tymczasem na wyświetlaczach ikarusów 415
wciąŜ... „Zaciszańska”. Póki co, do miasta dotarły
nowe solarisy urbino 12. Czekamy z niecierpliwością, jakie mądrości zostaną zaprogramowane w
ich wyświetlaczach...
T Jak co roku, wigilijna noc stała się okazją do
podwojenia ilości nocnych tramwajów. Ta od lat pielęgnowana tradycja warta jest utrzymania, choć pozostawia wiele niedomówień. Nie bardzo wiadomo
bowiem, jaki jest jej cel. Co prawda sporo osób
udaje się tej nocy na pasterkę, jednak czas trwania
takiej mszy oscyluje zazwyczaj wokół 90 minut; po
jej zakończeniu dodatkowe tramwaje nie są w stanie odwieźć nikogo do domu, bo właśnie zbliŜają
się do... bram zajezdni. Warto podkreślić, Ŝe są to
składy podwójne, które pozostają na trasie po całodziennym kursowaniu, podobnie jak dwa składy
przejmujące zwyczajowe rozkłady nocne. Nieodgadnioną ciekawostką zaś jest fakt, Ŝe zupełnie inaczej – choć z podobnym skutkiem – odbywa się to
w noc sylwestrową, gdy tramwaje nocne takŜe są
podwójne (jednak w przeciwieństwie do nocy wigilijnych nigdy nie było to regułą!), ale nie pozostają
po wykonaniu kursów dziennych, lecz specjalnie
wyjeŜdŜają z zajezdni. Jawne marnotrawstwo prądu
na kursach dojazdowych i zjazdowych! Nie ma teŜ
w Sylwestra pociągów dodatkowych, co z pewnością moŜe dziwić mieszkańców innych miast. To
m.in. wyniki przykrych zdarzeń przełomu lat 1997 i
1998, gdy rozentuzjazmowany tłum powybijał okna
w czterech pociągach i MZK w obawie przed dalszymi stratami nie wypuściło na trasę Ŝadnych rezerw. Na koniec jeszcze jedna ciekawostka nocnych kursów wigilijnych: w ubiegłym roku po raz
pierwszy wprowadzono zasadę kursowania pociągów zasilających tylko do pętli przy dworcu PKP
Raków. Zwiastowało to ciekawy widok – tramwaj
z numerem linii 2 i tablicą „Nocny”. śaden z nocnych składów jednak (równieŜ po raz pierwszy) nie
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miał tablicy „Nocny”. Nie inaczej było tym razem.
CzyŜby oznaczało to gwiazdkowy prezent od MPK
– jazda nocnymi tramwajami według normalnych
cen?
Rozmaitości
! Klepka w podłodze, czyli ostatni zajazd w
MPK... Do przepychanek, wyzwisk i wygrzebywania
spod podłogi świadczących o przestępstwach dokumentów doszło w częstochowskim MPK w czasie
zwołanej konferencji prasowej. Cała sytuacja wynikła z faktu odwołania przez prezydenta miasta całego zarządu spółki i zastąpienia go nowym. Nowym, lecz nowy prezes pełnił przez wiele lat funkcję
dyrektora MZK. Wykryta wówczas afera paliwowa
stała się tematem rzeczonej dyskusji. Te typowo
polityczne rozgrywki nie powinny zakłócać myśli
osób uznających komunikację, jako formę usług
świadczonych przez firmę. Ciekawe, jak takie debaty wpłyną na poziom transportu, zwłaszcza, Ŝe na
tapecie obecnie ocena przeprowadzonej reformy.
! Coraz mniej reklamodawców chętnych jest na
powierzchnie reklamowe częstochowskich autobusów i tramwajów. Przygotowane pod reklamę, biało
malowane ikarusy numer 320, 332, 354 i 356 wciąŜ
się reklam nie doczekały. Są juŜ takŜe – to absolutny rekord – cztery, a właściwie cztery i pół czerwone składy tramwajowe! Do juŜ istniejących 692+696
i 611+612 dołączył drugi wagon składu 644+645
oraz – po remoncie – skład 613+614. Gdy dodamy
do listy skład 640+643, który ponad rok stoi odstawiony w zajezdni, rachunek będzie się zgadzać.
Dodajmy: przyszłość pociągu nie maluje się róŜowo
– póki co pełni rolę dawcy części.
Rafał Lamch

Gdynia
Tabor
A 18.12. okazał się ostatnim dniem w eksploatacji
dla wejherowskiego mercedesa Citaro L numer
6141, obsługującego linię 171. Tego dnia, na wysokości przystanku warunkowego w Reniszewie, około 16:35 wybuchł w pojeździe poŜar, którego nie
udało się ugasić. Wnętrze autobusu spaliło się doszczętnie, a płomienie dosięgły nawet stanowiska
kierowcy. Wejherowski mercedes Citaro L wyprodukowany został w 1999 r. Początkowo autobus
uŜytkowano jako pojazd demonstracyjno-testowy
koncernu EvoBus, a do PKS w Wejherowie trafił w
październiku 2001 r., w związku z wygraną tej firmy
w przetargu na obsługę jednego zadania komunikacyjnego na linii 171. Od 1.11.2001 r. autobus stale obsługiwał linię 171, a jedynie w trakcie przebudowy wiaduktu w Osowej moŜna go było zobaczyć
na linii K. Był to pierwszy mercedes Citaro L sprzedany przez EvoBus do krajów Europy ŚrodkowoWschodniej. W przeciwieństwie do przegubowych
mercedesów Citaro, autobus piętnastometrowy
okazał się bardzo awaryjny. Liczba awarii na trasie,
jakim uległ podczas roku eksploatacji w PKS w
Wejherowie, spowodowała, Ŝe 6141 zdobył mało
zaszczytny tytuł najbardziej awaryjnego pojazdu w
sieci komunikacyjnej ZKM w Gdyni. PKS zapowiada, Ŝe dokona wszelkich starań, aby w jak najszybszym czasie pozyskać do obsługi linii 171 kolejny
wielkopojemny autobus niskopodłogowy. Najprawdopodobniej będzie to juŜ jednak autobus przegubowy Citaro G, a pojawienie się wozu na trójmiejskich ulicach zapowiadane jest juŜ na marzec 2003
roku.
A Ostatni jednodrzwiowy minibusu iveco turbodaily 45.12 o numerze 7777 dnia 31.12. zakończył
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eksploatację w gdyńskiej sieci. Pojazd naleŜący do
małŜeństwa Szczepańskich świadczył usługi dla
ZKM-u poprzez firmę GRYF. Minibus obsługiwał linię 204 i był najmniejszym pojazdem jeŜdŜącym w
sieci ZKM: zabierał jednocześnie 19 osób. 02.01.
zastąpiły go pojemniejsze minibusy otoyol iveco M
50T. Natomiast „mikrusa” będzie moŜna spotkać w
dni świąteczne na prywatnej linii firmy GRYF Karuzy – Sierakowice. Jako ciekawostkę dodamy, Ŝe
minibus prowadziła na zmianę z męŜem pani Iwona
Szczepańska – jedna z trzech kobiet prowadzących
autobusy w sieci ZKM w Gdyni.
Tr Z końcem 2002 roku swego kresu w Polsce
dobiegła liniowa eksploatacja przegubowych trolejbusów marki Ikarus 280E. Ostatni „rodzynek” naleŜący do PKT o numerze 3689 moŜna było przez
ostatnie dwa lata, acz jedynie w godzinach szczytu,
uświadczyć na linii 30. Łącznie w Polsce wybudowano 13 sztuk takich pojazdów z tym, Ŝe prawie
kaŜdy róŜnił się szczegółami technicznymi. Wozy
kursowały ulicami Gdyni, Lublina oraz Słupska.
Szczególnie miłą informacją zdaje się być fakt, iŜ
trolejbus zostanie zachowany jako historyczny, a
nowym właścicielem pojazdu jest Klub Miłośników
Komunikacji Miejskiej Vetra.
Linie
A 24.12. w godzinach 18:00–23:00 kursowała
specjalna, bezpłatna linia 00. Autobus przemierzał
trasę z Dworca Głównego PKP ulicami Dworcową –
10 Lutego – Władysława IV do przystanku SKM
Gdynia Wzgórze św. Maksymiliana, czyli ulicami
nieobsługiwanymi przez komunikację nocną. Linę
uruchomiono dla zdezorientowanych pasaŜerów,
którzy czekali na niewłaściwych przystankach, poniewaŜ po godzinie 18:00 w wigilię kursowały jedynie autobusy linii nocnych, o czym niektórzy zapomnieli. Kierowca prowadził autobus w czapce św.
Mikołaja, a kaŜdy zapominalski pasaŜer otrzymał
dodatkowo prezent – puzzle z fotografią trolejbusu i
rozkład jazdy linii nocnych.
Adam Kaszubowski

GOP
Linie
A Od 02.01. zawieszona została linia szkolna 101
(kursowała na trasie Chropaczów Wiślan – Piaśniki
Szkoła Nr 1 – dwa przystanki na całej trasie, obsługiwał ją PKM Bytom Sp. z o.o.). W zamian uruchomiono linię 102 na trasie Chropaczów Wiślan – Łagiewniki – Lipiny – Piaśniki – Świętochłowice –
Zgoda ZUT, która kursować będzie tylko w dni robocze co około godzinę, a obsługiwać ją będzie
Meteor Jaworzno. Przy tej okazji wprowadzono takŜe korekty rozkładu jazdy linii 201 (Bytom – Świętochłowice – Chorzów Batory), polegające na dodaniu
jednego kursu w godzinach rannych i wycięciu
wszystkich w godzinach 11–13 i 17–20. Od 02.01.
na linii 953 w Lędzinach wykonywany jest dodatkowy kurs w godzinach rannych (jeździ autobus włączający się później na linię 952).
A T Jak się okazało, komunikację zastępczą za
tramwaje linii 7 i 17 w Świętochłowicach w dniu
15.12. obsługiwała firma Usługi Przewozowe Henryk Polak z Chorzowa, a nie – jak podaliśmy – PKM
Bytom. Przepraszamy.
A T 20.12. zmienił się przewoźnik obsługujący
komunikację zastępczą za tramwaje linii 7/40 w Katowicach (linia T alias T-7/40 oraz T-36). Zamiast z
PKM Katowice Sp. z o.o., pojawiają się wehikuły z
PKM Bytom Sp. z o.o. Od 02.01. wprowadzone zostaną równieŜ korekty rozkładu jazdy tych autobu-

PRZYSTANEK 25 (25)

sów.
T 21.12., po roku odwlekania, wprowadzony został nowy rozkład jazdy na linii 6/41. Jednocześnie
skorygowano rozkład linii 11 i 23, wprowadzono
nowy na liniach 8 i 16 oraz uruchomiono nową linię
20. PoniŜej Czytelnicy znajdą przegląd zmian:
- likwidacji uległy pociągi nocne PN-215 i PN-224,
ich kursy włączone zostały do rozkładów jazdy linii 16 (jako pociąg 1611) i 11 (jako pociąg 1111),
poŜegnaliśmy się takŜe z linią 41bis;
- linie 6 i 41 kursują łącznie co 7 minut w godzinach szczytu (dotychczas co 10), pogorszeniu
uległa jednak oferta poza szczytem i wieczorem,
kiedy tramwaje kursują co 14 minut (dotychczas
teŜ co 10, obecnie trzy pociągi linii 6 oraz cztery z
linii 41 zjeŜdŜają około godziny 10 na 1–2 godziny do zajezdni); w dni robocze na linii 6 kursuje 9
pociągów z ZKT-5 Katowice (nieparzyste – tabor
116Nd, parzyste – 2×105N) oraz jeden skład
2x105N z ZKT-3 Bytom, wykonujący tylko jeden
kurs, a następnie włączający się na linię 41; na linii 41 natomiast kursuje równieŜ 9 pociągów, z
czego pociągi 4101, 4102, 4104, 4106 i 4108 obsługiwane są składami 2×105N z ZKT-3 Bytom, a
pozostałe to wagony 116Nd z ZKT-5 Katowice; w
dni wolne rozkład jazdy uległ tylko drobnym korektom (cały dzień co 28 minut), bez zmian pozostała równieŜ obsada taborowa (na 6-tce 5 pociągów 116Nd z ZKT-5, a na 41-ce cztery stoszesnastki z ZKT-5 i jeden skład 2×105N z ZKT3); pozytywną zmianą jest uruchomienie komunikacji nocnej na trasie linii 6 (od 1998 roku po zawieszeniu kursowania PN-225 takowej nie było) –
pojedynczy wagon 105N z zajezdni Zawodzie jako pociąg 611 przemierza dwa razy w ciągu nocy
trasę z Katowic do Bytomia;
- na linii 8 rozkład jazdy jest w kompletnej rozsypce
– w godzinach szczytu linia kursuje co 14 minut
(ale nie zawsze), a poza szczytem co około 28
(teŜ dość nieregularnie), poza trzema dotychczasowymi pociągami na trasie pojawia się czwarty,
kursujący tylko kilka godzin w ciągu dnia (w godzinach szczytu); wszystkie obsługiwane są
oczywiście pojedynczymi wagonami 105N z ZKT3 Bytom;
- linia 16 kursuje obecnie co 14 minut mniej więcej
przez cały dzień, obsługują ją cztery składy
2×105N oraz (poza szczytem i wieczorem) dwa
wagony 116Nd przechodzące z linii 20 – wszystkie z ZKT-5 Katowice; w dni wolne kursują dwie
solówki 105N i dwa „szaraki” 116Nd; nocne kursy
(pociąg 1611) wykonuje wagon 105N solo.
- uruchomiona została nowa linia 20 na trasie Katowice Słoneczna Pętla – Katowice Plac Miarki (4
przystanki na trasie, czas przejazdu 9 minut w
jedną stronę), która kursuje wyłącznie w szczycie
co 14 minut, uzupełniając linię 16; obsługują
ją dwa wagony 116Nd z ZKT-5 Katowice – w godzinach 9–13, po 17:00 przechodzą one na linię
16.
Ponadto, po dwóch tygodniach tymczasowej zmiany, linia 12 przeszła wreszcie pod panowanie zakładu w Chorzowie. Ciekawostką są wyjazdy i zjazdy do zajezdni pociągów linii 12. Z uwagi na przebudowę ulicy Gliwickiej wyjazd i zjazd odbywa się
trasą Chorzów Batory Zajezdnia – Chorzów Rynek
(zjazd przez Chorzów Metalowców) – Katowice
Plac Wolności – Wełnowiec Plac Alfreda. Zajezdnia
Zawodzie nadal uruchamia jednak na linii 12 pociąg
o numerze 1211, kursujący w nocy (zamiast zlikwidowanego pociągu nocnego PN-211). Korekty roz-

kładu jazdy wprowadzono równieŜ na liniach 11 i
23. Na linii 11 zmianie uległa obsada taborowa – w
dni robocze zamiast jednego składu (pociąg 118)
kursuje wagon 102Na. Stodwójka wyjeŜdŜa równieŜ
jako podmiana pociągu 112 (dotychczas była to solówka 105N). W dni wolne zamiast dotychczasowych czterech solówek i czterech stodwójek kursują
wyłącznie wagony 102Na w ilości ośmiu sztuk. W
nocy jako pociąg 1111 kursuje równieŜ wagon
102Na.
T Jak co roku, w okresie Świąt BoŜego Narodzenia i Nowego Roku wystąpiły ograniczenia w kursowaniu komunikacji miejskiej. Na liniach KZK GOP
autobusy i tramwaje kursowały według następującego porządku:
- w dniach 23, 24, 27, 30 i 31.12. – według rozkładów jazdy na dni robocze;
- w dniach 25, 26. i 29.12. oraz w Nowy Rok – według rozkładów jazdy na niedziele i święta;
- w dniu 28.12. – według rozkładów jazdy na soboty;
- w dniach 23–31.12. nie kursowały linie autobusowe 101 i 818, linie autobusowe 42, 61, 104,
619 i 912 kursowały według wakacyjnych rozkładów jazdy, a linie autobusowe 20 i 80 nie obsługiwały przystanku Kamieniec Szkoła;
- w dniach 24–31.12. nie kursowały linie tramwajowe 23, 28 i 30 oraz autobusowe 108, 141, 220,
258, 618, 648, 693, 802, 821 i 831, natomiast linie autobusowe 24, 99, 616, 721 i 722 kursowały
według wakacyjnych rozkładów jazdy;
- w dniach 24, 27 i 31.12. linie autobusowe 154 i
215 kursowały według rozkładów jazdy na soboty;
- w dniu 24.12. po godzinie 18:00 oraz w dniu
31.12. po godzinie 20:00 autobusy i tramwaje
sukcesywnie zjeŜdŜały do zajezdni zgodnie ze
szczegółowym harmonogramem;
- w dniu 25.12. nie kursowały linia tramwajowa 38
oraz linie autobusowe 2, 26, 46, 72, 88, 89, 90,
91, 97, 98, 100, 106, 116, 138/238, 139 (nie dotyczy wozu nocnego), 140, 144, 150, 154, 160,
165, 166, 182, 188, 198, 199, 200, 213, 215, 230,
277, 292, 296, 634, 653, 657, 662, 664, 665, 673,
676, 677, 690, 710, 720, 805, 912, 926 i 933, natomiast kursowanie linii tramwajowych 9, 11, 16,
17, 21, 24 i 29 zostało ograniczone (zawieszono
niektóre pociągi);
- w dniach 25 i 26.12. oraz w Nowy Rok linie autobusowe 250, 750, 752, 753, S-2, S-3, S-4, S-5, S6, S-7, S-8, S-9, S-10, S-11, S-12 i S-13 nie kursowały, autobusy linii 23, 155, 230 i 255 kursowały według rozkładów jazdy na niedziele i święta,
lecz bez obsługi przystanków przy centrach handlowych, a linia 850 kursowała według specjalnego rozkładu jazdy na niedziele i święta bez obsługi centrów handlowych.
T MZKP Tarnowskie Góry wprowadziło podobną
organizację ruchu jak KZK GOP z wyjątkiem tego,
Ŝe w dniu 25.12. oraz w Nowy Rok wprowadzono
ograniczenia kursów porannych. W okresie 23–
31.12. nie kursowały linie 17Szk, 129Szk, 152,
670Szk i 743 oraz wozy 64/4 i 189-1/2. Specjalne
linie dla niepełnosprawnych o numerach 740 i 741
(niedostępne dla zwykłych pasaŜerów) nie kursowały w ogóle w dniach 24 i 27.12., a w dniach 23,
30 i 31.12. nie obsługiwały rejonu Górnośląs-kiego
Centrum Rehabilitacji w Reptach, wykonując jednak
kursy do Bobrownik Śląskich.
Jakub Jackiewicz

Gorzów Wielkopolski
Tabor
T MZK zamierza zakupić uŜywany tabor tramwajowy. Wybór padł na znane mieszkańcom grodu,
niemieckie wagony 6EGTW, które – jak poprzednio
– pochodzić będą z KVG Kassel. Termin pojawienia
się wozów nie jest znany. Wiadomo na razie, Ŝe
dostawcą pojazdów będzie PKS Zielona Góra.
Adam Kaszubowski

Katowice
Rozmaitości
! Komercjalizacja Przedsiębiorstwa Komunikacji
Tramwajowej w Katowicach stała się faktem. Od
1.12.1991 roku, kiedy to na skutek wyodrębnienia
ze struktur WPK Katowice zajezdni tramwajowych
utworzono PKT, firma ta była jedynym w swoim rodzaju przedsiębiorstwo państwowym tego typu.
13.12. minister skarbu podpisał akt komercjalizacji,
a kilka dni później sąd ma zarejestrować firmę
Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna w Katowicach;
jest to jednoosobowa spółka skarbu państwa.
Tramwaje Śląskie rozpoczną działalność z początkiem 2003 roku. W przyszłości akcje TŚ, które wyceniono na około 95 mln złotych będą mogły trafić
w ręce gmin lub inwestora strategicznego.
Jakub Jackiewicz

Kraków
Linie
A Od 23.12. aŜ do Nowego Roku krakowskie
MPK zmieniło rozkłady jazdy. 23.12. komunikacja
funkcjonowała jak w dni powszednie, jednak zawieszono kursowanie linii autobusowych 194, 428 i
439. W wigilię linie MPK kursowały według sobotniego rozkładu jazdy z ograniczeniami na
tramwajowych liniach 5, 6, 7, 11, 18, 20, które kursowały do godziny 16:00 oraz autobusowych 194
(zawieszona), 100, 103, 113, 114, 127, 129, 134,
150, 153, 154, 158, 163, 172, 175, 308, 502, które
kursowały do godziny 16:30 i linii 145 kursującej do
18:30. W BoŜe Narodzenie linie tramwajowe 7, 11,
18, 20 oraz autobusowe 100, 114, 135, 153, 158,
163, 308, 502 zawieszono, zaś linie tramwajowe 5,
6, 14 kursowały od godziny 13:00. 26.12. obowiązywał rozkład jazdy dnia świątecznego. 27. i 31.12.
linie tramwajowe i autobusowe kursowały jak w dni
robocze za wyjątkiem linii 109, 118, 135, 177, 194,
428, 439, 477, 502 i 511, których wozy nie wychyliły
nosa z zajezdni. Na liniach 129 i 308 ograniczono
równieŜ ilość popołudniowych kursów. 28.12. obowiązywał sobotni rozkład jazdy, choć linia 194 nie
kursowała. Nowy Rok MPK powitało świątecznym
rozkładem jazdy z ograniczeniami w godzinach
przedpołudniowych. Linie tramwajowe 5, 6, 7, 11,
14, 18, 20 oraz autobusy 100, 114, 153, 158, 163,
502 do godziny 13:00 nie kursowały, zaś linię 135
zawieszono tego dnia całkowicie.
A T W BoŜe Narodzenie MPK sprawiło pasaŜerom, a przede wszystkim miłośnikom niemałą niespodziankę. Na liniach obsługiwanych tylko taborem ukrotnionym pojawiły się solówki. I tak na liniach obsługiwanych codziennie pociągami
2×105Na (1, 10) pojawiły się z Podgórza i Nowej
Huty 1×105Na. Solówki z linii 1 przeszły od godziny
13:00 na linię 5, obsługiwaną normalnie w dni robocze 2×105Na oraz codziennie GT6. Na linii 22 zamiast tradycyjnych GT6+B4 raczyły nas swym widokiem GT6 solo. Trzeba przyznać: siarczysty mróz
oraz rodzinny charakter świąt spowodował, Ŝe tłoku
w solówkach nie było. Za to mnóstwo doznań este-
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tycznych... Mała rewolucja nie ominęła autobusów.
PrzewaŜały wozy krótkie, z przegubów zrezygnowano między innymi na liniach 128 i 152.
A T W noworoczną noc MPK odwiozło uczestników imprezy na Rynku Głównym specjalnie podstawionymi tramwajami i autobusami. Wzmocniona
komunikacja nocna funkcjonowała w godzinach
24:00–1:30 na głównych węzłach wokół Plant, to
jest węźle Bagatela, Dworzec Główny, Poczta
Główna. Ceny przejazdu ustanowiono jak dla linii
600 – 4,40 PLN.
Krzysztof Utracki

Lublin
Tabor
A W poprzednim numerze „Przystanku” wieściliśmy przybycie dwóch nowych pojazdów marki Kapena jeszcze przed Świętami BoŜego Narodzenia.
CóŜ, nie bez racji wołamy: obiecanki cacanki!
Obietnicy nie zrealizowano, midibusów wciąŜ nie
ma.
Linie
A Tr Koniec grudnia nie mógł nie przynieść
zmian w komunikacji miejskiej. 24.12. autobusy i
trajtki kursowały jak w dzień powszedni, ale zjazdy
rozpoczęły się juŜ o 18:00. Na kilku waŜniejszych
liniach pozostawiono pojedyncze wozy. 25.12. i w
Nowy Rok komunikacja kursowała według specjalnych rozkładów, zwanych tu „Wielkanoc, BoŜe Narodzenie, Nowy Rok”. 26.12. obowiązywały rozkłady niedzielne. 27.12. komunikacja rządziła się rozkładem sobotnim, z wyjątkiem linii 8, 12, 19, 33, 53,
58 i M, które woziły spragnionych przejaŜdŜki jak w
dzień powszedni. 31.12. zaproponowano pasaŜerom przewozy według rozkładu dnia powszedniego,
lecz zjazdy rozpoczęły się juŜ o godzinie 18:00.
Rafał Tarnawski

Łódź
Magazyn 995
15.12. Najstarsi wajchowi nie pamiętają zapewne
takiego nasilenia wytramwajeń na zwrotnicach, jak
w ostatnich kilku dniach w Łodzi. Zaczęło się 15.12.
o 8:20, kiedy to pod obsługującym dwunastkę Cityrunnerem zamierzającym skręcać z alei Włókniarzy
w Kopernika samoczynnie przełoŜyła się zwrotnica,
wskutek czego drugi wózek pojechał prosto. Oczywiście była to woda na młyn City-sceptyków. Przestali krytykować, gdy podobny numer 18.12. około
10:00 wykonała zwrotnica na skrzyŜowaniu Narutowicza / Kilińskiego, wskutek czego drugi wagon
składu 2×805Na 1450+1400 obsługującego dwunastkę postanowił skręcić. Srodze zemściło się
przy okazji odcięcie łuków na rogu Piłsudskiego /
Kilińskiego, bo wstrzymanie przy Narutowicza rozwaliło ruch tramwajowy na prawie całej Kilińskiego.
MPK wysłało volvo i odkurzacz w charakterze zastępczaków. Krnąbrna zwrotnica w identyczny sposób wytramwaiła 19.12. około 8:00 kolejną 12 – tym
razem rozjechał się skład 2×805Na 1702+1703,
którego drugi wagon wyruszył w prawo w Kilińskiego.
Sławomir Zamuszko

Olkusz
Tabor
A W warsztatach PKM Olkusz kolejny ikarus 280
pozbył się przyczepy. Tym razem mechanicy obcięli
wóz numer 247.
Bartosz Mazur
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Opole
Linie
A 25.11. przeprowadzono drobne korekty tras 10tki i 17-tki w Kolonii Gosławickiej. Liniom zamieniono końcówki tak, Ŝe zamiast na pętli Częstochowska 10-tka kończy na kryterium Kolonijna – Drobiarska, zaś 17-tka na Częstochowskiej. Co w tym
zaskakującego? CóŜ, moŜe to, Ŝe oba krańce oddalone są od siebie zaledwie o 50 metrów! To nic,
bowiem jeszcze parę miesięcy temu w okolicy ulokowana była kolejna pętla – Zakłady Drobiarskie.
A Tradycyjne zmiany rozkładowe świątecznonoworoczne nie ominęły MZK. Autobusy w dniach
23, 27, i 31.12. jeździły według rozkładu dnia roboczego, choć nie realizowano kursów oznaczonych
literką „L”. Podobnie było w wigilię, tyle Ŝe komunikacja kursowała jedynie do godziny 18:00. 25.12. i
w Nowy Rok dokonano najbardziej radykalnych
cięć. PasaŜerowie mogli uświadczyć jedynie po
jednym wozie na liniach 1, 3, 7, 9, 11 i 15.
Rozmaitości
A Kolejny nowatorski pomysł MZK Opole zakończył się totalną klapą. Niepowodzenia z wprowadzeniem do wybranych autobusów konduktorów niczego nie nauczyły opolskiego przewoźnika. Skargi
pasaŜerów doprowadziły do zmiany firmy kontrolującej bilety. Od 31.01.2003 r. rozwiązaniu ulega
umowa z wrocławską firmą ES-SCG, a jednocześnie juŜ od listopada sprawdzanie biletów powierzono firmie SOLD z Krakowa. Nowym kontrolerom
polecono... nie wystawiać mandatów! W zamian
mieli oni nakłaniać gapowiczów do zakupu biletu u
kierowcy. I stało się coś, co dla wszystkich – poza
szefostwem MZK – było oczywiste. Ludzie masowo
przestawali kasować bilety... Na szczęście pod koniec listopada wycofano się niedorzecznego eksperymentu, zaś kierownictwo znalazło kozła ofiarnego.
JuŜ wiemy, Ŝe wszystkiemu winna jest prasa! Prasa
śmiała napisać o zmianie systemu kontroli biletów!
Opinię powyŜszą zostawimy bez komentarza...
Marek Drewniak

Poznań
Tabor
A Ikarus 260 o numerze 1740 wyjechał po biskupickiej NG. Do złudzenia przypomina 1735, który
wrócił do słuŜby dwa tygodnie temu.
A Jak juŜ informowaliśmy, poznański tabor autobusowy wzbogacił w grudniu się o 7 nowych autobusów: 5 solarisów U12 (1337–1341) 2 solarisy
U18 (1383 i 1384). Urbino 18, podobnie jak nowe
U12, sprawiają pozytywne wraŜenie. Nowe przeguby od poprzednich zewnętrznie nie róŜnią się praktycznie niczym. Najbardziej zauwaŜalna jest dodatkowa otwierana tylna klapa pozwalająca dotrzeć do
silnika – została wkomponowana w tylną szybę. W
innym miejscu jest teŜ wlew paliwa. Wchodząc
ostatnimi drzwiami napotykamy na ładniej zabudowaną komorę silnika (identyczną jak w nowych
U12). Na kolejne róŜnice trafiamy przy drugich
drzwiach. Naprzeciw nich znajduje się miejsce dla
wózków, czego w ubiegłorocznej wersji nie było
(niewątpliwa zaleta). Następna innowacja znajduje
się miedzy przegubem a trzecimi drzwiami. Tutaj
zamiast 3 foteli usytuowanych bokiem do kierunku
jazdy zamontowano 4 (dwa przodem, dwa tyłem), a
pod nimi znalazł się zbiornik. Nieco inny jest teŜ
sam przegub. Zmiany wkradły się równieŜ do
pierwszego członu autobusu, gdzie znalazły się aŜ
2 tzw. rzeźnie. Jedna tradycyjnie na wprost drugich
drzwi, a druga tuŜ przed nimi po prawej stronie
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(kosztem 2 foteli). Jeśli chodzi o stanowisko kierowcy, to podobnie jak w najnowszych U12 wyposaŜone jest w pulpit VDO. Autobusy posiadają teŜ
kamery lub ich atrapy w pierwszym i w drugim członie.
T Ciekawostka taborowa. 16.12. 4/1 obsługiwała
zajezdnia S1 Głogowska składem 84+83.
Linie
A Linie 6 i 8 wróciły na normalne trasy. Po wyremontowanym torowisku trasy miłostowskiej jedzie
się, aŜ miło!
A 02.01. linia 60 doczeka się zmiany trasy. Autobusy po odjeździe z przystanku Kartuska w kierunku Strzeszyna nie pojadą prosto Zakopiańską, lecz
w prawo i w dół ulicą Kosowską. Objadą „dumę Podolan”, czyli rondo, by skręcić w „nową” Strzeszyńską i dojechać do Sucholeskiej. Jadąc tą właśnie,
miną pętlę Podolany i po starej trasie dojadą na
Strzeszyn. Pojawiły się nowe przystanki: jeden jednokierunkowy Białczańska (czyŜby przypadkowa
zbieŜność nazw z pobliskim przystankiem 68 i 83 o
tej samej nazwie? Postulujemy zmianę nazwy na
Rondo Strzeszyńska) i trzy dwukierunkowe: Synów
Pułku, Sucholeska i Podolany. Zmianie uległ równieŜ rozkład jazdy, niestety nie zmieniono danych
komputera pokładowego obsługującego wyświetlacz przystanków. Tego samego dnia 67 zostanie
wzmocnione dodatkowym całodziennym autobusem, dzięki czemu w szczycie autobusy tej linii kursować będą co 15 minut. Na A kolejne dwa wozy w
dni robocze, a takŜe w dwa wozy w soboty i święta
przejmie do uruchomienia Wydział A3 Kacza.
Zmieni się takŜe nieco rozkład jazdy tej linii, aby
utrzymać dojazdy i zjazdy autobusów tylko z końcówek najbliŜszych danemu wydziałowi. Oprócz tego nastąpią minutowe korekty w czasach przejazdu
na liniach nocnych N31, N32, N38, N41 i N43 pod
kątem polepszenia skomunikowań tych linii na węzłach przesiadkowych Traugutta, R. Starołęka, R.
Rataje.
A Mieszkających pod wiaduktem Trasy Hetmańskiej nad Drogą Dębińską, względnie w okolicach,
na pewno ucieszył fakt, Ŝe od 02.01 począwszy, autobusy linii N38 zatrzymywać się będą na nowym
przystanku Hetmańska Wiadukt.
A Stało się! Pewna zbyt wysoka cięŜarówka jadąca Trasą Katowicką raczyła zahaczyć o spód
konstrukcji wiaduktu ulicy Tarnowskiej. Z pozoru
niegroźne „zadrapania” Ŝelazobetonowej konstrukcji
okazały się groźne na tyle, Ŝe wiadukt zamknięto.
Spowodowało to zmianę w kursowaniu trzech linii
autobusowych: 53 i 62 dojeŜdŜają jedynie do przystanku Ogrodnictwo, po czym zawracają i jadą z
powrotem na Dworzec Rataje; linia 96 zaś ma swoją końcówkę w Jaryszkach.
A T W związku z WOŚP i „wspaniałym” pomysłem przeniesienia tej imprezy na tereny zlokalizowane wokół Jeziora Maltańskiego, poznańskie MPK
uruchomi w dniu 12.01.03 r. dodatkowo linię 16 w
godzinach od 14:00–23:30 co 10 minut oraz autobusy linii Malta na trasie rondo Rataje – Majakowskiego – Chartowo – Krzywoustego – rondo Rataje
z częstotliwością równieŜ co 10 minut w godzinach
od 12:00 do 23:30. TakŜe KMPS tradycyjnie juŜ
włączy się do kwesty Owsiaka, uruchamiając specjalną linię tramwajową nr 20 na trasie Miłostowo –
Śródka – Pl. Wielkopolski – Gwrana – Kaponiera –
Fredry – Śródka – Miłostowo, obsługiwaną składem
N+ND 2602+2456. Opłatą za przejazd będzie złoŜenie do puszki datku na rzecz WOŚP. 20 będzie
odjeŜdŜała o pełnych godzinach od 12:00 do 19:00
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z ronda Kaponiera.
A T Oprócz planowych urozmaiceń świątecznosylwestrowych, do nieprzewidzianych atrakcji naleŜy zaliczyć wagon 674, planową drugą brygadę
N21 (pierwszy długi dwuślipek planowo na PST).
Na N21/3 jeździł 656. Pszczółka 1258 (ta w barwach HIT-u) co prawda ludzkim głosem nie przemówiła, ale kursowała na N35 całą noc. Całą sylwestrową noc na nocnej linii tramwajowej kursowały
wagony 657, 674 i 678.
Rozmaitości
T Na węźle Most Dworcowy działa wreszcie inteligentna sygnalizacja. I tak, tramwaj jadący ul. Głogowską w kierunku Kaponiery musi zgłosić Ŝądanie
trackiem juŜ po odjeździe z przystanku Dworzec
Zachodni, dzięki czemu nim dojedzie do Mostu
Dworcowego ma juŜ zielone światło. Dla tramwajów
jadących od PKS-u, płyta z czujnikiem jest juŜ na
wysokości rozjazdów przy ul. Towarowej. Natomiast
tramwaje jadące od Kaponiery dostają zielone po
około 7 sekundach od zgłoszenia Ŝądania trackiem
(czyli motorowy musi załączyć tracka tuŜ przed zakończeniem wsiadania pasaŜerów z przystanku).
Póki co sygnalizacja spisuje się na medal, jedynym
mankamentem jednak jest brak sterownia trackiem
zwrotnicy z ul. Roosevelta na Most Dworcowy lub
Głogowską. Powoduje to konieczność przestawiania zwrotki starą metodą. RównieŜ przy Parku Wilsona przedłuŜono zielone światło dla bimb. W połączeniu z sygnalizacją na Moście Dworcowym,
znacznie usprawnia to komunikację szynową na
odcinku Most Dworcowy – Hetmańska.
Magazyn 995
13.12. (piątek). Ten dzień okazał się wyjątkowo
pechowy dla zestawu 190+189 (6/8), który jadąc na
Zawady wyrŜnął w tyłek składu 114+113 (16/4)
oczekującego na wjazd na przystanek Most Dworcowy. Najbardziej oberwał napastnik – wgniótł mu
się przód, zderzak i zbiły obie boczne szyby w kabinie motorniczego (szybę czołową musieli zdemontować pracownicy ZSR). Odkształceniu uległ
takŜe odwłok wozu 113, nadto uszkodzone zostały
sprzęgi międzywagonowe. 114+113 do zajezdni
przy ul. Głogowskiej zjechał samodzielnie, zaś
190+189 odholował Star.
17.12. Do nietypowego wypadku doszło tuŜ przed
pętlą Połabska – na skrzyŜowaniu ulic Serbskiej i
Rylejewa. Późnym popołudniem piesza idąca od
strony os. Wichrowe Wzgórze przechodziła przez
torowisko tramwajowe. Chcąc uniknąć potrącenia
przez ruszającą z pętli 4/1 cofnęła się wchodząc na
bok jadącej w przeciwnym kierunku 10/3 (zestaw
142+143). Z urazami głowy odwieziono ją do szpitala. Przerwa w ruchu tramwajowym trwała aŜ półtorej godziny – linie 4 i 10 kierowano na Wilczak, a
od ul. Winogrady do pętli Połabska jeździły 2 zaR

E

K

L

A

M

Sklep modelarski „Pantera”, ul.
Gąsiorowskich 3, tel. 866-46-42,
poleca modele:
- kolejowe,
- lotnicze,
- pancerne,
- inne.
W sklepie „Pantera” otrzymacie
bezpłatnie Przystanek.

A

tramwaje. Na nieczynnym odcinku ugrzęzło 6 bimb.
18.12. Wieczorem na skrzyŜowaniu Winograd i
Murawy zestaw 288+289 (4/11) kierujący się na Połabską starł się z peugeotem. Dwie podróŜujące
samochodem osoby zostały ranne. Dodajmy, Ŝe pojazd pozbył się całego lewego boku, podczas gdy
tramwajowi pogniotły się tylko przednie blachy po
lewej stronie. Przez ponad 3 kwadranse pozostałe
tramwaje kierowano na Piątkowską, a na trasie Al.
Wielkopolska – Połabska uwracały 3 autobusy zastępcze. 4 tramwaje zostały zablokowane.
19.12. Na ul. Pułaskiego (przed Armii Poznań)
pantografy połamały jadące z centrum 10/6 (skład
nr 206+205) i 3/1 (helmut nr 601). Przy okazji zerwały linkę pionową sieci oraz uszkodziły izolatory.
Ciekawostką niech będzie fakt, Ŝe 10/6 zatrzymała
się dopiero po 200 metrach. Po doraźnej naprawie
do zajezdni zjechała samodzielnie. 3/1 na Wilczak
zepchnęła 10/5 (kolega nr 677). Stąd na Madalinę
została zholowana. Komunikację zastępczą
(wstrzymanie trwało ponad godzinę) z ronda Kaponiera na Połabską sprawowało 5 autobusów „porwanych” z innych linii.
20.12. O godzinie 14:31 zestaw 278+279 (13/7)
wjeŜdŜający od strony centrum na przystanek Jeleniogórska potrącił starszą kobietę. Poszkodowaną
do szpitala przewiozło pogotowie ratunkowe. Po
kwadransie ruch udroŜniono.
20.12. Wyjątkową złośliwością wykazał się pierwszy wagon składu 202+201 jadącego jako 6/5 z
Zawad na Budziszyńską. Na skrzyŜowaniu z Kórnicką jego pierwszy wózek pojechał prosto, a drugi
skręcił w lewo wykolejając pierwszy w ten sposób,
Ŝe na międzytorzu zaklinowała się przekładnia. W
związku z tym wstawianie wozu na tory (uŜyto do
tego Kruppa) bardzo się wydłuŜyło – bimby w kierunku os. Lecha i ronda Rataje nie kursowały w godzinach 16:37–18:24. Dzielnie zastępowało je 5 zatramwajów łączących rondo Rataje z rondem Śródka i rondo Starołęka z os. Lecha. W związku wyłączeniami napięcia w sieci, ruch w tramwajów w pozostałych kierunkach takŜe był utrudniony. Skutkami ubocznymi reanimacji wozu 202 okazały się odkształcenie i poszerzenie torowiska oraz liczne
pęknięcia szyn. Prowizorycznie zastosowano w tym
miejscu ograniczenie prędkości do 5 km/h.
21.12. Za pięć trzecia na pętli Junikowo wykoleił
się drugi wóz składu 254+253 (15/3). Zdarzenie
miało miejsce na zwrotnicy wjazdowej w trakcie
przetaczania pociągów. W wykolejeńcu pogięły się
dolne blachy, urwała deska ochronna, pogięły
ograniczniki i zerwały przewody sterujące. Wstrzymanko trwało 35 minut. Na szczęście do ronda
Przybyszewskiego kursowały 2 zatramwaje.
23.12. Na ul. Winogrady w okolicy Pszennej jadąca z Połabskiej jako 4/12 stodwója nr 34 przestała
załączać jazdę. Mimo to motorniczemu udało się
dojechać do Przepadku, gdzie tramwaj ostatecznie
zrezygnował z dalszej jazdy. Stąd po 17 minutach
do zajezdni przy ul. Głogowskiej zepchnął ją helmut
676 (10/6).
23.12. Na krzyŜówce Nad Wierzbakiem z al.
Wielkopolską skręcający w lewo volkswagen transporter wjechał wprost pod koła helmutowi nr 607,
który jako 9/6 zasuwał na Piątkowską. W wyniku
wypadku 3 osoby podróŜujące samochodem zostały ranne. Podczas gdy tramwajowi wgniotło się tylko
przednie naroŜe, to volkswagen pozbył się całkowicie lewego boku oraz nabawił guzów w dachu i podłodze. Oberwało takŜe przednie zawieszenie. Przez
pół godziny ruch tramwajowy był wstrzymany. Od

10 minuty wstrzymania tramwaje kierowano objazdami, a pasaŜerom podstawiono 2 autobusy zastępcze. MPK usunęło z torów wrak pojazdu, a
słuŜby miejskie plamy oleju, które pozostawił.
27.12. Solidne wykolejenie miało miejsce wieczorem na rondzie Przybyszewskiego. Pierwszy wóz
składu 206+205 (1/16) skręcał właśnie z ul. Reymonta w kierunku Junikowa, gdy drugiemu to się
nie spodobało i postanowił pojechać prosto. W
związku z tym wystawił swego brata z szyn a następnie walnął go z całej siły w kastę od akumulatorów rozbijając sobie przy tym przednie blachy po
prawej stronie. Po 20 minutach udało się drugi wagon na tyle uruchomić, by opuścił przejazd dla samochodów. Następnie na kwadrans wyłączono napięcie w sieci. Wówczas Krupp podniósł pierwszy
wagon i ustawił na klockach, by pracownicy pogotowia torowego mogli upalić uszkodzoną kastę od
akumulatorów (uniemoŜliwiała wstawienie wagonu
na szyny). W czasie tej operacji skapitulował agregat spawalniczy i torowcy musieli pojechać po drugi
pojazd ze sprawnym urządzeniem. Po udanym zakończeniu tej operacji ponownie wyłączono prąd –
tym razem na 8 minut – i Krupp wstawił wykolejeńca na tory. Po połączeniu wagony (sterowane z
drugiego wozu) zjechały na Budziszyńską. Ruch
przywrócono całkowicie dopiero o godzinie 18:47,
czyli po 110 minutach. Z przerwami na czas wyłączeń napięcia bimby kursowały na Junikowo. 1 i 7
jeździły objazdem przez ul. Grunwaldzką i Roosevelta. Z ronda Przybyszewskiego do Głogowskiej/Hetmańskiej (nawrót przy Dmowskiego) kursowały 4 zastępcze ikarusy.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
pojazdu reklama reklama
autobusy
1307 Anonse
barwy MPK
1318 Anonse
Biuro ogłoszeń
1422 Dolina Nidy barwy MPK
1518 barwy MPK Solac
1519 barwy MPK AscoRutical
1525 barwy MPK barwy MPK
1545 barwy MPK barwy MPK
tramwaje
71 Dekpol,
barwy MPK
Wiekor
160+159 barwy MPK Panorama,
Avans
240+239 barwy MPK AscoRutical
316+317 Trust
barwy MPK
615 barwy MPK Lewiatan
662 barwy MPK Schmidt –
kuchnie
677 PKO BP
barwy MPK

uwagi
po NG
po NG
po NG
-

Adam Białas, Krzysztof Dostatni, Adam
Konieczka, Grzegorz Narkiewicz, Łukasz
Nowicki, Maciej Rudzki, komunikaty MPK

Praga
Linie
! Komunikacja podmiejska w Pradze. W ostatnim
kwartale 2002 roku doszło do kilku zmian w systemie PID, niezaleŜnych od zmian o charakterze popowodziowych objazdów. Krótka charakterystyka
poniŜej:
- od 01.10. na arenę PID wkroczył nowy przewoźnik – ČSAP s.r.o. Nymburk, znany onegdaj jako
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ČSAD PROhealth z linią 398 na trasie: Černy
Most – Nehvizdy – Mochov, z wariantami Černy
Most – Nehvizdy – Vyšehořovice, a takŜe do Mochova przez Vyšehořovice, Kozovazy albo Vykaň;
- 15.10. ČSAD integruje z komunikacją miejską i
lokalną kolejne linie Brandys nad Labem – Stara
Boleslav – Kostelni Hlavno przez Borek, Dřisy
(419) i przez Hlavenec (420);
- 31.10. ruszyła takŜe nowa linia 488 na trasie Rymaně, železnični zastavka – Mnišek pod Brdy,
zakladni škola;
- 15.12. wszedł w Ŝycie nowy rozkład jazdy pociągów, co stało się pretekstem do rozszerzenia kolejowego sektora PID. W systemie znalazły się
stacje Tatce i Pečky na linii 011 Praha – Kolin,
cała linia 012 (Pečky – Bošice – Kouřim) oraz 013
(Bošice – Bečvary). Wszystkie wymienione odcinki znalazły się w 5-tej taryfie, za wyjątkiem
przystanku Tatce (4). Z końcem roku zostanie
przypuszczalnie zintegrowany takŜe odcinek
Pořičany – Sadska na linii 060.
TegoŜ samego 15.12. uporządkowano numerację
linii autobusowych, pogłębiając podział na podmiejskie 300-tki i lokalne 400-tki, liniom 348, 349, 361,
369, 378, 390, 391, 392 i 394 „zwiększając” numer
o 100. Wprowadzono teŜ nowe linie:
348 Harfa – Neratovice – Libiš –Vojkovice – Kralupy n. Vlt.;
349 Huntiřovska – Neratovice, nam. Republiky;
428 Řičany, nadraži – Modletice Kaufland – Jesenice;
470 Mělnik, Mlazice žel. st. – Mělnik – Chlumin –
Zalezlice – Kralupy n. Vlt.;
471 Mělnik, Mlazice žel. st. – Mělnik – Neratovice
– Kostelec n. Labem – Brandys n. L. – Stara
Boleslav, nadraži;
499 Řičany, Wolkerova – Řičany, Olivovna – Řičany Wolkerova.
Zmienione zostały trasy linii:
265 wydłuŜona do Těchoviček;
328 do centrów handlowych Kaufland i TVIN w
Modleticach;
345 Palmovka – Libeznice – Brandys n. L. – Stara Boleslav;
363 Opatov – Mirošovice;
461 Strančice – Kamenice kult. dom;
498 Řičany, Wolkerova – Doubek.
Linie 381 i 387 obsługiwane przez ČSAD Polkost
Kostelec nad Černymi Lesy wydłuŜono odpowiednio do przystanków Suchdol i Horni Kruty, Ujezdec,
skąd autobusy jadą dalej jako normalny kurs ČSAD
(poza systemem PID), 381 do Kutnej Hory, a 387
do Uhliřskich Janovic. Jeden z kursów tej ostatniej
linii wykonuje Connex Vychodni Čechy. PrzedłuŜone linie są skomunikowane z kursami connexowskimi (nowy właściciel kilku przedsiębiorstw ČSAD)
w okolicy. Tego dnia połączono takŜe linie 335 z
336 jako 335 – Budějovicka – Kamenice kult. dom,
317 z 338 jako 317 – Smichovske nadr. – Mnišek
pod Brdy – Kytin oraz 312 z 372 jako 312 – Dejvicka – Tuchoměřice – Lichoceves. Od 01.01. Martin
Uher uruchomi nową linię 314 na trasie Smichovske
nadr. – Mnišek pod Brdy. Przypomnieć naleŜy, Ŝe w
mijającym roku przybyło sporo linii w stale rozwijającym się PID-zie. NaleŜą do nich: 397 wraz z oddaniem centrum handlowego Kaufland Modletice,
414 Černošice – Vonoklasy, 415 Černošice – Dobřichovice-Karlik (teŜ w ramach porządkowania numeracji), 423 Uvaly – Doubravčice – Česky Brod,
424 Uvaly – Dobročovice – Škvorec.
! 18.11. przywrócono ruch na całym odcinku linii
9

C. Zamknięta jest tam jeszcze tylko stacja Vltavska.
Pociągi kursują w szczycie co 2,15 min. Linia A
kursuje w relacji Skalka – Muzeum z tym, Ŝe na odcinku Naměsti Miru – Muzeum ruch prowadzony
jest wahadłowo, przy szczytowej częstotliwości 6minutowej, natomiast linia B działa w okolicach
dwóch przeciwległych końcówek, to jest na odcinkach Zličin – Smichovske Nadraži, oraz Černy Most
– Hloubětin w interwale 3–5 minut. Na odcinkach
nieuruchomionych działa komunikacja zastępcza.
Tramwaje:
- linia X-A na trasie: Červeny Vrch – Dejvicka –
Hradčanska – Malostranska – Staroměstska –
Narodni Třida – Karlovo nam. – I. P. Pavlova –
Nam. Miru – Kubanske Nam.;
- linia X-B na trasie: Hlubočepy – Smichovske nadraži – Anděl – Karlovo nam. – Lazarska – Vaclavske nam. – Masarykovo nadraži – Bila labut’ –
Vltavska – Maniny – Palmovka – Nadraži Vysočany – Kolbenova – Hloubětin – Lehovec.
Linie te od sierpnia kursowały co 4 minuty. Linia XA częstotliwość taką zachowuje nadal, natomiast XB obecnie tylko w szczycie. Nadal zawieszone są
linie 3, 6, 19, 20 i 23. Większość tramwajów kursuje
zmienionymi trasami, tak, aby zapewnić optymalne
połączenie poszczególnych dzielnic. Na przedpowodziowychn trasach pozostały linie 9, 10, 11, 17,
18, 22, 25 i 26. Autobusy:
- na odcinku Strossmayerovo nam. – Florenc –
Palmovka kursuje zatramwaj X-8;
- większość linii autobusowych wróciła na swoje
przedpowodziowe trasy, niektóre są przedłuŜone
dla stworzenia lepszego połączenia z centrum;
- linie 102, 144, 152, 175, 187 i 200, które po powodzi wydłuŜono do stacji metra Pražskeho Povstani, a później do stacji Roztyly, od 18.11. kończą znów na dworcu Holešovice.
Na odcinku Černy Most – Lehovec działają wydłuŜone 141, 221, 222, 223, 250, 261, 303, 304, 323,
344, 346, 353, 367 i 379; Vysočany – Harfa 158,
166, 305, 351, 365, 366, 368, 376 i 377; Prosek –
Palmovka 185, 259, 280, 302, 354 i 375; Zličin –
Sidliště Řepy 307, 308, 309, 310, 311, 380 i 384,
przy czym 307, 308, 310 i 380 tylko w dni robocze;
Florenc – Strossmayerovo nam. 133 i 135. Zawieszono linie 157 i 260. Uzyskanym w ten sposób taborem wzmacniając odpowiednio 139 i 213. Ponadto uruchomiono linie 701 Černy Most – Kpt. Stranskeho – Nadraži Kyje i 702 Černy Most – Rajska
Zahrada – Nadraži Kyje, skomunikowane z komunikacją kolejową w kierunku centrum. Kolej: Česke
Drahy uruchomiły wahadłową komunikację na odcinkach Praha hl. n. – Praha Smichov o częstotliwości 20-minutowej oraz Praha Masarykovo nadr. –
Praha Libeň – Praha Běchovice, na której pociągi
kursują co 10–30 minut.
Marcin Łańko

Radom
Linie
A Początek grudnia zaowocował w Radomiu zakończeniem większych prac drogowych. JuŜ 01.12.
zakończono przebudowę skrzyŜowania śeromskiego/Zbrowskiego. Skoro świt na swoje właściwe trasy wróciły 5-tka i 10-tka. Ponownie uruchomiono
przystanki Zbrowskiego/Most i Zbrowskiego/Olsztyńska w kierunku Gołębiowa i śeromskiego/Czachowskiego w stronę centrum. Jednocześnie
likwidacji uległy przystanki Szklana/Kolberga i Młynarska/śeromskiego. Swą działalność zawiesił takŜe przystanek Szklana/Olsztyńska. Ciekawe: przystanek jest tylko zawieszony, nie zlikwidowany.
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Spytacie, dlaczego? Ha! MZDiK cały czas knuje
puszczenie autobusu ulicą Szklaną. Zobaczymy, co
z tego wyniknie...
A JuŜ dwa dni później, bo 03.12. drogowcy wynieśli się z okolic skrzyŜowania Kieleckiej/Wolanowskiej/Głównej. Na stałe trasy wróciły
linie 5, 8, 12, D i K. Skutkiem tego było zlikwidowanie przystanków Garbarska/Kielecka, Główna/Kielecka i Osiedle Zamłynie oraz wznowienie
funkcjonowania przystanków Kielecka/Garbarska,
Kielecka/Wolanowska (Nś), Kielecka/Przytycka, a
takŜe Okulickiego/Przeskok (wszystkie w kierunku
centrum).
A 13.12. MZDiK rozstrzygnął przetarg dotyczący
obsługi linii 101. Jedyną radomską nockę przez kolejny rok obsługiwać będzie PKS Radom swoim
maleństwem – pierwszym na świecie autosanem
613MN-302.
A 14.12. PKP łaskawie zmieniło rozkłady i odjazdy pociągów do Warszawy, kierunku bardzo w Radomiu popularnego. Radomski organizator komunikacji stanął na wysokości zadania i tego samego
dnia skorygował plany dwóch najwaŜniejszych linii.
W dni powszednie przesunięto kursy linii 7 z pętli
Osiedle Południe z godziny 4:22 na 4:01 i z 5:00 na
4:55, zaś pętli Osiedle Michałów z 4:15 na 4:08 i z
5:00 na 4:47. Podobne korekty czekały linię 9: z pętli Osiedle Prędocinek z godziny 4:25 odjazd przesunięto na 4:02, z 5:00 na 4:58, zaś pętli Osiedle
Gołębiów z 4:21 na 3:58 (toŜ to prawie nocka! i z
5:09 na 4:54. Na linii 4 zlikwidowano kurs zjazdowy
wykonywany w dni wolne od pracy o godzinie 18:10
z pętli Osiedle Prędocinek.
A I w Radomiu nie obyło się w okresie świąteczno-noworocznym bez ograniczeń i zawieszeń.
MZDiK przygotował strategię zbliŜoną do rozwiązań
lat ubiegłych:
- 23 i 30.12. wszystkie autobusy kursowały bez
Ŝadnych ograniczeń według rozkładu na dzień
powszedni;
- 24 i 31.12. autobusy kursowały według rozkładu
na dzień powszedni do godziny 20:00, zaś potem
zjechały do swych zajezdni, na placu boju pozostawiając nocną 101-kę, która w ramach bonusa
świątecznego wykonała dodatkowe trzy kółka (od
kursu o 20:10 z os. Południe);
- 25, 26 i 29.12. oraz w Nowy Rok obowiązywał
rozkład niedzielny, ponadto 25, 26.12. i w Nowy
Rok zawieszono 50-tkę;
- 27 i 28.12. MZDiK zarządził obowiązywanie rozkładów sobotnich.
A MZDiK podobnie jak w zeszłym roku takŜe po
tegorocznej zabawie sylwestrowej na pl. Jagiellońskim uruchomi dodatkowe specjalne kursy autobusów, które rozwiozą uczestników imprezy. Autobusy
odjadą o 1:30 i 2:30 z przystanków KellesKrauza/Teatr po trasie linii 7 w kierunku Michałowa i
Południa oraz po trasie linii 9 w kierunku Prędocinka. Przejazdy będą bezpłatne.
Magazyn 995
16.12. Dawno nie było w Radomiu powaŜniejszych alarmów bombowych, toteŜ w grudniu doczekaliśmy się aŜ dwóch. 16 i 17.12. w powietrze miał
wylecieć szpital przy ulicy Tochtermana. 16.12. o
godzinie 20:49 policja zamknęła dla ruchu ul. Lekarską i Tochtermana. Do 22:30 autobusy linii 7, 8,
9 i 15 kursowały w kierunku ulicy Traugutta objazdem przez Wałową – Limanowskiego – Narutowicza, a autobusy linii 1 bezpośrednio Limanowskiego
i Narutowicza. Kolejny atak terrorystyczny na szpital
przy Tochtermana miał nastąpić przed południem
następnego dnia. Znów zamknięte były Lekarska i
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Tochtermana, a w godzinach 9:30–11:00 autobusy
ponownie skierowane zostały na identyczne jak poprzedniego dnia trasy objazdowe.
Rozmaitości
! Na święta MPK dostało prezent w postaci nowego prezesa. 24 grudnia ogłoszono oficjalne rozwiązanie konkursu, jaki rozpisał nowy prezydent
miasta po rezygnacji Witolda Spoczyńskiego. Przypomnijmy, Ŝe zgłosiło się piętnastu kandydatów, z
czego do drugiego etapu przeszło trzech. Jak
twierdzą włodarze miasta, najciekawszą koncepcję
działania MPK przedstawił Tadeusz Socha. Dlatego
wygrał, a jego pomysły obejmują między innymi
wprowadzenie norm ISO 9000 w zarządzaniu oraz
ewentualną zmianę paliwa (na przykład na gaz
ziemny) w autobusach spółki. NaleŜy teŜ zauwaŜyć
fakt, Ŝe nowy prezes będzie musiał uniezaleŜnić
firmę od miejskich dotacji. Takiej formy finansowania zabrania ustawa samorządowa. Krótko przedstawić sylwetkę nowego rządcy MPK moŜna by następująco: Tadeusz Socha ma 53 lata. Jest absolwentem Wydziału InŜynierii Materiałowej Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Międzynarodowej Szkoły MenedŜerów. Był dyrektorem między
innymi Radomskiego Przedsiębiorstwa Ceramiki
Budowlanej, prezesem Huty Szkła Okiennego w
Kunicach, a od 1999 r. jest prezesem Spółdzielni
Mieszkaniowej Starówka. Jakim prezesem będzie
dla MPK? Zobaczymy.
Tomasz Szydłowski

Sosnowiec
Magazyn 995
24.12. Bliskie spotkanie trzeciego stopnia w wigilię około godziny 9:50 w Sosnowcu Pogoni miały
ikarus 280.26-1619 na linii 299 i jelcz 120M-047 na
235-tce; obydwa pojazdy z Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu, z zajezdni w Zagórzu. Jadący w kierunku przystanku Pogoń Akademiki od strony Sosnowca na skrzyŜowaniu ulic
Będzińskiej, Suchej i Rybnej kierowca jelcza 047
nie zachował bezpiecznej odległości i najechał na
tył ikara. Syneczek Dedala tym razem nie odniósł
większych obraŜeń, pozostało tylko lekkie wgniecenie karoserii z tyłu. Gorzej po wypadku prezentował
się jego kompan, jelczyk – w dość mocno wgnieciony przód wkomponowana została potrzaskana
przednia szyba. Zaprzęgnięte do pracy pogotowie
techniczne numer 1029/A odholowało biedaka do
zajezdni. Zablokowanie skrzyŜowania utrudniło ruch
tramwajowy w kierunku Będzina. Szczęściem w
nieszczęściu nikt nie został ranny.
Andrzej Soczówka

Szczecin
Tabor
T Do krainy niepociętych siedzeń i zawsze przetoczonych obręczy przeniósł się helmut nr 901.
T 31.12. o godzinie 22:54 do zajezdni Niemierzyn
zjechał skład GT6+B4(I) 508+551, obsługujący brygadę 3/2. Z tą datą wagon 551 został skreślony z
inwentarza. W ten sposób zakończyła się prawie
sześcioletnia historia liniowej eksploatacji wagonów
rodziny B4 w Szczecinie.
Linie
A 18.12. przemianowano przystanki autobusowe
na ul. Przyjaciół śołnierza. Dotychczasowa nazwa
Komuny Paryskiej straciła sens, poniewaŜ w czasie
modernizacji węzła zakończonej w październiku
2002 bardzo inteligentni drogowcy odsunęli przystanki o 200 m od skrzyŜowania. Od tego czasu linie 57, 68 i 502 jadące w kierunku centrum zatrzy-

mywały się na dwóch przystankach Komuny Paryskiej – przy ul. Przyjaciół śołnierza i przy ul. Wilczej.
Temu pierwszemu, wraz z przystankiem w przeciwnym kierunku, nadano teraz nazwę Pasterska. Zatrzymują się tam linie 57, 68, 69 i 502, a w kierunku
centrum takŜe 82 i 707. Jednocześnie linia 69 w
kierunku Rugiańskiej przestała się zatrzymywać na
przystanku Przyjaciół śołnierza, połoŜonym około
100 m przed przystankiem Pasterska. Pozostała
tam jedynie nocna linia 503.
A Przez prawie pół roku nowych linii bezpłatnych
nie przybywało. ToteŜ trzeba było nadrobić zaległości. 20.12. ruszyła linia 712, kursująca z Targowiska
Manhattan przez ulice Staszica – Kołłątaja – Warcisława – Przyjaciół śołnierza – Komuny Paryskiej do
pętli Rugiańska, z powrotem przez Komuny Paryskiej – Wilczą – Sczanieckiej – Plater – Staszica.
Trzydrzwiowy autobusik jelcz L11 PKS Gryfice z
siedzonkami od ikarusa słuŜy grzecznie od poniedziałku do soboty w godzinach 9–18.
A W ramach noworocznego „prezentu” dezorganizator szczecińskiej komunikacji obciął kursy na liniach nocnych. Po jednym kursie (kółku) około godziny 1 ubyło na liniach 501, 502, 503, 504, 505 i
509. Pierwszego półkursu pozbyła się linia 515, a
pierwszego i ostatniego – 514.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
autobusy
565 Hit
Tesco
1002 barwy zakł. Tesco
1404 Hit
Tesco
2091 barwy zakł. Samsung 2095 barwy zakł. AscoRutiCal Jacek Kalicki, Olaf Skrzymowski

Świerklaniec
Tabor
A PKM Świerklaniec zaskakuje. Na liniach obsługiwanych przez tego przewoźnika na zlecenie
MZKP Tarnowskie Góry pojawiły się cztery ikarusy
260, wyremontowane w KZNS z niecodziennymi
numerami – od 0201 do 0204. Dotychczas firma
numerowała wszystkie nowe pojazdy od 1400 i doszła do numeru 1501, pomijając przy tym liczbę
1500.
Bartosz Mazur

Tychy
Linie
! W okresie Świąt BoŜego Narodzenia i Nowego
Roku komunikacja miejska organizowana przez
Miejski Zarząd Transportu w Tychach funkcjonowała w sposób przedstawiony poniŜej:
- w dniu 24.12. autobusy i trolejbusy kursowały do
godziny 13:00 według rozkładu jazdy obowiązującego w dni robocze. Potem rozpoczęły się zjazdy do zajezdni. Pojedyncze kursy na wybranych
liniach autobusowych wykonywane były do godzin wieczornych;
- 25.12. autobusy i trolejbusy wyjechały z zajezdni
dopiero o 11:00 i kursowały zgodnie z rozkładem
jazdy obowiązującym w niedziele i święta, za wyjątkiem linii M, 4, 21, 25K, 33, 51, 63, 82, 291,
686, 696, 709, których to autobusom pozwolono
spokojnie świętować w zajezdniach;
- w dniach 26.12. i w Nowy Rok autobusy i trajtki
kursowały według świątecznego rozkładu bez
Ŝadnych ograniczeń;
- w dniu 27.12. obowiązywał sobotni rozkład jazdy;

- w dniu 31.12. autobusy i trolejbusy kursowały do
godziny 18:00 według rozkładu jazdy obowiązującego w dni robocze.
Andrzej Soczówka

Warszawa
Tabor
A 13.12. wyjechał kolejny autobus w historycznym malowaniu. Tym razem jest to solówka z R-5
Inflancka o wdzięcznym numerze 2. Niestety, malowanie autobusu nie jest w 100% wierne oryginałowi, poniewaŜ lakiernicy z T-4 co nieco namieszali.
Warto dodać, Ŝe autobus ten – podobnie jak 5254 –
miał juŜ kolizję, w wyniku której uszkodzony został
prawy naroŜnik.
A Kolejne dwie reklamy całopojazdowe pojawiły
się dnia 17.12. na autobusach z MZA. Busiki 2755 i
2557 zostały „upiększone” reklamą AscoRutiCal.
Natomiast „automaty” 5785 i 5533 oraz „lewar”
2593 przybrały od 24.12. barwy Samsunga.
A 12.12. na zajezdnię R-13 Stalowa dotarł pierwszy z 15 zamówionych nowych krótkich MANów
NM223.3. Otrzymał on numer 9301. Dnia 22.12. były juŜ dwa manidła, a do końca roku miał być i trzeci
(jednak nie wiadomo czy w końcu dotarł). Pozostała
dwunastka ma być dostarczona w marcu 2003 r.
Wszystkie nowe MANy trafią na Stalową, która na
inne zajezdnie odda gnioty, zostawiając sobie tylko
dwa ich egzemplarze. Minimum pięć jelczy M121M
trafi na R-5 Inflancką, która – jak wiadomo – pozbyła się juŜ wszystkich jelczy M11. W ostatniej chwili
dowiedzieliśmy się, Ŝe MZA zrezygnowała jednak z
nadania nowym MANom numerów 9301–9315.
A Wcześniejsze zapowiedzi, Ŝe skolidowany ikarus 280 w historycznym malowaniu o numerze 5254
opuści bramy warsztatów T-4 dopiero w Nowym
Roku nie potwierdziły się. Z powodu braku sprawnych autobusów na R-5 Inflancka, T-4 juŜ 21.12.
zwróciły tejŜe zajezdni naprawiony pojazd. Dzień
później 5254 zagościł juŜ na dodatku na 508. WaŜne, Ŝe zajezdnia wydała zakaz wypuszczania autobusów 5254 i 2 (historyczne malowania) nocami na
„odwózki kibiców” oraz na brygady całodzienne!
T W ostatnim miesiącu starego roku wagon 2075
(bulwa) stracił swój oryginalny pantograf. Obecnie
ma zamontowany standardowy OTK-2.
T W dniu 30.12. w hali warsztatów T-3 pocięto
wrak berlinki 2412. Podwozie ocalało i zostanie w
przyszłości wykorzystane do odbudowy innego zabytku.
T Wyjścia bezpieczeństwa pojawiły się w kolejnych wolskich „trupolach” po remoncie. Tym razem
padło na skład 105Na 1048+1016. Prawdopodobnie więc od teraz wszystkie stopiątki o numerach
10xx wyjeŜdŜające z remontów będą wyposaŜane
w wyjścia bezpieczeństwa.
T 19.12. na linii 23 znów zagościła jedyna wolska
stoszesnastka o numerze 3002.
T Zgodnie z obietnicą, publikujemy uzupełnienie
o nowym pantografie zamontowanym na praskim
wagonie 105Na-1230. Jest to model F720. Od tradycyjnych pantografów róŜni się on m.in. innym
stopem zastosowanego metalu. Tradycyjne F700
wykonywane są z duraulimnium, natomiast ten ma
zastosowany trwalszy materiał.
T W połowie grudnia w wolskim składzie 105Na
1022+1014 zamontowano czeski system firmy BUSE ustawiania w pamięci komputera połoŜenia radiowych zwrotnic na całej trasie przejazdu. Polega
to na tym, Ŝe motorniczy nie musi przed kaŜdą
zwrotnicą wybierać odpowiedniego kierunku jazdy,
tylko zaprogramowany wcześniej komputer robi to
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za niego. Urządzenie działa ponoć lepiej w Warszawie lewobrzeŜnej.
Linie
A T Jak wiadomo, na przełomie lat 2003 i 2004
ma być oddana do uŜytku stacja metra Dworzec
Gdański. W związku z tym szykuje się rewolucja
komunikacyjna. Obok nowej stacji ma przejeŜdŜać
oprócz linii tramwajowej 1 nowa linia o roboczym
numerze 11 (jej powstanie jest juŜ pewne). Połączyłaby ona Bródno z Piaskami przez Rondo Zgrupowania AK Radosław (wtedy zostałyby wykorzystane
nieuŜywane teraz liniowo skręty w relacji śoliborz –
Praga). W zamian z Piasek zostałaby wycofana linia 19, którą od pl. Grunwaldzkiego skierowano by
na Potocką. W komunikacji autobusowej uruchomiono by linię 196 (numer roboczy) kursującą z
nowej pętli zlokalizowanej w okolicach zajezdni Inflancka przez most Gdański, ulicę Starzyńskiego,
rondo śaba, ulice: Świętego Wincentego, Kołową,
Ossowskiego, Handlową, Pratulińską i Trocką do
pętli na Targówku. Linię ekspresową E-4 (kursującą
z Nowodworów) takŜe skrócono by do nowo wybudowanej pętli, a raczej do zatoczki na ul. Słonimskiego, poniewaŜ na budowę pętli nie ma pieniędzy.
E-4 docierałoby do owej zatoczki poprzez wytyczone na Słonimskiego bus-pasy oraz zawrotkę na
dawnym rondzie Babka. Powstałaby teŜ jeszcze
jedna nowa linia ekspresowa E-6 (inauguracja planowana wcześniej, ale na nieco innej trasie do
Dworca Wileńskiego, z postojem naprzeciwko cerkwi prawosławnej) kursująca takŜe z „nowej” pętli
do Nowodworów. Jednak trasa E-6 byłaby nieco inna od trasy E-4 – chodzi o jej przebieg na samym
Tarchominie oraz o pominięcie wszystkich napotkanych po drodze przystanków o małym znaczeniu.
Magazyn 995
27.11. O tym zdarzeniu juŜ informowaliśmy, jednak wtedy nie były znane szczegóły wypadku. Tego
właśnie dnia o godzinie 8:28 na pl. Narutowicza
motorowa praskiego składu 105Nf 1436+1435
(44/M10) przez pomyłkę pojechała prosto w ul. Grójecką (zamiast na pętlę). Cofając nie zauwaŜyła wyjeŜdŜającego z ul. Filtrowej Ŝoliborskiego składu
13N 366+218 (47/1) i uderzyła w jego przód.
Uszkodzeniom (na szczęście niewielkim) uległy odpowiednio tył wagonu 1435 oraz przód 366. Zatrzymanie trwało tylko 3 minuty. Oba składy po
przeprowadzonych naprawach wróciły juŜ do ruchu
liniowego.
04.12. O godzinie 13:26 wolska bulwa 2084+2085
(7/5) na skrzyŜowaniu ulic Kijowskiej i Markowskiej
zderzyła się z cięŜarówką marki MAN. W wypadku
nikt nie został ranny, jednak wagon 2084 ma powaŜnie uszkodzony przód oraz prawy bok (m.in.
stracił jeden z płatów pierwszych drzwi). Samochód
wyszedł ze zderzenia jeszcze gorzej. Po trwającym
niecały kwadrans zatrzymaniu uszkodzony skład
ewakuował się do zajezdni.
11.12. O godzinie 7:27 na rogu ulic Ratuszowej i
Targowej norweski TIR (volvo z naczepą) zahaczył
o przód wagonu 116Na/1-3022 obsługującego 6/3.
Rzeczony przód prawie odpadł od wagonu. Spowodowało to straty w wysokości ponad 10 tys. zł. Po
wypadku tramwaj zjechał na pętlę Zoo, skąd – po
załatwieniu formalności – udał się do zakładu. Wagon ten juŜ wrócił juŜ do ruchu z pasaŜerami.
13.12. Rano na skrzyŜowaniu ulic Puławskiej i Wilanowskiej w Ŝoliborski skład 105Na 1136+1137
(19/2) uderzyła cięŜarówka marki Mercedes, która
wjechała na czerwonym świetle. Nikt nie został ranny, jednak powaŜnemu uszkodzeniu uległ prawy
11

skos wagonu 1136. W trwającym 14 minut zatrzymaniu utknęło 6 składów. Obecnie skład
1136+1137 jeździ juŜ liniowo.
13.12. RównieŜ rano na łuku pętli Gocławek doszło do zderzenia wóz-wóz. W stojący praski skład
105Nf 1412+1411 (9/10) uderzył wolski tyrystor
2036+2037 (24/2), którego motorniczy nie zdąŜył
wyhamować. W wyniku zderzenia uszkodzeniu
uległ przód wagonu 2036 oraz tył 1411. W obu
składach pogięte zostały teŜ sprzęgi międzywagonowe. Zatrzymanie trwało 12 minut i utknęły w nim
3 składy.
13.12. O godzinie 16:40 na skrzyŜowaniu ulicy
Targowej i alei Zielenieckiej doszło do jednego z
powaŜniejszych w ostatnim czasie zderzeń tramwajów. Motornicza praskiego składu 105Nf 1444+1443
(7/3) nie zachowała ostroŜności i wyjeŜdŜając z łuku z duŜą siła uderzyła w tył drugiego wagonu stojącego na czerwonym świetle Ŝoliborskiego składu
13N 413+296 (6/07). Ten skład z kolei „z odbicia”
uderzył w stojący przed nim praski skład 105Na
1264+1263 (3/06). W wyniku uderzenia wykolejeniu
uległ drugi wózek wagonu 296 (został wstawiony
przez dźwig z R-2), powaŜnemu rozbiciu uległ teŜ
jego lewy bok i tył; dość znacznie rozbity został teŜ
przód wozu 1444, nieco mniejsze uszkodzenia były
z przodu wagonu 413 i na tyle 1263. Niegroźnie
ranny został jeden pasaŜer. Zatrzymanie ruchu
trwało ponad 45 minut. Parówki są nadal reanimowane na R-4 (mówiło się nawet o kasacji wagonu
296).
15.12. W godzinach przedpołudniowych na skrzyŜowaniu ulic Czerniakowskiej z Bartycką jadący z
duŜą prędkością fiat marea uderzył w tył stojącego
na czerwonym świetle ikarusa 260 nr 6472 obsługującego linię 108. CięŜko ranny został kierowca auta.
Autobus ma powaŜnie rozbity tył, samochód nadaje
się za to tylko na złom.
17.12. Około godziny 10:45 na wylocie ul. Senatorskiej (przy pl. Bankowym) znów doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Kierująca samochodem marki Daewoo Tico wjechała wprost pod rozpędzony tramwaj. Dwie osoby zostały ranne. Samochodzik został dość zmasakrowany i potrzebna
była pomoc straŜaków. Zatrzymanie w obu kierunkach trwało 45 minut.
17.12. Przed godziną 16:00 w prowadzony przez
naszego klubowego kolegę Ŝoliborski skład 13N
692+691 linii 13 (kierunek Kawęczyńska-Bazylika)
na placu Bankowym uderzył polonez, którego kierowca wjechał na skrzyŜowanie przy czerwonym
świetle. W dodatku na oczach policji! Siła uderzenia
była tak duŜa, Ŝe auto odbiło się na jakieś trzy metry do tyłu. W wagonie 692 uszkodzone zostały
pierwsze drzwi oraz fartuchy, samochodzik nadaje
się tylko do kasacji.
19.12. Około godziny 1 w nocy na ul. Powstańców
Śląskich (przy skrzyŜowaniu z ul. Szczotarską) pękła rura wodociągowa. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, Ŝe woda podmyła torowisko tramwajowe, pod którym zapadła się podbudowa. Do godziny 10 ruch tramwajowy między pętlami Górczewska a Cmentarz Wolski był zawieszony – kursowała autobusowa komunikacja zastępcza. Awarię usuwano cały dzień, jednak po
wcześniejszym wzmocnieniu torowiska prace moŜna juŜ było prowadzić przy normalnym ruchu tramwajów.
19.12. Około godziny 10:20 na ul. Marsa przy
przystanku Okularowa do autobusu linii 115 środkowymi drzwiami próbował wsiąść 81-letni męŜczyzna. Został przytrząśnięty i po chwili znalazł się,
12

niestety, pod tylnymi kołami pojazdu. W stanie krytycznym przewieziono go do szpitala, gdzie po niecałej godzinie zmarł.
19.12. Przed godziną 11:00 w tramwaju linii 26
jadącym ul. Połczyńską zmarł starszy pasaŜer. W
związku z tym przez dwie godziny nie kursowały
tramwaje między Cmentarzem Wolskim a Górczewską. Uruchomiono autobusy zastępcze.
19.12. Około południa Ŝoliborski skład 105Na
1226+1225 zderzył się na Rondzie Zgrupowania
AK Radosław ze starem, którego kierowca wymusił
pierwszeństwo przejazdu. Na szczęście obyło się
bez rannych, mimo Ŝe samochód cięŜarowy został
„wystawiony” z torowiska. Po kilkudziesięciu minutowym zatrzymaniu lekko uszkodzony skład ewakuował się do zajezdni.
20.12. W samo południe na oczach policjantów w
al. Solidarności (przed przystankiem Park Praski w
kierunku Woli) rozkraczył się zjeŜdŜający awaryjnie
z linii 25 wolski skład 105Na 1070+1071. Śmiechu
było co nie miara. Jeden z redaktorów „Przystanku”
był na miejscu i mógł obserwować jak do spychania
przygotowywana była praska stoszesnastka nr
3011 (linii 32). Po około 30 minutach „zabawy”
uszkodzony wagon zaczął być spychany na R-1. Za
nim ruszyło 8 składów, które utknęły w zatrzymaniu.
Tempo jazdy było iście Ŝółwie, poniewaŜ: po pierwsze – pchała stoszesnastka, po drugie – było
strasznie ślisko, a po trzecie – trzeba było podjechać pod skarpę wiślaną zarówno po praskiej jak i
po drugiej stronie rzeki. Cała sytuacja spowodowała
paraliŜ mostu Śląsko-Dąbrowskiego oraz okolic
Dworca Wileńskiego. Powstał jeden wielki megakorek, który rozładowywał się jeszcze przez dobra
godzinę.
22.12. Około godziny 15:30 na pl. Bankowym autko marki Opel wjechało w osłonę pierwszego wózka
116Na/1-3019 (15/2) jadącego w stronę Okęcia.
Samochód skręcał z ul. Andersa w al. Solidarności i
jego kolizja dość skutecznie zablokowała ruch na
całym skrzyŜowaniu. Po 10 minutach wagon odjechał do zajezdni. W zatrzymaniu stało pięć innych
tramwajów oraz autobus MAN NG313-3304
(512/1), który nie mógł skręcić w al. Solidarności z
powodu zatarasowania przejazdu przez tramwaj.
23.12. Przed godziną 15:00 jadąca na Nowe Bemowo trzynastka (skład 13N 526+491) połamała
pierwszy pantograf na pl. Bankowym. Zatrzymanie
trwało około 20 minut i utknęło w nim kilkanaście
składów. Sieciowcy, którzy przybyli swoim starem,
zablokowali tor w kierunku Pragi. W związku z zaistniałą sytuacją uŜyto starego przystanku w kierunku Pragi (Plac Bankowy 09), na którym tramwaje
wypuszczały pasaŜerów.
24.12. Około godziny 9:30 na ul. Rembielińskiej
między przystankami Julianowska a Bartnicza przy
torowisku tramwajowym pękła rura wodociągowa.
Przyczyną był zapewne siarczysty mróz (ponad -10
stopni Celsjusza). Wypływająca woda podmyła za
to torowisko tramwajowe (a dokładniej tor w stronę
centrum Pragi). Zaowocowało to wycofaniem linii 1,
2, 3, 25 oraz 32 z Bródna. Wszystkie zostały skrócone do awaryjnej pętli OdrowąŜa, która od dość
dawna nie była uŜywana w ruchu liniowym. Na pętli
tej nie jest zachowana skrajnia, więc wszystkie
przejeŜdŜające przez nią składy musiały składać
swoje lusterka (a i tak często dochodziło do uderzeń nimi w słup trakcyjny zlokalizowany najbliŜej
płotu Cmentarza Bródnowskiego). Ponadto z racji
małej przepustowości pętli (tylko jeden tor) oraz faktu, Ŝe wszystkie składy stały po kilka minut w oczekiwaniu na pasaŜerów, to przed wjazdem na ww.
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pętlę oczekiwało od 10 do 12 składów tramwajowych, które stały aŜ za przystankiem PoŜarowa.
Zamiast tramwajów od ronda śaba po trasie OdrowąŜa – Budowlana – Rembielińska – Kondratowicza – Łabiszyńska – Łojewska – Chodecka do pętli
Bródno-Podgrodzie kursowało 10 autobusów zastępczych. W praktyce było ich jednak mniej. Na linii Z stwierdzono 5 przegubowych ikarusów (R-5,
R-9, R-10 i R-13; numery: 2624, 2922, 2932, 3252 i
5737), dwa krótkie ikary z R-13 (1009 i 1645) oraz
trzy neoplany N4020 (z R-5 i R-13; numery: 6833,
6839 i 6755). Część autobusów była przebrana z
innych linii (np. 5737 z 037/127). Kursowały one
wzdłuŜ torowiska zatrzymując się na wysokości
wszystkich przystanków tramwajowych (nawet jeśli
nie było ich odpowiedników autobusowych) aŜ do
skrzyŜowania ulicy Rembielińskiej z Kondratowicza.
Tam znaczna część Z-tek odbijała na pętlę bródnowską, a tylko wybrane kursy jechały dalej ulicą
Annopol do pętli o tej samej nazwie oraz pętli śerań
Wschodni. Na szczęście, zbyt duŜo ludzi nie potrzebuje tam dojeŜdŜać, więc wszystko działało jak
powinno. Warto zauwaŜyć, Ŝe być moŜe była to
ostatnia liniowa (awaryjna, ale zawsze) eksploatacja pętli OdrowąŜa, która jest przewidziana do likwidacji z powodu budowy drugiej nitki ulicy o tej
samej nazwie. A budowa jest juŜ (niestety) bardzo
blisko. W kaŜdym bądź razie wigilijny poranek dość
dosadnie udowodnił jak bardzo pętla ta jest potrzebna. Około godziny 15:20 awarię w końcu usunięto i tramwaje wróciły na swoje podstawowe trasy, a zatramwaje zjechały do zajezdni.
24.12. Około godziny 10:50 na Moście Poniatowskiego (koło przystanku o tej samej nazwie) na torowisku tramwajowym (kierunek centrum) wylądował dostawczy samochód, któremu chwilę wcześniej inne auto zajechało drogę. „Zawalitora” dopiero po około 40 minutach ściągnął z torowiska dźwig
z R-2 Praga. Cała akcja trwała tak długo, poniewaŜ
auto mogło się wywrócić na bok. W czasie zatrzymania linie 7, 8, 9, 12, 22, 24 i 25 kierowano na trasy objazdowe.
25.12. MoŜna rzec, Ŝe nastąpiła „powtórka z rozrywki” z dnia poprzedniego. Mianowicie koło godziny 8:00 na ul. Stalowej przy Konopackiej pękła rura
wodociągowa. W związku z tym zaistniała konieczność kierowania linii 23 na trasę objazdową. Z nie
do końca zrozumiałych względów zdecydowano się
na ponowne uŜycie awaryjnej pętli OdrowąŜa, mimo
Ŝe w pobliŜu pętli Czynszowa jest jeszcze jedna
awaryjna krańcówka – Zoo. Jednak trzy brygady linii 23 aŜ do momentu usunięcia awarii (czyli do
mniej więcej godziny 16:00) kursowały do OdrowąŜa. Decyzja ta była o tyle błędna, poniewaŜ motorowi tej linii stracili w ten sposób swoje wszystkie
postoje. A wynikło to z faktu, iŜ do ww. pętli jedzie
się przynajmniej 8 minut dłuŜej.
25.12. Przed godziną 21:10 na ul. Wawelskiej na
wjeździe do tunelu pod al. Niepodległości od strony
Ochoty doszło do tragicznego wypadku. Jadący z
duŜą prędkością (około 80 km/h) samochód osobowy roztrzaskał się o betonowe zapory rozdzielające pasy ruchu. Na miejscu zginęła pasaŜerka auta, które została zmasakrowane. Dwie pozostałe
osoby w stanie agonalnym trafiły do pobliskiego
szpitala. Po wypadku wrak peugeota zablokował
pasy ruchu do skrętu w lewo w al. Niepodległości.
W związku z tym linia 167 była do godziny 22:50
kierowana prosto Trasą Łazienkowską do Ronda
Jazdy Polskiej, na którym to zawracała i ponownie
Trasą Łazienkowska (jak linia 182) wracała do swojej podstawowej trasy. Chodziło o to, by autobusy

tej linii nie ominęły aŜ 5 przystanków.
Rozmaitości
! 12.12. Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił
przetarg nieograniczony na prowadzenie windykacji
naleŜności za przejazdy bez biletów.
! 13.12. w sali konferencyjnej zajezdni R-3 Mokotów odbyło się Walne Zebranie KMKM-u. Dysputy były zaŜarte i trwały prawie do godziny 22:00.
NajwaŜniejsze postanowienia Walnego Zebrania to
powiększenie Zarządu Klubu do siedmiu osób oraz
liczne zmiany w statucie. Ponadto z prezesostwa
zrezygnował Dariusz Walczak (jego następcą został
Robert Człapiński), a do Zarządu weszli jeszcze
Robert Durlik i Michał Wolański. Z powodu natłoku
spraw, wielu z nich nie udało się przedyskutować.
W związku z tym na dzień 17.01.2003 r. na godzinę
18:00 wyznaczono Nadzwyczajne Walne Zebranie
KMKM-u.
! Na wiatach podległych ZTM-owi pojawiły się
naklejki o zakazie nalepiania ogłoszeń. Sądzimy, Ŝe
akcja ta związana jest z wynajęciem przez firmę
Adpol firmy ochroniarskiej Juwentus, która pilnuje
czystości na przystankach. ZTM liczy na to, Ŝe plakaciarze nie będą patrzeć czyją wiatę oklejają i tym
samym pozostaną one wolne od stosów ulotek.
! 27.12. została przedłuŜona do marca 2003 roku umowa między ZTM-em a PKP w sprawie podróŜowania koleją na wspólnym bilecie. Zostaną
jednak wprowadzone dwie nowości. Po pierwsze
wszyscy konduktorzy kolejowi będą posiadali czytniki do WKM (dotychczas mieli ich tylko 20 sztuk,
po zmianach będzie ich natomiast 250 – w tym 50
podarowanych przez ZTM), a po drugie wspólny bilet nie będzie waŜny w pociągu w godzinach 0:30–
4:30.
! W ostatnim tygodniu grudnia ZTM poinformował o przedłuŜeniu moŜliwości zakupu biletów 30- i
90-dniowych z paskiem magnetycznym. Krok ten
podjęto z powodu duŜej ilości tychŜe biletów znajdujących się jeszcze w rękach kolporterów oraz pasaŜerów. Ponadto obawiano się długich kolejek, w
których utknęliby ludzie chcący nabyć Warszawską
Kartę Miejską. Z drugie strony decyzja ZTM-u jest
dziwna, poniewaŜ w metrze nadawano juŜ nawet
specjalne komunikaty, Ŝe od początku nowego roku
bilety okresowe będzie moŜna nabyć tylko na WKM.
A Z dniem 09.12. zlikwidowano zajezdnię R-12
Piaseczno, która była od pewnego czasu filią R-7
Woronicza. Po likwidacji trolejbusów nocowało w
niej tylko kilka ikarusów (obsługujących linie piaseczyńskie), które przeniosły się juŜ na R-7.
A Z powodu mrozu, jaki panował w ostatnich
dniach, znów modne stało się odpalanie „na popych” przegubowych ikarusków. Zjawisko takie zaobserwowano np. na pętli Górczewska. Ponadto
dość masowo zamarzają solarki, które na noc chowane są w halach zajezdni.
A 20.12. w Jednostce Specjalnej GROM w Rembertowie prezydent RP Aleksander Kwaśniewski i
minister obrony narodowej Jerzy Szmajdziński mogli podziwiać skuteczność komandosów. Nie byłoby
w tym nic dziwnego, gdyby nie to, ze do pokazu posłuŜył inflancki IK280.26 o numerze 2902.
M Metro Warszawskie postanowiło walczyć z
grafficiarzami. Ostatnimi czasy na wagonikach pojawiło się sporo bohomazów. Brudne wagony nie
wyjeŜdŜają na linie (a przecieŜ o to chodzi grafficiarzom) i są czyszczone w bazie na Kabatach. To
właśnie tam większość pociągów była malowana
(stacje są monitorowane, a w nocy zamykane). Dlatego teŜ postanowiono wzmocnić ochronę na STP.
M Przyznano dotację na metro w wysokości 70

mln zł. Jest jednak jeden warunek: pieniądze te mają pochodzić w połowie z ceł i akcyzy, a w połowie z
ewentualnych oszczędności w obsłudze zadłuŜenia
zagranicznego.
T W połowie grudnia zeszłego roku „Gazeta
Wyborcza” zapoczątkowała akcję „Ciepły guzik”
mającą na celu rozpoczęcie uŜywania przycisków
do otwierania przez pasaŜerów tramwajów.
16.12.2002 r. wiceprezydent Warszawy ds. komunikacji Andrzej Urbańczyk oraz Dyrektor ZTM
Przemysław Prądzyński wydali zgodę na rozpoczęcie „akcji plakatowej” w autobusach (370 z około
1570 posiada przyciski) i tramwajach (odpowiednio
357 z 860 wagonów ma guziki), w których przyciski
są juŜ zainstalowane. Akcję poparł teŜ dyrektor
Tramwajów Warszawskich Krzysztof Karos, który
pozwolił oplakatować wagony zarówno wewnątrz
jak i na zewnątrz. Sama akcja zaczęła się 27.12.
Od tego dnia zarówno na pętlach jak i na przystankach drzwi otwierają sobie pasaŜerowie. Motorowi
mogą otworzyć drzwi sami tylko w razie wystąpienia
zatrzymania ruchu tramwajowego. Chodzi oczywiście o bezpieczeństwo pasaŜerów. Stosowne pismo
dyrektora TW w tej sprawie jeszcze parę dni przed
świętami dotarło do wszystkich zajezdni. Przy okazji
zaznaczono w nim, Ŝe zabronione będzie uŜywanie
„czasówki” (automatyczne zamykanie drzwi po kilku
sekundach) w składach, które taką funkię posiadają. Dozwolone będzie to jedynie w stoszesnastkach,
które nie posiadają funkcji otwierania drzwi bez załączenia czasówki. JuŜ kilka dni przed „dniem zero”
tramwaje posiadające guziki zostały poobklejane
(choć nie wszystkie) stosownymi naklejkami
umieszczonymi pod kaŜdym przyciskiem na zewnątrz wagonów. Szkoda tylko, Ŝe ręka widniejąca
na nalepkach posiada... sześć palców! Jak na razie
pasaŜerowie bardzo dobrze radzą sobie sami. Niestety, zdarzają się takŜe „czarne owce” wśród motorowych, które mimo prowadzenia składu z przyciskami, nie załączają programatora.
T 21.12. w godzinach 9:00–20:00 na trasie Plac
Narutowicza – Grójecka – pl. Zawiszy – Towarowa
– al. Solidarności – pl. Bankowy – Trasa W-Z –
most Śląsko-Dąbrowski – Targowa – 11 Listopada
– Stalowa – Środkowa – Wileńska – Czynszowa
(powrót: Czynszowa – Stalowa – 11 Listopada) kursował wagon historyczny N3-674, w którym
kwestowano na rzecz ośrodka Otwarte Drzwi, który
tego dnia na ul. Równej na Pradze Północ (tuŜ przy
pętli Czynszowa) zorganizował Wigilię dla najuboŜszych mieszkańców dzielnicy. Wagon cieszył się
sporym powodzeniem i dzięki temu udało się uzbierać pokaźną kwotę pieniędzy. Motorniczowie i konduktorzy z ramienia KMKM-u oczywiście pracowali
społecznie. Z racji bardzo śliskich szyn oraz
ogromnych przedświątecznych korków na Trasie
W-Z, ostatni kurs od Dworca Wileńskiego przebiegał prosto ulicami Targową – Kijowską – al. Tysiąclecia – ul. Kawęczyńską do pętli zlokalizowanej przy
praskiej Bazylice. W czasie powrotu stamtąd zaczął
padać gęsty śnieg, więc na Czynszowej zdecydowano, Ŝe wagon zjedzie do R-3 bez zatrzymywania
się na przystankach.
T 22.12. W ramach przedświątecznej zbiórki Caritasu po mieście kursowały historyczne wagony N1607 oraz 4NJ+4ND1 838+1811. Sprzedawano w
nich świece, z których dochód zostanie przeznaczony, jak co roku, na akcję Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.
T 24.12. linie 9, 15, 26 i 33 jeŜdŜące czterema
głównymi warszawskimi ciągami tramwajowymi zostały wyposaŜone w nowy wzór tablic czołowych
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oraz tylnych. Są one koloru zielonkawego (ale nie,
niestety, fluorescencyjne) i nieco przypominają te
„systemu łódzkiego”. Z tym, Ŝe Ŝarówka nie jest, jak
w Łodzi, ultrafioletowa ale normalna, co znacznie
pogarsza czytelność tablicy po zmroku. Szczególnie dotyczy to wagonów typu 13N, w których tablica
czołowa umieszczona jest tuŜ nad reflektorem.
Chwilo zabrakło tablic na inne linie, ale docelowo
(do dnia 10.01.2003 r.) wszystkie zostaną w nie
wyposaŜone (kolejnych kilka jest juŜ wytypowanych). Tablice te zostały wprowadzone przez ZTM
po uprzednim przeprowadzeniu „badań opinii pasaŜerów” na ich temat. A ww. badania wykonano
pewnego letniego dnia na linii 12. Jednak zapomniano o jednej rzeczy – na odwrocie tablicy nie
podano nazwy zajezdni, do której zjeŜdŜa dana
brygada. I tak, na przykład, pasaŜer wsiadający w
zjazdowe 26 na pętli Górczewska nie będzie wiedział czy dojedzie tylko do R-1 Wola czy teŜ moŜe
aŜ do R-2 na Pradze. Warto dodać, Ŝe zjazdy zaznaczono na odwrocie tablic na zasadzie inwersji
kolorów (cyferki są czarne, a tło jest seledynowe).
T W nocy z 24 na 25.12. Centrala Ruchu TW postanowiła uruchomić kilka „przecieraków”. Są to
składy liniowe, które nocą po prostu objeŜdŜają całą
sieć w celu, jak sama nazwa wskazuje, przetarcia
szlaku. A ich uruchomienie spowodowane było duŜą śliskością szyn, opadami śniegu oraz oblodzeniem sieci trakcyjnej. Jeden z redaktorów „Przystanku” miał okazję podziwiać praski skład 105Na
wysłany na nocne przecieranie torowisk. Dokładnie
o godzinie 1:52 wjechał on na pętlę Czynszowa. Z
powodu siarczystego mrozu, który wtedy panował
(blisko -20 stopni Celsjusza) przejazdowi tramwaju
towarzyszyły wspaniałe efekty wizualne („spawanie”
obu pantografów po sieci trakcyjnej oraz iskrzenie
spod kół), a takŜe akustyczne (powstały łuk elektryczny w niskiej temperaturze generował dość głośny dźwięk). Inne „przecieraki” zaobserwowano
około godziny 1:30 na ul. Marszałkowskiej (skład
13N, prawdopodobnie z R-3 Mokotów) oraz przed 2
w nocy na ul. Marymonckiej (skład 105Na, prawdopodobnie z R-4 śoliborz).
T 26.12. Z okazji Świąt BoŜego Narodzenia
KMKM, ZTM i TW uruchomiły specjalną świąteczno-mikołajkową linię oznaczoną oczywiście numerem M. Po dawnej trasie linii 31 i 45 (Pl. Narutowicza – Filtrowa – Krzywickiego – Nowowiejska – pl.
Politechniki – Nowowiejska – pl. Zbawiciela – Marszałkowska – pl. Konstytucji – Marszałkowska –
rondo Dmowskiego – Marszałkowska – pl. Bankowy
– Andersa – Mickiewicza – pl. Inwalidów – Mickiewicza – pl. Wilsona – Słowackiego – Potocka) w
godzinach 11:00–18:00 kursowały dwa wagony zabytkowe. Na brygadzie M/1 jeździł wóz N1-607, a
na brygadzie M/2 wagon N3-674. Linia ta wchodziła
w skład lokalnego transportu zbiorowego i była zlecona przez ZTM (na ten jeden dzień R-3 Mokotów
miało zwiększony plan o dwie brygady). Oczywiście, na całej trasie obowiązywały wszystkie rodzaje zetteemowskich biletów, jednak konduktorzy z
KMKM-u pracowali społecznie. Co ciekawe, wagonem 607 kierował leciwy, bardzo miły pracownik zajezdni R-3 Mokotów posiadający jeszcze uprawnienia „na korbę”. Trzeba przyznać, Ŝe jazda szła mu
bardzo sprawnie i momentami moŜna się było poczuć jak w końcu lat 60.! Kolejną ciekawostką jest
dwukrotne zaliczenie ślepego Ŝeberka na pętli Potocka przez wagon nr 674 oraz wcofanie się tymŜe
wagonem przez nieuŜywany liniowo wyjazd z tejŜe
pętli w stronę Huty. Linia M cieszyła się bardzo duŜym powodzeniem. Jednak podczas ostatniego
13

półkursu zdecydowano się na zjazd bez pasaŜerów
z powodu praktycznie zerowej frekwencji oraz
przenikliwego zimna panującego w wagonie i na
zewnątrz.
Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzed.
obecna
uwagi
reklama reklama
autobusy
2557 barwy zakł. AscoRutiCal 2755 barwy zakł. AscoRutiCal -

tramwaje
1005+1021 barwy zakł. Samsung
tel.komór.
1180+1181 barwy zakł. Samsung
tel.komór.
1214+1215 barwy zakł. AscoRutiCal
1270+1269 barwy zakł. AscoRutiCal
1436+1435 BudExpo barwy zakł.
Bartycka 26

-

Z notatnika mechanika
numer
pojazdu

typ
koniec
rodzaj
pojazdu napr.
naprawy
tramwaje
772 13N
16.12. NG1
773 13N
16.12. NG1
1120 105Na
18.12. NG1
1121 105Na
18.12. NG1
1178 105Na
17.12. NG1
1179 105Na
17.12. NG1

Oskar Burda, Robert Człapiński, Robert Durlik,
Grzegorz W. Fedoryński, Przemysław Figura,
Tomasz Igielski, Artur Jasik, Tomasz Kaczmarek, Piotr Kraków, Krzysztof Lipnik, Mariusz
Mazek, Sławomir Moczulski, Robert Sokołowski,
Marcin Stawicki, Michał Wolański, ztm.news

Wejherowo
Tabor
A Miejski Zakład Komunikacji zakupił pod koniec
listopada jeden autobus. Nowy nabytek dostarczy
Solaris Bus & Coach i będzie to trzecie Urbino 12 w
tym mieście. Pojazd otrzyma nr 813. Wszystkie solarisy (811, 812, 813) moŜna najczęściej spotkać na
liniach 2, 8, 9. Dodatkową ciekawostką jest fakt, iŜ
pojazdy wyposaŜone są bramki do liczenia pasaŜerów.
Adam Kaszubowski

Wrocław
Tabor
A W początkach grudnia do wrocławskiego MPK
przybyła tegoroczna partia autobusów volvo.
Wzmiankę o wydarzeniu opublikowaliśmy numer
wcześniej. I tu niespodzianka: zakup obejmował 25
sztuk przegubów 7000A, a nie – jak komunikowaliśmy – 20, które rozdzielono między zajezdnie
Obornicka (8091–8102) i Grabiszyńska (8103–
8150. W zamian kasowane były ikarusy 280 z lat
1984–1985 oraz kilka jelczy M11.
A Jak donoszą nasi szpiedzy, ostatni wrocławski
skład typu 105NT 2558+2557 trafił na NG do Protramu, gdzie najprawdopodobniej zostanie przerobiony na 105Na.

Linie
A T BoŜonarodzeniowy czas zawsze przynosi
zmiany rozkładów jazdy komunikacji miejskiej. Tu
oryginalny Wrocław nie wyłamał się. Przyjrzyjmy się
zmianom, zamieściliśmy je poniŜej. Komunikacja
tramwajowa:
- 24.12. wszystkie tramwaje linii dziennych kursowały do godziny 16:30 według sobotnich rozkładów jazdy; od godziny 17:00 wyjechały na trasy
tramwaje linii nocnych, które do 23:00 przewoziły
stęsknionych wieczerzy wigilijnej ze zwiększoną
częstotliwością;
- 25.12. wszystkie linie tramwajowe kursowały według świątecznych rozkładów jazdy z częstotliwością 30-mininutową, a przed szereg wysunęła się
jedynie zerówka: 0L i 0P kursowało z częstotliwością 15-minutową;
- 26.12. nie zaskoczył wrocławian – tramwaje kursowały identycznie jak w pierwszego dnia Świąt;
- 27.12. wszystkie tramwajowe wybrały się w trasy
według sobotnich rozkładów jazdy;
- 31.12. wszystkie linie tramwajowe kursowały do
godziny 20:00 według sobotnich rozkładów jazdy,
a tuŜ po wyjechały nocki, które do 23:00 jeździły
częściej;
- 01.01. wszystkie linie tramwajowe kursowały według świątecznych rozkładów jazdy z częstotliwością 30-minutową, za wyjątkiem 0L i 0P (co 15
minut).
Komunikacja autobusowa:
- 24.12. autobusy linii A, C, D, E, K, N, 103, 112,
113, 114, 119, 122, 125, 126, 127, 128, 131, 134,
135, 136, 139, 141, 142, 144, 145, 146, 149, 316,
403, 406, 409 i 435 jeździły do godziny 16:30
według roboczego rozkładu jazdy; linie 706 i 711
dla odmiany do 16:30 kursowały jak w soboty; linie 100, 105, 107, 116, 118, 120, 130, 133, 147,
610 woziły pasaŜerów do 18:30 roboczo, a od
godziny 17:00 wyjechały autobusy nocne, które –
podobnie jak tramwaje – kursowały do 23:00 częściej; autobusy linii 207 do godziny 23:00 kursowały w wydłuŜonej relacji: Dworzec PKS – Bieńkowice;
- 25.12. zawieszono kursowanie linii A, C, 139, 145
i 316, autobusy D, K, N, 127, 134, 135 i 144 woziły podróŜnych według świątecznych rozkładów
jazdy;
- 26.12. nie kursowały A, C i 316-tka, autobusy linii
D, K, N, 127, 134, 135 i 144 jeździły według rozkładu świątecznego;
- 27.12. autobusy kursowały, jak w soboty;
- 31.12. linie A, D, E, K, 119, 139 i 145 kursowały
do godziny 20:00 według rozkładów jazdy dnia
roboczego, autobusy linii 706 i 711 do 20:00 jeździły jak w soboty, zaś pozostałe autobusy linii
dziennych kursowały bez zmian według rozkładów jazdy na dzień roboczy; autobusy nocne woziły bez zmian.
- 01.12. zawieszono linie autobusowe: A, C i 316,
autobusy linii D, K, N, 127, 134, 135 i 144 kursowały według świątecznych rozkładów jazdy.
Rozmaitości
A Dostawy nowych autobusów marki volvo zbiegły się w czasie z mikołajkami, więc MPK postanowiło urządzić festyn mikołajkowy na cześć przybycia setnego volvo. W programie przygotowano konkurs z nagrodami. Wśród nich były bilety miesięczne i gadŜety Volvo oraz przejazd linią specjalną,

która wykonała kilka kursów wokół Starego Miasta.
W autobusie częstowano słodyczami. Ze względu
na nieliniowe przydzielanie numerów taborowych
nowo dostarczanym autobusom, honory setnego
volvo sprawował autobus o numerze 8108.
T Z okazji Świąt BoŜego Narodzenia MPK zafundowało miłośnikom tramwajów parę atrakcji. W wigilię na liniach nocnych do godziny 23 skład stopiątek był dość powszechnym widokiem. Natomiast w
świątecznych rozkładach, według których tramwaje
kursowały 25.12. i 26.12. oraz 01.01. (30-minutowa
częstotliwość), by uniknąć zbyt długich postojów na
pętlach, obsługiwano niektóre linie (na przykład 14 i
24, 4 i 11) wspólnymi brygadami, przebierającymi
się co pełne kółko na drugą linię. W związku z tym
moŜna było teŜ spotkać piątkę na Oporowie (po trzy
przedłuŜone kursy rano i popołudniu).
Wojciech Gąsior, Paweł Więcek

Zamość
Linie
A W Nowy Rok MZK Zamość zlikwiduje kilka linii
autobusowych. Z ulic miasta zniknie linia nocna N,
a w dni robocze takŜe linie 15, 23, 50, 55 i F. W soboty nie pojadą 42-ka i 47-ka, a w niedziele 1-ka i
42-ka. Sprzeczne informacje dotyczyły linii A, która
w ogłoszeniach przewidziana do likwidacji, pojawia
się niespodziewanie w wykazie linii. Sprawę wyjaśnimy dla Was niezwłocznie. Dodatkowo, takŜe w
Nowy Rok, zmieniono rozkłady kilkunastu innych linii.
Rafał Tarnawski
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PRZYS T A NEK
bezpłatny dwutygodnik
miłośników komunikacji
miejskiej
kontynuacja Nowinek z Pyrogrodu
Częstochowa

Reformowania reformy
końca nie widać
1 stycznia przyniósł nam kolejne zmiany w częstochowskiej komunikacji. Autobusy linii 14 i 17 juŜ
nie odwiedzają ulicy Monte Cassino, a tym samym
mieszkańcy znajdującej się tu potęŜniej dzielnicy
mają znów dwie linie – 19 i 25, czyli tak jak przed
reformą. Pierwsza z tych linii ma w zasadzie częstotliwość zbliŜoną do takiej jak dawniej, ale w
przypadku drugiej, z czterech autobusów zrobiły się
trzy, przy czym zamiast jednego przegubowca mamy na linii dwa i to całodzienne (jeden kończy kursowanie około godziny 20:00). Bardzo potrzebna
była linia 14 na ul. Wolności – o to chyba nikt się
nie sprzecza. Co do 17, która jedzie obecnie ul.
Sobieskiego i Pułaskiego, opinie są kontrowersyjne.
Nie ulega wątpliwości, Ŝe autobus łączący Sobieskiego z II Aleją był niezbędny, ale mogła to być z
powodzeniem linia 33, która specjalnie nie jest potrzebna na Pułaskiego, gdyŜ kursuje tamtędy 23 o
podobnej częstotliwości. Mamy równieŜ od 6 stycznia nowy przystanek dla linii 17 i 22 na ul. Sobieskiego przy skrzyŜowaniu z ul. Korczaka w kierunku
centrum. Dzięki temu nie trzeba juŜ biegać przez
oblodzony skwerek na przystanek pod USC. W planach jest równieŜ przystanek w okolicach Banku
Śląskiego dla linii 14, 15 i 30 jadących od centrum.
To równieŜ napawa optymizmem. Obecnie na odcinku od liceum im. Kopernika do Wolności PKS autobusy nie miały Ŝadnego przystanku. Nowy przystanek ma powstać równieŜ na Al. Wojska Polskiego w pobliŜu kompleksu handlowego Jagiellończyków, czyli autobusy zatrzymywać się będą przed
skrzyŜowaniem koło estakady oraz zaraz za tym
skrzyŜowaniem. Ciekawe, kiedy ktoś wpadnie na
pomysł, aby linie 51, 52, 62 zatrzymywały się na
przystanku pod USC zapewniając moŜliwość przesiadki z Blachowni na linie miejskie w „korytarzu”.
Na linii 20 w prowadzono małą korektę polegającą
na zmniejszeniu liczby autobusów kursujących jako
tzw. kursy szkolne przez Jagiellońską z sześciu do
dwóch. Podobno po uzgodnieniach ze szkołą tyle
wystarczy. Najgorsza rzecz jaka mogła się przytrafić częstochowianom to zmiana rozkładu tramwajów. Od 10 lutego znów pojadą co 5 minut w szczycie i co 7–8 poza szczytem, czyli kurs opłacalny to
taki, gdy pasaŜerowie stoją na stopniach wagonów.
Mamy równieŜ od kilku dni na trasach nowe autobusy niskopodłogowe – solarisy Urbino. W efekcie więcej kursów moŜe być obsługiwanych autobu-
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sami tego typu. Na dobre mamy więc niskopodłogowy na 22/04 (w rozkładzie przegub) oraz w soboty i niedziele na 25 (jeden wóz z dwóch). Oczywiście, nikt w MPK nie pomyślał o wprowadzeniu poprawek do rozkładów jazdy na przystankach. Dziwne jest natomiast to, Ŝe wręcz nałogowo na kursach
niskopodłogowych pojawiają się ikarusy 415, które
są średniopodłogowe. Napływ nowych autobusów
sugerował likwidację najstarszego taboru, czyli ikarusów 280.02. Póki co tak się nie stało, gdyŜ nadal
obsługują one linię 03 TESCO.
Janusz Karlikowski
Poznań

Dzień z Ŝycia kierowcy
MPK Poznań – cz. 1
Zmiana ranna
Drrrr....
- Co to do ch... jest? – mruczę do siebie, przecierając zaspane oczy.
Niestety, budzik nie kłamie, wskazując godzinę
2:30. To jest uciąŜliwość rannej zmiany. Dzisiaj
mam zmianę 219 (zmiany są podzielone na kilka
tzw. grafików, gdzie numerami określa się jakąś
zmianę. Konkretny grafik obejmuje kilka/kilkanaście
linii i określony typ autobusu, np. zmiany 1–99 to
neoplany 4016, 100–199 to ikarusy 280 itp.), czyli
jedno kółko na 66/1, a potem resztę zmiany na
84/2. Początek zmiany jest o godzinie 4:15, ale jeśli
się mieszka na drugim końcu miasta (jak ja), wtedy
trzeba wstać odpowiednio wcześniej, by zdąŜyć na
czas „na zajezdnię”. Na przygotowanie wystarczy
mi pół godziny, bo rzeczy i drugie śniadanie uszykowałem sobie wieczorem, teraz tylko zrobię sobie
herbaty w termos i... jedziemy.
Brrr... zimno – mróz, śnieg, -10°C, ale słuŜba nie
druŜba. O 3:00 mam N43 z Dębiny, a potem o 3:30
N33 z Kaponiery. Ta nocka, N33, to tak prawie pracownicza. Kursy przed godziną 4 lub 5 są zdominowane przez kierowców zdąŜających do zajezdni
na zmianę. Do zajezdni przy ul. Warszawskiej dojeŜdŜam o 3:50. Na ekspedycji jest juŜ kolejka kierowców. Jest godzina, w której rozpoczyna się najwięcej zmian i jest najwięcej wyjazdów. No nic –
stoję i czekam na moją kolej, zresztą szybko idzie.
- Dzień dobry – mówię do ekspedytora – 66/1 i
84/2.
- Dzień dobry – odpowiada ekspedytor, patrząc
mi głęboko w oczy.
Nie bez powodu, gdyŜ raz zdarzyło mi się, Ŝe
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bardzo krótko spałem przed zmianą i po moich
oczach było widać zmęczenie. Po prostu oczy były
przekrwione, przez co sprawiały wraŜenie, jakbym
był pod wpływem alkoholu. Tak teŜ było wtedy – nie
byłem pijany, tylko mocno zmęczony. Ekspedytorowi nie spodobałem się i wziął mnie do pokoju
Starszego Dyspozytora, Ŝebym dmuchnął w „balonik”. Oczywiście, nic nie stwierdził, bo nie było do
tego podstaw.
Na ekspedycji dostaję ksiąŜkę wozu (takie etui z
numerem autobusu), w której znajduje się m.in.:
karta drogowa (tzw. ceduła), tarczka tachografu,
kluczyk do tachografu, dokumenty autobusu, kluczyk do stacyjki, przepustka i kwadracik z numerem
brygady (brygad), który wkłada się za szybę. Dzisiaj
mam „pszczółkę” („pszczółka” to potoczne określenie autobusu neoplan N4009) nr 1255. Parking
N4009 znajduje się naprzeciwko okien ekspedycji,
po prawej stronie wjazdu na zajezdnię. JuŜ widzę z
daleka mój dzisiejszy wóz. Pierwsze, co naleŜy
zrobić, to obejść go dookoła, by zobaczyć, czy nie
ma Ŝadnego wgniecenia czy otarcia, które mogła
zrobić nieświadomie osoba parkująca autobus poprzedniego wieczora. Z autobusem wszystko w porządku. Otwieram go i wchodzę do środka. Rany!
ale lodownia. Zaraz trzeba będzie nagrzać, ale
wcześniej trzeba sprawdzić inne rzeczy. Idę do tyłu
autobusu i otwieram klapę od silnika. Mam ze sobą
latarkę, bo przecieŜ ciemno. Przed wyjazdem z zajezdni naleŜy sprawdzić poziom oleju, poziom płynu
hamulcowego oraz ilość benzyny. Gdyby któregoś z
płynów było za mało, wtedy muszę podjechać na
kanał (podczas zjazdów wieczornych jest tam wykonywana OC, czyli obsługa codzienna – patrz:
część 2) albo do dystrybutora z paliwem i uzupełnić
je. Wszystkie płyny są jednak w porządku. Wracam
do autobusu, bo juŜ porządnie zmarzłem.
Według instrukcji, jaką wszyscy kierowcy mają,
piec grzewczy naleŜy przy takiej temperaturze jak
dzisiaj włączyć na około 10 minut przed uruchomieniem silnika. CóŜ, teoria sobie, a praktyka sobie.
Gdybym tak zrobił, to juŜ nie uruchomiłbym silnika,
bo baterie byłyby za słabe i skończyłoby się to
opóźnionym wyjazdem z zajezdni. Włączam silnik i
włączam piec. Po włączeniu silnika włącza się
komputer pokładowy. Wpisuję mój numer słuŜbowy
oraz liczbę 3. Liczba ta jest kodem napisu „Wyjazd
z zajezdni”, który pojawia się od razu na elektronicznym wyświetlaczu.
Jest godzina 4:30, za 5 minut wyjazd, wóz się juŜ
trochę nagrzał. WyjeŜdŜamy. Przy wyjeździe na
bramie naleŜy dać przepustkę i... w drogę! Pierwszy
kurs mam z Zielińca do Rataj o 4:45 jako 66, a na
1

Ratajach „zmieniam” się w 84 i tak juŜ jeŜdŜę do
końca zmiany.
Na Zielińcu jestem o 4:40. W komputerze pokładowym wpisuję tym razem numer linii i brygadę
(czyli w moim przypadku 06601). Na wyświetlaczu
pojawia się od razu „66 Rondo Rataje”. Wygląda na
to, Ŝe pojadę pusty, bo nikogo nie ma na przystanku, ale przecieŜ to jeszcze wczesna godzina.
Na Ratajach jestem o 5:10. Tu się zmieniam w 84
(czyli w komputerze wpisuję 08402), idę z kartą
drogową do DyŜurnego Ruchu, który przystawia na
niej pieczątkę i się podpisuje. Jest to wymagane

podczas pierwszych przyjazdów na końcówkę, na
której jest dyŜurny. Zrobię to w moim przypadku na
Ratajach, gdyŜ tam dopiero jest dyŜurny. Taka linia
jak np. 71 (Os. Wichrowe Wzgórze – Os. Dębina)
nie ma w ogóle dyŜurnych, gdyŜ obie końcówki są
po prostu pętlami bez obsady. Tu kierowcy muszą
sami uwaŜać na czasy odjazdów.
Do zmiany, którą mam o 14:03, czeka mnie zrobienie 6 „kółek”. O 8:11 mam przerwę śniadaniową,
tzn. ilość czasu między przyjazdem na pętlę a odjazdem o 8:11 wynosi około 20 minut (jeśli nie ma
opóźnień) i wówczas jest czas na posiłek. Zwykle

tego czasu jest około 5–7 minut.
Zmiana mija szybko i, na szczęście, bezboleśnie
– Ŝadnych niespodziewanych wydarzeń. Zmiennik
przyszedł o 13:50. Pogadaliśmy trochę i moŜna iść
do domku. Ale zanim się zmienimy, idę z cedułą do
dyŜurnego, Ŝeby podbił pieczątkę, Ŝe zmiana nastąpiła planowo, no i, oczywiście, Ŝeby zanotował
sobie, Ŝe inny kierowca juŜ jeździ tym wozem na tej
linii. Kolejny dzień w pracy za mną, jutro wolne, to
się wyśpię, a pojutrze zmiana popołudniowa, ale o
tym następnym razem.
Piotr Buczkowski

Poznań

Reklama na tramwajach – podsumowanie roku 2002
zmiany reklam
zmiany reklam
zmiany reklam
zmiany reklam
numer
numer
numer
numer
barwy
malonaklebarwy
malonaklebarwy
malonaklebarwy
malo- naklepojazdu
razem pojazdu
razem pojazdu
razem pojazdu
razem
MPK wana jana
MPK wana jana
MPK wana jana
MPK wana jana
1
1
1 154+155
1
1 260+259
1
1
410
1
1
5
1
2
3 156+157
2
2 262+261
2
2
601
1
1
11
1
1 158+127
1
1 264+263
1
1
2
602
2
2
4
22
1
1 160+159
1
1
1
3 270+271
1
1
603
3
2
2
7
33
1
1 162+161
2
2 272+273
2
2
604
2
2
34
1
1 166+165
1
1 274+269
1
1
2
605
1
2
3
40
1
1 168+167
1
2
3 276+277
1
1
2
606
1
1
41
2
2 170+169
1
1 278+279
1
1
607
1
1
46
1
1 172+171
1
1 280+281
1
1
608
1
1
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1
1 174+173
2
3
5 282+283
1
1
610
1
1
58
1
1 176+175
2
2 284+285
2
2
611
1
1
65
1
1 178+177
2
2 286+287
1
1
2
612
1
1
2
66
1
1
2 180+179
1
2
3 288+289
1
1
613
1
1
2
71
2
1
3 182+181
1
1 290+291
1
1
614
1
3
4
82+81
2
2 184+183
1
2
3 292+293
1
1
615
1
2
3
84+83
1
1 186+185
1
2
3 294+295
1
1
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1
1
2
86+85
1
1 188+187
1
1 296+297
1
1
651
1
1
88+87
1
2
3 190+189
3
3 298+299
1
1
2
652
2
2
90+89
1
1 192+191
1
1 300+301
1
1
653
1
1
2
92+91
3
3 194+193
1
1 302+303
1
1
2
654
1
1
94+93
1
1
1
3 196+195
1
1 304+305
1
1
655
2
2
96+95
1
1 198+197
1
1
2 306+307
1
1
656
1
1
98+97
2
2 200+199
1
1 308+309
1
1
657
1
1
100+99
2
2 202+201
1
1
2 310+311
2
2
658
2
2
102+101
1
1
2 204+203
2
2 312+313
2
2
659
1
1
106+105
1
1
2 206+205
1
1 314+315
3
3
660
1
1
107+275
1
1 208+207
1
1
2 316+317
1
1
661
1
1
2
108+109
1
1 210+209
1
1 318+319
1
1
662
1
1
2
112+111
1
1 218+215
2
2 320+321
1
1
663
1
1
114+113
1
1 220+219
1
1 322+323
1
1
2
664
1
1
2
115+116
2
1
3 222+221
1
1 324+325
1
1
665
1
1
118+117
2
2 224+223
2
2 326+327
1
1
666
1
1
120+119
2
2 226+225
1
1 328+329
1
1
2
667
1
1
122+121
1
1 228+227
1
1 330+331
1
1
668
1
1
124+123
1
1 230+229
1
2
3 332+333
2
2
669
1
1
126+125
2
2 232+231
1
1
2 334+335
1
1
2
670
1
1
128+129
1
1 234+233
1
1
2 336+337
1
1
671
1
1
130+131
1
1 236+235
2
1
3 338+339
1
1
2
672
1
1
2
132+133
1
1 238+237
1
1 340+341
2
2
673
1
1
2
134+135
1
1 240+239
1
2
3
400
1
1
674
1
1
2
136+137
1
1
2 242+241
1
1
401
1
1
675
1
1
2
138+139
1
1
2 244+243
1
1
402
1
1
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1
1
2
140+141
1
1
2 246+245
1
1
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1
1
677
1
1
2
142+143
2
2 248+247
1
1
404
1
1
678
1
1
2
144+145
1
1
1
3 250+249
1
1
405
1
1
679
1
1
146+147
2
2 252+251
1
1
406
1
1
680
1
1
148+149
2
2 254+253
1
1
2
407
1
1
681
1
1
150+151
2
2 256+255
1
1
408
1
1
682
152+153
2
2 258+257
1
1
2
409
1
1
851
1
1
2
2
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854
856
858

1
-

1
2

-

1
1
2

859
861
866

1
-

1
1
1

-

1
2
1

868
871
873

1
-

1
1
1

-

2
1
1

876
879
881

1
1
-

1
2
1

-

2
3
1

opracował Łukasz Nowicki
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Bytom
Rozmaitości
A Ukazał się pierwszy numer „Gazetki autobusowej” wydawanej przez PKM Bytom. Jest ona dostępna w autobusach i kolekturach biletowych tej
firmy.
Bartosz Mazur

Chełmek
Linie
A Z dniem 4 stycznia 2003 roku zmienił się rozkład jazdy linii autobusowej X/K organizowanej
przez Związek Komunikacyjny Komunikacja Międzygminna w Chrzanowie. Dotychczas kursowała
na pełnej trasie Chełmek – LibiąŜ – Chrzanów –
Trzebinia – Krzeszowice – Zabierzów – Kraków.
Autobusy kursowały wyłącznie w dni robocze, sobotnie kursy rozpoczynały się w LibiąŜu. Od 4
stycznia 2003 roku równieŜ w soboty autobusy linii
X/K będą kursować na trasie LibiąŜ – Kraków. Linia
ta jest jedną z najdłuŜszych, o ile nie najdłuŜszą linią autobusową komunikacji miejskiej w Polsce –
trasa ma ponad 60 km, a na jej przejechanie potrzeba 95 minut. Linię obsługuje Duhabex Chrzanów.
Andrzej Soczówka

Gdańsk
Tabor
A Z dniem 31.12.2002 r. skasowano powypadkowego ikarusa 280 nr 2198.
SKM Po ponad półrocznej nieobecności znów
pojawił się EW58-028. Przemalowano go w obecnie
obowiązujące barwy dla serii EW58, czyli czerwono-Ŝółte z czarnym pasem na dole. Od innych zespołów pomalowanych w ten sposób 028 róŜni się
Ŝółtym kolorem górnej części czoła. EW58-028 jeździ w składzie z EW58-012, który jest jeszcze w
starych barwach, czyli pomarańczowo-Ŝółtych. To
zestawienie zachęca więc do robienia zdjęć.
T Rozbity jeszcze latem wagon 1329 powrócił juŜ
do słuŜby liniowej oraz do swojego składu
(1329+1330). Podobnie wagon 1382, który jeździł z
1330, został włączony do swojego składu 3wagonowego (1381+1382+1383). Na ukończeniu
jest przebywający w naprawie głównej skład 105Na
ex-105N 1269+1270.
Krystian Jacobson

Gdynia
Tabor
A PKM Gdynia wycofało z eksploatacji kolejnego
przegubowego ikarusa 280. Tym razem jest to pojazd o numerze inwentarzowym 2601.
A PKS Wejherowo cały czas oczekuje ekspertyzy
dotyczącej doszczętnego spalenia mercedesa citaro L-6141, stale obsługującego linię 171. Przypomnijmy, Ŝe 15-metrowy autobus spalił się całkowicie 18 grudnia 2002 roku. O godzinie 16:27 wyjechał z pętli w Gdańsku Oliwie podąŜając w kierunku
gdyńskich Karwin, jednak juŜ po kilku minutach,
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około 16:35 kierowca spostrzegł poŜar w komorze
silnika i zatrzymał pojazd tuŜ przed granicą lasu w
Rynarzewie. Pojazdem podróŜowało około 100
osób. Wszystkim udało się szybko wysiąść, dzięki
czemu nikt nie ucierpiał. Kierowca uŜył jednej gaśnicy, po czym zawiadomił odpowiednie słuŜby o
poŜarze. Po około 15 minutach przyjechały dwie
jednostki PSP. Nim to nastąpiło, kierowca uŜył kolejnej gaśnicy. Jednak juŜ wtedy nie było czego gasić. Autobus spalił się doszczętnie, poŜar dosięgnął
nawet kabiny kierowcy. Z pojazdu pozostały: szkielet, cztery koła i przednia szyba. Jak donoszą zachodni miłośnicy, był to trzeci na świecie autobus
tej marki z rocznika 1999 który się spalił. W poprzednich dwóch przypadkach powodem poŜaru
było zwarcie wadliwej instalacji elektrycznej. Nasuwa się jednak zasadnicze pytanie: w jaki sposób w
tak krótkim czasie mógł spłonąć autobus w pełni niskopodłogowy, III generacji, który przynajmniej teoretycznie powinien być wykonany z materiałów niepalnych.
Linie
A Od 2 stycznia zmienił się rozkład jazdy pospiesznej linii K łączącej Kacze Buki z ObłuŜem.
Ponadto zmienili się przewoźnicy obsługujący brygady. Zmniejszono częstotliwość na tej trasie, marginalizując ją do poziomu przewozów szczytowych
– do godziny 8 rano i pomiędzy 14 a około 18:30. 5
brygad obsługuje od teraz czterech przewoźników,
po jednej brygadzie PKM, PKA i Gryf Kartuzy oraz
dwie brygady firma Ornowski-Travel z Rumii. Z dotychczasowych obserwacji wynika, Ŝe na linii K
moŜna spodziewać się następujących wozów: z
PKM volvo 7000, z PKA SU12, MB O405N lub neoplana N4014, z Gryfa MB O405N nr 7067, zaś od
rumskiego przewoźnika dwóch nowych pojazdów w
gdyńskiej sieci – volvo 7000 nr 7013 i scanii OmniCity CN94 nr 7014.
Marcin Połom

Gliwice
Linie
A Jak poinformowało KZK GOP, od dnia 18
stycznia 2003 r. uruchomiony będzie przystanek
autobusowy Gliwice Dworzec PKP, na którym będą
zatrzymywać się linie autobusowe 6, 32, 71, 126,
197, 202, 217, 624, 677, 678, 692, 699, 702, 710
jadące w stronę Placu Piastów. I w tym miejscu naleŜy się drobne wyjaśnienie. Przystanek istniał od
dawna i był obsługiwany wyłącznie przez linie nr
126, 197, 202, 217, 624, 677, 678, 710 (czyli te autobusy, których stanowisko przystanku Gliwice Plac
Piastów zlokalizowane było na ul. Dworcowej). PoniewaŜ przystanek pozbawiony był rozkładu jazdy,
a wcześniej była tylko informacja, Ŝe jest to przystanek do wysiadania, o zasadach funkcjonowania
przystanku wiedzieli raczej tylko autochtoni. Z treści
komunikatu moŜna równieŜ przypuszczać, Ŝe nawet
sam organizator komunikacji (KZK GOP) nie bardzo
wiedział, na jakich dokładnie zasadach on funkcjonował. W tej chwili przystanek będzie obsługiwany
przez wszystkie linie autobusowe. Jest równieŜ du-
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Ŝa szansa, na pojawienie się rozkładu jazdy.
Andrzej Soczówka

GOP
Tabor
A Firma Usługi Przewozowe naleŜąca do pana
Henryka Polaka i mieszcząca się obok zajezdni
tramwajowej w Chorzowie Batorym pozbyła się
dwóch Ŝółtych MANów SL223. Autobusy te (prawdopodobnie w leasingu) pojawiły się u pana Henryka w czerwcu 2002 r., gdy ogłaszany był przetarg
na obsługę linii autobusowych 14 i 92. Łącznie z
zakupionym wcześniej takim samym MANem (ale
białym) oraz jeszcze trzema innymi zapisane zostały w ofercie firmy pana Polaka. Przetargu jednak
pan Henryk nie wygrał – biały MAN jeździł sobie
grzecznie na linii, a dwa Ŝółte okupowały miejsce w
zajezdni. Były cały czas zdolne do natychmiastowego wyjazdu na miasto, jednak prawdopodobnie
nigdy nie wyjechały w kurs z pasaŜerami. Pod koniec grudnia stwierdzono zniknięcie tych dwóch pojazdów z zajezdni.
A Do zestawu „nowych” ikarusów 260 w PKM
Świerklaniec dołączyły jeszcze kolejne trzy. Posiadają równie dziwne numery jak ich poprzednicy, a
mianowicie 0205–0207.
T ZKT-1 Będzin, pomny zeszłorocznych zasp
śnieŜnych, w tym roku przygotował się na ewentualne zmagania z Ŝywiołem. Poza przeprowadzeniem remontu kapitalnego i modernizacji wagonu
roboczego 4N-20, na warsztat trafiło teŜ mocno
zmodernizowane pogotowie techniczne 4N-83
(dawniej wagon ten był wyposaŜony w silnik z czołgu, a dziś charakteryzuje się m.in. wstawionymi
pulpitami z wagonu 105N). Wóz ten odmalowano i
podreperowano, Ŝeby nie rozsypał się przy pracy.
Sformowano trzy tzw. zestawy zimowe, czyli wagony robocze sprzęgnięte z lorkami-pługami. Lorkę nr
21 doczepiono do 4N-37, lorka nr 13 zestawiona
została z 4N-83. Lorka nr 22 jest jeszcze bez przydziału, ale ewentualnie pchać ją będzie 4N-20 lub
4N-32. Do tych zestawów dołączył równieŜ pług rotacyjny N-36R oddelegowany z Chorzowa. Tym
samym tramwaje w Zagłębiu są przygotowane na
największe śniegi.
Linie
A MZK Tychy zdecydował o pozostawieniu na
stałe linii minibusowej J uruchomionej kilka miesięcy temu na próbę. Linia ta kursuje na terenie Mikołowa pomiędzy Jamną (pętla przy dawnych Zakładach Napraw Autobusów WPK), a Śmiłowicami.
Jednocześnie od 2 stycznia wprowadzono korekty
rozkładu jazdy tej linii. Nowy rozkład na niedziele i
święta otrzymała teŜ linia 273 (obowiązuje od 5
stycznia). Korekty dokonano na wniosek wiernych
w związku ze zmianą godzin rozpoczęcia mszy
świętych w jednym z tyskich kościołów.
A Od 2 stycznia MZK Tychy wprowadził na liniach 4, 14, 33 i 36 dodatkowe kursy oznaczone w
rozkładach jazdy jako obsługiwane autobusami niskopodłogowymi. Jednocześnie zawieszono takie
kursy w dni robocze i soboty na linii 1 z uwagi na
3

częste awarie przegubowego autobusu niskopodłogowego tam kursującego. Chodzi o jednego z
dwóch tyskich jelczy M181MB. Autobus o numerze
214 jest prototypem z 1995 roku i miewa się coraz
gorzej.
A Z dniem 1 lutego 2003 roku zmienione zostaną
rozkłady jazdy linii autobusowych nr 89 i 234. Linia
nr 89 kursować będzie równieŜ w soboty, niedziele i
święta, a na linii nr 234 zwiększona zostanie liczba
kursów w niedziele i święta.
A Od 1 stycznia na liniach obsługiwanych przez
KZK GOP pojawił się nowy przewoźnik. Przetarg na
obsługę bezpłatnej linii autobusowej S-10 wygrała
katowicka firma Usługi Transportowe Krzysztof
Pawelec.
A Poza uruchomieniem linii 102 i korektami rozkładu jazdy linii 201 (pisaliśmy o tym w poprzednim
„Przystanku”), od 1 i 2 stycznia KZK GOP wprowadził jeszcze kilka innych zmian:
- linia nr 86 w Zabrzu skierowana została nowo
wybudowaną estakadą łączącą ulicę de Gaulle’a i
aleję Korfantego;
- trasy linii 175 i 269 zostały „wyprostowane” i nie
są juŜ okręŜne (linia 175 kursuje obecnie po trasie Osiedle Mydlice Pętla – Trzebiesławice Glinianki Pętla w mniej więcej co drugim kursie wyjeŜdŜając dodatkowo do wsi Gródki, natomiast linia 269 kursuje po trasie Będzin Kościuszki –
Siewierz Rynek około połowę kursów wykonując
trasą skróconą z pominięciem Przeczyc i Mierzęcic);
- na linii 953 uruchomiony został dodatkowy kurs w
godzinach rannych wykonywany na trasie Ławki
Berger – Rachowy Osiedle przez autobus włączający się później na linię 952;
- w rozkładzie jazdy autobusu nocnego N/27 (Będzin – Bobrowniki) skorygowane zostały godziny
odjazdów.
Od 6 stycznia natomiast uruchomione zostały przystanki Dąb Huta Baildon (stanowisko w kierunku
jazdy do Chorzowa dla linii 6, 7, 23, 51, 109, 110,
673 i 674), Świętochłowice Szpital (w obydwu kierunkach jazdy dla linii 201) oraz tymczasowy przystanek Świętochłowice Szkolna obowiązujący na
czas objazdu (tylko w kierunku jazdy do Bytomia,
równieŜ dla linii 201).
A T 1 stycznia wprowadzono nowy rozkład jazdy
dla autobusowej komunikacji zastępczej za tramwaje linii 7 i 40, ale juŜ 2 stycznia, dość niespodziewanie, wznowiono ruch tramwajowy na tej trasie. Zatramwaje zniknęły, linie 7, 36 i 40 zaczęły kursować
po stałych trasach, a tymczasowa linia tramwajowa
nr 37 uległa zawieszeniu. Ruch prowadzony jest
jednak nadal jednym torem (tak jak przed rozpoczęciem robót) – drugi tor jest w budowie. Zlikwidowano skrzyŜowanie z bocznicą kolejową do Huty
Baildon.
T Z okazji X Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy Tramwaje Śląskie uruchomiły trzy pociągi
specjalne – S1 i S2 kursujące głównie po trasach
Zagłębia oraz Katowic i obsługiwane pojedynczymi
stopiątkami z zajezdni Będzin oraz pociąg S3 obsługiwany chorzowskim N-1100, który kursował po
centrum Katowic. W jego środku odbywał się
happening zorganizowany przez mysłowicką grupę
artystyczną.
Rozmaitości
! 1 stycznia działalność rozpoczęła jednoosobowa spółka skarbu państwa pod nazwą Tramwaje
Śląskie S.A. z siedzibą w Katowicach. Firma ta powstała na skutek komercjalizacji państwowego
Przedsiębiorstwa Komunikacji Tramwajowej w Ka4

towicach, o czym juŜ informowaliśmy. PKT istniało
ponad 11 lat – powstało 1 października 1991 r. z
wyłączenia zajezdni tramwajowych wraz z infrastrukturą ze struktur WPK Katowice. Nowa spółka
przejęła całość zadań przewozowych PKT, jak równieŜ cały majątek i wszystkich pracowników. W
przyszłości akcje firmy (9,5 mln akcji po 10 zł) mają
trafić w ręce gmin lub inwestora strategicznego.
PKT poŜegnane zostało przez miłośników przy
okazji imprezy sylwestrowej – pociąg specjalny obsługiwany wagonem nauki jazdy 105N-3 zjechał 1
stycznia o godzinie 6:28 do zajezdni Zawodzie jako
ostatni pociąg w historii uruchomiony jeszcze przez
PKT. Ostatnim pociągiem planowym był natomiast
pociąg 101 (linia 10) obsługiwany wagonem 102Na183, który do zajezdni Chorzów Batory zjechał 10
minut wcześniej.
Jakub Jackiewicz, Andrzej Soczówka

Katowice
Tabor
A T Wojewódzki finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zorganizowano w tym roku w Katowicach. Jako Ŝe po Rynku jeŜdŜą we wszystkie
strony świata tramwaje, główną scenę obrócono o
180 stopni i zajęto przy tej okazji jedną z głównych
ulic miasta – Mickiewicza. Ruch samochodowy i autobusowy skierowano objazdem ul. Piotra Skargi.
Objazd objął autobusy linii 0, 5, 6, 7, 10, 12, 18, 23,
27, 30, 44, 50, 51, 66, 76, 77, 149, 154, 277, 600,
601, 673, 674, 820, 830, 840, 910, 931, S-2 oraz E i
J. Przystanki Katowice Mickiewicza i Katowice Stawowa przeniesione zostały na ul. Piotra Skargi.
Uruchomione zostało teŜ dodatkowe stanowisko
przy hotelu Silesia słuŜące do wysiadania i obsługiwane przez linie kończące kursy lub dojeŜdŜające
tylko do dworca PKP. Autobusy linii kończących
zwykle jazdę na przystankach Katowice Mickiewicza, Katowice Stawowa lub Katowice Piotra Skargi
miały w załoŜeniach postój odbywać na przystanku
Katowice Korfantego, aby nie blokować ruchu na
wąskiej ul. Piotra Skargi, jednak nie wszyscy kierowcy przestrzegali tych zaleceń.
Jakub Jackiewicz

Kraków
Tabor
A Do MPK Kraków, które juŜ wcześniej otrzymało
5 solówek M121MB, pod koniec grudnia dojechało
jeszcze kolejnych 10. W sumie zakupiono 15 jelczy
M121MB i 5 M181MB/I (wszystkie trafiły na Wolę).
Te ostatnie od autobusów z poprzednich dostaw
róŜnią się: poprowadzeniem elektryki w dachu, nowym przegubem (Hubnera – podobnym do tych
stosowanych w MANach i scaniach), nowymi czarnymi uchwytami do trzymania, wyŜszymi siedzonkami (takimi jak montowane w scaniach OmniCity),
tapicerką, wyświetlaczami firmy R&G, przy czym
wewnętrzny jest mniejszy od dotychczas stosowanych, co – wobec niezamontowania drugiego wyświetlacza za przegubem – powoduje kompletną
nieczytelność informacji dla pasaŜerów z tyłu autobusu. Kasowniki to Ŝółte produkty R&G. Pojazdy
mają numerację DD451–DD455. Autobusy te są
bardzo awaryjne i, w zasadzie juŜ od pierwszego
dnia słuŜby, psują się prawie codziennie. Najnowsze M121MB, o których wspominamy wyŜej, wewnątrz przypominają M181MB/I. RaŜą tylko kasowniki przełoŜone wprost z kasowanych leczy 120M
(obskurne, zielone, „uśmiechnięte” anachroniczne
produkty panów Rączki i Gąsiora). Wskutek przerzucenia programu do wyświetlaczy wprost z innych
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jelczy z zajezdni Wola Duchacka, które miały boczne wyświetlacze przystosowane do wyświetlania
pojedynczej linii tekstu, na bocznych wyświetlaczach nowych jelczy wszystkie napisy są poucinane, np. zamiast „BieŜanów Nowy” mamy „BieŜanó
Nc” etc.
A T Cały czas czekamy na nowe scanie OmniCity Arctic (w liczbie 5) oraz tramwaje Bombardier
NGT6Kr (w liczbie 12). WciąŜ pojawiają się
sprzeczne informacje co do terminu ich wyjazdu na
linie. Jedni postulują koniec stycznia, inni mówią, Ŝe
nie wcześniej, jak w marcu.
A T Ze względu na niezatwierdzenie przez Radę
Miasta projektu zmiany cennika biletów MPK, przewoźnik z góry zapowiada, Ŝe w tym roku nie będzie
pieniędzy na Ŝadne nowe zakupy taboru (zostaną
tylko zrealizowane ubiegłoroczne przetargi). W
związku z dostawą nowego taboru postępuje likwidacja, a konkretnie sprzedaŜ do innych przedsiębiorstw komunikacyjnych ikarusów 280 oraz jelczy
120M.
T Niedziela 29.12. była ostatnim dniem kursowania wagonów T4+B4. Wieczorem składy 110+510 i
124+524 zjechały z linii 21 do Zajezdni Nowa Huta,
by więcej juŜ na trasy nie wyruszyć. Obecnie oczekują na złomowanie. Na szczęście ich losu uniknie
skład 127+527 który pozostanie jako muzealny oraz
1501+1515 – nauka jazdy (ma podobny pulpit sterowniczy jak wykorzystywany w tramwajach GT6,
więc właśnie dlatego pozostawiono ten skład dla
przyszłych motorniczych).
T 02.01. skład 847+848 przeniesiono z Zajezdni
Podgórze do Nowej Huty, gdzie przyjęto go pod
numerami 351+352.
Michał Kamiński, Krzysztof Utracki,
Jerzy Witwinowski

Lublin
Tabor
A Wieczorem 10 stycznia do Lublina przybyły 2 z
10 zamówionych minibusów kapena city urbanino.
Pozostałe pojazdy mają dotrzeć do marca.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
autobusy
1904 AscoRutiCal 1912 Sunset
Hurtownia Suits
Karol
1985 Champion 2022 Sanpol
2024 Atlas
Podlasiak po remoncie
2041 Velux
po remoncie
2122 Podlasiak po remoncie
trolejbusy
753 Obi
po wymianie
blach
780 Netia 1055 Polskie
Składy
Budowlane
Rafał Tarnawski, Maciej Zyśko

Łódź
Tabor
A W noc sylwestrową na łódzkich liniach nocnych
pojawił się tabor wielkopojemny. Udało się zaobserwować 2 volvo B10L na linii 151 oraz ikarusa
280 na linii 155.
T 2 stycznia na 10-tce (brygada 11) zadebiutował
w ruchu liniowym Cityrunner nr 1215.

Linie
! Od 02.01. nastąpiły cięcia w rozkładach jazdy.
Po godzinie 18 na linie 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12 i 57
wyjedzie o jedną brygadę mniej. Po jednym wozie
przez cały dzień ubędzie na 65, 69, 76, 78, 80, 85 i
86. Zupełnie zmieniony został rozkład linii 14, która
schodzi z pozycji linii magistralnej na podrzędną z
częstotliwością co 10/20 minut w dni powszednie i
co 20 minut w soboty, niedziele i święta. Na pociechę poprawiono rozkład 7 i 13, które od 01.01. odjeŜdŜają ze Śląskiej w mniej więcej równych odstępach czasowych.
T W drugą rocznicę likwidacji ostatniej łódzkiej
(ściśle: łódzko-zgierskiej) nocnej linii tramwajowej
odbędzie się całonocna impreza. Początek 31
stycznia o godzinie 23:30 w zajezdni Helenówek,
skąd odbędzie się przejazd 803N nr 20 na Północną, z Północnej do Zgierza i z powrotem na Helenówek. Tam podmiana na 102NaW nr 28 (w historycznym malowaniu) otablicowany jako linia 101,
który podjedzie w wybrany punkt miasta (dokąd? –
to niespodzianka). Tam uczestnicy przesiądą się na
solowy 5N nr 100, którym pohulają po dawnych trasach „nocek” aŜ do białego rana. RozwaŜany jest
takŜe wariant, w którym przegub będzie towarzyszył
eNce (w razie sporej frekwencji, na co liczymy, będzie to niezbędne). Przewidziane są liczne fotostopy. Udział w imprezie jest bezpłatny i nie wymaga
wcześniejszego potwierdzenia.
Magazyn 995
09.01. DuŜo się działo na północno-zachodnich
rubieŜach torowisk w Łodzi. Wpierw o 11:45 skrzyŜowanie al. Włókniarzy z Wielkopolską zostało zatarasowane przez zawracającego TIR-a marki
Volvo, w którym – według relacji kierowcy – zepsuły
się hamulce. 8 i 13 musiały udać się na objazdy (o
zastępczakach wieści brak), a zawalitora po 20 minutach usunął na pobocze dźwig straŜy poŜarnej. Z
kolei po południu 13-tka (skład 2×805Na o nieustalonych numerach) złamała pantograf i uszkodziła
sieć na wiadukcie na Aleksandrowskiej w kierunku
Szczecińskiej. W związku z tym dni świetności
wspomniała krańcówka na śabieńcu, gdzie aŜ do

godziny 17 zawracały 2, 5, 8 i 13. Z śabieńca do
krańca Chochoła jeździły zatramwaje w postaci
volvo B10L i ikara.
13.01. Wyjątkowo „hucznie” spędził ten dzień pług
2N1 nr 92025 naleŜący do Zakładu Torów i Sieci.
Wpierw około godziny 9 rano złamał pantograf na
duŜym kółku krańcówki Śląska, skąd do bazy został
zepchnięty. Z kolei o 22:30, gdy odśnieŜał krańcówkę Augustów, zaatakował go daewoo matiz,
który jadąc w kierunku centrum wpadł w poślizg i
spadł z nasypu, odbijając się jeszcze po drodze od
słupa trakcyjnego. Straty agresora i ofiary dotąd
nieznane, ale potrzebna była interwencja dźwigu do
wydobycia auta. Ponadto nadal rozrabiają zwrotnice na skrzyŜowaniu Kilińskiego/Narutowicza. Tego
samego dnia około godziny 16:30 z torów wyjechał
skład 2×805Na 1460+1453 obsługujący linię 7
(skręcał w lewo z Kilińskiego).
Sławomir Zamuszko

Poznań
Tabor
A T Mróz daje się we znaki pasaŜerom MPK.
Temperatury spadające poniŜej –15°C nie zagraŜają raczej podróŜującym taborem niskopodłogowym,
jednak w przypadku pojazdów starszego typu radzimy ubrać się ciepło! Przy okazji apelujemy do
prowadzących tramwaje i autobusy – nie wietrzcie
niepotrzebnie wozów na przystankach i na pętlach,
a o ile to moŜliwe uŜywajcie przycisku „zezwolenie
na otwarcie drzwi przez pasaŜera” niŜ „otwieranie
drzwi”. W imieniu ogrzanych dziękujemy!
T Trwa kurs na motorniczych, więc „na mieście”
pojawia się GT8-657 jako nauka jazdy. Po roku zastoju, S2 zaczęło „robić” obręcze poza MPK na zlecenie. Powodem tego jest wciąŜ nie uruchomiona
prasa do kół, która po włączeniu ma zamiar wystartować razem z fundamentami i dachem hali Madaliny, przez co jej uŜytkowanie jest dość kłopotliwe.
Na razie nie wiadomo czy to oznacza rychłe uruchomienie odstawionych helmutów czy nie.
Linie
A T „I my zagraliśmy w tej orkiestrze”, moŜemy

N+ND 2602+2456 na dodatkowej linii 20. Fot. Adam Białas, 12.01.2003 r.
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napisać cytując słowa komunikatu MPK. Z okazji 11
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy MPK
i KMPS zorganizowali linię specjalną nr 20, kursującą w godzinach od 12 do 20 z Kaponiery na Miłostowo. Linię obsługiwał skład N+ND 2602+2456.
Opłatą za przejazd była dobrowolna opłata na rzecz
Wielkiej Orkiestry. Frekwencja z początku przeciętna zwiększyła się pod wieczór do stanu zwanego
potocznie „tłokiem”. Dodajmy, Ŝe na linii 20 kursowała teŜ druga brygada, obsadzona 102Na-71, obsługiwana przez Związek Zawodowy Tramwajarzy.
MPK przygotowało równieŜ ułatwienia dla pozostałych pasaŜerów podróŜujących nad Maltę – w godzinach od 14:00 do 23:30 z częstotliwością 10minutową kursowała linia 16, od 12:00 do 23:00 w
relacji Rondo Rataje – Jana Pawła II – Majakowskiego – Chartowo – Krzywoustego – Rondo Rataje
jeździła linia autobusowa MALTA, a na linii 57 pojawił się tabor 12-metrowy.
Magazyn 995
29.12. Do powaŜnego wypadku doszło na ul. Zamenhofa. Zawracające przez torowisko tramwajowe
seicento nagle wjechało pod koła jadącej w tym
samym kierunku, to jest do ronda Rataje, 7/8 (GT8652). W wyniku wypadku rany odniosły 4 osoby podróŜujące samochodem, w tym dwójka dzieci.
Wszystkich przewieziono do szpitali. W tramwaju
stłukł się przedni reflektor i wgniotła przednia dolna
blacha. Auto, które straciło cały lewy bok, usunęła
pomoc drogowa. Do czasu przywrócenia ruchu
tramwajowego, czyli przez 35 minut, z ronda Starołęka na rondo Rataje kursowały 2 zatramwaje.
31.12. Jak się okazuje, nawet w Sylwestra pętla
Dębiec wykoleja tramwaje. W czasie porannego
szczytu komunikacyjnego zabawiła się z drugim
wózkiem wozu 236 i pierwszym jego brata nr 235
(2/6). Tramwaje nie docierały na Dębiec przez 76
minut, kończąc trasy na S2. Dalej jeździły juŜ tylko
3 autobusy zastępcze. Krupp wstawił wykolejeńca
w tory. Jednak stopiątki do swej zajezdni nie zjechały samodzielnie, lecz zostały zholowane. W wozie 236 uszkodziła się skrzynia akumulatorów, a w
235 osłona stycznika liniowego.
01.01. Pierwszy dzień nowego roku na szczęście
tradycyjnie upłynął bez Ŝadnych kolizji czy powaŜniejszych wstrzymań.
03.01. O godzinie 6:41 pewien kierowca malucha
przekonał się, Ŝe nie warto zadzierać z tramwajami.
Jadąc Al. Niepodległości w stronę Św. Marcina wjechał swym wehikułem wprost pod koła jadącego jako 8/4 na Miłostowo helmuta nr 670. Rannego
kierowcę przewieziono do szpitala. Dodajmy, Ŝe
w momencie wypadku ruchem na skrzyŜowaniu
kierowała policja. Tramwaj z nieznacznie wgniecioną osłoną pod przednim zderzakiem pozostał na linii, natomiast maluszek z rozbitymi szybami i pogiętym nadwoziem nadawał się wyłącznie do przetopienia na Ŝyletki. Wstrzymanie trwało przeszło 25
minut.
04.01. W okolicach skrzyŜowania ulic Towarowej i
Niezłomnych motorniczy tatry nr 404 wybierającej
się jako 12/3 na Os. Sobieskiego stwierdził całkowity brak oleju w wózku C. Po uzupełnieniu płynu w
asekuracji pogotowia technicznego bimba zjechała
na S3.
07.01. Kierowca volkswagena caddy najwyraźniej
zapomniał, Ŝe jego pojazd nie posiada spadochronu
do wytracania szybkości. O godzinie 12:50 objeŜdŜając wysepkę ronda Rataje nie zdąŜył wyhamować i wyrŜnął w opuszczający skrzyŜowanie tramwaj linii 7/8 (był to helmut nr 652 zmierzający na
5

Zawady). W 18-minutowym zatrzymaniu utknęło 6
składów. O ile tramwaj z lekko wgniecioną blachą
pod prawą częścią zderzaka pozostał na linii, o tyle
volkswagen z roztrzaskanym przodem nie nadawał
się do dalszej jazdy.
08.01. Od godziny 11:20 aŜ do końca dnia tramwaje linii 7 i 11 nie kursowały na Zawady. A wszystkiemu zawiniła pęknięta rura wodociągowa, z której
wydobywające się H2O zalało całą pętlę. W godzinach 11:30–14:30 ruchem bimb na Śródce kierował
Nadzór Ruchu.
08.01. Po południu przez pół godziny nie kursowały tramwaje pomiędzy ul. Kórnicką a rondem Rataje, poniewaŜ pękł izolator sieci. W związku z tym
uszkodzony został pantograf 6/9 (skład 198+197)
jadącej na Budziszyńską. Tramwaj po dokonaniu
przełączeń samodzielnie zjechał do zajezdni Głogowska. W czasie wstrzymania bimby kierowano na
Os. Lecha. Po 40 minutach od wznowienia ruchu
złośliwie nawalił świeŜo załoŜony izolator. Tym razem wstrzymanie trwało tylko 20 minut – pracownicy pogotowia technicznego szybko załoŜyli kolejny.
09.01. O godzinie 13:15 wyjeŜdŜający z kółka odstawczego pętli Połabska helmut 676 (10/5) wykoleił się trzecim wózkiem. Mimo to ruch na pętli odbywał się normalnie po duŜym kole z wyjątkiem 16minutowego wyłączenia napięcia w sieci, w trakcie
którego interweniował Krupp. Wówczas linie 4 i 10
kierowano na Wilczak.
10.01. O godzinie 18:26 helmut nr 651 zjeŜdŜający z 7/4 wykoleił się na zwrotnicy najazdowej ronda
Kaponiera w trakcie skrętu z ul. Roosevelta w prawo w Zwierzyniecką. Z torów wyleciały trzy ostatnie
wózki. Tramwaj zatrzymał się w łuku po przejechaniu ładnych paru metrów. Do czasu wyłączenia napięcia w sieci (od 19:10 do 19:40) ruch tramwajowy
był wstrzymany w stronę ul. Zwierzynieckiej, Mostu
Dworcowego i Św. Marcina (tylko od strony ul. Roosevelta). O godzinie 18:55 został zatrzymany częściowo ruch samochodów na rondzie, gdyŜ wykolejony tramwaj przy pomocy stojącego z tyłu składu
144+145 (14/1) wyciągnięto na pasy dla samochodów. Dopiero tam Krupp wstawił helmuta w tory. W
związku z tym pojazdy ogumione (w tym autobusy
MPK wyjeŜdŜające z ul. Św. Marcin) zawracały
przez skrzyŜowanie Roosevelta/Fredry/Most Teatralny. W trakcie wyłączenia napięcia ruch tramwajowy na Kaponierze był całkowicie wstrzymany –
bimby kierowano objazdami głównie przez Most
Teatralny. Dopiero o 19:45 udało się udroŜnić
skrzyŜowanie. Do godziny 20:20 na trasie Most Teatralny – Os. Sobieskiego kursowały 4 zatramwaje.
Do uszkodzeń helmuta naleŜy zaliczyć wgniecione
oblachowanie przy trzecim wózku po lewej stronie
oraz pogięte oblachowanie na dole przy obu przegubach, spowodowane podnoszeniem tramwaju.
Ale to nie wszystkie straty. Wymienić naleŜy jeszcze przytarte oblachowanie między drugimi i trzecimi oraz czwartymi i piątymi drzwiami w tatrzeRT6N1-402 (12/1), która jechała z Os. Sobieskiego.
Aby nie blokować dodatkowo ruchu, postanowiono
skierować ją bez pasaŜerów w prawo na Ogrody,
zapominając, Ŝe tramwaj ten jest za szeroki, by
przejechać koło krawęŜnika przystanku naprzeciw
Teatru Nowego. Stąd właśnie te uszkodzenia. Dałoby się ich uniknąć, gdyby tatrę skierowano w lewo
po trasie dawnego D.
11.01. Na skrzyŜowaniu ul. Wołyńskiej i Szydłowskiej kierowca volkswagena passata skręcając w
prawo władował się swoim wehikułem pod jadącą
na Piątkowską 11/5 (skład 224+223). Bimba ze zbi6

tymi światłami i lekko wgniecionym oblachowaniem
ewakuowała się do zajezdni. W samochodzie
znacznie wgięła się prawa strona.
13.01. W godzinach 8:02–8:21 nie było prądu na
rondzie Starołęka – zastrajkowała przeciąŜona
podstacja.
13.01. Punktualnie o godzinie 13:00 na moście
Mieszka I puknęły się cięŜarowy star i volkswagen
passat. Skutkiem kolizji drugi pojazd z rozbitym całym prawym bokiem wpadł na torowisko tramwajowe niszcząc sobie lewe koła. Tramwaje nie kursowały przez 31 minut.
13.01. Drodzy Czytelnicy, przygotowując dla Was
od wielu lat (jeszcze w „Nowinkach z Pyrgorodu”) tę
rubrykę sądziliśmy, Ŝe niewiele moŜe nas jeszcze
zaskoczyć. Jednak „trzynastego wszystko zdarzyć
się moŜe”. A jeśli zegarek wskazuje godzinę trzynastą – tym bardziej... Oto o 13:10 CNR otrzymała
zgłoszenie od jednego z motorniczych, Ŝe na rondzie Starołęka leŜy sobie koło tramwajowe z kawałkiem osi. Nikt jednak nie zgłosił jego zguby. Dopiero
o godzinie 13:48 motorowy drugiej zmiany obejmując na JUNIKOWIE (!) skład 326+327 (13/2) z przeraŜeniem stwierdził, Ŝe w drugim wagonie na drugiej osi pierwszego wózka brakuje rzeczonego kółka. Ponadto w wozie pogięły się blachy osłonowe
przed drugimi i czwartymi drzwiami. Niewyjaśnioną
zagadką pozostanie, jakim cudem tej parze stopiątek udało się w ten sposób przejechać bez wykolejenia przez całe miasto – przez wszystkie główne
skrzyŜowania i stromą ul. Podgórną... Na zakończenie wspomnijmy, Ŝe tramwaj zatrzymano na pętli
i wstawiono na „pieska”, aby w nocy moŜna go było
odholować do zajezdni. Obyło się bez wstrzymania
ruchu, gdyŜ pętla cały czas była przejezdna wewnętrznym torem.
13.01. Późnym wieczorem na ul. Zamenhofa
(przy os. Rzeczypospolitej) brak rozruchu wystąpił
w jadącej na Starołękę stodwójce nr 41 (4/9). Przerwa w ruchu tramwajów trwała prawie pół godziny i
unieruchomiła 3 tramwaje. Najciekawsze jest jednak to, Ŝe na S3 pechową 102Na dopchnęła tatra
nr 409, kursująca jako 4/9.
Rozmaitości
! Z powodu braku czasu, z funkcji redaktora zrezygnował Tomasz GieŜyński. Mimo to nadal będzie
z nami współtworzył „Przystanek” jako stały współpracownik.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
pojazdu reklama reklama
autobusy
1258 HIT
Tesco
1337 barwy MPK
1338 barwy MPK
1339 barwy MPK
1340 barwy MPK
1341 barwy MPK
1383 barwy MPK
1384 barwy MPK
1410 barwy MPK Big Star
1411 barwy MPK Big Star
1486 barwy MPK Big Star
tramwaje
286+287 barwy MPK Samsung

uwagi
-

Tabor
T Od około miesiąca odstawiony jest wagon roboczy 002 z zajezdni Pogodno. Stwierdzono w nim
pęknięcie ramy wózka.
Linie
A 2 stycznia powaŜne zmiany nastąpiły na darmobusie 702. Od Hypernovej do ul. Matejki trasa
pozostała bez zmian, natomiast dalej biegnie juŜ
nie do ul. Komuny Paryskiej, lecz przez ul. ks. Salomei i ul. Staszica do ronda Giedroycia. Zamiast
na przystanku Niepodległości, autobus zatrzymuje
się na Pl. Zwycięstwa. Największym knotem jest to,
Ŝe tabliczki z numerem linii i rozkłady jazdy na nieobsługiwanych juŜ przez 702 przystankach Sczanieckiej i Wilcza wiadukt wisiały do 05.01. Zmienił
się takŜe przewoźnik i tabor – zamiast piętrowego
MANa SD202, na linii uwija się dwudrzwiowy ikarus
280 w stosownej reklamie pochodzący z PKS-u
Gryfice – ten sam, który wcześniej kursował na
darmobusie 701. W ten sposób firma Mittel West
Europa została skreślona z listy szczecińskich
przewoźników.
A Tego samego dnia zmieniono rozkłady jazdy linii 101 i 106. Przyspieszono pierwszy kurs linii 101
w dni powszednie o 10 minut oraz dodano kurs o
6:10 z pl. Rodła do Zakładów Chemicznych. Ciekawe, skąd ten autobus znajdzie się na pl. Rodła, skoro brak jest kursu w przeciwnym kierunku? Przypuszczalnie jest to ten sam autobus, który przebiera
się z linii 506 po zakończeniu pracy pod Dworcem
Głównym. Na linii 106 pojawił się natomiast dodatkowy poranny kurs z polickiego Rynku do Głębokiego oraz powrotny, ale tylko do Osiedla Chemik.
Rozmaitości
! Od nowego roku funkcji dyrektora Zarządu
Dróg i Transportu Miejskiego nie pełni juŜ Marek
Banaszek. Przez 3 najbliŜsze miesiące obowiązki
dyrektora będzie pełnić Tadeusz Świderski.
A Miejscy urzędnicy najpierw tłumaczą w prasie,
Ŝe linie nocne są deficytowe i nikt nimi nie jeździ, a
potem stwierdzają, Ŝe nie mogą na nich jeździć minibusy, bo pasaŜerowie by się nie zmieścili. Ciekawa logika...
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
autobusy
150 SPA
barwy zakł. Klonowica
573 HIT
Tesco
1009 barwy zakł. Tesco
tramwaje
594+595 barwy zakł. AscoRutiCal 664+644 Naj/Claudia Samsung 726+725 Naj/Claudia Samsung Jacek Kalicki, Olaf Skrzymowski

Świerklaniec
Tabor
A Remontów ciąg dalszy. Z Solca Kujawskiego
po naprawie głównej do miejscowego PKM-u powrócił jelcz M11 nr 1468.
Bartosz Mazur

Tychy
-

Adam Białas, Piotr Buczkowski, Tomasz
GieŜyński, Adam Konieczka, Łukasz Nowicki

Szczecin
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Tabor
A Autobus jelcz L120 (z pierwszej generacji) nr
129 z miejscowego PKM-u otrzymał drzwi pochodzące z późniejszych odmian jelczy.
Linie

A Z dniem 20 stycznia roku MZK Tychy wprowadziło dodatkowy przystanek dla linii E-2 – Tychy
Burschego Radziejówka.
A Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach poinformował, Ŝe w 2003 roku planuje przeprowadzić
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na obsługę linii komunikacyjnych nr: 45, 69, 294,
620, G, J, L.
Bartosz Mazur, Andrzej Soczówka

Warszawa
Tabor
A Od połowy grudnia zeszłego roku w solarce nr
8327 ze Stalowej testowana jest juŜ kolejna wersja
pomarańczowych wyświetlaczy. W zasadzie wyświetlacz jest taki sam jak poprzedni (nie ma wyraźnych róŜnic) z tym, Ŝe nastąpiła zmiana softu. I
to jest fakt godny odnotowania. Widać, Ŝe moŜna
zrobić jakieś sensowne czcionki. Dotyczy to równieŜ cyferek, które są kanciaste, ale zarazem ładne,
bo grube (szerokości dwóch pikseli).
A Wraz z początkiem roku 2003 definitywnie poŜegnaliśmy się z ikarusami 260 z zakresów numeracyjnych 13xx stacjonujących w zajezdni T-10
Ostrobramska. Ostatni dzień kursowania przypadł
na 31 grudnia 2002 roku. Dwa dni później, to jest
02.01. na miasto wozy wyjechały juŜ po akcji przenumerowania. Pretekstem i główną przyczyną okazały się midi MANy NM223.3, które w liczbie 15
sztuk mają zostać dostarczone na zajezdnię T-13
Stalowa do czerwca tego roku. Początkowo (jak juŜ
na łamach „Przystanku” informowaliśmy) miały dostać przydział zarezerwowany dla wozów technicznych, czyli 9301–9315. Na szczęście stało się inaczej i nowa przyszłościowa numeracja dla wozów
klasy midi i maxi będzie opierać się na systemie
znanym juŜ z MANów NG313 i solarisów U15.
Pierwszą literą poprzedzającą będzie 1, w drugiej
zakodowana jest zajezdnia, pozostałe dwie to kolejność inwentarzowa taboru. Stalowskiemu narybkowi nadane zostaną numery 1301–1315. Wracając
do solówkowych ikarów 260, ich nowa numeracja
prezentuje się następująco: 1201 ex-1300, 1203 ex1301, 1204 ex-1303, 1206 ex-1304, 1207 ex-1306,
1208 ex-1307, 1210 ex-1308, 1215 ex-1313, 1216
ex-1316, 1217 ex-1319. Nie obsadzono wolnych
numerów 1213 i 1214, gdyŜ takowe wymazano z
papierów dopiero rok temu, a ponowne nadanie tego samego numeru kolejnemu obsadzeniu moŜe
nastąpić dopiero 12 miesięcy od daty zwolnienia się
numeru. Do kasacji poszły zaś wozy 1309 i 1312.
A 4 stycznia na 2 brygadę linii 104 wyjechał w
swój dziewiczy kurs MAN 223.3 nr 1302. Za to jego
kolega nr 1301 udał się juŜ na reklamację. W chwili
obecnej w Warszawie są juŜ 4 midimanidła, ale tylko dwa wpisane są na stan inwentarzowy MZA.
A W związku z dostawami wspomnianych wyŜej
MANów, R-5 Inflancka doczeka się wkrótce upragnionych automacików ze Stalowej. Jednak nie będą to poczciwe ikarusy 260.73A, lecz najstarsze
gnioty z serii 4630–4633. Tak więc juŜ niedługo ujrzymy reprezentanta 4650. W swoją ostatnią podróŜ do „lepszego świata” udał się zaś ikarus
280.26 nr 2334. Na koniec jeszcze małe wyjaśnienie: w poprzednim numerze błędnie podaliśmy, Ŝe
R-5 wyzbyła się juŜ wszystkich jelczy M11. Jak się
okazało, nie jest to prawdą, bo np. 6 stycznia na linii
345 jeździł wóz 94. Za nieścisłość przepraszamy.
T Z informacją tą zwlekaliśmy do początku nowego roku, mimo Ŝe znana jest ona od połowy października roku ubiegłego. To właśnie wtedy Tram-

waje Warszawskie przedstawiły plan remontów na
rok 2003. Przewiduje on wykonanie łącznie 162
Napraw Głównych wagonów 13N i stopiątek, w tym
(uwaga!) aŜ 53 remonty NG II wagonów typu 13N!
Przypomnijmy, Ŝe jest to powrócenie do NG II trzynastek, które od 6 lat miały robione tylko remonty
NG I. Jednak pogarszający się stan techniczny wagonów serii 105Na (kilka z nich nawet skasowano)
oraz widmo braku jakichkolwiek dostaw nowego taboru niskopodłogowego przez kilka najbliŜszych lat
(do czasu realizacji przetargu, który wciąŜ nie moŜe
wypalić) zmusiły dyrekcję TW do podjęcia takiej
właśnie decyzji. I znów wychodzi na to, Ŝe stare poczciwe trzynastki ratują trudną sytuację taborową.
Do NG II jest przewidzianych takŜe 8 wolskich „trupów” z serii 10xx (1007, 1009, 1012, 1013, 1025,
1027, 1054 i 1081). Do NG I zakwalifikowany jest
takŜe skład 105Na 1130+1131, z którego R-1 Wola
chce się pozbyć bardzo awaryjnego układu luzownikowego Hanning & Kahl (w jednym z wozów juŜ
dawno się on spalił). Nie wiadomo jednak czy wyŜej
wymieniony skład dostanie z powrotem zwykłe luzowniki. PoniŜej przedstawiamy pełny wykaz wagonów przeznaczonych do napraw głównych:
- 13N do NG II: 290, 291, 296, 310, 324, 326, 353,
369, 413, 418, 449, 450, 457, 458, 473, 486’’,
487, 490, 491, 493, 496, 498, 530, 548, 549, 561,
563, 573, 574, 582, 584, 590, 631, 633, 639, 640,
663, 667, 671, 726, 731, 733, 739, 769, 781’’,
788, 789, 804, 806’’, 807, 815, 824 oraz 833.
Trzeba jednak zauwaŜyć, Ŝe bezpośrednio przed
remontem ZNT T-3 oceni stan kaŜdego wagonu i
na tej podstawie określi zakres remontu (NG II
lub NG I), jaki będzie przeprowadzony (tak więc
moŜe być mniej NG II wykonanych wagonom 13N
niŜ wynosi plan);
- 13N do NG I: 288, 408, 482, 592, 629, 638, 642,
650’’, 678, 683, 687, 724, 732, 752, 753’’, 762,
792, 793, 794, 799, 803, 805, 819 i 828’’;
- 105Na do NG II: 1007, 1009, 1012, 1013, 1025,
1027, 1054, 1081, 1128, 1313, 1314, 1331, 1332,
1335, 1336, 1339, 1340, 1343, 1344, 1349, 1350,
1353, 1354, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362,
1363, 1364, 1367, 1368, 1377, 1378;
- 105Na do NG I: 1002, 1026, 1044, 1055, 1057,
1062, 1064, 1071, 1078, 1079, 1080, 1082,
1084’’, 1085, 1102, 1103, 1130, 1131, 1140,
1141, 1142, 1143, 1152, 1153, 1158, 1159, 1161,
1164, 1165, 1172, 1173, 1184, 1185, 1188, 1189,
1194, 1195, 1196, 1197, 1212, 1213;
- pochodne 105Na do NG I: 1441, 1442, 1443,
1444, 1458, 1463, 1464, 1467, 1468.
Warto na sam koniec dodać, Ŝe planowane do remontu na ten rok wagony 1178 i 1179 „załapały się”
jeszcze do planu na rok 2002 oraz, Ŝe tyrystory
2008 i 2009 (modernizowane notabene przez IEL
od ponad dwóch lat na terenie R-1 Wola) przeszły
do planu na przyszły rok. Tyle, Ŝe nie będą się liczyć jako NG I a jako NG III (jest to trochę nieoficjalne oznaczenie rodzaju naprawy, ale adekwatne
do zakresu prac). Przy okazji: zmodernizowane
składy 2006+2007 i 1392’’+1391’’’ takŜe traktujemy
jako NG III. Ostatnią informacją jest to, Ŝe udało się
odwlec o jeden rok planowe remonty tyrystorów jako najlepszych wozów w mieście (ich awaryjność
jest naprawdę bardzo niska). Dyrekcja R-1 stanęła
okoniem by tylko jej najlepsze wagony nie trafiły do
pobliskich warsztatów T-3. No i na szczęście udało
się.
T Bulwa nr 2084 (po kolizji z cięŜarówką) dalej
stoi nieruszona. Warto zauwaŜyć, Ŝe zaplombowa-
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ny wagon w połowie grudnia zeszłego roku posłuŜył
za model, z którego pobrano wymiary na naklejki
uŜyte podczas akcji Jurka Owsiaka.
T Za to wolskiego rozbitka 105Na-1078 w końcu
zaciągnięto z trzeciej zajezdniowej hali do warsztatów T-3 mieszczących się dokładnie naprzeciwko.
T W dniach 30.12. i 31.12. oraz w dniu 02.01. na
linii 23 (brygada 5) znów zagościł skład 13N. Tym
razem padło na reklamowe wagony 683+530.
06.01. trzecią brygadę obsługiwał 804+809 w barwach zakładowych. 03.01. natomiast na popołudniowej zmianie B ponownie hasał skład 13N (tym
razem padło na 548+549 w barwach zakładowych).
Został on wysłany na podmianę za zdefektowaną
stopiątkę. Tak więc powoli zakaz puszczania parówek na tę linię staje się mitem.
T Rozbity w połowie grudnia w powaŜnym wypadku Ŝoliborski wagon 13N-296 zostanie wyremontowany dopiero w warsztatach T-3 podczas
swojego planowego remontu. Obecnie stoi odstawiony na R-4 i czeka na tenŜe remont.
T Dnia 02.01. po raz pierwszy w 2003 roku na linii 23 zagościła jedyna wolska stoszesnastka o
numerze 3002.
T W dniu 03.01. po raz ostatni po mieście jeździł
egzotyczny skład 105Nm+105Nf 1458+1421. Tego
dnia obsługiwał on linię 35. Kilka dni później po
mieście kursowały juŜ „podstawowe” składy 105Nf
1422+1421 oraz 105Nm 1458+1457. Oznacza to ni
mniej ni więcej, Ŝe wozy 1422 i 1457 wróciły z remontu.
Linie
A Od dnia 14.12. na wniosek Urzędu Dzielnicy
Ursynów wprowadzono kilka zmian w przebiegu linii
autobusowych na terenie tej dzielnicy. I tak:
- dotychczasowa linia 305 została przekształcona
w linię 165 kursującą na skróconej trasie: Bokserska – Kłobucka – Wyczółłki – Poleczki – Łączyny – nawrót na pętli Wyczółłki – Łączyny – Poleczki – Puławska – Płaskowickiej – Lanciego –
Belgradzka – Rosoła – Ciszewskiego – al. KEN –
Ursynów Płd. Nową linię obsługują codziennie
dwie brygady z zajezdni MZA Woronicza. Co ciekawe, rozkłady jazdy dnia powszedniego oraz
sobotnio-niedzielny dla tej linii są identyczne.
- skrócono trasę linii 193, której trasa od tej pory
wygląda następująco: Metro Wilanowska – Puławska – Wałbrzyska – Nowoursynowska – Ciszewskiego – al. KEN – Ursynów Płd. Jednocześnie zostało utrzymane status quo odnośnie liczby obsługujących tę linię brygad (w dzień powszedni cztery całodzienne i jedna szczytowa, a
w dzień świąteczny trzy całodzienne).
A To nie koniec zmian w tym rejonie Warszawy.
Od dnia 16.12. linię 206 zastąpiła linia 312 jeŜdŜąca
na trasie: Ursynów Płd. – Ciszewskiego – al. KEN –
(powrót: al. KEN – Ursynów Płd.) – Herbsta – Romera – Surowieckiego – al. KEN – Dolina SłuŜewiecka – Puławska – Woronicza – al. Niepodległości – Metro Wierzbno (powrót: al. Niepodległości –
Puławska). Nowa linia kursuje w dni powszednie
jedynie w godzinach szczytu, a obsługują ją trzy
brygady z Chełmskiej.
A TakŜe od 16.12. skorygowano przebieg trasy
linii 401, która od pętli Natolin Płn. jeździ w obu kierunkach ulicami: Płaskowickiej – al. KEN – Belgradzką – Rosoła – Ciszewskiego – Nowoursynowską i dalej, tak jak dotychczas, do pętli UrsusNiedźwiadek.
A Tego samego dnia rozpoczęła równieŜ kursowanie na trasie Metro Wilanowska – al. Wilanowska
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– Puławska – Karczunkowska – PKP Jeziorki nowa
linia szczytowa 319, której obsługę zapewnia tylko
jedna brygada szczytowa z zajezdni MZA Woronicza.
A W okresie od 16 do 31.12. zostało przywrócone
kursowanie linii przyśpieszonej 409 w dni powszednie. Podobnie, jak to miało miejsce w okresie od
1.10. do 8.11., obsługę tej linii zapewniały 4 brygady, tzw. maratony, z zajezdni MZA Chełmska.
A Zakończenie kolejnego etapu budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Estrady (na odcinku między
ul. Akcent a ul. Arkuszową) umoŜliwiło przywrócenie od dnia 21.12. (tylko do końca roku – o czym
kilka wiadomości niŜej) stałej trasy autobusów linii
110 w kierunku pętli Cmentarz Północny-Brama
Zachodnia.
A Z dniem 01.01. zakończyło się sezonowe kursowanie linii 409 w dni powszednie.
A Z uwagi na rozpoczęcie kolejnego etapu budowy kanalizacji i wynikającą z tego konieczność
wprowadzenia na ul. Estrady ruchu jednokierunkowego (na odcinku między ul. Akcent a ul. Arkuszową) tylko w kierunku Arkuszowej, od dnia 02.01. od
około godziny 14:00 do odwołania autobusy linii
110 jadące w kierunku pętli Cmentarz PółnocnyBrama Zachodnia kursują trasę objazdową przebiegającą od skrzyŜowania Wólczyńska/Arkuszowa
ulicami: Wólczyńską – Estrady (bez podjazdów do
przystanków: Cm. Północny-Brama Gł. i Cm. Północny-Brama Płd.) i dalej stałą trasą. Trasa linii 110
w kierunku przeciwnym pozostała bez zmian.
A Kolejna linia autobusowa dołączyła do grupy linii, na których planowo kursują brygady niskopodłogowe. Tym razem padło na linię zwykłą okresową
359, na której od dnia 02.01. jeŜdŜą planowo dwa
wozy niskopodłogowe z zajezdni Chełmska.
A W nocy z 31.12. na 01.01. linie nocne obsługiwała podwojona liczba autobusów. Dzięki temu linie: 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 609, 610 i
611 kursowały z częstotliwością, co 15 minut, a linie
608 i 612 na przemian co 15 i co 45 minut.
A T Z powodu imprezy sylwestrowej organizowanej na pl. Defilad, w jego rejonie zostały wprowadzone poniŜsze zmiany w kursowaniu komunikacji
miejskiej. Od 31.12. od około godziny 19:00 do
01.01. do około godziny 4:30 tramwaje linii: 2, 4, 15,
18, 35 i 36, kursujące ul. Marszałkowską jeździły
następującymi trasami objazdowymi w obu kierunkach:
- linie: 2, 15 i 36 – od skrzyŜowania Andersa/Stawki ulicami: Stawki – al. Jana Pawła II –
rondem ONZ – al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości – Nowowiejską i dalej
własnymi trasami;
- linie 4 i 18 – od skrzyŜowania Andersa/Stawki ulicami: Stawki – al. Jana Pawła II – rondem ONZ –
al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości – Nowowiejską – pl. Politechniki – Nowowiejską – pl. Zbawiciela – Marszałkowską i dalej bez zmian;
- linia 35 – od ronda Zgrupowania AK Radosław
ulicami: al. Jana Pawła II – rondem ONZ – al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości
– Nowowiejską – pl. Politechniki – Nowowiejską –
pl. Zbawiciela – Marszałkowską i dalej stałą trasą.
Od 31.12. od około 19:00 do 01.01. do około 4:30
linie autobusowe kursujące ul. Marszałkowską (na
odcinku od Alei Jerozolimskich do ul. Świętokrzyskiej) zostały skierowane w obu kierunkach na trasy
objazdowe:
- linie: 107, 119, 171, 515, 519, 520, 522 i 524 – od
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ronda Dmowskiego ulicami: Al. Jerozolimskimi –
Emilii Plater – Świętokrzyską – Marszałkowską i
dalej bez zmian;
- linie: 127, 508 i 512 – od skrzyŜowania Al. Jerozolimskie/Emilii Plater ulicami: Emilii Plater –
Świętokrzyską – Marszałkowską i dalej własnymi
trasami;
- linia 601 od przystanku Dw. Centralny ulicami:
Emilii Plater – zawrotka przy Dworcu Centralnym
– Emilii Plater – Świętokrzyską – Marszałkowską i
dalej stałą trasą.
Od 31.12. od około godziny 23:40 do 01.01. do około godziny 0:15 linie autobusowe nocne kursujące
ul. Świętokrzyską (na odcinku od ul. Emilii Plater do
ul. Marszałkowskiej) skierowano na następujące
trasy objazdowe:
- linia 606 od skrzyŜowania Emilii Plater/Świętokrzyska ulicami: Emilii Plater – pl. Grzybowskim –
Królewską – Marszałkowską i dalej własną trasą
(w obu kierunkach);
- linia 607 od skrzyŜowania Emilii Plater/Świętokrzyska ulicami: Emilii Plater – pl. Grzybowskim –
Królewską – Krakowskim Przedmieściem i dalej
bez zmian (powrót: Krakowskim Przedmieściem –
Nowym Światem – Świętokrzyską – Marszałkowską – Królewską – pl. Grzybowskim – Emilii Plater);
- linia 609 od skrzyŜowania Emilii Plater/Świętokrzyska ulicami: Emilii Plater – pl. Grzybowskim –
Królewską – Krakowskim Przedmieściem – Nowym Światem – Świętokrzyską – Kopernika –
Tamką i dalej bez zmian (powrót: Świętokrzyską
– Marszałkowską – Królewską – pl. Grzybowskim
– Emilii Plater).
A T M W weekend 21 i 22.12. cała komunikacja
miejska funkcjonowała zgodnie z rozkładami sobotnimi. Ponadto dodatkowym taborem zostało zasilonych kilkanaście linii:
- tramwajowych: 3, 9, 18, 22, 24, 25 i 26;
- autobusowych: 127, 140, 155, 169, 170, 171,
181, 190, 195, 508, 509, 512, 517 i 709.
Jak zwykle, przy tej okazji moŜna było zaobserwować kilka ciekawostek w postaci wozów z zajezdni,
które na co dzień nie obsługują danej linii. Przykładem mogły być brygady z R-3 na liniach 9 i 25,
składy stopiątek z R-2 na 22 (zwykle na tej ostatniej
linii kursuje tylko jedna brygada z zajezdni praskiej
obsługiwana u-bootem), a takŜe kilka składów typu
13N z R-4 na 26. Wśród linii autobusowych takich
ciekawostek nie było zbyt duŜo – m.in. wozy z
Chełmskiej na 195 czy autobusy z R-10 widziane
na liniach 169 i 170.
A T M W dniach 23–24.12. obowiązywały rozkłady dnia powszedniego. Wyjątkiem było metro, które
jeździło zgodnie z rozkładem sobotnim. Zawieszone
zostało kursowanie linii:
- tramwajowych: 16, 44, 46 i 47;
- autobusowych: 301, 302, 303, 307, 308, 312,
322, 326, 327, 345, 356, 384, 401, 406, 415, 416
436 460, E-1, E-2, E-3, E-4 i E-5.
Z uwagi na zwiększoną liczbę osób udających się
na cmentarze, dodatkowym taborem zostały zasilone linie: 127, 169, 170, 181 i 500. W Wigilię wieczorem nastąpił stopniowy zjazd pojazdów do zajezdni.
Do końca kursowania na trasach pozostały (ze
zmniejszeniem liczby brygad) linie:
- tramwajowe: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17,
18, 21, 22, 25, 26, 32 i 33;
- autobusowe: 102, 103, 104, 105, 108,111, 112,
113, 115, 116, 117, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
127, 131, 132, 134, 136, 138, 143, 145, 146, 147,
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148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159,
160, 161, 164, 165, 169, 170, 171, 172, 173, 175,
176, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,
189, 191, 192, 195, 359, 382, 500, 503, 505, 506,
507, 508, 509, 512, 513, 515, 517, 519, 520, 521,
522, 523, 524, 525, 700, 701, 702, 704, 705, 706,
707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 715, 716, 718,
719, 722, 723, 726, 727 i 801;
Wszystkie odwołane kursy były oznaczone w rozkładach jazdy symbolem „#”. Ponadto w Wigilię od
godziny 18:00 wprowadzono dla linii przyśpieszonych (numeracja – 4xx i 5xx) i podmiejskich (7xx)
obowiązek zatrzymywania się na Ŝądanie pasaŜera
na wszystkich przystankach napotkanych na trasie.
A T M W okresie świąt BoŜego Narodzenia (25–
26.12.) pojazdy komunikacji miejskiej kursowały
według rozkładów dnia świątecznego. Na ulice wcale nie wyjechały linie:
- tramwajowe: 1, 8, 9, 16, 19, 21 i 36;
- autobusowe: 100, 101, 106, 107, 119, 128, 129,
130, 139, 140, 149, 165, 177, 178, 179, 190, 507
i 510.
Ponadto na niektórych liniach zostały odwołane
wybrane kursy – w rozkładach jazdy oznaczone zazwyczaj symbolem „d”. W tych dniach wprowadzono dla linii przyśpieszonych (numeracja – 4xx i 5xx)
i podmiejskich (7xx) obowiązek zatrzymywania się
na Ŝądanie pasaŜera na wszystkich przystankach
napotkanych na trasie.
A T M W okresie 27–29.12. cała komunikacja
miejska jeździła odpowiednio: 27 i 29.12. – według
rozkładów świątecznych a 28.12. – według rozkładów sobotnich. Dodatkowo w ciągu tych trzech dni
nie kursowała linia tramwajowa 16.
A T M W dniach 30–31.12. obowiązywały rozkłady dnia powszedniego. Jedynie metro kursowało
zgodnie z rozkładem sobotnim. Zawieszeniu uległy
linie:
- tramwajowe: 16, 44, 46 i 47;
- autobusowe: 301, 302, 303, 307, 308, 312, 322,
326, 327, 345, 356, 384, 401, 406, 415, 416
436 460, E-1, E-2, E-3, E-4 i E-5.
A T M W dniu 01.01. komunikacja miejska funkcjonowała według świątecznych rozkładów jazdy.
Ponadto zostały zawieszone linie:
- tramwajowe: 1, 8, 9, 16, 19, 21 i 36;
- autobusowe: 100, 101, 106, 107, 119, 128, 129,
130, 139, 140, 149, 165, 177, 178, 179, 190, 507
i 510.
W tym dniu wprowadzono dla linii przyśpieszonych
(numeracja – 4xx i 5xx) i podmiejskich (7xx) obowiązek zatrzymywania się na Ŝądanie pasaŜera na
wszystkich przystankach napotkanych na trasie.
M Z uwagi na rozpoczynający się „gorący” okres
przedświąteczny, w niedzielę 15.12. metro kursowało według sobotniego rozkładu jazdy.
M W nocy z 31.12. na 01.01. wyjątkowo kursowały pociągi metra z częstotliwością co około 15 minut.
M Ze względów bezpieczeństwa, w związku z imprezą sylwestrową na pl. Defilad w dniu 31.12. od
godziny 19:00 zostały zamknięte wejście północne
(bliŜej placu) prowadzące na stację metra Centrum.
Z tego samego powodu w godzinach 23:00–2:00 w
nocy z 31.12. na 01.01. stacje Centrum i Świętokrzyska były nieczynne. W tym czasie pociągi metra
kursowały przez wyŜej wymienione stacje bez zatrzymywania.
T Awaria wodociągowa na pl. Politechniki spowodowała wstrzymanie ruchu tramwajowego na ul.
Nowowiejskiej (na odcinku od pl. Zbawiciela do

skrzyŜowania z al. Niepodległości). W tej sytuacji
od dnia 03.01. od początku kursowania do 04.01.
do końca kursowania tramwaje linii: 2, 15, 19 i 36
kursowały w obu kierunkach poniŜszymi trasami objazdowymi:
- linia 2 od skrzyŜowania Nowowiejska/al. Niepodległości ulicami: al. Niepodległości – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – rondem ONZ – al.
Jana Pawła II – rondem Zgrupowania AK Radosław – Słomińskiego i dalej własną trasą;
- linia 15 od skrzyŜowania Nowowiejska/al. Niepodległości ulicami: al. Niepodległości – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – rondem ONZ – al.
Jana Pawła II – Stawkami – Andersa i dalej bez
zmian;
- linia 19 od pl. Zbawiciela ulicami: Marszałkowską
– pl. Konstytucji – Marszałkowską – rondem
Dmowskiego – Marszałkowską – pl. Bankowym –
Andersa – Stawkami – al. Jana Pawła II i dalej
stałą trasą;
- linia 36 od pl. Zbawiciela ulicami: Marszałkowską
– pl. Unii Lubelskiej – Puławską do pętli Metro
Wilanowska.
Przy tej okazji warto zauwaŜyć, Ŝe wszystkie składy
obsługujące wyŜej wymienione linie jeździły bez
tradycyjnych Ŝółtych bocznych tablic informujących
o czasowej zmianie przebiegu trasy (specjalne Ŝółte
tablice przednie i tylne były uŜywane). Sytuacja ta
oczywiście była spowodowana niespodziewaną
awarią, która według zapewnień MPWiK miała zostać usunięta w ciągu kilku godzin. Niestety, przedłuŜające się prace były powodem dezorientacji
wielu pasaŜerów.
Magazyn 995
29.12. O godzinie 14:28 na skrzyŜowaniu al. Solidarności i ul. Okopowej doszło do zerwania sieci
trakcyjnej. Przyczyną był uszkodzony pantograf
(który w wyniku zdarzenia złamał się) 3 brygady linii
22 jadącej w kierunku Wiatracznej. Przez ponad
godzinę tramwaje linii 1, 12, 13, 20, 22, 23, 24, 26,
27, 29 i 32 kursowały najprzeróŜniejszymi objazdami. Zatrzymanie było we wszystkich czterech kierunkach. W godzinach 14:44–15:35 tramwaje były
następująco kierowane:
- (kierunek Praga) linie: 1, 12, 13, 20, 23 i 24 od
skrzyŜowania Wolska/Młynarska i linie 26 i 27 od
skrzyŜowania Wolska/Skierniewicka ulicami:
Skierniewicką – Kasprzaka – rondem Daszyńskiego (tu powrót na trasę brygad linii 12, 20 oraz
24) – Prostą – al. Jana Pawła II (przy skrzyŜowaniu z al. Solidarności na trasy podstawowe wróciły linie 13 i 26) – rondem Zgrupowania AK Radosław (tylko linie 1 i 27). W kierunku przeciwnym
obowiązywała ta sama trasa dla wyŜej wymienionych linii;
- (kierunek pl. Narutowicza) linia 32 od Kina Femina: al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – Nowowiejską – Krzywickiego – Filtrową;
- (kierunek Wiatraczna) linia 22 od r. Zgrupowania
AK Radosław ulicami: al. Jana Pawła II – al. Solidarności – Trasą W-Z – mostem ŚląskoDąbrowskim – Targową – Grochowską;
- (kierunek śoliborz) linie: 12, 22, 24, 29 i 32 od
ronda Daszyńskiego ulicami: Kasprzaka – Skierniewicką – Młynarską. 32 jeździło do krańca Koło,
a 22 i 29 dalej ulicami: Dywizjonu 303 – Radiową
– Powstańców Śląskich do krańca Nowe Bemowo.
30.12. Pomiędzy godzinami 9:00 i 12:00 na odcinku pl. Zawiszy – Kercelak (skrzyŜowanie al. Solidarności z ul. Okopową) 13 składów tramwajowych

uszkodziło sobie pantografy i zostało zesłanych do
zakładów.
31.12. O godzinie 13:32 na ulicy 11 Listopada
(przy skrzyŜowaniu z InŜynierską i Stalową) praski
skład 105Na 1258+1257 (32/3) „pociągnął” kobietę,
która w ostatniej chwili dobiegła do ostatnich drzwi
drugiego wagonu i została nimi przytrzaśnięta.
Tramwaj ruszył i zatrzymał się dopiero po ponad 60
metrach (juŜ spory kawałek za skrzyŜowaniem). Na
szczęście dla poszkodowanej, nie wytrzymała jej
garderoba, a konkretnie płaszcz, i kobieta „odpadła”
po niecałych 30 metrach. O dziwo prawie nic jej się
nie stało. Jednak profilaktycznie karetka odwiozła ją
do szpitala. W trwającym 22 minuty zatrzymaniu
utknęło 8 składów. Feralny skład 1258+1257 zjechał na awaryjną pętlę OdrowąŜa w celu załatwienia formalności z policją.
02.01. Rok 2003 zaczął się tragicznie dla Metra
Warszawskiego. Około godziny 15:00 na stacji Politechnika (kierunek Ratusz) pod koła wjeŜdŜającego
pociągu (metropolis, prawdopodobnie nr 16) rzucił
się młody męŜczyzna i poniósł śmierć na miejscu.
W związku z tym faktem policja zamknęła część
stacji (prawie połowę peronu), a pociągi kursowały
wahadłowo na odcinkach Ratusz-Politechnika i Politechnika-Wilanowska. Cała sytuacja spowodowała
olbrzymie kłopoty, poniewaŜ mimo bardzo częstych
komunikatów sporo podróŜnych było zdezorientowanych. śeby nie generować kolejnych emocji (a
gapiów i tak było za duŜo), przez głośniki podawano, Ŝe nastąpiła awaria, a nie wypadek. Przed godziną 18:00 sytuacja wróciła do normy. Co ciekawe,
było to pierwsze samobójstwo dokonane „przy uŜyciu” pociągu Alstomu. Wcześniejsze (a było ich kilka) miały miejsce pod rosyjskimi wagonikami serii
81 (dwa z nich pod wagonami sterowniczymi 027 i
028 jednego składu).
03.01. Po godzinie 3:10 w nocy w miejscowości
Wola PraŜmowska (między Piasecznem i Grójcem)
z powodu oblodzenia jezdni wpadł do rowu i przewrócił się na prawy bok ikarus 260.04 nr 848 z R-7
Woronicza. Na szczęście w autobusie nie było pasaŜerów, a kierowcy extrówki nr 36 (do Grójca) nic
powaŜnego się nie stało.
04.01. O godzinie 9:30 na ul. Wolskiej (przy przystanku Sowińskiego) kierowca cięŜarowego TIR-a z
przyczepą wypełnioną Ŝwirem nie zapanował nad
pojazdem, wpadł w poślizg i ściął tramwajowy słup
trakcyjny oraz sygnalizator świateł ulicznych. Na
miejsce od razu wysłano odpowiednie słuŜby, które
musiały wyciąć resztki słupa i zawiesić zerwaną
sieć trakcyjną. W tym czasie od skrzyŜowania
Skierniewicka/Wolska linie 8 i 10 kierowano na trasy objazdowe ulicami: Wolską – Młynarską – Obozową – Dywizjonu 303 – Radiową – Powstańców
Śląskich do pętli Nowe Bemowo. Linie 26 oraz 27
kierowano tą samą trasą tylko od skrzyŜowania
Wolskiej z Młynarską. Z powodu ograniczonego
miejsca na krańcu Nowe Bemowo, linia 27 dojeŜdŜała tylko do pętli Koło. Zatrzymanie ruchu trwało
3 godziny i 20 minut w kierunku centrum i 11 minut
krócej w kierunku Górczewskiej. Utknęło w nim
bardzo wiele składów. Napięcie wyłączono natomiast na ponad 2,5 godziny. W czasie zatrzymania
uruchomiono linie zastępczą Z obsługiwaną przez
cztery autobusy (jeden solaris nr 8117 oraz trzy ikarusy 280 o numerach 5318, 5563, 5761), które w
godzinach 10:29–12:41 kursowały po trasie Osiedle
Górczewska – Górczewska – Powstańców Śląskich
– Połczyńska – Wolska – al. Solidarności – Okopowa – al. Solidarności – DT Wola. Łącznie wykonały
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one 187 kilometrów.
06.01. Około godziny 13:30 na ul. 11 Listopada
(przed skrzyŜowaniem z ul. InŜynierską, kierunek
pl. Narutowicza) zepsuł się praski skład 105Na
1338+1337 (32/4). Prawdopodobnie doszło do zaniku jazdy w drugim wagonie. O godzinie 13:40 motorowi drugi wóz „spudłowali” i minutę później skład
ewakuował się do R-2 Praga. W zatrzymaniu stały
cztery składy.
Rozmaitości
A Z początkiem stycznia w R-7 Woronicza dwa
ikaruski 280 wzbogaciły się o nowe osłonki przegubu koloru szarego ze srebrnymi klamrami wzmacniającymi, wykonanymi z tego samego materiału co
osłonki w MANach. Szczęśliwi wybrańcy to 2153
oraz dla kontrastu stary przedkasacyjny nieprzerejestrowany „trup” nr 2130.
A 05.01. MZA ogłosiły przetarg na dostawę 4300
nowych ubrań dla kierowców. Termin dostawy to 18
miesięcy.
A T W autobusach i tramwajach pojawiła się naklejka o treści: „Nowy termin wycofania 31.01.2003
r.” Dotyczy ona oczywiście wycofania ze sprzedaŜy
biletów 30- i 90-dniowych z paskiem magnetycznym. Są to samoprzylepne naklejki z czerwoną obwódką i z czerwoną ramką, naklejane pod skosem
na inną naklejkę informującą o wycofaniu wyŜej
wymienionych biletów juŜ od początku 2003 roku.
M W dniu 04.01. prezydent Warszawy Lech Kaczyński odwołał z funkcji dyrektora Metra Warszawskiego Bogdana Zunia i na jego miejsce powołał
Krzysztofa Celińskiego, który wcześniej pracował w
PKP. Nowy dyrektor metra stawia sobie za cel wybudowanie do końca tego roku stacji Dworzec
Gdański, ale zaznacza zarazem, Ŝe wszystko uzaleŜnione jest od funduszy.
T Ostatnimi czasy Tramwaje Warszawskie postanowiły zmienić dograne później (tzn. juŜ w Warszawie) komunikaty zapowiadania przystanków. Były one o tyle charakterystyczne, Ŝe wymawiający je
lektor miał bardzo niski oraz donośny głos. Ponadto
spowodowane to było nagrywaniem nowych zapowiedzi w stołówce zakładu R-1 Wola, gdzie panuje
dość duŜy pogłos. Na pierwszy ogień poszedł przystanek Metro Ratusz, gdzie bardzo charakterystycznie wymawiane było słowo „ratusz”. Mądre
głowy wymyśliły, Ŝe skoro istnieje przystanek Ratuszowa, to po prostu utnie się kawałek nazwy. Jak
pomyślano, tak wkrótce uczyniono. Efekt tego jest
taki, Ŝe co prawda oba wyrazy wymawiane są juŜ
tak samo, ale zamiast „Metra Ratusz” powstało...
„Metro Ratuszo”! Gratulujemy. Poza tym w przejeŜdŜających przez „patelnię” bulwach oraz stoszesnastkach dalej „straszy” nagrany błędnie przystanek
Metro Centrum. Brzmi on bowiem... „Metro w centrum”! Gratulujemy ponownie.
T W końcu zeszłego roku jeden z członków
KMKM-u zakomunikował Zarządowi, Ŝe jest w posiadaniu... starej tarczki od przystanku tramwajowego! Wygląda ona dokładnie tak jak logo naszego
pisma z tym, Ŝe jest nie Ŝółto- a kremowoczerwona. Tarczka jest zachowana w znakomitym
stanie. Co prawda, jest na niej kilka rys oraz troszkę
rdzy, ale dzięki temu wiadomo, Ŝe jest oryginalna.
Stan swój zawdzięcza temu, Ŝe przez wiele lat
przeleŜała w piwnicy domu ojca jej ofiarodawcy.
Smaczku znalezisku dodaje fakt, Ŝe owa przystankowa tarczka (jedna z dwóch obecnie posiadanych,
bo replika wisząca na pętli na pl. Starynkiewicza
została jakiś czas temu ukradziona) pochodzi... ze
zlikwidowanej w 1973 roku linii na Wilanów! Dzięki
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temu eksponat jest tym bardziej cenny, poniewaŜ z
tejŜe długiej linii nic nie zostało, mało jest takŜe
zdjęć stamtąd. Ofiarodawca zapewnia, Ŝe posiada
takŜe drewniany zbutwiały słupek od ww. tarczki.
Nawet jeśli nie będzie się on nadawał do ponownego uŜycia, to trafi zapewne do powstającego Muzeum Komunikacji jako eksponat oryginalny, a zebrany z niego „wymiar” posłuŜy do ewentualnej
produkcji kopii dawnych tramwajowych słupków
przystankowych z lat 60. i 70.
T Przed świętami BoŜego Narodzenia podjęto
decyzję o likwidacji awaryjnej pętli OdrowąŜa (która
notabene w ostatnim czasie przydała się kilkukrotnie). Tak więc przy sprzyjających warunkach pogodowych wykonawca robót (budowa drugiej nitki ulicy OdrowąŜa) moŜe rozpocząć rozbiórkę pętli. Na
trzy dni przed początkiem prac musi powiadomić
jednak odpowiednie słuŜby (TW, ZTM i DTM). Na
razie nie podjęto chyba decyzji co do przeniesienia
pętli lub wybudowania chociaŜ „brakujących” skrętów w na rondzie śaba w relacji 11 Listopada – Starzyńskiego.
T W ostatni dzień 2002 roku SSKS zorganizował
bal sylwestrowy w historycznym składzie typu
4NJ+4ND1 838+1811 jeŜdŜącym po trasie: Woronicza – Wołoska – Rakowiecka – al. Niepodległości –
Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – rondo Zgrupowania AK Radosław – pl. Grunwaldzki – Broniewskiego – Wólczyńska – Nocznickiego – Huta –
Marymoncka – Popiełuszki – pl. Grunwaldzki – rondo Zgrupowania AK Radosław – Okopowa – al. Solidarności – Młynarska – Obozowa – Koło (tam powitano Nowy Rok) – Młynarska – Wolska – Połczyńska – Powstańców Śląskich – Górczewska –
Os. Górczewska – [...] – Wolska – al. Solidarności –
Trasa W-Z – most Śląsko-Dąbrowski – Targowa –
11 Listopada – OdrowąŜa – Budowlana – Rembielińska – Annopol – śerań Wschodni – Annopol – [...]
– 11 Listopada – Targowa – Grochowska – Gocławek – Grochowska – rondo Wiatraczna – al. Waszyngtona – Aleje Jerozolimskie – rondo de Gaulle'a – Aleje Jerozolimskie – rondo Dmowskiego –
Aleje Jerozolimskie – pl. Zawiszy – Grójecka – pl.
Narutowicza – Filtrowa – Krzywickiego – Nowowiejska – al. Niepodległości – Rakowiecka – Wołoska –
Woronicza. Impreza rozpoczęła się o godzinie
22:00 przy zajezdni tramwajowej Mokotów, a zakończyła około godziny 4 nad ranem w tym samym
miejscu. Goście mogli dosiadać się równieŜ na
przystankach: Metro Pole Mokotowskie, Dw. Centralny oraz Kino Femina (w kierunku śoliborza). Istniała moŜliwość opuszczenia tramwaju w dowolnym
miejscu. Opłata wynosiła 25 zł od osoby (20 zł od
osoby towarzyszącej). Frekwencja dopisała. Jednak
o mały włos do przejaŜdŜki by nie doszło, poniewaŜ
jeszcze na zajezdni zdefektował na chwilę nastawnik wozu nr 838.
T Sprostowanie. W poprzednim numerze podaliśmy, Ŝe dnia 26.12. motorniczym jednej z brygad linii specjalnej M był wiekowy pracownik zakładu R-3
Mokotów. Wszystko się zgadza z tym, Ŝe prowadził
on wagon N3-674, a nie N1-607. To przecieŜ wóz nr
674 nie ma zamontowanej piasecznicy. Za pomyłkę
przepraszamy.
T Szpiedzy „Przystanku” cały czas działają. PoniŜej przedstawione informacje są wiarygodne, acz
do końca nie wiadomo, czy zostaną wprowadzone
w Ŝycie. Publikujemy je na razie jako ciekawostkę,
bo – jak wiadomo – na nowe wozy tramwajowe
przyjdzie Warszawie jeszcze trochę poczekać...
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Niewykluczone, Ŝe wraz z nową dostawą tramwajów dla Warszawy pojawią się jeszcze inne, dość
egzotyczne w naszym kraju rozwiązania. Wszyscy
jesteśmy przyzwyczajeni do tego, Ŝe motorowy ma
do dyspozycji lusterka. Zdarza się, Ŝe są one przyczyną nawet wypadków. Ostatnio np. przeprowadzana była akcja skracania ich ramion, po tym jak
kogoś lusterko „zahaczyło” na przystanku. Tymczasem producenci chcą Tramwajom Warszawskim
zaproponować stosowane na świecie z powodzeniem inne rozwiązanie – mianowicie chodzi o kamery. Na zewnątrz wozu znajdowałyby się trzy obiektywy – dwa z przodu (po obu stronach) i jeden z tyłu
wagonu. Motorowy na swoim pulpicie miałby dwa
monitorki. Jeden bez przerwy przekazywałby obraz
z prawej strony wagonu (od przodu), drugi na przystanku pokazywałby widok od tyłu, natomiast po
osiągnięciu prędkości powyŜej 5 km/h przełączałby
się automatycznie na widok z lewej strony. Gdyby
nowe wozy udało się wyposaŜyć w takie rozwiązanie i zdałoby ono egzamin, niewykluczone, Ŝe modernizacja czekałaby teŜ nasze poczciwe stoszesnastki. Kamera bowiem, wbrew pozorom, jest
znacznie tańsza niŜ nowoczesne lusterko!
T Jak się okazało, nie tylko wolskie wagony serii
10xx, ale wszystkie stopiątki przechodzące NG w
warsztatach T-3 dostają juŜ wyjścia bezpieczeństwa.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed.
obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
autobusy
2593 barwy zakł. Samsung tel. komórowe
5522 barwy zakł. Samsung tel. komórkowe
5533 barwy zakł. Samsung tel. komórkowe
5785 barwy zakł. Samsung tel. komórkowe
tramwaje
324+353 McDonald’s Media Mie- jskie
762+642 Halset
barwy zakł. 1048+1016 barwy zakł. Samsung tel. komórkowe
1272+1271 barwy zakł. Samsung tel. komórkowe
1286+1285 barwy zakł. Samsung tel. komórkowe
1288+1287 barwy zakł. Samsung tel. komórkowe
1346+1345 barwy zakł. Samsung tel. komórkowe
1446+1445 barwy zakł. Samsung tel. komórkowe
Z notatnika mechanika
numer
typ
koniec
rodzaj
pojazdu pojazdu napr.
naprawy
tramwaje
1055 105Na
02.01. NG I
1064 105Na
02.01. NG I
1333 105Na
02.01. NG
1334 105Na
02.01. NG
1422 105Nf
30.12. NG
1457 105Nm
30.12. NG
Oskar Burda, Robert Człapiński, Grzegorz W.
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Fedoryński, Przemysław Figura, Tomasz
Igielski, Tomasz Kaczmarek, Krzysztof Lipnik,
Mariusz Mazek, mkm101, Michał Poręcki, Robert
Sokołowski, Marcin Stawicki, Villard, ztm.news

Wrocław
Tabor
T RównieŜ we Wrocławiu w dniu XI finału WOŚP
nie zabrakło tramwajowych akcentów. Kursował
standardowy zestaw – LH-1209 i N-1332, które były
przystrojone serduszkami i plakatami Orkiestry, a
opłatą za przejazd był datek wrzucony do puszki
wolontariusza. Baba Jaga wykonała sześć kursów
(w godzinach 12:00–17:00) na trasie Pl. Teatralny –
Podwale – Krupnicza – Pl. Dominikański – Piaskowa – Pl. Bema – Sienkiewicza – Piastowska – Pl.
Grunwaldzki – Most Grunwaldzki – Pl. Dominikański – Skargi – Teatralna – Pl. Teatralny. Niebieska
eNusia woziła wrocławian z godzinną częstotliwością na trasie Pl. Teatralny – Podwale – Krupnicza
– Pl. Dominikański – Piaskowa – Grodzka – Most
Pomorski – Dubois – Pl. 1. Maja – Pl. Legionów –
Piłsudskiego – Kołłątaja – Teatralna – Pl. Teatralny.
Po godzinie 18 obydwa zabytki wróciły do domu.
T W związku z ciągłymi problemami taborowymi,
w grudniu szkoleniowy 102Na G-087 został przekwalifikowany na liniowy i otrzymał swój pierwotny
numer – 2061. Wcześniej, w celu uzupełnienia zdekompletowanego wnętrza, wagon przeszedł remont
w warsztatach MPK na Borku. Został równieŜ wyciszony przez zamontowanie przetwornic statycznych. Pulpit sterowniczy dla instruktora (znajdujący
się za plecami motorowego) nie został jednak usunięty, dzięki czemu wóz nadal moŜe pełnić rolę nauki jazdy. Spowodowało to znaczne powiększenie
kabiny, która sięga aŜ za pierwsze drzwi, niedostępne teraz dla pasaŜerów.
Wojciech Gąsior
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PRZYS T A NEK
bezpłatny dwutygodnik
miłośników komunikacji
miejskiej
kontynuacja Nowinek z Pyrogrodu
Lublin

Poniedziałek trzynastego?
Trzynasty okazał się być pechowym dla jednego z
wielu pasaŜerów lokalnego przewoźnika, czyli MPK.
PodróŜny, siedemnastoletni chłopak po zakupie biletu
w siedzibie przedsiębiorstwa, wsiadał do trolejbusu linii 150. Dotknął poręczy, a wtedy... poraził go prąd!
Nieoficjalne śledztwo wskazuję, Ŝe prądu uŜyczył wóz
751 – jeden z pierwszych trolejbusów marki Jelcz
PR110E w Lublinie. Przypuszczalną przyczyną było
zwarcie w silniku.
Najbardziej zaskakujący w całej sprawie zdaje się
być fakt, Ŝe w wakacje zeszłego roku jelczyk wyjechał
po rekordowo długim, prawie dziewięciomiesięcznym
remoncie NG2. Autor – ha! aŜ strach myśleć – podróŜował pojazdem niecałe 24 h wcześniej...
Tego typu przypadki zdarzały się i wcześniej, a słynęły z nich pojazdy ZSRR-owskie, czyli popularne
ziutki czy teŜ czeskie škody. Na taki stan rzeczy
wpływ ma wiele czynników, głównie pogodowych –
choćby długie i obfite opady, „ciapa” na jezdni czy teŜ
po prostu „przemoczony” trolejbus.
Po którymś z kolejnych zdarzeń gazety pisały, Ŝe
trolejbusy są jak gąbki, nasiąkają wilgocią, co moŜe
stanowić zagroŜenie. Prawda, choć takie momenty
zdarzają się najwyŜej 2–3 razy do roku, gdy pogoda
całkowicie lub w znaczącym stopniu zablokuje komunikacje trolejbusową. Poniedziałek trzynastego z
pewnością do takich naleŜał. W takich wypadkach, by
mogły wyjechać na swe trasy, trolejbusy są osuszane
specjalną dmuchawą.
MPK w ostatnich latach zrobiło wiele w celu wyeliminowania tego typu przypadków – poręcze w pobliŜu
wejść odizolowano przy pomocy termokurczki, zaś
stopnie wejściowe zaczęto pokrywać wykładziną. Jak
się okazało, to wciąŜ mało skuteczne.
Maciej Zyśko
Łódź

Rocznik łódzki
anno domini 2002
czyli: jak łodzianie
tramwajami swymi gospodarują
W ubiegłym roku wieści z Łodzi dość rzadko gościły
na naszych łamach, a to przecieŜ drugie co do wielkości miasto w Polsce i trzecia co do długości sieć
tramwajowa w naszym kraju. Mamy nadzieję, Ŝe
przynajmniej tym krótkim artykułem podsumowującym

mijający rok wynagrodzimy naszym Czytelnikom powstałą lukę informacyjną.
Najbardziej spektakularnym wydarzeniem – zaznaczmy, Ŝe i w skali kraju – była premiera cityrunnera, pierwszego w Polsce całkowicie niskopodłogowego tramwaju. Zgodnie z zapowiedziami liniowy debiut
„miejskiego biegacza” nastąpił w marcu, choć nieliczni
szczęśliwcy mieli okazję przejechać się nim juŜ wcześniej.
11 lutego 2002 r. miała miejsce pierwsza jazda
próbna z hali przy ul. Tramwajowej, gdzie cityrunnery
są montowane, do zajezdni Telefoniczna, która tradycyjnie jest miejscem stacjonowania najnowocześniejszych tramwajów (właśnie tam trafiały pierwsze zmodernizowane osiemsetpiątki). W kolejnych dniach odbywały się jazdy na trasie Tramwajowa – Radiostacja.
Podczas jednej z nich, 15 lutego, pozwolono nawet na
zabieranie pasaŜerów! W nocy z 8 na 9 marca odbyto
pierwszą, wielokrotnie później powtarzaną, próbną
jazdę na przyszłej trasie liniowej: Augustów – Wyszyńskiego.
Wreszcie nadszedł dzień 28 marca 2002 r., kiedy to
przy udziale władz miasta i spółki MPK cityrunner nr
1201 rozpoczął obsługę linii 10. Sporym zaskoczeniem było przybycie w maju drugiego kompletnego cityrunnera z Wiednia, gdyŜ zgodnie z planem kolejne
„citki” jakie miały pojawiać się na łódzkich torach, winny być montowane w Łodzi, a ów tramwaj był spodziewany dopiero na zakończenie całej dostawy. 15
lipca gotowy był wreszcie pierwszy cityrunner zmontowany w Łodzi, co było okazją do kolejnej imprezy,
jednak w wyniku nieszczęśliwego wykolejenia jeszcze
w zajezdni, debiut liniowy był trzy dni później.
Kolejne „citki” zaczęły pojawiać się na liniach w
tempie mniej więcej dwóch na miesiąc, lecz niestety
do końca roku udało się wprowadzić do ruchu tylko
dwanaście z całego zamówienia, opiewającego na
piętnaście wozów. Co ciekawe, z końcem roku na
stanie MPK figurowało juŜ wszystkich 15 tramwajów.
Cityrunnery obsługują w tej chwili w całości linię 10,
a w weekendy takŜe kilka brygad dwunastki. Poza
trasami tych linii oraz wyjazdami i zjazdami z i do zajezdni przez ul. Kopcińskiego, „citki” nie zaliczyły Ŝadnego innego odcinka łódzkiej sieci.
Wartym odnotowania jest jeden waŜny epizod z Ŝycia łódzkich niskopodłogowców. Cityrunner 1207, tuŜ
po zmontowaniu zanim zdąŜył objawić się na linii, został przetransportowany do Berlina, gdzie był eksponowany na targach Innotrans.
Poza citkami jedyną nowością w dziedzinie taboru
był wagon techniczny GT6 nr 509, który łódzkie MPK
otrzymało za symboliczne 10 euro od zaprzyjaźnionego Bielefeld. Wagon dwukierunkowy złoŜony z dwóch
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pierwszych członów GT6, który w komplecie z pługiem lemieszowym na bazie wózka od GT6 stanowi
zestaw do odśnieŜania torowisk tramwajowych, pojawił się 23 sierpnia 2002 roku w Zakładzie Torów i Sieci przy Dąbrowskiego. Nie był do końca kompletny
(brakowało między innymi pałąków i pulpitów sterowniczych), nie mógł nawet poruszać się o własnych siłach. Dopiero w grudniu został odholowany do zajezdni Brus, gdzie poddano go naprawie.
Tradycyjnie powiększyła się liczba tramwajów zmodernizowanych. Flota „elinów” – czyli osiemsetpiątek,
które otrzymują aparaturę austriackiej firmy ELIN EBG
– po oddaniu do uŜytku trzech kolejnych składów
(3335+3336, 3916+3917, 3908+3909), urosła do 20
wozów. O trzy kolejne zmodernizowane osiemsettrójki
(14,15,16) wzbogaciła się firma MKT obsługująca linie
41, 45 i 46, a obecnie 13 z 38 posiadanych przegubów wyróŜnia się kanciastym kształtem nadwozia i innymi przeróbkami. Spółce TP utrzymującej linie 43 i
43bis, udało się jedynie ukończyć trwający prawie rok
powypadkowy remont wozu 803N nr 1.
W lutym MPK rozpoczęło testy systemu monitoringu wnętrza pojazdu przez kierującego. Po sześć kamer zamontowano w składzie 805Na 2514+1516 i w
autobusie volvo B10LA nr 3967. Obraz oglądać moŜna na ciekłokrystalicznym monitorku umieszczonym
na pulpicie.
NajwaŜniejszym wydarzeniem w dziedzinie malowania taboru było pojawienie się pod koniec marca
wagonu 803N nr 8 firmy TP w barwach miejskich. To
pierwszy w historii wagon 803N w tym malowaniu.
Wagony z zajezdni Brus były wcześniej malowane w
pomarańczowo-czerwono-pomarańczowe
barwy.
Spółka TP zaczęła stosować barwy ujednolicone z
miejskimi – stosowanymi przez MPK Łódź od 1995
roku – w maju 2001, kiedy jako pierwszy wagon tej
firmy malowanie miejskie otrzymał GT6 nr 47.
Do końca roku przemalowano teŜ wagony 1, 4, 5,
6, 7 i 12, czyli prawie połowę posiadanego taboru
(choć ten ostatni do końca roku był jeszcze w remoncie).
W spółce MKT malowanie firmowe (pomarańczowo-czarne) posiadają tylko trzy wagony 14, 20 i 29.
MPK wkroczyło zaś w nowy rok z bilansem 262 wagonów w malowaniu miejskim (spośród 465 posiadanych w ruchu liniowym), co dało całkiem przyzwoity
wskaźnik 56% (rok wcześniej zaledwie 45%).
Godnym odnotowania faktem był równieŜ powrót
herbów na tabor spółki MPK. Symbole miasta pojawiły
się ponownie po ponad dwuletniej nieobecności, a
pierwszym zwiastunem ich powrotu był cityrunner
1201. Warto w tym miejscu zaznaczyć, Ŝe inicjatorem
całej akcji był Klub Miłośników Starych Tramwajów. W
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chwili obecnej herby zdobią cały posiadany przez
MPK tabor. Czekamy teraz na odpowiedź pozostałych
spółek tramwajowych.
W wakacje nastąpiły powaŜne zmiany przydziału i
przeznaczenia wagonów 805. Precedensem było oddanie wagonów 1317, 1318, 3309 i 3310 na wozy
techniczne. Są to pierwsze gospodarcze osiemsetpiątki w Łodzi, lecz jak dotąd są nimi tylko z nazwy –
ani jedna z nich nie miała okazji sprawdzić się w nowej roli; nie poddano ich takŜe jakimkolwiek przeróbkom.
Innym waŜnym wydarzeniem był powrót do zarzuconej w 2000 roku idei posiadania wozów szkoleniowych. W ostatnich latach do tego celu wykorzystywane były bowiem wagony liniowe. Na „elki” przeznaczono składy 1416+1414, 2311+2312, 3346+3347,
czyli po jednym w kaŜdej zajezdni. Miejsce stałego
pobytu zmieniło kilka wagonów liniowych. 3 składy elinów (1932+1933, 1934+1935, 1938+1939) wywędrowały z Telefonicznej na Dąbrowskiego, skąd z kolei
na Chocianowice przeniosły się dwa składy 805Na
(2264+2265 i 2266+2267). Wagony zostały oczywiście odpowiednio przenumerowane – zgodnie z zasadą, iŜ wozy w ZKT nr 2 (Dąbrowskiego) mają na początku cyfrę 2, zaś w ZKT nr 3 (Chocianowice) trójkę.
Tak więc „eliny” trafiły pod strzechy kaŜdej zajezdni
łódzkiego MPK. Dwa zestawy pozostały na Telefonicznej, trzy stacjonują na Dąbrowskiego i aŜ pięć na
Chocianowicach. Ostatni dzień roku przyniósł natomiast skreślenie z inwentarza i przeznaczenie do kasacji wagonów 1434, 1438, 1398, 1399, 1420 i 1421.
Chęć przejęcia tych wagonów zadeklarowała spółka
MKT, jednak odpowiedź MPK była negatywna, poniewaŜ wozy posłuŜą jako dawcy części.
Ubiegły rok nie był szczęśliwy dla łódzkich zabytków. Tylko Herbrand GE-58 nr 71 wybrał się na jedną
jedyną przejaŜdŜkę z pasaŜerami, którymi byli oficjele
otwierający 31 października 2002 r. nowo wyremontowane torowiska na Nowomiejskiej i Zgierskiej. Poza
tym 28 marca uświetnił premierę cityrunnera, ale tylko
stojąc na wewnętrznym torze pętli Wyszyńskiego, natomiast 21 września wspólnie z Lilpopem II nr 10 był
atrakcją odbywającego się na Placu Wolności Jarmarku Łódzkiego. Ani jeden zabytek nie wziął udziału
w tradycyjnym przejeździe z Mikołajem. Podczas specjalnych przejazdów w dniach 14–22 grudnia święty
musiał zadowolić się nowo wyremontowaną 805Na nr
1713. Niestety, na przeszkodzie zabytkom stoją
wszechwładne przepisy, zabraniające poruszania się
wagonów bez hamulców szynowych, odblasków i innych wynalazków.
Nie moŜna by pominąć i optymistycznego faktu –
wśród łódzkiego taboru pojawił się nowy zabytek. Z
okazji 30-lecia wagonów 102NaW, staraniem Klubu
Miłośników Starych Tramwajów wykonano mały face
lifting ostatniego przedstawiciela tej serii, wagonu nr
28 (ex-3890, ex-890), będącego w posiadaniu MKT.
Wóz otrzymał historyczne malowanie, czteroskrzydłowe drugie i trzecie drzwi, pantograf OTK-1 i szereg
innych drobniejszych poprawek. Tak przygotowanym
pojazdem 5 października ubiegłego roku zorganizowano okolicznościowy przejazd dla miłośników.
Z przeprowadzonych remontów łódzkich torowisk,
cztery pozostawiły wyraźny ślad w postaci zmiany
geometrii układu torowego. Jedyną inwestycją, w wyniku której powstał kawałek zupełnie nowego torowiska była przebudowa układu torowego na skrzyŜowaniu Zgierskiej i alei Włókniarzy. SkrzyŜowanie zostało
przerobione na rondo, tory omijają je łagodnym łukiem
od zachodu. Przebieg torów został zmieniony na odcinku około 200 m, w najdalszym punkcie tory są
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przesunięte na zachód o około 20 m. Przy okazji usunięto równieŜ istniejące od 1980 roku łuki w ulicy
Zgierskiej (z kierunku Helenówka w aleję Sikorskiego),
będące częścią projektowanego niegdyś połączenia z
linią na ul. Łagiewnickiej (zlikwidowaną w 1998 roku).
Pierwsze prace przy budowie nowego torowiska rozpoczęto w lipcu, a wstrzymanie ruchu niezbędne dla
jego podłączenia miało miejsce w okresie od 12 do 30
września 2002 roku. W tym czasie łódzką sieć rozbito
na dwie części: tramwaje jadące od strony miasta
kończyły bieg na pętli Julianów, a pociągi podmiejskie
zawracały w zajezdni Helenówek. Aby umoŜliwić
tramwajom z Helenówka obsługę linii 41 do Pabianic,
na czas robót miejscem postoju dziewięciu MKTowskich przegubów była zajezdnia MPK w Chocianowicach.
Nie był to jedyny przypadek rozbicia łódzkiej sieci
dwie na części. W okresie od 3 czerwca do 31 lipca
ubiegłego roku przeprowadzany był kolejny etap modernizacji torowiska w ciągu ul. 19 stycznia w Konstantynowie Łódzkim. Tym razem tory węgierskie pojawiły się na odcinku pl. Kościuszki – Kopernika, a
skutkiem ubocznym remontu było zlikwidowanie mijanki na pl. Kościuszki. Podobnie jak w roku ubiegłym
linia 43 została na czas robót podzielona na dwie części: odcinek Konstantynów – Lutomiersk obsługiwał
jeden z dwóch stacjonujących na konstantynowskim
trójkącie wozów GT6, natomiast tramwaje jadące od
strony miasta kończyły bieg w zajezdni Brus.
W okresie od 1 sierpnia do 31 października 2002 r.
remontowano torowisko w ciągu ul. Zgierskiej. Przy
okazji odcięto wyjazd z ulicy Zawiszy (wjazd na to kryterium uliczne, zaczynające się przy pl. Kościelnym,
odcięto juŜ w 2000 roku) usuwając tory aŜ do skrzyŜowania Łagiewnicka/Joselewicza, a ponadto usunięto równieŜ stare tory w ul. Łagiewnickiej na odcinku
Zawiszy – Organizacji Wolność i Niezawisłość.
Ostatnim zabiegiem, w wyniku którego zmienił się
nieco układ torowy była doraźna naprawa będącego
w katastrofalnym stanie skrzyŜowania Kilińskiego i
Piłsudskiego. W czasie trwających w okresie 14–26
października robót skupiono się przede wszystkim na
poprawie stanu torów w relacji wschód – zachód, czyli
kierunku, który codziennie pokonują cityrunnery. Wynikiem prac było między innymi wycięcie wszystkich
zwrotnic i pozostawienie moŜliwości przejazdu tylko
na wprost. Podczas prawdziwego remontu tego węzła, który nastąpi „nie wiadomo kiedy”, moŜliwość jazdy po łukach ma być przywrócona.
Gratką dla miłośników były, wyznaczone na okres
całkowitego zamknięcia skrzyŜowania (24–26 października 2002 r.), objazdy linii 4 i 14 przez nieuŜywane w ruchu liniowym tory w ul. Czerwonej, Wróblewskiego i Wólczańskiej. Ruch liniowy zlikwidowano tam
1 stycznia 2001 r. przy okazji słynnej reformy, a jedyną okazją do ujrzenia tam regularnego ruchu były dotychczas dwa objazdy w 2001 roku: 11 maja w związku z Wyścigiem Pokoju i cztery dni później z powodu
ograniczeniem ruchu na Piotrkowskiej, w związku z
obchodami Dnia StraŜaka. Tory te przydały się znów
niespełna miesiąc później, 11 listopada 2002 r., gdy
wyznaczono tamtędy objazd dla linii 2 i 3 w związku z
uroczystościami na placu Katedralnym. Sporo atrakcji
wywołał takŜe przeprowadzony w okresie od 20 maja
do 1 lipca remont skrzyŜowania ul. Legionów i Zachodniej, o czym nieco dalej.
Godna szczególnej uwagi była modernizacja spisywanego juŜ wielokrotnie na straty torowiska w ul. Nowomiejskiej. Podczas prac prowadzonych w okresie
od 23 września do 31 października 2002 r. wykazano
się wyjątkową dbałością o estetykę tego miejsca: na-
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wierzchnię wyłoŜono granitową kostką, a sieć podwieszono do stylowych słupów trakcyjnych, pełniących
jednocześnie funkcje latarni. Ograniczono się jednak
tylko do wykonania remontu odcinka plac Wolności –
Północna.
Podobnie jak w ciągu kilku ostatnich lat, kontynuowano remont kolejnych odcinków trasy W–Z. Tym
razem wyremontowano odcinki od Wróblewskiego do
pętli przy Waltera-Janke (od 14 czerwca do 15 lipca),
od Łąkowej do alei Włókniarzy (od 1 lipca do 16 sierpnia) i od Piotrkowskiej do Kościuszki (od 10 lipca do16
sierpnia). W kaŜdym przypadku podczas robót ruch
odbywał się jednym torem, a atrakcją pierwszego z
wymienionych remontów był objazd przez wspomnianą awaryjną pętlę, wyznaczony dla tramwajów jadących w kierunku centrum. Przy okazji remontu skrzyŜowania Łaskiej i Wiejskiej w Pabianicach (w dniach
3–19 października) wymieniono równieŜ kilkanaście
metrów toru. Tramwaje nie kursowały na odcinku
Wiejska – DuŜy Skręt.
Dwie zmiany w ruchu tramwajów spowodowane były koniecznością remontu infrastruktury podziemnej:
zamkniecie ulicy Pomorskiej między Kilińskiego a
Konstytucyjną od 12 do 19 lipca zeszłego roku i Zielonej na odcinku Legionów – Kilińskiego od 19 do 27
sierpnia.
Miniony rok przyniósł kilka waŜnych odkryć w dziedzinie archeologii tramwajowej (sic!). NajwaŜniejszym
było z pewnością odsłonięcie pod koniec lipca torów z
1938 roku podczas prac przy budowie Galerii Łódzkiej
przy ul. Piłsudskiego. Tory oczywiście usunięto, lecz
kawałek szyny z datą został – dzięki miłośnikom –
przekazany do izby tradycji MPK. W kwietniu miał
miejsce remont nawierzchni ul. Radwańskiej, przy
okazji którego usunięto spod starego asfaltu prawie
100 m toru podwójnego. RównieŜ w tym przypadku do
izby tradycji trafił kawałek szyny.
W tym samym miesiącu podczas remontu nawierzchni na skrzyŜowaniu Tuwima i Wydawniczej
wygrzebano spod trawy i usunięto około 10 m torów
prowadzących do istniejącej tu do 1985 roku pętli. Co
ciekawe, tory na ul. Tuwima leŜące pod asfaltem, pozostały nietknięte. Pod koniec maja natomiast, podczas prac na ul. Piotrkowskiej, usunięto tory z odcinka
Tuwima – Nawrot.
Okazji do przejechania się linią specjalną było w
ubiegłym roku niewiele. 19 maja tradycyjnie kursowała
linia Zdrowie – pl. Wolności, uruchomiona w związku z
festynem w Parku Kultury i Wypoczynku na Zdrowiu,
zorganizowanym z okazji Łódzkich Dni Rodziny. Linię
obsługiwał skład 805Na 1631+1632. 21 września z
okazji XXV Dni Pabianic na specjalnej linii (oznaczonej jako S „słuŜbowy”) kursował skład 805Na
3643+3644 na trasie Wiejska – DuŜy Skręt, co było
rzadką okazją do podziwiania osiemsetpiątek w tym
mieście. Okolice dnia Wszystkich Świętych tradycyjnie
były okazją do zaliczenia nieuŜywanej w ruchu liniowym pętli Lodowa. Dwie linie specjalne kursowały na
swych tradycyjnych trasach Koziny – Strykowska (1
listopada) i Koziny – Lodowa (2 listopada).
Z ostatnich atrakcji zeszłego roku wynotujemy
wspomnianego juŜ Mikołaja ze swym tramwajem oraz
tramwajowe linie zastępcze, uruchomione tylko raz w
związku z remontem skrzyŜowania ulic Legionów i
Zachodniej. Linie takie to niezmierna w Łodzi rzadkość. Z1 kursowała na trasie Plac Wolności – Nowomiejska – Zgierska – Dolna – Łagiewnicka – Warszawska – Wycieczkowa, zaś Z2 trasą Plac Wolności
– Pomorska – Telefoniczna – Stoki. Cztery spośród
siedmiu brygad (w dni wolne jedną z czterech) linii Z2
obsługiwano osiemsettrójkami z Brusa.

Rynek wydawniczy przyniósł jedną nowość: Kazimierza Zbigniewa Łońskiego (autora ekslibrisów) i Mirosława Zbigniewa Wojalskiego (autora tekstów)
Łódzkie tramwaje na ekslibrisach, pozycję wydaną
nakładem Widzewskiej Oficyny Wydawniczej Zora.
Oprócz samych ekslibrisów w ksiąŜce znajdziemy
krótką historię Łodzi i łódzkich tramwajów, a takŜe
sylwetki członków Klubu Miłośników Starych Tramwajów.
Odnotować naleŜy równieŜ pojawienie się „migawki”, czyli blankietu biletu miesięcznego, upamiętniającego dwudziestolecie Klubu Miłośników Starych
Tramwajów. Trzeba jednak podkreślić, iŜ dwudziesta
rocznica powstania klubu miała miejsce rok wcześniej;
starania klubu o wydanie takiej pamiątki zostały jednakŜe uwieńczone sukcesem dopiero kwietniu ubiegłego roku.
Ubiegły rok moŜna z pewnością podsumować jak
najbardziej pozytywnie. Po raz pierwszy od 12 lat pojawił się na torach fabrycznie nowy tabor, a polityka
modernizacji posiadanego taboru jest konsekwentnie
realizowana. Tylu remontów torowisk nie było w Łodzi
od dawna; zadowoleni mogą być zarówno pasaŜerowie, którzy podróŜują teraz bardziej komfortowo, jak i
miłośnicy, którzy dawno nie oglądali tylu atrakcyjnych
zmian w ruchu. Coś dla siebie znaleźli teŜ archeolodzy, bibliofile, miłośnicy zabytków, imprez, nowinek
technicznych... śyczymy więc Łodzianom co najmniej
tak udanego kolejnego roku!
Jarosław Girstun
Autor dziękuję Bartoszowi Stępniowi, Janowi Szulewowi, a w szczególności Łukaszowi Stefańczykowi za
pomoc w przygotowaniu artykułu.
Poznań

Kocham tę pracę...
20 lat Ŝycia, z czego 2 ostatnie spędzone jako dyŜurny ruchu MPK. O tym, czy zapalanie światełek złości oraz czym róŜni się Górczyn od Wilczaka, z Łukaszem Kowalewskim rozmawia Adam Białas.
To juŜ dwa lata, od kiedy włoŜyłeś zielony mundur MPK. Co ciebie skłoniło, Ŝeby skazać się na
końcówki do końca Ŝycia?
Wiesz... od zawsze, od kiedy pamiętam – od dziecka interesowałem się komunikacją miejską, a zwłaszcza tramwajami. Kiedy pojawiła się szansa na tę pracę, wziąłem ją bez namysłu.
Dlaczego nie zostałeś dyŜurnym „na autobusach”?
Bo kocham tramwaje! Zadowolony?
Musisz mieć 600 volt w pobliŜu. Czy przypadkiem nie chciałeś zostać motorniczym?
AleŜ oczywiście! Chciałbym zrobić uprawnienia na
wóz i pracować zarówno jako motorniczy i jako dyŜurny. I wcale nie dlatego, Ŝe motorniczowie przychodząc
do mnie z kartą wozu o piątej rano Ŝartują: „Ja muszę
jeździć, a ty tu sobie siedzisz. Za co ty pieniądze bierzesz?”. Na razie jestem jednak za młody.
Tak właściwie, patrząc chociaŜby z pozycji zwykłego pasaŜera, to nudna i wyczerpująca praca.
Siedzisz i zapalasz światła tramwajom. Musisz być
na pętli przed pierwszym tramwajem. Właśnie, jak
radzisz sobie z tak wczesnym wstawaniem?
Powiem ci tak: zanim zacząłem tę pracę, myślałem,
Ŝe wstawanie o trzeciej będzie moim największym bólem, a to dlatego, Ŝe jak miałem wstać i iść do szkoły
na godzinę ósmą, to byłem chory!!! Teraz – jakoś mi
idzie... zwłaszcza w piątki [śmiech – przyp. Adam Bia-

łas]. Nie powiem, Ŝe zawsze mam ochotę wstać, ale
do wszystkiego moŜna się przyzwyczaić. Nawet do
MPK [rechot – A.B.]. Co do nudy: potrafi wkurzyć, ale
zazwyczaj tylko na tak fajnych końcówkach jak na
przykład Wilczak. Trójka przyjeŜdŜa co 15 minut, motorniczy nawet nie wyjdzie zagadać – i siedź tak całą
zmianę! MoŜna zasnąć, albo dostać na łeb! Czasem
nawet kusi, Ŝeby się światełkami zabawiać. Ale nawet
na najnudniejszych pętlach, czyli na Wilczaku i Stomilu nie ma dnia, Ŝebym czegoś nie wypisał w „cedule”,
czyli w raporcie. Albo są usterki, albo wstrzymania, albo pasaŜerowie zgłaszają zaŜalenia... Czasami
wszystko na raz!
Pór roku się nie ustawia tak jak budzika na
3:00… Ale powiedz, wolisz iść do pracy po świeŜym śnieŜku, czy ze świadomością, Ŝe będziesz
się smaŜył w upale w dyŜurce?
Wolę jak najbardziej lato... przez cały upalny dzień
marzę o odpoczynku w chłodzie wieczoru... A na serio: wolę, Ŝeby było gorąco, Ŝebym ociekał potem, niŜ
Ŝebym siedział w kurtce, raporty wypisywał w rękawiczkach i szczękał zębami z zimna. Ale trzeba oddać
MPK, Ŝe dbają o nas, zostały tylko dwie końcówki starego typu – cała reszta jest nowiutka, cieplutka i aŜ miło się siedzi. Komfort pracy się poprawia, zwłaszcza
na Sobieskiego i Górczynie, właściwie wszystko
sprowadza się do klikania myszką...
Śnieg. DuŜo śniegu... Cała masa śniegu na torach. Czy zimą musisz odśnieŜać pętlę?
Muszę „przed przystąpieniem do słuŜby sprawdzić
sprawność urządzeń technicznych (...)”. Od odśnieŜania, posypywania przystanków jest specjalna firma,
ale ponadto ja sam staram się, Ŝeby nie było Ŝadnych
zasp...
Jak wytrzymujesz to pół dnia? Słuchasz radia,
pogryzasz kanapki, pociągasz fajkę…
Co do radia: oczywiście, trzeba się zaopatrzyć,
zwłaszcza jak ma się Stomil, bo w przeciwnym razie
moŜna dostać na głowę – z nudów! Śniadanko – to
podstawa, bo jak się człowiek budzi o trzeciej, to juŜ o
siódmej go ssie. Jak juŜ umieram z nudów, wtedy
ksiąŜka, krzyŜówka... ale rzadko... czasem czasopismo z gatunku kolorowych, tych co leŜą po dyŜurkach
[śmiech – A.B.]. To motorniczowie zostawiają... Co do
palenia, to trochę inna sprawa: osobiście nie palę i
przeszkadza mi, jak motorniczy przychodzi do mnie
na końcówkę i zasmradza cały budynek. Ale i na to
jest sposób: mam gustowną tabliczkę własnej roboty
«PALENIE ZABRONIONE». 95% motorowych się do
tego stosuje i nie zatruwa innym pomieszczenia.
Nie zazdrościsz motorniczym? W końcu zwiedzą kawał świata w porównaniu z tym, co widzisz
ze swojej „sterówki”. Siedzisz jak księŜniczka na
wieŜy...
Pewnie, Ŝe zazdroszczę. Zawód motorniczego ma
swoje plusy i minusy... Z dyŜurnymi trzeba się uŜerać... [śmiech – A.B.]. Mają ogromną odpowiedzialność za pasaŜerów...
A ty – wolisz więc pętle „oblęŜone”, na przykład
Jana III Sobieskiego, czy spokojne – jak Stomil?
Zdecydowanie wolę pętle, gdzie się coś dzieje. Nie
lubię siedzieć i czekać, aŜ coś się stanie. To znaczy:
lubię, jak jest chwila odpoczynku, ale bez przesady...
Nie znoszę nudy.
Swoją drogą, czy uwaŜasz tę pracę za bezpieczną? Chyba jeszcze Ŝaden dyŜurny nie zginął
przysypany stosem raportów, ale są przecieŜ
agresywni pasaŜerowie, wykolejenia i diabeł wie,
co jeszcze…
Na Połabskiej na blacie pod oknem jest taka legendarna rysa. Jakiś czas temu, ktoś wrzucił tam przez
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szybę kosz na śmieci, bo pewnie nie spodobała mu
się budka MPK. Generalnie, motorniczowie są naraŜeni na większe niebezpieczeństwa, ale bywa róŜnie.
NajwaŜniejsze w sytuacjach krytycznych to zachować
spokój.
Wtedy zaczyna się koszmar?
Wiesz... ze wszystkim moŜna sobie poradzić. Krótka piłka – zazwyczaj uszkodzony tramwaj wpuszcza
się na Ŝeberko, na wewnętrzne kółko, przyjeŜdŜa pogotowie techniczne. Chyba, Ŝe tramwaj jest tak
uszkodzony, Ŝe zjeŜdŜa do zajezdni, albo przyjeŜdŜa
po niego holownik. JeŜeli jest wstrzymanie – wiadomo, trzeba poinformować pasaŜerów o zmianach w
kursowaniu linii tramwajowych, Ŝe tramwaje przez jakiś czas po prostu nie pojadą; ewentualnie skierować
do autobusu zastępczego. A po wstrzymaniu robi się
„bigos”, bo wszystko zaczyna się zjeŜdŜać, a pętla z
gumy nie jest. Nie lubię, jak są wstrzymania w porze
posiłków. Jest zasada, Ŝe pierwszy wóz, który przyjedzie na pętlę po wstrzymaniu, natychmiast wyjeŜdŜa
na trasę. Wtedy najwaŜniejsi są pasaŜerowie na przystankach. Nie lubię takich wstrzymań, bo kaŜdy chce
chociaŜ chwilę odpocząć, napić się, zjeść, a tu trzeba
jechać! Rozumiem motorniczych i nie lubię ich wyganiać: „Musisz jechać!”, ale taka słuŜba. Nie jest teŜ za
dobrze, jak coś się stanie w porze zmiany obsługi –
motorniczowie mają przecieŜ rozpisane, gdzie i kiedy
zaczynają i kończą. Później konsultuje się z nimi, kto
pojedzie za kogo, czym i jak skończy. Sznurki tramwajów, które jadą po wstrzymaniach, rozładowuje się
stosując róŜne skrócenia trasy, Ŝeby wszystkie brygady „powchodziły” w swoje plany. Kiedyś, jak siedziałem na Budziszyńskiej, jakaś paniusia wjechała autkiem na torowisko – wtedy szóstki jeździły u mnie
skrócone, na przykład, do Gwarnej. Jedna jechała
planowo, druga objazdem, Ŝeby się spotkać ze swoim
planem. Nie mogę przecieŜ czterech tramwajów odstawić na pętli, Ŝeby sobie poczekały na swoje „plany”. Najgorzej jest, jak nie kończy się na jednym
wstrzymaniu...
Właśnie. Koszmar Twojego Ŝycia – wykolejenie,
wypadek, usterka, pętla zapchana do szczytu pojemności, tłumek pasaŜerów narzeka ci pod
okienkiem, a tobie chce się do toalety. Czy przydarzyło Ci się kiedyś coś takiego? Co wtedy robisz?
Klnę jak diabli... Staję się bardzo nerwowy... Miałem
kiedyś coś takiego zaraz na początku słuŜby, dokładnie w drugim dniu mojej pracy, jeszcze jak pracowałem z „patronem”. Mój kolega, zwany Playboyem, wykonał „wspaniałe”, półtoragodzinne wstrzymanie –
najpierw „poszła” przetwornica, potem zerwał się kardan; totalne wstrzymanie. Ale na szczęście większość
„mokrej roboty” zrobił mój „patron”. Za to ja, jak wróciłem do domu, powiedziałem: „Kończę z tą robotą. To
nie na moje nerwy!”. Ale jakoś nie zrezygnowałem, a
później zdarzało mi się rozładowywać takie wstrzymania, przy których tamto to „pikuś”.
Właściwie jako nawigator pętli powinieneś skupić się na sterowaniu ruchem, a nie na pasaŜerach. Na większości pętli to ty dla klientów MPK
jesteś informacją turystyczną, punktem sprzedaŜy
biletów, a dopiero na końcu dyŜurnym ruchu.
Mam nadzieję, Ŝe gdy siedzisz za „sterami” pętli,
pasaŜerowie – pomimo świadomości, Ŝe ich
„czwórka” odjeŜdŜa za pół minuty – nie narzekają,
nie ponaglają i okazują ci szacunek?
Chciałbym. Właściwie się nie dziwię, Ŝe klną i narzekają, bo to nic przyjemnego czekać na tramwaj jak
jest wstrzymanie. Przykro słuchać „opeerów” od pasaŜerów, bo staram się, Ŝeby wszystko jeździło jak
3

naleŜy. Ale jak się tramwaj zepsuje, to ani moja wina,
ani motorowego, który ten wóz prowadził! Ostatnio jak
„miałem” Górczyn, zdarzyło się coś na mieście; do
okienka podeszła kobieta i pyta się: „No co z tymi
tramwajami?”. Mówię jej, Ŝe wypadek, Ŝe przyjedzie
autobus zastępczy i Ŝe powinna przejść na przystanek
autobusowy. Na to ona mi mówi: „Pan jest niepowaŜny!”, ja robię minę jakbym dowiedział się, Ŝe zostałem
dziadkiem, a ona dodaje: „To wasza wina!”. Klnie na
mnie pod nosem, więc puściły mi nerwy i mówię: „To
nie moja wina, ani nie jechałem tym tramwajem, ani...”
„Ale pan pracuje w MPK”.
Jak komunikujesz się z centralą i z tramwajami
na szlaku?
JeŜeli motorniczy zjeŜdŜa „na zajezdnię”, oddaje
kartę drogową do dyspozytora i wtedy dyspozytor
zgłasza „na centralę”, centrala przekazuje mi to przez
telefon albo radiostację. JeŜeli motorniczy jest porządny, wtedy od razu zadzwoni z komórki „na centralę”, a centrala przekazuje mi. Jednak trochę się popsuło, jak dostaliśmy nowe radiostacje. Ledwo słychać, są trzaski, szumy... nie jestem zachwycony z tej
zmiany.
JeŜeli komunikujesz się z centralą, podajesz informację o którymś z motorniczych. Czym operujesz w myślach – numerem słuŜbowym, imieniem,
a moŜe ksywką?
ZaleŜy kto to jest... Nie wiem czy wiesz, ale zdarzają się rozmaite ksywki – na przykład Komóra to pan
motorniczy, który przejechał swój telefon... tramwajem. Ksywki biorą się z codziennych sytuacji. Jest
Tańczący z Prądami – od pewnego przypadku z wysokim napięciem... jest Suchy Wiór – od wybitnie
szczupłej sylwetki; jest Diabeł – bo niski i czarny. Motorowego o zachęcającej ksywie Zwierzak dobrze
znasz; jest Król Zjazdów, bo potrafi znaleźć usterkę w
najlepszym wozie i zjechać na nią do zajezdni...
Nie kusi cię czasem, Ŝeby zrobić jakiś mocny
Ŝart koledze z drugiej zmiany, względnie motorniczym, których obsługujesz?
Najstarsi dyŜurni opowiadają, Ŝe dawno, dawno temu, ktoś robił dowcipy w stylu: dzwonił na inną końcówkę przedstawiając się jako centrala, wywoływał
któregoś z motorniczych będących na pętli i opieprzał
– a to dlaczego o tej i o tej godzinie jechał za szybko
albo za wolno, albo mówił: „Jest na pana raport, Ŝe
miał pan nieprzepisowe umundurowanie”, chociaŜ
motorniczy ubrany był regulaminowo... Potem motorniczowie dzwonili na centralę i – jeŜeli akurat popełnili
jakieś wykroczenie przeciw regulaminowi – tłumaczyli
mocno zdziwionemu dyspozytorowi: „śe jechałem w
prywatnej kurtce i za szybko” – przyznawali się do
błędów.
35 złotych to kara za brak spinki do krawata czy
innego MPK-owskiego fetysza. Co sądzisz o takiej
dyscyplinie?
Mundur jest po to, Ŝeby go nosić. Kary są dotkliwe,
ale potrzebne. Pamiętam szok, gdy byłem na wakacjach w Gdańsku – brudnawa pani motornicza, z długimi paznokciami i we fioletowej koszulce. O mało co
bym poszedł piechotą, a nie wsiadł do tramwaju. A
nasze poznańskie mundury mają jeden minus – wyglądają paskudnie, jak się niechcący ochlapiesz wodą... zwłaszcza na spodniach.
Jak wygląda twoja współpraca z kontrolerami
biletów? Jak wspominasz Konsol?
Powiem jedno: nie miałem zbytnich zatargów z
Konsolem, zarówno jako pasaŜer – gdy nie pracowałem w MPK, a potem – jako dyŜurny – teŜ nie, ale...
nie podobało mi się to ich kontrolowanie. Nie byli specjalnie kulturalni; nie tylko do klientów, do mnie jako
4

do dyŜurnego teŜ. Ani dzień dobry, ani pocałuj mnie w
d... „Nasi” kontrolerzy są zdecydowanie milsi... Oby
byli teŜ skuteczniejsi! Tylko im zimowych czapek brakuje, bo kaŜdy nosi inną i wyglądają jak papugi, a nie
jak kanarki...
Czy ta praca cię degeneruje? Nie przeŜyłeś nigdy czegoś w rodzaju: jesteś na Moście Teatralnym, widzisz czwórkę dziesiątą, myślisz: „9:01 z
Połabskiej”, patrzysz na zegarek i kojarzysz: „Zaraz, zaraz, ona jedzie trzy minuty przed planem!”?
ZauwaŜam... ale tylko dlatego, Ŝe zawsze pobieram
z InŜynierii wszystkie tramwajowe rozkłady jazdy i lubię je sobie przejrzeć. JeŜeli czekam na przystanku i
tramwaj nie przyjeŜdŜa, nie złoszczę się tak jak inni
ludzie, bo wiem, czego moŜna się spodziewać w tej
słuŜbie.
Czy Twój regulamin daje Ci prawo wnioskowania o zmiany w oparciu o Twoje obserwacje?
Tak, mogę zgłaszać zastrzeŜenia. Osobiście uwaŜam, Ŝe punktowanie [mierzenie punktualności – A.B.]
o czwartej nad ranem, kiedy czasy przejazdu są takie
same jak o godzinie 16, uwaŜam za niezbyt przemyślane... Inna sprawa: taka czwórka pierwsza wyjeŜdŜa
o 4:00 z Fortecznej i jedzie na Połabską. Musi przejechać w takim samym czasie jak o tej 16:00, czyli w
czterdzieści kilka minut. Od samego rana obowiązuje
cykl 10-minutowy. A po 18:00, gdzie nadal wielu ludzi
chce korzystać z usług MPK, częstotliwość spada do
20 minut. Powinno się raczej dąŜyć do tego, Ŝeby wydłuŜyć obsługę w cyklu dziesięciominutowym do godziny chociaŜby 20:00! Popatrz przecieŜ na ten tłok
wieczorami w tramwajach!
A tyle razy się zastanawiałem, co tylu ludzi robi
w tramwajach w porze dobranocki... A ty – wolisz
wracać po ciemku do domu, czy wstawać w nocy
– wolisz pierwszą czy drugą zmianę?
Zdecydowanie pierwszą. Zwłaszcza, jeŜeli chodzi o
lato – po słuŜbie jeszcze się coś ma z tego Ŝycia... Nie
znoszę za to niedzielnych popołudniówek – nie ma
dłuŜszych godzin niŜ wtedy...
Czy masz siłę bawić się, imprezować po pracy?
Jasne! Honor dyŜurnego wymaga, Ŝeby był w formie i w pracy, i po pracy!
Dziękuję za rozmowę.
Adam Białas
Poznań

Dzień z Ŝycia kierowcy
MPK Poznań – cz. 2
Zmiana popołudniowa
Dzisiaj w grafiku przypadła mi zmiana popołudniowa o numerze 228 – zmiana łączona 92/1 i 66/2. Początek o godzinie 14:00 na Ratajach. Nie będę musiał
jechać przez całe miasto po autobus. Dziś wystarczy,
Ŝe wyjdę z domu 20 po pierwszej i ze spokojem zdąŜę
na Rataje.
92 jest bardzo przyjemną linią. BieŜy z Rataj na
Franowo, choć pokrywa się trochę z linią 99, która
jeździ z Rataj do Kinepolis. Przystanek końcowy ma
tuŜ za multipleksem i w zasadzie nie ma róŜnicy między obydwoma liniami.
Na Rataje zajeŜdŜam o 13:45 i idę do dyŜurnego
ruchu. DyŜurny mnie juŜ pamięta i z daleka z uśmiechem mówi numer słuŜbowy. Pytam, co dzisiaj jeździ
na 92. W tym momencie dyŜurny zadziwia – oznajmia, Ŝe DAF nr 1213. Okazało się, Ŝe od rana jeździła
„pszczółka” 1253, ale się zepsuła i z zajezdni przysłali
DAF-a, bo rezerwa z Rataj była juŜ zajęta. Nie jest źle
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– DAFy nie są tak uciąŜliwe, bo mają półautomatyczną skrzynię biegów. Nie boli ręka po słuŜbie w takim
wozie.
Zmiennik przyjeŜdŜa o 13:54, jest tylko 6 minut na
zmianę obsługi, ale to wystarczy. Trzeba wpisać w
„cedule” zmianę słuŜby i iść z nią do dyŜurnego, by
przystawił pieczątkę. Poza tym, w „cedule” pisze się
inne rzeczy: po kaŜdym przyjeździe na końcówkę naleŜy napisać godzinę przyjazdu, co to za pętla, wpisuje się ilość kilometrów sczytaną z licznika. Jeśli przyjazd był opóźniony, naleŜy napisać powód opóźnienia.
I tak przez całą zmianę...
O 14:00 rozpoczynam słuŜbę. JuŜ tradycyjnie uzupełniam w komputerze pokładowym mój numer słuŜbowy. Niestety, DAF-y nie posiadają elektronicznych
wyświetlaczy, o linii decydują tablice włoŜone za
przednią szybę, z boku oraz z tyłu.
Na 92 robię trzy kółka i o 16:40 „metamorfuję” w 66.
Ta moja zmiana jest połączona z analogiczną zmianą
w grafiku „300” – to znaczy ze zmianą 310, gdzie jest
równieŜ zmiana łączona, tyle Ŝe 66/2 i 92/1 (na odwrót). Od tej godziny, czyli 16:40, jeŜdŜę jako 66/2 do
Zielińca. Kiedy DAF został przywieziony z „budy” (czyli
zajezdni), przyjechały teŜ zestawy tablic do 92 i 66.
Zmiennik zostawił ten drugi zestaw u dyŜurnego; właśnie po niego idę, bo muszę zmienić otablicowanie
wozu, a ten pierwszy chowam w autobusie, gdzie jest
miejsce, poniewaŜ po zjeździe muszę odłoŜyć tablice.
Na 66 wykonuję kolejne sześć kółek i zjazd mam o
22:45 z Zielińca. Pętla ta jest bardzo blisko zajezdni i
na dojazd do niej wystarczy 10 minut (tyle jest zresztą
przewidziane w grafiku). Całe szczęście zjazd mam
przed godziną 23. Ta godzina jest najgorsza na zakończenie słuŜby, poniewaŜ wtedy zjeŜdŜają się autobusy z całego miasta i kolejka sięga nierzadko ulicy
Warszawskiej.
Na zajezdni jestem planowo – o 22:55. Podczas
wjazdu na jej teren naleŜy zapalić światło w autobusie,
Ŝeby ochroniarz mógł zobaczyć, czy nikt nie siedzi i
czy autobus jest pusty. Wyrywkowo nawet wchodzi do
wozu i sprawdza go dokładnie, ale z reguły ogląda z
zewnątrz.
I teraz następuje cowieczorna procedura... Najpierw
jadę na stację paliwową, gdzie tankują autobus do
pełna. Trwa to około 5–7 minut. Potem jadę na myjkę.
KaŜdy autobus po zjeździe jest myty. Wyjątek stanowi
tu tylko temperatura poniŜej 0˚C, poniewaŜ wyjeŜdŜające z myjki autobusy są mokre. Prosto z myjki wjeŜdŜa się do pomieszczenia przypominającego warsztat, gdzie pracownik czyści autobus od wewnątrz:
zwykle tylko podłogę. Czasem przynosi to nawet zamierzony efekt. I ostatnią rzeczą jest OC – Obsługa
Codzienna. WjeŜdŜa się do warsztatu, na kanał, gdzie
mechanicy dokręcają śruby kół, sprawdzane są poziomy płynu hamulcowego i oleju silnikowego; w ogóle
autobus jest przeglądany pod względem technicznym.
Po OC jadę z wozem na parking, który w moim dzisiejszym przypadku jest tuŜ przy ulicy wjazdowej do
zajezdni za bramą i za parkingiem „pszczółek”. DAF-y
są wozami, które jeŜdŜą głównie w nocy (i czasami
właśnie na rezerwach); być moŜe mój dzisiejszy DAF
jeszcze tej nocy wyjedzie. Po odstawieniu autobusu
na parking zabieram wszystko z niego: kartę drogową,
tachograf, tabliczki z numerem brygady, tablice i zamykam go.
Zanim dojdę na ekspedycję, przed wejściem znajduje się kantorek, gdzie przechowywane są tablice.
Tam odnoszę oba dzisiejsze zestawy. Na ekspedycji
zostawiam te wszystkie pozostałe rzeczy i na tym
kończy się moja dzisiejsza słuŜba. Gdyby było bliŜej
północy, poczekałbym na nocną pracowniczą 4, która

jedzie przez Dębiec, ale teraz jest 23:15 i w związku z
tym pójdę na N33, którym dojadę do Kaponiery i
stamtąd na N43, który zawiezie mnie prosto do domu.
W domu jestem o dwadzieścia minut po północy.
Kolejny dzień słuŜby zakończony...
Piotr Buczkowski
Artykuły powstały na podstawie rozmów z ojcem, kierowcą w zajezdni A1.
Sprostowanie. W artykule „Dzień z Ŝycia kierowcy
MPK Poznań – zmiana ranna” autor zawarł błędne
stwierdzenie, Ŝe kierowca sprawdza poziom benzyny.
Oczywiście, chodziło o poziom oleju napędowego. Za
to niedopatrzenie szanownych Czytelników przepraszamy.
Redakcja
Trolejbusy świata

Historia przegubowych
trolejbusów Ikarus 280
w Polsce
Do napisania tegoŜ artykułu nakłoniła mnie zamieszczona w poprzednim numerze „Przystanku”
krótka wypowiedź Adama Kaszubowskiego na temat
przegubowych trolejbusów typu Ikarus 280 wyprodukowanych w Polsce. By rzeczona wzmianka mogła
pozostać w zgodzie z prawdą, pragnę nadmienić, Ŝe
ilość wszystkich omawianych pojazdów wynosiła 14,
nie zaś – jak podano – 13 sztuk. Zostały wykonane w
trzech przedsiębiorstwach: WPK Słupsk, KPNA
Słupsk oraz MZK Gdynia (później PKM Gdynia).
Uchwałę o budowie przegubowego i standardowego, solowego polskiego trolejbusu, wykonanego na
bazie części nadwoziowej licencyjnego jelcza PR110,
podjęto na XX Krajowym Zjeździe Komunikacji Miejskiej w Krakowie w dniach 20–22 września 1984 roku.
Drugi etap przyjętej wówczas koncepcji zakładał adaptacje pojazdu przegubowego na trolejbus. Początkowo rozwaŜano moŜliwość zabudowy polskiego
nadwozia i, choć wówczas nie produkowano pojazdów przegubowych w Polsce, powstały liczne plany.
NajbliŜszym realizacji był standardowy autobus
marki Autosan H10-30. Przeprojektowanie nadwozia
H10-30 i dobudowanie drugiego członu miało stać się
pierwszym krokiem w produkcji krajowego nadwozia
przegubowego, nadającego się do zabudowy trolejbusowej. Planów wykonania opisanego pojazdu nie
uskuteczniono.
PoniewaŜ na ówczesnym polskim rynku bezkonkurencyjnie królował węgierski ikarus 280, poszukiwania
l.p.

marka i typ

1. Ikarus 280.26UE
2. Ikarus 280.26UT1
3. Ikarus 280.26UE
4. Ikarus 280.02UE
5. Ikarus 280.26UE
6. Ikarus 280.26UT2
7. Ikarus 280.26UT2
8. Ikarus 280.26UT2
9. Ikarus 280.26UE
10. Ikarus 280.26UE
11. Ikarus 280.26UE
12. Ikarus 280.26UE
13. Ikarus 280.26UE
14. Ikarus 280.26UE

producent
WPK Słupsk
KPNA Słupsk
MZK Gdynia
MZK Gdynia
MZK Gdynia
KPNA Słupsk
KPNA Słupsk
KPNA Słupsk
MZK Gdynia
MZK Gdynia
MZK Gdynia
MZK Gdynia
MZK Gdynia
MZK Gdynia

właściwej konstrukcji ograniczono do wyboru tegoŜ
producenta. Pierwszy trolejbus, oznaczony jako ikarus
280.26UE, powstał i był eksploatowany w Słupsku.
Wykonało go tamtejsze przedsiębiorstwo zajmujące
się przewozami, czyli WPK Słupsk. Wóz zbudowany z
uŜywanego nadwozia autobusowego pochodzącego z
Łodzi, otrzymał klasyczny napęd ze sterowaniem rezystorowym ze złomowanego, radzieckiego Ziu682B
oraz numer 651 (w macierzystym mieście słuŜył jako
3044). Najprawdopodobniej z powodu wysokiej awaryjności i duŜego wskaźnika wyeksploatowania nadwozia skasowano go po niedługim okresie eksploatacji – po niespełna 4,5 roku (dokładne daty uŜytkowania to 2 stycznia 1988 roku–31 maja 1993 roku).
Kolejnym pojazdem powstałym w Słupsku był pojazd testowy ikarus 280.26UT ze sterowaniem impulsowym, który okazał się najsilniejszym trolejbusem,
jaki kiedykolwiek zbudowano w Polsce. Powstał w
Komunalnym Przedsiębiorstwie Napraw Autobusów w
Słupsku, we współpracy z Instytutem Elektrotechniki
w Warszawie i Zakładem Okrętowych Urządzeń Elektrycznych i Automatyki w Gdańsku w latach 1986–
1988. Bardzo ciekawa konstrukcja woziła prototypowy
silnik trakcyjny, oznaczony symbolem 2DK210A3P/2.
Mechanizm był właściwie hybrydą dwóch silników –
składał się z dwóch fabrycznych DK210A3P/2
umieszczonych na jednym wale, we wspólnej obudowie; posiadał imponującą moc 220 kW. Do sterowania
uŜyto układu tyrystorowego identycznego jak w jelczach PR110T, równieŜ produkowanych wówczas w
słupskim zakładzie.
Wóz przebywał długo w Lublinie (numer tymczasowy 3-10T) na testach i – jak donosiły gazety – był
pierwszym trolejbusem otwierającym tamtejszą linię
na Węglin. Niestety, dalsze losy testowego ikarusa nie
są do końca znane: wiadomo jedynie, Ŝe powrócił do
KPNA Słupsk. Poza tym był testowany w Gdyni
(14001), lecz ówczesna dyrekcja przedsiębiorstwa nie
zdecydowała się na zakup podobnych pojazdów. Postanowiono zbudować w Gdyni własny trolejbus przegubowy z napędem klasycznym.
Z eksploatacji wyniesiono, Ŝe hybrydowy silnik w
połączeniu z impulsowym układem odznacza się duŜą
awaryjnością, dlatego trolejbus ten wycofano z ruchu i
skasowano. Jednak MPK Lublin, po testach owego
pojazdu zdecydowało się na 3 podobne trolejbusy, tyle Ŝe wyposaŜone w zwykły, pojedynczy silnik o mocy
110 kW.
Lubelskie ikarusy 280.26UT jako jedyne były pojazdami fabrycznymi, wyprodukowanymi przez KPNA
Słupsk – przedsiębiorstwo, które miało uprawnienia
do produkcji tego typu pojazdów. Przegubowce pojawiły się około 1992 roku, otrzymały numery taborowe:

rok
produkcji
WPK Słupsk
1988
pojazd testowy 1988
MZK Gdynia
1990
MZK Gdynia
1991
MZK Gdynia
1991
MPK Lublin
1991
MPK Lublin
1991
MPK Lublin
1991
MZK Gdynia
1992
MZK Gdynia
1992
MZK Gdynia
1993
MZK Gdynia
1993
MZK Gdynia
1993
MZK Gdynia
1994
przeznaczenie

r. prod.
nadwozia
1980
1979
1983
1981
1982
1981
1982
1982
1981
1982
1981
1982
1984
1983

numer
wycotaborofany
wy I
1993
651
1991
3-10T
2000
51800
1999
14002
1999
14003
1994
3-0788T
1994
3-0789T
1995
3-0790T
1999
14004
1999
14005
1999
14006
2000
17007
2000
17008
2002
17009
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numer
taborowy II
14001
14001
17002
17003
17004
17005
17006
3487
3488
3489

3-0788T, 3-0789T, 3-0790T, a ich eksploatacja była
wyjątkowo krótka, bo po niecałych 3–4 latach ślad po
nich zaginął. Ostatni z serii trzech pojazdów miał być
przeznaczony na pojazd historyczny, lecz zapewne
podczas porządków w zajezdni na Hellenowie przepadł bez wieści. Ostatni raz był widziany jeszcze w
1998 roku na terenie bazy trolejbusowej.
Lubelskie ikarusy, jako jedyne wozy liniowe tego typu, miały napęd ze sterowaniem impulsowym wykonanym w ZOUEiA Elmor w Gdańsku według koncepcji Instytutu Elektrotechniki w Warszawie; wcześniej
stosowano go w trolejbusach standardowych jelcz
Pr110T.
Gdyńskie ikarusy 280.26UE zasłynęły z tego, Ŝe było ich najwięcej (9 sztuk) i były eksploatowane najdłuŜej – ostatni z nich, 3689 (ex-3489 oraz 17009), do listopada 2002 roku. Pierwszy pojazd pojawił się juŜ w
1990 roku i pracował 8 lat. Kolejne pojazdy powstawały w cyklu 2–3 sztuk rocznie. Ostatni powstały w Gdyni, wspomniany 3689, zbudowano dopiero w 1994 roku. Po przejściu na emeryturę pojazd stał się własnością Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej „Vetra”.
Gdyńskie trolejbusy zbudowano w oparciu o nadwozia autobusowe pochodzące z Gdańska oraz Gdyni. Wykorzystując początkowo aparaturę napędową
pochodzącą ze złomowanych trolejbusów Ziu682B, a
następnie napęd ze sterowaniem rezystorowym krajowej produkcji, montowano je w Warsztatach Napraw
Taboru w Gdyni.
Wszystkie polskie elektryczne ikarusy były budowane w oparciu o wyremontowane stare nadwozia autobusowe z lat 1980–1984, co w krótkim terminie spowodowało problemy eksploatacyjne. Pojazdy w szybkim tempie ulegały fizycznej degradacji wymuszającej
częste remonty i naprawy, powiększając koszty
utrzymania wielkopojemnego taboru trolejbusowego.
Z 14 wyprodukowanych w Polsce przegubowych trolejbusów zachował się do dnia dzisiejszego wspomniany gdyński 3689. Niestety, trudno stwierdzić gołym okiem czy to, co pozostało po ostatnim przegubowcu, aby na pewno jest trolejbusem, bowiem przed
skreśleniem pojazdu ze stanu Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej, z pojazdu usunięto wszystkie
elementy napędu elektrycznego oraz charakterystycznego osprzętu trolejbusowego: silnik trakcyjny,
pomocnicze silniki stałoprądowe, akumulatory, rezystory, pałąki, obudowę oporów itd. Stan pojazdu Czytelnicy ocenią na załączonych [tylko w wersji internetowej – przyp. red.] zdjęciach, zaś tabelka niech pomoŜe usystematyzować powyŜsze dane.
Marcin Połom

numer
taborowy III
17001
3482
3483
3484
3485
3486
3689

numer
taborowy IV
3481
-

uwagi
ex-autobus z Łodzi nr 3044
ex-autobus nr 26065
ex-autobus nr 26014
ex-autobus nr 26060
ex-autobus skasowany w 1998 r.
ex-autobus nr 26024
ex-autobus nr 26053
ex-autobus nr 26019
ex-autobus nr 26152
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Bielsko-Biała
Tabor
A W piątek 17.01. po raz pierwszy na trasy wyjechały dostarczone niemal 4 tygodnie wcześniej, nowe
SU12. Swoją stylistyką i kolorystyką wzbudzały duŜe
zainteresowanie pasaŜerów. Oprócz pochwał pod adresem nowych autobusów bielskiego MZK, znalazły
się słowa krytyki. Dotyczyły bramki (znanej z berlińskich Solarisów) w pierwszych drzwiach, która w załoŜeniu miała ułatwić kierowcy kontrolę biletów, jednak
ogranicza moŜliwość wysiadania przednimi drzwiami,
do czego pasaŜerowie są od lat przyzwyczajeni.
Linie
A W związku z otwarciem w Wapienicy dyskoteki
Silver Club, w piątki i dni wolne po godzinie 20:00 wybrane kursy linii 4, 10, 15, 20 zostały wydłuŜone do tej
dyskoteki. Autobusy linii 4 i 15 nie dojeŜdŜają do pętli
na Osiedlu Polskich Skrzydeł, lecz od przystanku Cieszyńska-Hulanka jadą do Wapienicy trasą właściwą
dla linii 10 i 20.
Magazyn 995
20.01. 24-letni MBO305G obsługujący linię 20/1
zderzył się niechybnie z fiatem punto, który wymusił
pierwszeństwo przejazdu. Po zderzeniu fiat nie wyglądał za dobrze, jednak nikt z pasaŜerów nie odniósł
obraŜeń. W autobusie wgnieciona została przednia
część przedniego zderzaka i – trochę mniej – przedni
pas. Autobus zgubił takŜe „gwiazdkę” Mercedesa,
magiczny znaczek zamocowany z przodu. Staruszek
nie przeszedł Ŝadnej naprawy powypadkowej, a mimo
to znów kursuje na liniach. Spytacie: dlaczego? Odpowiedź prosta: nie zostały uszkodzone takie elementy jak reflektory, czy przednia szyba, a takŜe dlatego,
Ŝe w najbliŜszym czasie emeryt zostanie skasowany.
Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzed. obecna
uwagi
reklama reklama
autobusy
713 barwy zakł. Samsung 717 LG Flatron Samsung 037 barwy zakł. Big Star
Paweł Adamus

Bydgoszcz
Tabor
A Z remontu w Solcu Kujawskim wrócił ikarus
280.70-3832, wkrótce zaś do słuŜby powróci 3822.
Rozmaitości
T Niebawem – jak tylko znajdą się pieniądze –
zniknie z Bydgoszczy ostatni ślad po planowanym
szerokim torze dla szybkiego tramwaju. W mostowej
pracowni projektowej jednej z bydgoskich firm budowlanych, specjalizujących się w obiektach komunikacyjnych ukończono projekt remontu wiaduktu tramwajowego w ciągu ul. Wojska Polskiego (dawniej alei
Ludowego Wojska Polskiego) nad aleją Jana Pawła II
(dawniej ul. Niziny). Znajduje się on w pasie środkowym pomiędzy dwoma wiaduktami drogowymi. Zakres prac będzie dość duŜy, poniewaŜ obejmie wymianę górnej części płyty wraz z kompleksową przebudową torowiska na wiadukcie. Zmieni się konstrukcja – obecna to dwie beleczki Ŝelbetowe o szerokości
po 50 cm kaŜda, ułoŜone wzdłuŜ torów. Na nich
umieszczono szyny dźwigowe typu SD100, przyspawane do elementów stalowych, zabetonowanych w
6
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płycie. Po co te udziwnienia? Był to prosty sposób na
bardzo tanie i szybkie (nawet w ciągu jednego dnia)
przestawienie szyn z rozstawu 1000 mm na 1435
mm. Operacja polegałaby jedynie na przesunięciu
szyn względem siebie na tych samych beleczkach i
wspawaniu ich w nowym miejscu (nie wiązałoby się to
z wymianą podkładów itp.). Wadą tego rozwiązania
było umieszczenie szyn bezpośrednio – bez Ŝadnych
warstw tłumiących. Skutek był taki, Ŝe przejeŜdŜający
tramwaj słychać było nawet w odległości ponad kilometra od obiektu. A były to jeszcze czasy szaleńczych
wyścigów motorniczych i kierowców WPK (dzisiejsze
MZK). Planowano załoŜenie ekranów dźwiękochłonnych, ale skończyło się na znacznym ograniczeniu
prędkości na początku lat dziewięćdziesiątych. Nowa
konstrukcja torowiska to wylana na nowo płyta Ŝelbetowa z wykonanymi w niej wnękami o szerokości około 45 cm kaŜda. Wewnątrz wnęki te zostaną wyłoŜone
warstwą tłumiącą, na której umieści się zwykłą szynę
tramwajową. Pozostałą przestrzeń wypełni się specjalną masą. Całość będzie nieco przypominać system węgierski i dostosowana będzie jedynie do rozstawu 1000 mm. Trasa tramwaju linii 2, prawdopodobnie jak zwykle, zostanie skrócona do starej pętli
Wojska Polskiego – Magnuszewska. Termin realizacji
przedsięwzięcia jest nieznany, poniewaŜ w kolejce do
remontu jest jeszcze kilka innych obiektów mostowych
w Bydgoszczy.
DM, Piotr Tomasik

Bytom
Tabor
A Ikarus 280.70E numer 7203 w grudniu 2002 został wyposaŜony w wyświetlacz.
Bartosz Mazur

Drezdenko
Linie
A Od 01.01. zmienił się rozkład prywatnej linii komunikacji miejskiej – został dopasowany do nowego
rozkładu jazdy pociągów. Pierwsze kursy z dworca
Nowe Drezdenko w kierunku Rynku odbywają się o
5:12, ostatnie o 20:48. Mimo licznych „dziur”, sięgających 2–3 godzin, zdarzają się odjazdy w cyklu 12minutowym – te o godzinie 7:28 i 7:40.
Remigiusz Grochowiak

GOP
Tabor
A Zgodnie z wynikami przetargu, autobusy PKM
Sosnowiec będą w tym roku remontowane w KZNS
Solec Kujawski. Podobnie zdecydowano w PKM Gliwice. W zeszłym roku obie firmy wysyłały autobusy do
ZNA Biskupice pod Poznaniem.
Linie
A Ostatnie zakupy Solarisów dokonane przez PKM
Katowice zainspirowały KZK GOP do zwiększenia ilości kursów oznaczonych na przystankach jako wykonywane „autobusami przystosowanymi do przewozu
osób niepełnosprawnych”. To przydługie objaśnienie
powstało kilka lat temu, gdy jako takie autobusy traktowano jelcze 120MM/1 z zabudowaną w pierwszych
drzwiach windą dla wózków inwalidzkich. W myśl
ostatnich ustaleń autobusy te nie będą juŜ udawać niskopodłogowych. Od połowy stycznia obowiązkowe
autobusy niskopodłogowe obsługują następujące linie:
- w dni robocze: 9/1, 9/2, 12/4, 70/1, 44/4+76/4, 77/3,
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190/1, 615/1, 615/2, 632/3, 662/1, 662/2, 673/2 i
804/1 oraz obowiązujące juŜ wcześniej 13/1, 13/2,
109/1, 115/1, 130/2, 296/1, 674/4, 688/2 i 689/1;
- w dni wolne: 0/1, 9/1, 11/2+911/2, 11/4+911/4, 12/1,
12/3, 37/1, 44/5+76/5, 70/1, 77/2, 190/1, 632/1,
662/1 i 673/2 oraz obowiązujące wcześniej 13/1,
13/2, 190/1, 115/1, 130/2, 296/1, 674/2, 688/2 i
689/1.
W KZK GOP, poza liniami PKM Katowice, obowiązkowe autobusy niskopodłogowe kursują na liniach
PKM Bytom (135/1, 135/2, 139/1 i 230/1), PKM Sosnowiec (26/1, 221/1, 221/2 i 616/1) i PKM Gliwice
(6/7, 120/1 i 120/2). MoŜna je równieŜ spotkać na liniach MZK Tychy (1, 2, 4, 8, 14, 21, 33, 36, 51, 69,
75, 137, 254, 273, 291, 294 i 686). Teoretycznie autobusy niskopodłogowe powinny równieŜ kursować na
linii MZKP nr 780, jednak z powodu ich bardzo wysokiej awaryjności (są to jelcze M121M) najczęściej
moŜna zobaczyć jelcza M11 albo ikarusa 260.
A Na linii ekspresowej E-1 (Tychy – Katowice) obsługiwanej przez Meteor Jaworzno na zlecenie MZK
Tychy zagościły nowe autobusy. W miejsce dwóch
autosanów H10-10.02 o numerach 841 i 842 oraz jelcza 120M/3-834 (lub innego „zwykłego” autobusu)
kursują obecnie trzy nowe autosany A1010T Lider
wyposaŜone między innymi w klimatyzację. Nowe nabytki otrzymały numery 830–832.
A Przełom stycznia i lutego przynosi następujące
zmiany na liniach autobusowych KZK GOP. Od 27.01.
zmieniono trasę linii 102. Przede wszystkim przestała
być określana jako okręŜna – wyodrębnione zostały
oba kierunki (do Chropaczów Wiślan i do Zgoda ZUT).
Poza tym autobus nie będzie juŜ przejeŜdŜał przez Lipiny, lecz od Piaśnik (po obsłuŜeniu przystanku Piaśniki SkrzyŜowanie) skieruje się bezpośrednio do
Chropaczowa ulicą Bieszczadzką. Ponadto poranny
kurs ze Zgody został zamieniony na przyspieszony –
autobus zatrzymywać się będzie tylko na przystankach Zgoda Ceramiczna n/Ŝ, Zgoda SkrzyŜowanie,
Piaśniki Korfantego, Chropaczów Szkoła i na końcowym Chropaczów Wiślan. W rozkładzie jazdy znalazł
się równieŜ zapis, Ŝe w czasie pierwszych czterech
kursów obowiązuje „pierwszeństwo przejazdu dla
dzieci i młodzieŜy dojeŜdŜających do szkół”. RównieŜ
od 27.01. na linii 912 (Katowice Dworzec PKP – Ligota Akademiki) jeden kurs wydłuŜony został do przystanku Ligota Śląska Pętla. Takich kursów na tej linii
są juŜ więc cztery. Od 01.02. wprowadzony zostanie
nowy rozkład jazdy linii 89 i 234 na dni wolne. Dotychczas linia 89 w dni wolne w ogóle nie kursowała, a teraz wykona trzy pary kursów – zrealizuje je autobus linii 234. Na linii 234 wyrównano ilość kursów w soboty
i niedziele, zmniejszając ją w soboty i zwiększając w
niedziele i święta. Od 01.02. skorygowaniu ulegną odjazdy linii 619 (okręŜna po mieście i gminie Siewierz)
w sobotnim rozkładzie jazdy. Od 03.02. wprowadzone
zostaną korekty kursów do Zakładów Opla w Gliwicach na liniach 259, 692 i 699.
A T Na okres ferii zimowych, od 27.01. do 07.02.
na liniach KZK GOP wprowadzone zostały następujące ograniczenia:
- zawieszono całkowicie kursowanie linii 141, 162,
220, 693 i 802;
- wprowadzono rozkład wakacyjny na liniach 42, 61,
77, 102, 104, 236, 619 i 912;
- zamieniono tabor z przegubowego na krótki na liniach 43, 57, 59, 119bis, 133, 280, 657 i 823.

Na liniach tramwajowych wprowadzone zostały następujące ograniczenia:
- zawieszono kursowanie pociągów nr 234, 281 (w
godzinach 5:52–17:42), 284 (w godzinach 10:02–
17:12) i 305,
- zamieniono tabor (z 2×105N na 1×105N) obsługujący pociągi nr 406 i 4010.
T 15.01. na linii 23 (pociąg 234) objawiła się niespodziewanie stodwójka nr 231. Zwykle na linii tej
kursują wyłącznie pojedyncze stopiątki.
T Od 01.02. KZK GOP wprowadzi kolejne ograniczenia w komunikacji tramwajowej. Zmienią się niektóre godziny odjazdów linii 6, 12, 13, 16, 20 i 41. Na
liniach tych, a takŜe na liniach 11 i 40 wprowadzone
zostaną równieŜ następujące zmiany taborowe:
- na linii 11 w dni wolne nie będzie juŜ kursować
osiem stodwójek, pociągi 111, 115 i 117 obsługiwane będą taborem 1×105N, stodwójki te natomiast
zastąpią składy 2×105N kursujące do tej pory w dni
wolne na linii 40 (pociągi 4001, 4002, 4004 i 4006);
- na linii 12 w dni wolne pojawią się dwie stodwójki,
dla odmiany na linii 13 dwie stopiątki solo (dotychczas na obu liniach kursowało po jednej stodwójce i
jednej stopiątce);
- na linii 20 dwa wagony 116Nd zastąpione zostaną
wagonami 105N solo, jednocześnie zmienią się pociągi tę linię obsługujące – dotychczas były to 202 i
204, a od 01.02. będą to 201 i 205;
- pociągi 162 i 164 (dotychczas łączone z 202 i 204)
jednak nadal będą obsługiwane taborem 116Nd,
lecz kursować juŜ będą tylko na linii 16, pozostałe
dwa pociągi (163 i 166) obsługiwane będą nadal
składami 2×105N. Podsumowując: z sześciu składów 2×105N kursujących na linii 16 do grudnia zeszłego roku zostały dwa;
- na linii 41 w dni robocze po 18:00 wyjeŜdŜać będzie
pociąg 4111 obsługiwany pojedynczym wagonem
105N – będzie on podmieniał pociąg 4101 (obsługiwany składem 2×105N), w dni wolne natomiast
pociąg 4105 nie będzie juŜ obsługiwany składem
2×105N tylko pojedynczym 1×105N – w połączeniu
ze zmianami na linii 40 oznacza to, Ŝe od 01.02. w
niedziele i święta na sieci tramwajowej GOP-u nie
będzie jeździł ani jeden [podkr. – aut.] planowy
skład wagonów tramwajowych!
Jakub Jackiewicz, Andrzej Soczówka

Kalingrad
Tabor
! Spieszymy zaspokoić poŜądliwość informacyjną
Czytelników. Ze względu na braki taborowe okrojono
linię 8 tak, Ŝe część kursów wykonywanych jest tylko
do Juznego Wagzala. W najbliŜszym czasie – jak zapewnia biuro prasowe mera – planowany jest zakup
tramwajów; wysoce prawdopodobnie pochodzenia
niemieckiego, produkcji czeskiej. PrzybliŜone częstotliwości kursowania linii tramwajowych i trolejbusowych przedstawiają się następująco.
Tramwaje:
- linia 1 – 5–8 minut w szczycie, poza około 12;
- linia 2 – 5–8 minut w szczycie, poza około 12;
- linia 3 – oficjalnie zawieszona;
- linia 4 – 10–12 minut w szczycie, 20 poza;
- linia 5 – najczęściej co 8 minut;
- linia 6 – 10–12 minut w szczycie, 15 poza;
- linia 7 – oficjalnie zawieszona;
- linia 8 – 10–12 minut w szczycie, 15 poza;
- linia 9 – 20–25 minut w szczycie, 25 poza;
- linia 10 – 20–25 minut w szczycie, 25 poza.
Trolejbusy:
- linia 1 – 15–20 minut w szczycie, 20 poza;
- linia 2 – 10–12 minut w szczycie, 15 poza;

- linia 3 – 20 minut w szczycie, 30 poza;
- linia 4 – 15–20 minut w szczycie, 25 poza;
- linia 5 – 10–15 minut w szczycie, 20 poza;
- linia 6 – 15 minut w szczycie, 20 poza.
A W Kaliningradzie pojawiło się 50 „nowych” autobusów miejskich. Są to wozy pochodzenia włoskiego
– z Mediolanu, który właśnie wymienia tabor na nowy.
Wszystkie autobusy wyprodukowano w roku 1989.
Wszystkie posiadają barwy włoskiej komunikacji miejskiej – mocny pomarańcz. Miasto zakupiło dokładnie
30 autobusów w cenie 6000 euro za sztukę, a kolejnych 20 zostało mu przez Mediolan darowanych.
Wszystkie autobusy są teraz własnością miasta, co
bardzo ciekawe. Wszystkie „nowe” autobusy to włoskie, 12-metrowe IMABUS-y. Od 8 lat miasto nie kupowało autobusów, a nowe nabytki naleŜały li tylko do
„prywaciarzy”, którzy wedle statystyk z końca 2002 roku mieli 80% całego parku autobusowego w mieście.
Sławomir Lepak

Katowice
Tabor
A Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
w Katowicach ogłosiło przetarg na zakup 10 autobusów niskopodłogowych. Termin realizacji to koniec lipca 2003 r.
Jakub Jackiewicz

Kraków
Tabor
T W piątek 17.01. oficjalne poŜegnano wagony T4.
Po 13 latach eksploatacji w Krakowie, 40-letnie wagony trafiły na zasłuŜoną emeryturę, chociaŜ ich stan wizualny był całkiem niezły. Ostatni przejazd (skład złoŜony z wagonów T4+B4 116+516) odbył się po trasie:
Borek Fałęcki – Łagiewniki, skąd po trasie linii 10 do
ronda CzyŜyńskiego, a następnie po trasie linii 4 do
zajezdni w Nowej Hucie. Cześć ich pamięci! Dla celów
historyczno-muzealnych zachowany zostanie skład
T4-B4 127-527, który obecnie wymalowany jest w reklamę. Tu zaznaczyć warto, Ŝe wagony B4 nadal będą słuŜyły jako doczepy – do wagonów GT6.
Linie
A W Krakowie styczeń obfituje w zmiany rozkładów
jazdy, przede wszystkim autobusowych. I tak: 11.01.
zmieniły się rozkłady jazdy linii 130, 153 i 184. Na linii
130 oprócz tradycyjnych przegubowców pojawiły się
równieŜ 2 solówki w postaci jelczy 120M (2 brygady z
zajezdni Bieńczyce). Linia 153 zmniejszyła swoją częstotliwość o 3 minuty. Teraz autobusy pojawiają się na
przystanku co 16 minut (wypadł 1 kurs). Najbardziej
ucierpiała linia 184, której nie dość, Ŝe rozkład przerzedzono, to jeszcze trafiły na tę linię równieŜ autobusy średniopojemne (przede wszystkim jelcze 120M).
25.01. przyniósł kolejną korektę. Tym razem zabrano
się za porządki na liniach 132, 138 i 172. Najkorzystniej sytuacja prezentuje się na linii 172 (zwiększenie
częstotliwości), która w dni robocze w godzinach 7–16
kursuje teraz co 10 minut. PrzedłuŜono równieŜ godziny jej kursowania do późno wieczornych. Linia ta
jeszcze pod koniec lat 80. kursowała tylko w dni robocze i soboty w godzinach szczytu co mniej więcej 20
minut. Oberwało się natomiast 132-ce (w latach 80. linia strategiczna pod kombinat im. Lenina z kursami co
5–6 minut), teraz w szczycie kursującej co 15 minut,
po za – co 30.
Michał Kamiński

Lublin
Tabor
A 13.01. MPK zafundowało pasaŜerom darmowy
przejazd nowymi kapenami. W dodatku wysyłano je

PRZYSTANEK 2 (27)

na linię 10, jedną z najbardziej obciąŜonych tras w
mieście, mimo Ŝe minibusy nie są przystosowane do
duŜych ilości pasaŜerów. Po tym debiucie nowe pojazdy, z numerami 2258 i 2259 pokazały się dopiero
23.01. na linii 16. WyposaŜone zostały w kasowniki i
wyświetlacze diodowe nieznanej dotąd w Lublinie firmy EM-Test. Jak na razie MPK testuje, które linie nadają się dla minibusów, bo pojazdy pojawiły się na
między innymi na 12-tce, 19-tce i 25-tce.
A MPK zdecydowało się wycofać bilety 7-dniowe ze
sprzedaŜy w kaŜdym kiosku. Powodem stały się liczne skuteczne odwołania pasaŜerów, którzy zostali
złapani przez kontrolerów na jeździe bez biletu. MPK
podejrzewa, Ŝe bilety 7-dniowe kasowane są w jednym z akademików, a do tego celu słuŜy 6 skradzionych w ciągu ostatniego miesiąca kasowników. Oszuści zaopatrywali się w bilety w kioskach o niskiej
sprzedaŜy, przez co bloczki biletowe miały numery serii jeszcze sprzed kontroli. Teraz bilety 7-dniowe moŜna nabyć tylko w kasach biletowych i od razu z datą
oznaczającą rozpoczęcie waŜności. Czego to student
nie wymyśli!
A W Miejskiej Komunikacji Prywatnej pojawiły się 2
nowe autobusy niskowejściowe. Są to pojazdy marki
Volvo B10BLE, wyprodukowane w Danii. WyróŜniają
się zagłówkami przy siedzeniach pasaŜerów i odskokowymi drzwiami w 2 i 3 drzwiach.
Tr Noworoczne kasacje. Na miejscu kasacyjnym
pojawił się kolejny pojazd obdarty z blach i wypatroszony z wszystkiego, co się da. Tak, tak: odchodzi od
nas kolejny trolejbus. Tym razem ku ogólnemu zdziwieniu padło na 767, czyli oporową peerę z 1989 roku. Jest to o tyle zaskakujące, Ŝe niedawno zafundowano wymianę blach starszemu o rok 753, który wyglądał podobnie. No cóŜ, ilostan powoli powraca do
starego, stałego poziomu czyli za 832 poległ 767. W
„zaległościach” pozostaje jeszcze jeden pojazd. Pojawia się pytanie: który?!
Rafał Tarnawski, Maciej Zyśko

Luboń
Tabor
A 24.01. „czynnik społeczny” naszego pisma zaobserwował na linii L1 najnowszy nabytek Translubu:
solaris urbino 12. Autobus otrzymał numer taborowy
103, będący kontynuacją numeracji neoplanów
K4016td oraz zakładowe, Ŝółto-niebiesko-czerwone
malowanie. To pierwszy w nowym stuleciu zakup autobusu dokonany przez lubońskiego przewoźnika.
Michał Kryg

Łódź
Tabor
T 22.01. na brygadzie 10/2 zadebiutował Cityrunner
nr 1214. MoŜna jeszcze dodać Ŝe to przedostatni „citek” z dostawy; czekamy na objawienie się 1213.
Rozmaitości
! 15.01. prezydent miasta, Jerzy Kropiwnicki, zwolnił cały zarząd MPK Łódź z wyjątkiem świeŜo powołanego wiceprezesa Pawła Dziwisza, który objął obecnie funkcję prezesa. Jako powód swej decyzji prezydent podał niegospodarność spółki, wyraŜającą się w
najwyŜszym koszcie przewozu jednego pasaŜera
wśród przedsiębiorstw przewozowych w polskich
wielkich miastach. Ponadto zarzuca się dotychczasowemu zarządowi: drogie podróŜe słuŜbowe oraz Ŝe
druk biletów mógł kosztować 3 razy mniej. Nowy zarząd deklaruje utrzymanie usług przewozowych na
wysokim poziomie, zwiększenie liczby wyjazdów,
ograniczenie wydatków, uzdrowienie sytuacji w firmie,
dalszą eksploatację Cityrunnerów oraz poprawę stanu
torowisk, czym – według Dziwisza – ma się zająć w
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pierwszej kolejności. Zarząd liczy obecnie 4 osoby
(dotychczas 3). Dziwisz pełni funkcję prezesa oraz
jest dyrektorem generalnym; wiceprezes Marek Cieślak został dyrektorem ds. eksploatacji i usług; Krzysztof Litwinowicz jest dyrektorem ds. technicznych, a
Grzegorz Cieślak – dyrektorem ds. finansowohandlowych. W skład rady nadzorczej weszli między
innymi Alina Giedryś (dotąd Wydział Dróg i Transportu
Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, odpowiedzialna za
przebieg i częstotliwość linii komunikacyjnych) oraz
były wicepremier Janusz Tomaszewski. Związki zawodowe działające w MPK nie wykluczają podjęcia
akcji protestacyjnej w związku ze zmianą zarządu
spółki.
Sławomir Zamuszko

Olkusz
Rozmaitości
A W obiegu pojawiły się nowe bilety sprzedawane
przez kierowców. Powstały przez nabicie na zwykłych
biletach pieczęci z opłatą manipulacyjną i oznaczeniem „K”. Wcześniejsze bilety do sprzedaŜy przez kierowców były juŜ „od drukarni” przeznaczone do tego
celu i nie posiadały Ŝadnych nadbitek. Nie ma pewności, które nominały przerabia się w ten sposób.
Bartosz Mazur

Oświęcim
Tabor
A Powiew nowości w PKSiS Oświęcim SA. W celu
obsługi linii zlecanych przez Urząd Miasta w Bieruniu
firma zakupiła osiem średniopodłogowych tureckich
autobusów MAN SL283. Siedem z nich pomalowanych jest na biało z zielonymi pasami, a ósmy na niebiesko z białym pasem okiennym. Autobusy wyposaŜone są w maleńkie (równieŜ z przodu) wyświetlacze
firmy R&G Mielec.
Jakub Jackiewicz

Poznań
Tabor
A Jelcz M11 nr 1412 znalazł nowy etat. Nie para się
juŜ woŜeniem pasaŜerów. Teraz bierze udział w szkoleniu kierowców MPK. Jego nowa zajezdnia to Forteczna, a nowa „linia” – L.
A Ekolog 1623 zmienił swój image – musiał mieć
jakąś „konkretną bombkę”. Choć szczegółów zdarzenia nie znamy, teraz otrzymał błyszczący lakier na
mordce, zaś Ŝółtą atrapę à la Kapena zastąpiła klasyczna czarna z aluminiowymi dodatkami. TakiŜ jej
wygląd o niebo lepiej kontrastuje z czarnymi listewkami i wyświetlaczami...
T 10.01. skład 312+313 sprawił poznaniakom niespodziankę – uwaŜny przechodzień mógł w nim dostrzec miłą odmianę na linii 7, obsługiwanej normalnie
wozami generacji GT.
T Skład 244+243 z pikselowymi wyświetlaczami
opuści niebawem ZNT. Prócz tego wyposaŜony będzie w komputer pokładowy tego samego typu, co w
autobusach, generujący informację przystankową
oraz rozkład jazdy dla motorniczego.
T Jeszcze około 9 miesięcy poczekamy na wagony
typu Combino dla Poznania. Wiadomo juŜ, Ŝe nowe
tramwaje będą stacjonowały na Wydziale S1. W
związku z tym sukcesywnie, w miarę dostaw kolejnych Combino, z wydziału S1 do wydziału S3 przeprowadzi się kilka składów stopiątek. Mają to być wagony świeŜo po remontach – zapewne przypadkowe
składy. NaleŜy się wtedy spodziewać kasacji pozostałych jeszcze przy Ŝyciu stodwójek. Rok 2003 będzie
prawdopodobnie ostatnim rokiem eksploatacji wagonów generacji 102N.
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Linie
A Linie 76 i 68 w piątkowy wieczór zaliczył neoplan
N4016-1302. Objawienie tego pojazdu na tych liniach,
obsługiwanych w całości przez wozy z A3 Kacza
spowodowane było faktem, Ŝe bus został przez wydział autobusowy A1 Pusta oddelegowany na rezerwę
czynną na Dworzec Rataje. Dodajmy, Ŝe brygadę, na
którą został przydzielony 1302, obsługiwał wcześniej –
równieŜ nadprogramowo – MAN NG272-1086. Witamy niskopodłogowe rezerwy!
Magazyn 995
14.01. Kierowca jadącego na Dworzec Rataje autobusu linii 53/1 (ikarus nr 1514) zauwaŜył leŜącego na
poboczu ul. Pokrzywno męŜczyznę. Bez wahania zatrzymał pojazd by udzielić mu pomocy i wezwać pogotowie ratunkowe, po którego przyjeździe, z półgodzinnym opóźnieniem, wyruszył w dalszą trasę. Gratulujemy wzorowej postawy!
14.01. Zalanie torowiska pętli Wilczak i częściowo
ul. Przełajowej przez wodę z topniejącego śniegu
zmusiło MPK do zamknięcia od godziny 18:33 do
końca dnia tej końcówki. StraŜacy dopiero nocą zakończyli wypompowywanie H2O.
15.01. Na rondzie Śródka po południu wystąpiło
zwarcie instalacji elektrycznej w obsługującym 7/4
helmucie nr 654. Po 12 minutach tramwaj samodzielnie zjechał na Gajową. Po dwóch godzinach, gdy naprawiony wyjeŜdŜał z zajezdni z powrotem na linię,
ponownie zwarła się instalacja. 12 minut zajęło wciągnięcie go do zajezdni.
18.01. O godzinie 2:55 urwał się kamień szlifierki torowej powodując wykolejenie jej pierwszej osi. Doszło
do tego na ul. Grunwaldzkiej przy skrzyŜowaniu z Palacza. Wówczas w stronę centrum ciągnął ją pług odśnieŜny nr 2034. Po wstawieniu przez Kruppa, skład
zjechał do zajezdni przy ul. Gajowej.
18.01. Zablokowały się opadnięte kloce hamulców
szynowych w składzie 322+323, który jako 4/3 podąŜał na Starołękę. Stało się to w najgorszym miejscu,
jakie sobie moŜna tylko wyobrazić – na skręcie z ul.
Roosevelta w Most Teatralny. W związku z tym w godzinach 6:30–6:45 to najruchliwsze dla poznańskich
tramwajów skrzyŜowanie zostało całkowicie zablokowane z wyjątkiem moŜliwości przejazdu z ul. Roosevelta w stronę Kaponiery. Dzięki interwencji pogotowia technicznego tramwaj samodzielnie opuścił
skręt i raczył stanąć na Moście Teatralnym. Po dalszych 5 minutach, jak gdyby nigdy nic, udał się do zajezdni przy ul. Fortecznej.
19.01. O godzinie 1:52 wyjeŜdŜający z trasy PST w
ul. Roosevelta nockowy GT8-657 (oczywiście linii
N21) wykoleił się dwoma pierwszymi wózkami. Stało
się to przed krzyŜakami za sprawą – jak się później
okazało – leŜącej w lewej szynie śruby od samochodu. Tramwaj, którego pantograf wyskoczył poza sieć i
się połamał, zablokował takŜe lewy pas jezdni w stronę Mostu Teatralnego. Na tory wstawiono go przy
pomocy Kruppa oraz holownika z wydziału S2. Prace
związane z likwidacją skutków zdarzenia zakończono
o godzinie 3:00. 657 do zajezdni dotarł zepchnięty
przez wspomnianą eNkę, by juŜ o godzinie 3:30, po
naprawie, podjąć kolejny kurs.
19.01. Późnym wieczorem „jak muchy” zaczęły na
ul. Zamenhofa kolejno „padać” tatry. Najpierw o 22:35
uziemiona została RT6N1-410 jadąca jako 12/9 na
Sobieskiego, zaraz potem przy Obrzycy stanęła jadąca w przeciwną stronę 402 (12/5). 25 minut później ta
sama przypadłość, czyli awaria przekształtnika, dosięgła wóz 403 (12/7). Na Forteczną 410 dopchnął
helmut nr 652 (7/8), 402 – skład stopiątek 122+121
(6/9), a 403 zjechała samodzielnie. Łącznie ruch był
wstrzymany do godziny 23:45. Na szczęście to zda-
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rzenie nie było spowodowane ingerencją mocy nieczystych, jak by się mogło wydawać, a jedynie przepaleniem się 8 bezpieczników w zespole prostowników podstacji Starołęka. Awarię usunięto o godzinie
1:40. Przejazd próbny tatry, który miał miejsce o godzinie 2:00, odbył się bez zakłóceń.
20.01. Specjalistyczny samochód cięŜarowy marki
Mercedes (z naszych ustaleń wynika, Ŝe chodzi po
prostu o śmieciarkę) o godzinie 10:35 jadąc ul. Majakowskiego w kierunku Chartowa na łuku wpadł w poślizg i przydzwonił w latarnię uliczną. Ta z kolei przewróciła się na jadącego w kierunku przeciwnym
volkswagena transportera. W związku z tym do godziny 12:03 został zablokowany ruch samochodowy w
obu kierunkach. Ulicę udroŜnił MPK-owski Krupp. Wycofane autobusy linii 55, 57 i 66 skierowano objazdem
przez ul. śelazną i Folwarczną. W korku na dobre
utknęły tylko 66/1 (jelcz nr 1409) i 55/2 (ikarus nr
1521).
20.01. Przed południem pewien 89-letni męŜczyzna
wszedł na prawy bok (przed drugimi drzwiami) skręcającej z Mostu Dworcowego w ul. Roosevelta 10/7
(helmut nr 680). Pogotowie ratunkowe przewiozło go
do szpitala. Tramwaj zjechał do zajezdni. W trakcie
10-minutowego wstrzymania 2 tramwaje skierowano
przez ul. Towarową.
20.01. Późnym wieczorem wyjeŜdŜający z pl. Wielkopolskiego w prawo w Wolnicę seat spotkał się z jadącym na Górczyn holendrem 873 (8/5). Tramwaj,
pomimo uszkodzonego przedniego lewego poszycia i
oberwanego zderzaka, po 13 minutach zaczął gonić
rozkład jazdy. W samochodzie rozbiciu uległ przód.
22.01. Skręcającemu z ul. Przepadek w prawo w ul.
Pułaskiego volkswagenowi wyjątkowo nie udał się
manewr – jazda skończyła się pod kołami pomykającej z Wilczaka 3/3 obsługiwanej holendrem 866. W
bimbie uszkodziło się nieco przednia prawe naroŜe, w
samochodzie zaś cała prawa strona + gratis dach. Po
20 minutach ruch tramwajowy przywrócono.
22.01. Po południu na pętli Zawady zasłabła motornicza helmuta nr 602 obsługującego linię 11. Pogotowie ratunkowe zabrało ją do szpitala, zaś po 25 minutach zastąpił ją kolega dowieziony przez pogotowie
tramwajowe.
22.01. Wieczorem na śliskiej nawierzchni ul. śywicznej jadący z Nowej Wsi ikarus nr 1539 linii 55/2
zderzył się czołowo ze škodą fabią. Do szpitala przewieziono dwie osoby podróŜujące samochodem, w
którym rozbiciu uległ cały przód, a wgnieceniu nawet
dach. W autobusie pogięło się całe przednie prawe
naroŜe ze stopniami przednich drzwi włącznie.
Uszkodzeniu uległy takŜe drzwi oraz przednia kratownica. O sile uderzenia niech świadczy jeszcze fakt, Ŝe
przedni prawy słupek się przełamał. Do zajezdni A1
ikarus dotarł na holu pogotowia technicznego.
23.01. Pół godziny stało 6 tramwajów na rondzie
Starołęka za stodwójką nr 34 (4/8), w której o godzinie
17:40 wysiadła pierwsza przetwornica. Zamiast na
Połabską, pojechała do zajezdni przy ul. Głogowskiej
(!) pchana przez zestaw 296+297 (13/7).
23.01. Przed skrzyŜowaniem ul. Głogowskiej i Niegolewskich jadący od Mostu Dworcowego seat alhambra usiłował zawrócić. Jednak uniemoŜliwiła mu
to zjeŜdŜająca do zajezdni przy ul. Głogowskiej 15/8
(zestaw 140+141). W wyniku wypadku rany odniósł
pasaŜer samochodu. W godzinach 18:35–19:13 zablokowany był ruch tramwajów w obu kierunkach –
utknęło łącznie około 12 pociągów. Z Górczyna do
Kaponiery kursowały autobusy komunikacji zastępczej. W tramwaju do zacerowania kwalifikowało się
przednie prawe poszycie a do wyprostowania deska
zgarniacza. Lewa strona seata przestała istnieć.

24.01. Od godziny 18:10 przez 22 minuty nie było
prądu w sieci trakcyjnej na ul. Grunwaldzkiej między
Marszałkowską a Bułgarską. Zawinił uszkodzony zasilacz podstacji Bolkowicka.
25.01. Po południu na 25 minut wjazd na rondo Rataje od strony centrum zablokowała sześciu tramwajom naczepa zepsutej scanii. Po odholowaniu
tira przez inny samochód cięŜarowy ruch przywrócono.
26.01. Na Dworcu Śródka pszczółka 1256 (83/3)
zaparkowana przed wysepką rozdzielającą pierwszy i
drugi peron raczyła stoczyć się do przodu. Tym samym wyrŜnęła o metalową barierkę zbijając sobie
przednią prawą szybę i wgniatając pokrywę pod nią.
Z miejsca zdarzenia zjechała samodzielnie do zajezdni.
27.01. SkrzyŜowanie ulic Zamenhofa i Obrzyca, o
którym wspominamy w zasadzie wyłącznie w związku
z kolizjami tramwajów z samochodami, stało się o godzinie 5:35 miejscem awarii przetwornicy ponownie w
stodwójce nr 34 zmierzającej jako 4/6 a Połabską.
Dzięki interwencji pogotowia technicznego, po kwadransie zjechała na Zawady, skąd na S3 ją zholowano. 7 tramwajów utkwiło we wstrzymaniu.
27.01. AŜ 25 minut stały wieczorem tramwaje na ul.
Grunwaldzkiej w okolicy pętli Budziszyńska za sprawą
braku napięcia w sieci.
Rozmaitości
A Przystanek autobusowy Estkowskiego (w stronę
Centrum) jest remontowany od kilku dni w osobliwy
sposób. Został zagrodzony barierkami, zastępczy
ustawiono kilkadziesiąt metrów dalej. Jednak nasi obserwatorzy nie wykryli Ŝadnego ruchu budowlanego w
„remontowanym” miejscu. Taki sam los 24.01. spotkał
przystanki Al. Marcinkowskiego i Szpitalna (w kierunku centrum). Ech, gdzie te czasy, gdy prezydent Ruge
sam potrafił dopilnować, by wymieniono nawierzchnię
całej ulicy Paderewskiego wraz z torowiskiem w niespełna dwie doby...
A Fachowcy z Politechniki Poznańskiej, po wykonaniu ekspertyzy wiaduktu górczyńskiego, nie dają
mu najlepszych perspektyw wytrzymałościowych. Na
razie działania słuŜb miejskich ograniczyły się do
ustawienia zabezpieczeń, nie pozwalających na wyprzedzanie. Stan wiaduktu przypomina, niestety, ten
zamkniętego awaryjnie wiaduktu w ulicy Tarnowskiej.
T Po dwóch latach starań członków KMPS i MPK,
ZDM poprawił sygnalizację na ul. Zamenhofa. Na
krzyŜówce Zamenhofa/Krucza tramwaje otrzymały
bezwzględny priorytet, natomiast sygnalizacja przy
przystanku Os. Rzeczypospolitej działa o niebo lepiej.
O dziwo, nawet samochody nie stoją w korkach. Bardzo dobrze funkcjonują światła na węźle przy Moście
Dworcowym, nie spotyka się juŜ tutaj kolejek tramwajów. TakŜe niedługo podłączona zostanie sygnalizacja
track w ciągu ul. Pułaskiego; zmodernizowane zostaną sterowniki przy alei Wielkopolskiej, Przepadku i
Armii Poznań. Rozmieszczenie płyt najazdowych w
duŜej odległości od krzyŜówek sugeruje, Ŝe sygnalizacja będzie działała sprawnie.
T Więcej niŜ 10 kilometrów na godzinę? Tyle będą
mogły jeździć tramwaje po wyremontowanej trasie
Starołęckiej, jeŜeli Ŝadna z firm startujących w przetargu na remont tego odcinka nie odwoła się od jego
wyniku, który poznaliśmy 23 stycznia. Zwycięzcą jest
poznańska firma Tor-Mel. Ptaszki śpiewają, jakoby
remont miał się rozpocząć 17.03. Prace potrwają około 10 tygodni. Zmodernizowane zostanie torowisko na
odcinku od ronda Starołęka do Starołęki wraz z pętlą.
Przez cały okres prac, z wyjątkiem trzech nocy,
utrzymany zostanie dojazd i zjazd do zajezdni Forteczna w godzinach 18:00–6:00.

T Ślady po pętli tramwajowej na Garbarach co rusz
bardziej się zacierają. W ostatnim czasie zlikwidowano budyneczek wraz z wiatą-poczekalnią. Z elementów tramwajowych pozostały jeszcze 2 zielone słupy
trakcyjne i rozetka na kamienicy przy ul. Grochowe
Łąki.
Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzed. obecna
reklama reklama
autobusy
1171 Okna
barwy MPK
1410 barwy MPK Big Star
1483 Calcium
barwy MPK
1486 barwy MPK Big Star
tramwaje
168+167 Samsung Samsung
184+183 Samsung

uwagi
-

zmiana
podkładu
Samsung zmiana
podkładu
barwy MPK po NG
barwy MPK barwy MPK -

244+243 Nokia
603 Bratniak
605 Migren
Patch
871 Kaliszanka barwy MPK Grześki
873 Kinepolis
barwy MPK -

Adam Białas, Piotr Buczkowski, BZP, Krzysztof
Dostatni, Tomasz GieŜyński, Adam Konieczka,
Łukasz Nowicki, Grzegorz Narkiewicz, Maciej
Rudzki, Piotr Wawrzyniak

Radom
Linie
A Kolejne małe co nieco z miasta kałasznikowów.
Koniec roku chyba rozczulił radomskiego organizatora
przewoźników, bo oprócz darmowych autobusów
podstawionych w celu rozwiezienia uczestników zabawy sylwestrowej na pl. Jagiellońskim (pisaliśmy o
tym w numerze 25), do obsługi nocki 101 PKS wysłał
przegubowego zemuna. Ten niecodzienny – a w zasadzie nieconocny – fakt wart jest odnotowania (zwykle nocą jeździ mały autosanik) i pochwalenia. NaleŜy
dodać, Ŝe przegubek miał wszystkie istotne tablice
(trasową oraz numer linii z kierunkiem), a ponadto na
kabinie kierowcy wyklejony był napis «Do siego
roku».
A Przetarg na obsługę linii 50 wygrał PKS Radom.
Do końca roku na trasie do i z Hypernovej dalej będziemy woŜeni przez pekaesowego gniota 301. Zastanawiający jest fakt, Ŝe oferta PKS-u była droŜsza
od oferty MPK Radom o 12 tysięcy złotych. Co prawda, cena nie była jedynym kryterium przy wyborze
przewoźnika (cena: 85%, wiek autobusu: 15%) i
prawdopodobnie to, Ŝe PKS wystawił młodszy pojazd
(jelcza M121M rocznik 2001) zadecydowało o wyborze, ale... Dlaczego MPK mając solarisy z rocznika
2002, które nie są przypisane do Ŝadnej konkretnej linii, zdecydowało się na zaoferowanie autobusu sześcioletniego? Sześć lat mają w MPK neoplany N4016
(z rocznika 1997 lub 1998 – w zaleŜności od daty rozpatrywania ofert). CzyŜby MPK nie zaleŜało na zwiększeniu dochodów, czy moŜe chodziło o coś innego?
A Ferie zimowe rozpoczęte. W tym roku MZDiK
zbytnio nie szaleje. Choć z drugiej strony nie ma juŜ
zbytniego pola do popisu... Tym niemniej w okresie
25.01.–07.02. na liniach 7 i 9 w dni powszednie autobusy zobaczymy rzadziej w godzinach 6:30–8:00 i
13:00–16:30 (zamiast co 7–8, co 10 minut) oraz
16:30–19:00 (zamiast co 10, co 15 minut). Korzysta-

PRZYSTANEK 2 (27)

jący z autobusów linii 26, A i B nie mają co czekać na
kursy, które są oznaczone na rozkładach literą «W»
(nie wykonywane w okresie wakacji). W przypadku linii 26 chodzi o dwa kółka przed południem. Linia A nie
wykona dwóch kółek rano i trzech po południu, zaś linia B jednego rano i dwóch po południu. Ponadto, Ŝeby było sprawiedliwie, na innych liniach wybrane kursy
wykonywane taborem wielkopojemnym zastąpiono
solówkami.
Tomasz Szydłowski

Siemianowice Śląskie
Rozmaitości
A Od 22 do 24.01. trwały w Siemianowicach Śląskich protesty hutników z huty Jedność. Protestujący
blokowali główne ulice miasta, chodząc w kółko po
przejściach dla pieszych. Powodowało to kaŜdorazowo ogromne korki w mieście i poza nim oraz kompletny chaos w komunikacji miejskiej – autobusy notowały
ogromne spóźnienia lub zawracały na trasie, nie dojeŜdŜając do wielu dzielnic.
Jakub Jackiewicz

Stargard Szczeciński
Tabor
A Do będących w eksploatacji od dłuŜszego czasu
MANów NL222 801’’ i 802’’ dołączył 803’’. Oznacza
to, iŜ kres eksploatacji ostatnich autobusów PR110U
(w tym 805 i 807, które mają zostać pozostawione jako historyczne) jest juŜ bliski. Nowe MANy są juŜ pomalowane w nowe, Ŝółte barwy KM Stargard Szczeciński i kursują na wszystkich liniach.
Remigiusz Grochowiak

Szczecin
Tabor
T Oficjalna data skreślenia ostatniej helmutowej doczepy B4-551 to 01.01.2003 r. Od tego dnia zatem nie
ma w Szczecinie wagonów doczepnych w ruchu liniowym, natomiast wagony 551 i 953’’ zostały udostępnione STMKM do zachowania w celach historycznych.
Linie
A Od 08.01. zmodyfikowano trasę „darmobusu”
709. Zamiast jechać ul. Warcisława do Orzeszkowej,
skręca w Łuczniczą, a następnie w Krasińskiego i dalej jak do tej pory. Po powrocie do targowiska autobus
wykonuje jeszcze kurs na trasie Bandurskiego – Przyjaciół śołnierza – Obotrycka – Oliwkowa – Golisza –
Komuny Paryskiej – Przyjaciół śołnierza – Bandurskiego.
Magazyn 995
10.01. Przed godziną 12 do tramwaju linii 3 (105N
592+593) stojącego na Bramie Portowej w kierunku
Lasu Arkońskiego wsiadła śmierć i zabrała jednego z
pasaŜerów. Akcja reanimacyjna trwała do 12:30, co
spowodowało zablokowanie tramwajów w alei 3 Maja
i ul. Dworcowej. A gdyby na pl. Kościuszki czynny był
skręt z ul. Krzywoustego w al. Piastów, to czwórka
mogłaby pojechać na skróty przez ul. Krzywoustego
zamiast blokować dziewiątki.
Z pamiętnika lakiernika
numer
poprzed.
obecna
Uwagi
pojazdu
reklama
reklama
autobusy
2052 barwy zakł. Samsung tramwaje
678+637 LG Flatron barwy zakł. 590+591 barwy zakł. LG Flatron Jacek Kalicki, Olaf Skrzymowski
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Toruń
Rozmaitości
A T Trwa rozpatrywanie ofert przetargu na modernizację wiaduktu drogowo-tramwajowego w ciągu ul.
Kościuszki. GroŜący awarią obiekt będzie prawdopodobnie juŜ w lutym zamknięty, rozebrany (zostaną
podpory) i odbudowany w innej konstrukcji. Tramwaje
oczywiście tamtędy nie pojadą. Jak dotąd, nie opublikowano informacji o organizacji komunikacji zastępczej w tym rejonie.
DM

Tychy
Rozmaitości
Tr Spore zmiany zaszły z nowym rokiem w zajezdni trolejbusowej w Tychach. Władze miasta dopięły swego i wyrzuciły trolejbusy z zajmowanego przez
nie od 20 lat placu obok zajezdni autobusowej PKM
przy ul. Towarowej. Nowe miejsce postoju wyznaczono im na wydzielonym kawałku zajezdni autobusowej
– tuŜ obok autobusów zasilanych gazem (lepiej nie
mówić co będzie w razie jakiejś nieszczelności instalacji w tych autobusach). Warsztat z hangaru postawionego w 1985 roku przeniesiono do ciasnego, nieprzelotowego garaŜu w hali wozowni autobusowej, na
dodatek pozbawionego sieci trakcyjnej. Trolejbusy
muszą być do niego wpychane i wyciągane przy pomocy pogotowia technicznego. Drugie dwudziestolecie tyskich trolejbusów zaczyna się więc mało ciekawie...
Jakub Jackiewicz

Warszawa
Tabor
T Przedstawiamy nieco zaległe wieści z warsztatów
T-3. JuŜ dnia 11.12. do hali wciągnięto celem rozbiórki
wagon 13N-616. Oprócz niego znajdowały się tam
wówczas kasacyjne 13N: 700 i 738, 105Na- 1011
oraz 105Nb-1382. JuŜ dwa dni później na Obozową
wyekspediowano wóz 738. 17.12. dołączył do niego
wagon nr 700. Kolejne wysyłki w ostatnią drogę odbyły: 19.12. – wagon 616, 20.12. – wóz 1011 oraz 23.12.
– wagon 1382. Tym oto sposobem zakład T-3 wyrobił
się z rozbiórkami kassungów jeszcze przed świętami.
T Zaległości z Zakładu Torowo-Budowlanego T-2:
17.12. na placyku znajdowały się leŜący na lewym
boku wagon 700 (to pierwszy przypadek, Ŝeby w czasie przestawiania z wózków technologicznych na placyk wagon się wywrócił) oraz stojący obok 738. Między halami dojrzeć moŜna było jeszcze 1008 oraz
777. Natomiast z wozu nr 1088 zostały juŜ tylko smętne resztki blach na hałdzie. W dniu 19.12. na Obozową zaciągnięto wóz 616 i postawiono go przy 777. Za
to stopiątka 1008 została dostawiona na tor przy placyku, na którym stał 738. Dnia 23.12. na placyku z
wagonu 1008 pozostała tylko ostoja, obok stały 738 i
1011. Między halami znajdowały się zaś 1382, 616 i
777. Po świętach (27.12.) docięto ostoję wozu 1008.
Na koniec jeszcze jedna ciekawostka: na kilkanaście
dni została wstrzymana ostateczna likwidacja wagonu
nr 1011, poniewaŜ jeden z klubowiczów chciał z niego
pobrać próbki do badań wytrzymałościowych, tudzieŜ... obejrzeć sobie stan belki grzbietowej przy II
czopie skrętu. W dniu 26.12. pracownicy T-2 wycięli
kawałek ostoi z przednim czopem skrętu, natomiast
dzień później uczynili to samo przy czopie tylnym.
Tym samym wagon 105Na-1011 mógł po raz kolejny
świętować Nowy Rok!
T W dniu 13.01. na linii 23 ponownie pojawił się
skład 13N w barwach zakładowych. Dziesięć dni później na 23/1 objawił się za to skład 612+611 takŜe w
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malowaniu miejskim. Z kolei 23.01. na 23/2 jeździł
skład 13N 274+272, a jakŜe – w barwach miejskich.
T Dnia 13.01. na mieście objawił się Ŝoliborski skład
526+647. Co ciekawe, przez ostatnich kilka miesięcy
wagon 647 stał odstawiony na śoliborzu mimo tego,
Ŝe był po NG. Wszystko spowodowane było zaplanowanym remontem kolegi po fachu 526 – wagonu 491.
T R-3 Mokotów uporało się w końcu z większością
swoich rozbitych stopiątek, których w ostatnim czasie
„nieco” przybyło. W trzecim tygodniu stycznia skład
105Na 1154+1155 pojawił się z powrotem w ruchu po
kilkunastu tygodniach postoju. Kilka dni wcześniej wyjechał teŜ 105Na 1370+1369 naprawiany przez około
miesiąc po wykolejeniu na ul. Słowackiego. R-3 skończyło teŜ klepać trafiony przez u-boota skład 105Ne
1404+1403, który właśnie opuścił tamtejszą remontówkę. Do warsztatów T-3 wysłano takŜe rozbitego w
zderzeniu z ikarusem 105Na 1172+1173. Tak więc
bezpański pozostał juŜ tylko 105Nb/e-1381, którego
kolegę od pary skasowano w końcu ubiegłego roku.
T Dowiedzieliśmy się, Ŝe wolski skład 105Na
1130+1131 podczas swojego NG dostanie gniazda
Aviotech (to małe kwadratowe gniazda nowego typu).
T Do warsztatów T-3 wciągnięto w końcu celem
naprawy powypadkowej berlinkę nr 2407 powaŜnie
rozbitą w zderzeniu z wagonem 13N-834.
T Zmuszeni jesteśmy sprostować informację z poprzedniego numeru. Z powodu braku odpowiednich
okien, w warsztatach T-3 nie wszystkie stopiątki po
NG dostają wyjścia bezpieczeństwa. Tak stało się np.
w przypadku Ŝoliborskiego składu 105Na 1120+1121.
Za to mokotowski 105Na-1179 dostał wyjście bezpieczeństwa tylko w przedniej części.
Linie
A Od 11.01. skorygowano trasę 500-tki w kierunku
pętli Dworzec Centralny. Obecnie od ronda ONZ
przebiega ona ulicami: Świętokrzyską – Emilii Plater –
Alejami Jerozolimskimi – aleją Jana Pawła II – jezdnią
północną Dworca Centralnego do pętli Dw. Centralny.
A Niskie temperatury powietrza to powód, dla którego ZTM zdecydował się skrócić oczekiwanie pasaŜerów na przystankach na autobus, wprowadzając od
11.01. do odwołania dla następujących liniach przyśpieszonych dodatkowe przystanki „na Ŝądanie” (w
nawiasach podano liczbę dodatkowych przystanków):
401 (2), 408 (4), 409 (3), 410 (1), 416 (5), 436 (4), 460
(2), 500 (1), 506 (2), 509 (2), 512 (1), 513 (2), 515 (1),
517 (1), 518 (2), 519 (3) i 523 (3). Słowo komentarza:
Sam pomysł wprowadzenia powyŜszych zmian naleŜy
uznać za godny pochwały – w końcu to komunikacja
miejska funkcjonuje dla pasaŜera. Jednak długi okres
wprowadzania tej decyzji w Ŝycie (wynikający między
innymi z przygotowania oznakowania przystanków)
spowodował, Ŝe była ona mocno spóźniona – silne
mrozy ustąpiły. W tej sytuacji zewsząd pojawia się
sporo głosów, aby jak najszybciej wycofać się z
wprowadzonych zmian. Tym bardziej, Ŝe niektóre linie
wydłuŜyły „przeloty” między krańcami nawet o kilka
minut. Istnieje wszakŜe obawa, Ŝe przyzwyczajenie
niektórych pasaŜerów do funkcjonowania dodatkowych przystanków moŜe zaowocować postulatami ich
utrzymania na stałe, a to podwaŜyłoby sens istnienia
linii przyśpieszonych.
A Finiszem robót drogowych na ul. Sienkiewicza w
Piasecznie było dnia 18.01. przywrócenie stałego
przebieg trasy linii 727.
A Rozpoczęcie prac przy budowie kolektora ściekowego przy skrzyŜowaniu Popiełuszki/Krasińskiego
spowodowało zamknięcie dla ruchu od 20.01. (od godziny 14:30) do odwołania (planowany termin zakończenia prac: 31.05.) wschodniej jezdni ul. Popiełuszki
(na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Sarbiewskiego).
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W tej sytuacji na poniŜsze trasy objazdowe skierowane zostały autobusy linii: 510, 606 i E-1:
- linia 510 od skrzyŜowania Popiełuszki/Krasińskiego
ulicami: Krasińskiego – pl. Wilsona – Słowackiego –
aleją Armii Krajowej i dalej bez zmian (tylko w kierunku pętli Nowodwory);
- linia 606 od skrzyŜowania Popiełuszki/Krasińskiego
ulicami: Krasińskiego – pl. Wilsona – Słowackiego –
Gdańską i dalej własną trasą (tylko w kierunku pętli
Chomiczówka);
- linia E-1 od skrzyŜowania Muranowska/Andersa ulicami: Andersa – Mickiewicza – pl. Inwalidów – Mickiewicza – pl. Wilsona – Słowackiego – śeromskiego i dalej bez zmian (tylko w kierunku pętli Chomiczówka).
Trasy ww. linii w kierunku przeciwnym nie uległy
zmianie.
A T W czasie trwania zimowych ferii szkolnych,
czyli w dniach 27.01–07.02. zostały wprowadzone następujące ograniczenia w funkcjonowaniu komunikacji
miejskiej. Zawieszono kursowanie linii tramwajowych:
16, 44, 46 i 47 oraz autobusowych: 302, 307, 308,
312, 322, 327, 356, 384, 415 i 416. Ponadto odwołano
wybrane kursy linii (realizowane w dni nauki szkolnej):
121, 163, 164, 708, 715 oraz 806. Dodatkowo dla linii:
460, E-1, E-2, E-3 i E-5 wprowadzono specjalne,
okrojone rozkłady jazdy.
T Z powodu awarii wodociągowej na ul. Nowowiejskiej przy skrzyŜowaniu z al. Niepodległości w dniu
21.01. linie: 2, 15 i 36 jeździły poniŜszymi trasami objazdowymi:
- linia 2 od skrzyŜowania Nowowiejska/aleja Niepodległości aleją Niepodległości – Chałubińskiego –
aleją Jana Pawła II – rondem ONZ – aleją Jana
Pawła II – rondem Zgrupowania AK Radosław –
Słomińskiego i dalej własną trasą (tylko w kierunku
pętli śerań Wschodni);
- linie 15 i 36 od skrzyŜowania Nowowiejska/al. Niepodległości aleją Niepodległości – Chałubińskiego –
aleją Jana Pawła II – rondem ONZ – aleją Jana
Pawła II – Stawki – Andersa i dalej bez zmian (odpowiednio tylko w kierunku pętli Huta i Marymont).
Trasy ww. linii w kierunku przeciwnym pozostały bez
zmian.
Magazyn 995
03.01. Przed godziną 17:00 w pierwszym wagonie
mokotowskiego składu 105Na 1256+1255 zatarta się
druga oś. Zdarzenie miało miejsce na ul. Wołoskiej
niedaleko Rakowieckiej. Wagon wstawiono na „pieska” przy uŜyciu dźwigu z R-3 Mokotów i po około
półgodzinnym zatrzymaniu uszkodzony skład zjechał
do zajezdni.
03.01. Koło godziny 18:00 na rondzie ONZ (kierunek Mokotów) zderzyły się dwa tramwaje. Motorniczy
Ŝoliborskiego składu typu 13N linii 33 jadącego na
Wyścigi nie ustąpił pierwszeństwa i uderzył w pierwszy wagon wyjeŜdŜającego z ul. Prostej mokotowskiego składu 105Na linii 10. W wyniku wypadku wykoleił się pierwszy wagon składu 13N. Nikt nie został
ranny, jednak kraksa spowodowała ogromne problemy komunikacyjne.
07.01. Przy pl. Wilsona nastąpiła awaria wodociągu.
Tramwaje kursowały tylko torem w kierunku Huty. Z
powrotem linie 4, 6, 15 wracały przez ulice Popiełuszki
– wiadukt w alei Jana Pawła II – rondo Zgrupowania
AK Radosław – Stawki do swoich podstawowych tras.
Linia 36 kursowała na Potocką (brak moŜliwości powrotu z pętli Marymont)
10.01. Po godzinie 11:00 na przejściu dla pieszych
przy skrzyŜowaniu ulic Broniewskiego i Elbląskiej Ŝoliborski skład 105N2k/2000 linii 22 potrącił zbłąkanego
przechodnia, który w stanie dość cięŜkim trafił do szpi-

tala. Zatrzymanie trwało około 20 minut.
10.01. Koło godziny 11:00 na rondzie Waszyngtona
w przejeŜdŜający wagon 116Na/1-3022 na wysokości
trzecich drzwi uderzyła cięŜarówka marki Star. Oprócz
drzwi w wagonie wybite zostały szyby, a takŜe wgniecione i zarysowane pudło wozu. CzyŜby kolejna epopeja Star Wars?
10.01. W godzinach przedpołudniowych z wiaduktu
przy ul. Pstrowskiego na torowisko tramwajowe spadł
samochód osobowy. Wypadek unieruchomił kilka brygad linii 6, 15, 17 i 27. Trudno dostępny teren dostarczył kłopotów z wyciągnięciem autka z powrotem na
drogę.
10.01. Koło godziny 18:15 na Alejach Jerozolimskich (kierunek Praga) między przystankami Krucza a
Rondo de Gaulle’a zatarła się druga oś pierwszego
wózka drugiego wagonu praskiego składu 105Na
1334+1333 (25/019), który dopiero 8 dni wcześniej (!)
wyjechał z warsztatów po NG. Po rozłączeniu wagonów drugi z nich został podniesiony i wstawiony na
„pieska”. Zatrzymanie trwało ponad 35 minut i utknęło
w nim bardzo wiele składów linii 7, 8, 9, 12, 22, 24, 25
i 44 (stały aŜ do ulicy Emilii Plater). Co gorsza, jeden z
nich (bulwa 2128+2129 linii 22) zablokował całkowicie
rondo Dmowskiego (takŜe torowisko na ul. Marszałkowskiej). Po ustaleniach z policją skład podjechał na
dwa (z czterech) pasy ruchu dla samochodów i po dokładnie 13 minutach tramwaje na Marszałkowskiej ruszyły. Jednak i tam utknęło w obu kierunkach wiele
składów linii 2, 4, 15, 18, 35 i 36. W czasie wstrzymania na Alejach linie 7, 9, 12, 22, 24, 25 i 44 kierowano
na trasy objazdowe przez ulice: Towarową – aleję Solidarności – trasę W-Z – most Śląsko-Dąbrowski –
Targową do swoich podstawowych tras. Tylko linia 8
nie była kierowana, bo zabrakło juŜ ludzi. O godzinie
18:50 słuŜby techniczne TW uporały się z problemem
i feralny skład zjechał w asyście dźwigu do R-2 Praga.
11.01. O godzinie 16:33 na pl. Zbawiciela praska
stoszesnastka nr 3020 (18/2) wjechała pomiędzy wagony (z znaczeniem, Ŝe po chwili oberwał ten drugi)
wyjeŜdŜającego z ul. Nowowiejskiej mokotowskiego
składu 105Ne 1404+1403 (36/1). Oba składy jechały
w kierunku centrum. Siła uderzenia była tak duŜa, Ŝe
wykolejeniu uległ cały pierwszy oraz pierwsza oś drugiego wózka wagonu 1403. Dodatkowo wózek przedni ustawił się pod kątem około 60 stopni do osi wozu i
zaklinował się. Na miejsce wkrótce przybył dźwig z R1 Wola, który próbował wstawić wykolejony wagon.
Kolejne próby podnoszenia nie udawały się. Okazało
się teŜ, Ŝe prawdopodobnie urwany został czop skrętu
i wózek został oddzielony od wagonu. Po około godzinie na miejsce przybył takŜe dźwig z R-2 Praga,
który to z kolei próbował wstawić wagon od tyłu. Niestety i to nie przyniosło rezultatów. W końcu podjęto
decyzję o podczepieniu wagonu łańcuchem do jednego z dźwigów i ciągnięcia go póki sam nie wskoczy w
szyny. O dziwo fortel się powiódł i juŜ po chwili wagon
był na torach. Oczywiście zniszczeniu w wozie 1403
uległ takŜe odgarniacz, sprzęgi oraz fartuchy (takŜe z
tyłu). Za to w 116Na/1-3020 rozbity i zarysowany jest
lewy bok. Jednak nie są to jakieś znaczące uszkodzenia. W wyniku zderzenia nikt nie został ranny. Zatrzymanie trwało dokładnie 100 minut. Utknęły w nim
tylko tramwaje jadące ul. Marszałkowską w stronę
Mokotowa (około 15 składów). Resztę brygad linii 2, 4,
15, 18, 35 i 36 kierowano objazdem przez ulice: Nowowiejską – Chałubińskiego – aleją Jana Pawła II –
Stawkami do tras podstawowych. Zarząd Transportu
Miejskiego zapewnił teŜ informację (o tym, Ŝe tramwaje nie jeŜdŜą) dla pasaŜerów stojących na przystankach tramwajowych. Po wypadku zarówno u-boota jak
i skład stopiątek wycofano i ulicami Nowowiejską i Fil-

trową zjechały one najpierw na pętlę pl. Narutowicza,
gdzie załatwiano formalności z policją (Ŝaden z motorowych nie chciał podpisać oświadczenia), a potem do
macierzystych zakładów.
11.01. Na pętli Torwar z solarkowego 171/11 obsługiwanego przez Connex „zdjęto” drivera, który miał
„tylko” 1,9 promila alkoholu we krwi. Na szczęście
mimo wcześniejszej jazdy tegoŜ przez samo centrum
miasta, nie doszło do Ŝadnej tragedii.
14.01. O godzinie 6:32 rano nad odjeŜdŜającym z
połoŜonego wzdłuŜ hali zajezdni R-2 Praga (od strony
ul. Kawęczyńskiej) awaryjnego toru składem 105Na
1306+1305 (12/013) pękł jeden z odciągów sieci trakcyjnej (dokładniej poluzował się zacisk śruby mocującej przewód jezdny w izolatorze sekcyjnym). Zaowocowało to zerwaniem sieci trakcyjnej i brakiem napięcia na sześciu kanałach. Ponadto na podstacji Kawęczyńska zablokował się zasilacz. W związku z tym
brygady linii 7, 8, 9, 12, 32 i 44 (w sumie 13 sztuk) wyjechały na miasto minimalnie opóźnione (trzeba było
„ubrać” inne składy). Po chwili feralny skład zaholowano dźwigiem na kanał XI zajezdni, gdzie sprawdzono pantograf wozu 1306 – był sprawny. W międzyczasie do naprawiania trakcji przystąpili sieciowcy,
którzy w niecałe trzy kwadranse uwinęli się z problemem.
14.01. O godzinie 12:10 w Ŝoliborskim składzie
105N2k/2000 2130+2131 (22/8) doszło do awarii hamulców szczękowych w drugim wagonie. Wszystko
stało się w centrum miasta (skrzyŜowanie Alej Jerozolimskich z ul. Marszałkowską). Feralny skład utknął
tam na prawie 35 minut i spowodował długi tramwajowy korek. Po odpięciu luzowników zestaw sprowadzono na pętlę Zieleniecka, skąd po chwili zjechał do
zakładu R-4.
14.01. O godzinie 12:31 na ul. Rembielińskiej przez
u-boota nr 3017 został potrącony pies, który po chwili
zbiegł z miejsca zdarzenia. W wyniku awaryjnego
hamowania kilka osób przewróciło się. Starsza kobieta spadła z części wysokopodłogowej stoszesnastki
do części niskiej – dość znacznie się poturbowała (obraŜenia twarzy oraz nóg). Pogotowie odwiozło ją do
szpitala. Zatrzymanie trwało blisko pół godziny i utknęło w nim 9 składów.
14.01. W Centrali Ruchu TW doszło do awarii systemu SNRT (Tadiran) – zgłoszenia o awarii i wypadkach tramwajów napływały ze sporym opóźnieniem.
15.01. O godzinie 7:16 na skrzyŜowaniu ulic Wołoskiej i Woronicza zapaliły się kable w silniku pierwszego wózka pierwszego wagonu Ŝoliborskiego składu
13N 457+720 (33/013). PoŜar ugaszono przy pomocy
pokładowych gaśnic. Po 29 minutach uszkodzony
skład zepchnięto na R-3 Mokotów, skąd później został
zabrany do macierzystej wozowni. W zatrzymaniu
utknęło 6 składów.
16.01. O godzinie 16:17 przy Kinie Femina mokotowska stoszesnastka nr 3029 (17/7) potrąciła na
przejściu dla pieszych 78-letniego męŜczyznę, który
nagle wtargnął na torowisko przy czerwonym świetle.
MęŜczyzna ten z odbicia uderzył w przejeŜdŜający
skład 105Ne 1402+1401 (33/9). Po chwili był juŜ w karetce, która wiozła go do szpitala. Zatrzymanie trwało
16 minut i utknęło w nim 16 składów linii 16, 17, 33 i
47 oraz 19-tki.
16.01. W samo południe przy skrzyŜowaniu ulic Rakowieckiej i Św. Andrzeja Boboli zdefektował mokotowski 116Na/1-3025 (10/014) – nawaliły hamulce w
pierwszym wózku. I co? I nic: 30 minut później feralny
wagon jechał pchany przez skład 13N 274+272 (33/4)
na pętlę Pl. Narutowicza, skąd później odholowano go
do R-3 Mokotów.
17.01. O godzinie 7:56 na ul. Grójeckiej przy przy-
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stanku Korotyńskiego zdefektowała wolska bulwa
2102+2103 (7/09). Powodem było zwarcie w układzie
wysokiego napięcia. Zatrzymanie trwało 29 minut i
utknęło w nim kilkanaście składów. Uszkodzone wagony zepchnięto w końcu na pętlę Okęcie składem
105Na 1308+1307 (9/8).
18.01. O godzinie 13:43 46-minutowe zatrzymanie
spowodowała zepsuta wolska bulwa 2134+2135
(26/3), która rozkraczyła się na ul. Połczyńskiej koło
Cmentarza Wolskiego. W końcu zepchnięto ją na R-1
Wola stojącym za nią w zatrzymaniu składem linii 10.
19.01. O godzinie 16:15 na ul. Wolskiej (przy Trasie
AK) zablokowała się pierwsza oś drugiego wagonu
mokotowskiego składu 105Na 1166+1167 (10/9). Po
trwającym 20 minut zatrzymaniu i przesterowaniu wozów, uszkodzony skład zjechał na R-1 Wola.
20.01. Godzinowe wyliczanie miło skończy godziną
13:28 mokotowski skład 13N 493+369 (2/8), który
właśnie wtedy uszkodził sobie pierwszy pantograf z
powodu zerwania wieszaka sieci trakcyjnej na łuku
pętli śerań Wschodni. Po złoŜeniu pantografu uszkodzony skład zaczął zjeŜdŜać do zajezdni. Jednak został wkrótce skierowany na awaryjną pętlę Dworzec
Wschodni, gdzie po wyłączeniu na 4 minuty napięcia
w sieci zabezpieczono uszkodzony „patyk”.
Rozmaitości
! Jeszcze w czwartym kwartale zeszłego roku na
rondzie de Gaulle’a (skrzyŜowanie Nowego Światu z
Alejami Jerozolimskimi) wyrosła... palma. Jest to naturalnej wielkości sztuczne drzewo, które dość ciekawie
wygląda w centrum miasta. W połowie stycznia autorka projektu, Joanna Rajkowska, wraz ze swoją ekipą
montowała na egzotycznym drzewie nowe, dłuŜsze liście. Teraz palma wygląda o wiele lepiej i jest wspaniałym motywem fotograficznym. A sfotografować
tramwaj pod palmą nie jest łatwo!
! Nie potwierdziły się na razie doniesienia, Ŝe nowe
władze stolicy zamierzają przekształcić Zarząd Transportu Miejskiego w Departament Komunikacji.
! W dniu 08.01. około godziny 23:30 grupa wyrostków bazgrząca sprayami po jednej ze ścian stacji metra Wilanowska została zatrzymana przez „ekipę” w
kominiarkach. Okazało się, Ŝe właśnie wtedy ćwiczenia przeprowadzała tam... Grupa Reagowania Operacyjno-Mobilnego czyli tzw. GROM! Komandosi przekazali pijanych wyrostków funkcjonariuszom prewencji, po czym szybko oddalili się z miejsca zdarzenia.
CzyŜ nie zachwycające?
! Z dniem 11.01. nastąpiło oficjalne przemianowanie wszystkich przystanków w pobliŜu ronda Zgrupowania AK Radosław z ronda Babka na rondo Radosława. Zmiany w informacji przystankowej oraz na tablicach w pojazdach będą wprowadzane sukcesywnie.
! W początkach stycznia otworzono nową knajpę o
wdzięcznej nazwie „Pantograf”. Znajduje się ona jakieś... 10 metrów od bramy wjazdowej zajezdni R-2
Praga! Napić się moŜna piwa za przystępną cenę 4,5
zł.
! Szpiedzy „Przystanku” właśnie wywiedzieli się, Ŝe
zarząd klubu piłkarskiego Legia Warszawa prowadzi
rozmowy z Zarządem Transportu Miejskiego w sprawie... zakodowania na Warszawskich Kartach Miejskich biletów wstępu na mecze Legii! Kibic mógłby
wtedy zakodować na WKM-ce cały roczny karnet lub
tylko bilet na poszczególny mecz. Wtedy na odwrocie
karty musiałby tylko umieścić swoje zdjęcie, nie jest to
jednak problemem. Rozmowy Legii z ZTM-em ponoć
są zaawansowane, choć konkretnych ustaleń jeszcze
nie ma. Czekamy na efekty.
! W dniu 20.01. ZTM po raz kolejny przesunął termin ostatecznego wycofania ze sprzedaŜy bilecików
11

kartonikowych. Nie nastąpiło to 01.01.2003, nie nastąpi to 31.01.2003, ma za to nastąpić 31.03.2003!
Zobaczymy czy tym razem się uda.
A W dniu 09.01. prezydent Warszawy Jarosław Kaczyński postanowił osobiście sprawdzić temperaturę
w warszawskich autobusach. Jeździł nimi między innymi po ul. Górczewskiej (linie 119, 171, 190 i 410)
wybierając, oczywiście, ikarusy. Po przejaŜdŜce prezydent zdecydował, Ŝe znajdą się dodatkowe pieniądze na benzynę (to właśnie dzięki niej działa ogrzewanie). Dziennie będzie to około 20 tys. zł, a przy poniŜej -15 stopniach nawet do 100 tys. zł! Dzień później
(10.01.), prezes zarządu Miejskich Zakładów Autobusowych, Roman Podsiadły zlikwidował kierowcom
premie za oszczędności na paliwie. Spowodowane to
było zarzutami, Ŝe kierowcy celowo nie włączają
ogrzewania.
T Dnia 09.01. w godzinach wieczornych oraz nocnych w zajezdni R-1 Wola członkowie KMKM-u oklejali w stosowne napisy trzy składy 105N2k/2000 wytypowane do obsługi specjalnej linii, mającej jeździć z
okazji XI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po kilkugodzinnej „walce” składy 2074+2075,
2080+2081 i 2086+2087 (wszystkie Ŝołto-czerwone)
zostały odpowiednio oznaczone. Dzień później jeździły juŜ na porannych i popołudniowych dodatkach, by
rozpropagować akcję Jurka Owsiaka.
T W dniu 12.01. we wspomnianym wcześniej XI Finale WOŚP jak zwykle uczestniczył KMKM. Na specjalną linię kursującą po trasie Wierzbno – Puławska –
pl. Unii Lubelskiej – Marszałkowska – pl. Zbawiciela –
Marszałkowska – pl. Konstytucji – Marszałkowska –
rondo Dmowskiego – Marszałkowska – pl. Bankowy –
Andersa – Mickiewicza – pl. Inwalidów – Mickiewicza
– pl. Wilsona – Słowackiego – Potocka wyjechały trzy
składy bulw, w których kwestowało 19 wolontariuszy z
KMKM-u. Ponadto kilku kolegów motorniczych zostało
wcześniej przeszkolonych do jazd joystickowymi składami 105N2k/2000. Po godzinie 11:00 w pewnych
odstępach wszystkie składy opuściły zajezdnię wolską
i jako PTR-y (przejazdy techniczne) udały się na pętle
Wierzbno (dwa składy) i Potocka (jeden skład). Trzeba przyznać, Ŝe miłą niespodziankę sprawiła pogoda,
bo przez większą część dnia padał śnieg i całe miasto
pokryła dość gruba warstwa białego puchu. Mimo takiej pogody owsiakowe składy miały tylko kilkuminutowe opóźnienia. Oprócz kwesty na rzecz Orkiestry
członkowie KMKM-u zorganizowali aukcję przedmiotów związanych z komunikacją miejską przyniesionych przez samych klubowiczów. I tak, moŜna było
kupić stare tablice autobusowe linii 728, 524, 703,
407, 312, 803 i 148 oraz warszawskie, gdańskie i praskie (!) kasowniki biletowe. Warto zauwaŜyć, Ŝe zlokalizowana przy ul. Puławskiej pętla Wierzbno bardzo
rzadko jest w uŜyciu (nawet awaryjnie) – tym bardziej
cieszy moŜliwość korzystania z niej. Dlatego w celu
uniknięcia wszelakich niespodzianek w nocy z 11 na
12.01. wjechał na nią przecierak. CóŜ z tego – i tak
przy pierwszym wjeździe składu 2080+2081 pantograf
wagonu 2080 zahaczył o ogromną gałąź zwisającą
nad siecią trakcyjną (pętla ta połoŜona jest w niewielkim zagajniku). Na szczęście niebezpieczną gałąź
udało się szybko usunąć i dalej jeŜdŜono juŜ bez
przeszkód. Cały czas pięknie iskrzyła sieć trakcyjna,
komponująca się wspaniale z drewnianym słupkiem
przystankowym, „załatwionym” od brygady przystankowej. Na pętli Potocka nie zdecydowano się natomiast na wjazd na odstawcze Ŝeberko. Spowodowane
było to oblodzeniem oraz zasypaniem toru przez około 10-centymetrową warstwę świeŜego śniegu. Trzeba
teŜ napisać, Ŝe do całej akcji bardzo solidnie przyłoŜy12

ła się wolska zajezdnia, której pracownicy umyli wagony oraz wgrali do tramwajowych komputerów przystanek Wierzbno. Wystąpiły za to pewne „niedociągnięcia” na wewnętrznych wyświetlaczach – pojawiły
się ciekawe neologizmy: „Wirrzbno” i „Potockf”. Były
one jednak, z przyczyn technicznych, koniecznością.
Na szczęście domyślna natura ludzka potrafiła odgadnąć, do którego krańca zmierza tramwaj. Za to na
wyświetlaczach zewnętrznych wyświetlane było serduszko, nazwa krańca, a pod spodem przewijający się
napis Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W
dwóch wozach zaczęło szwankować nieco ogrzewanie, więc próbowano oszukiwać czujniki śniegiem w
woreczkach – wtedy termostat podnosił temperaturę
(sic!), a do składu 2074+2075 wezwano nawet mechaników, którzy usterkę usunęli. Podsumowując, do
19 puszek uzbierano ponad 4,5 tys. zł oraz trochę innych pieniędzy w innych walutach. Frekwencja jak
najbardziej dopisała, zwłaszcza, Ŝe trasa wiodła przy
głównej scenie Owsiaka zlokalizowanej na pl. Defilad
przy ul. na Marszałkowskiej. Po zakończonym po
godz. 20:00 Światełku do nieba tłumy ludzi „nawiedziły” specjalne tramwaje.
T W nocy z 10 na 11.01. Centrala Ruchu TW uruchomiła ponownie „przecieraki”. Tym razem na mieście zaobserwowano: dokładnie o 2:00 na ul. Mickiewicza mokotowski skład 105Nb 1390+1386 jadący w
stronę centrum oraz 6 minut później na pętli śerań
FSO praski skład 105Na 1236+1235, który później
ulicą Jagiellońska pojechał do Targowej i dalej Grochowską na Gocławek.
T Mimo wcześniejszych zapowiedzi, dnia 11.01. nie
pojawiły się nowe seledynowo-czarne tablice czołowe
oraz tylne na kilku kolejnych liniach tramwajowych.
ZTM tłumaczy, Ŝe obecne tablice linii 9, 15, 26 i 33 to
testy. Ponadto trwają konsultacje z Polskim Związkiem Niewidomych w tej sprawie. Decyzja o dalszym
wprowadzaniu (lub wycofaniu się z pomysłu) ma zapaść juŜ wkrótce.
T W nocy z 12 na 13.01. kolejny juŜ raz uruchomiono „przecieraki”. Powodem były duŜe opady śniegu i
oblodzenie sieci trakcyjnej.
Z pamiętnika lakiernika
numer
poprzed.
obecna
uwagi
pojazdu
reklama
reklama
tramwaje
1120+1121 barwy zakł. Gratka/
po NG
MotoExpress
1242+1241 Claudia/Naj Gratka/
MotoExpress
1300+1299 barwy zakł. Champion
Globi
Robert Człapiński, Przemysław Figura, Tomasz
Igielski, Jacek Kaczmarek, Tomasz Kaczmarek,
Krzysztof Lipnik, Mariusz Mazek, Marcin Stawicki,
Villard, Michał Wolański, mkm101, ztm.news

Wrocław
Linie
! 21.01. rozpoczął się kolejny etap remontu mostu
Pokoju z przyległościami – przebudową ul. Szczytnickiej. Zakres prac przewidzianych do realizacji na ul.
Szczytnickiej wymaga całkowitego zamknięcia dla ruchu odcinka od skrzyŜowania z ul. Wyszyńskiego do
wysokości ul. Miłej. W związku z zamknięciem swoje
trasy przejazdu od wyjazdów porannych w dniu 21.01.
zmieniły autobusy linii: 145, 146, 201, 209:
- w kierunku pl. Grunwaldzkiego jeŜdŜą od ul. Wyszyńskiego przez ul. Benedyktyńską, Ładną do ul.
Szczytnickiej i dalej aktualnymi trasami; dodatkowe
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przystanki znajdują się na ul. Benedyktyńskiej
(przed skrzyŜowaniem z ul. Górnickiego) oraz na ul.
Ładnej (przed skrzyŜowaniem z ul. Szczytnicką);
- w kierunku przeciwnym autobusy kursują od ul.
Szczytnickiej przez ul. Reja – Grunwaldzką – Benedyktyńską do Wyszyńskiego i dalej aktualnymi trasami. Dodatkowy przystanek znajduje się na ul. Benedyktyńskiej, za skrzyŜowaniem z Górnickiego.
20.01. rozpoczęto takŜe prace przy pierwszym etapie
przebudowy ul. Jedności Narodowej. Podczas tego
etapu prace remontowe będą prowadzone na odcinku
od Mostów Warszawskich do ul. Nowowiejskiej. Od
20.01. zatramwaje linii 706, 711 i 734 kursują objazdem przez ul. Nowowiejską i ul. Wyszyńskiego. Trasy
objazdu tramwajów linii 6, 11 i 34 do czasu zakończenia etapu pierwszego nie ulegną zmianie. Zmianie
ulegnie natomiast lokalizacja następujących przystanków komunikacji miejskiej:
- przystanek tramwajowy na ul. Nowowiejskiej (znajdujący się przed skrzyŜowaniem z ul. Wyszyńskiego) zostanie przesunięty za skrzyŜowanie;
- przystanek autobusowy dla linii A, N, 128 na ul.
Wyszyńskiego w kierunku centrum (zlokalizowany
przed skrzyŜowaniem z ul. Nowowiejską) zostanie
przesunięty za skrzyŜowanie;
- dla autobusów zastępczych linii 706, 711, 734 zostanie ustawiony przystanek awaryjny na ul. Nowowiejskiej za skrzyŜowaniem z ul. Wyszyńskiego;
- przystanek dla autobusów linii A, N, 128 na ul. Wyszyńskiego dla kierunku do centrum (zlokalizowany
tuŜ za zjazdem z Mostów Warszawskich) zostanie
przesunięty za skrzyŜowanie z ul. Mosbacha. Autobusy linii 604 w obydwu kierunkach będą kursowały
trasą objazdu wyznaczoną ulicami Wyszyńskiego –
Nowowiejską i będą się zatrzymywały na przystankach autobusowo-tramwajowych na ul. Nowowiejskiej.
Wojciech Gąsior
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PRZYS T A NEK
bezpłatny dwutygodnik
miłośników komunikacji
miejskiej
kontynuacja Nowinek z Pyrogrodu
Costa del Sol

Krótka przejaŜdŜka
po WybrzeŜu Słonecznym
Costa del Sol – WybrzeŜe Słoneczne to południowe tereny Hiszpanii często odwiedzane przez turystów, takŜe z Polski. Nie jest to jednak wyłącznie teren usiany hotelami i restauracjami. Obok morskich
plaŜ i w pobliskich górach znajduje się sporo ciekawych miasteczek, kaŜde ze swoistym klimatem i architekturą. Dla tych, którzy lubią spokojne zwiedzanie, a nie mają własnego lub wypoŜyczonego samochodu, pozostaje dojazd do tych miejsc środkami
komunikacji zbiorowej.
Moje doświadczenia spisane tutaj odnoszą się do
krótkiego odcinka Costa del Sol, pomiędzy Marbellą
a Malagą. Znajdują się tam takie miejscowości wypoczynkowe, jak: Torremolinos, Benalmadena czy Fuengirola. Pomiędzy tą ostatnią a Malagą co pół godziny kursuje pociąg. Nie jest on jednak tak wygodny
jak autobusy, z uwagi na wąski obszar, który obejmuje i częstotliwość występowania stacji (o wiele mniejsza niŜ przystanków autobusowych).
Dlatego ci, którzy chcą zobaczyć coś ciekawego,
prędzej czy później muszą wsiąść do autobusu. W
pobliŜu Torremolinos i Benalmadeny – czyli miejscowości, gdzie nocowałem – kursują autobusy tylko
jednej firmy. Chodzi (a moŜe jeździ...) o Automoviles
Portillo.
Firma oferuje połączenia niczym podpoznańskie
ZKP i PKS razem wzięte. Niskopodłogowe, klimatyzowane, choć wyglądające na wiekowe autobusy
wykonują kursy około 30-minutowe. Splatają dosyć
ciasną nicią trzy nadmorskie miejscowości: Torremolinos, Benalmadenę, Fuengirolę oraz połoŜone w górach Mijas. Z tego co zauwaŜyłem, wyposaŜone są w
wielofunkcyjny ekranik i automatyczną skrzynię biegów.
Nowiutkie autokary Automoviles Portillo wyjeŜdŜają
na dłuŜsze i trudniejsze trasy. MoŜna dojechać nawet
do oddalonych o ponad 100 km miejscowości takich
jak Kordoba, Kadyks, Algeciras, Granada i innych.
Aby je zatrzymać, trzeba bardzo wyraźnie machać
ręką. Widziałem przypadek, gdy na przystanku stał
inny autobus przesłaniający kierowcy widok niedoszłej pasaŜerki. Dodał gazu i...
Przystanki to na ogół wiaty z jedną pionową ścianą
i dachem. PróŜno tu jednak szukać rozkładów jazdy.
Po prostu, z niewiadomych dla mnie powodów, ich
nie ma. Znaleźć moŜna tylko plansze ze schematem
przebiegu wszystkich tras. Przy głównych przystankach znajdują się kioski, gdzie moŜna kupić bilety i
dostać kartkę z informacjami na temat odjazdów.
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Bilety podróŜni kupują bądź to w kioskach, bądź u
kierowcy. Obydwa typy biletów charakteryzują się
trochę innym kształtem, choć wszystkie są wydrukami z minikomputerów. Wprowadzono zasadę, Ŝe gdy
w pobliŜu przystanku zlokalizowany jest kiosk z biletami, nie moŜna płacić za przejazd u kierowcy. Ma to
słuŜyć usprawnieniu wsiadania do pojazdu (a moŜna
to uczynić tylko przez jedno skrzydło pierwszych
drzwi). Niestety kolejki i tak się tworzą, a kierowca,
gdy jest za duŜy tłok, po prosty zamyka drzwi i odjeŜdŜa...
Autobusy na ogół trzymają się rozkładu jazdy,
szczególnie dalekobieŜne. Cena biletu w autobusach
niskopodłogowych waha się od 85 centów do 1,01
euro. Wycieczka do Rondy, 2 i pół godziny, kosztuje
juŜ około 6 euro.
W wyświetlacz wyposaŜony jest prawie kaŜdy autobus. Często jednak te urządzenia odmawiają posłuszeństwa. Gdy działają, wyświetlana jest na nich
stacja początkowa, przelotowa i docelowa, w róŜnej
kolejności. W niektórych autobusach wyświetla się
numer linii, ale... spotkałem dwie róŜne linie mające
dokładnie takie same trasy. Autokary dalekobieŜne w
ogóle nie mają numerów.
Kultura kierowców jest róŜna. Dwa razy jechałem
tą samą linią i chciałem wysiąść w tym samym miejscu (poza przystankiem). Raz kierowca zatrzymał się
i wypuścił mnie wejściem. Drugi raz nie zatrzymał się,
otworzył tylko wyjście (drugie drzwi – stałem przy kabinie kierowcy). Musiałem podbiec, Ŝeby i tych nie
zamknął, i nie pojechał dalej.
Ogólnie oceniam działalność firmy bardzo wysoko.
Wywiązują się z zadania ułatwienia podróŜy całkiem
nieźle. Klimatyzacja pozwala wręcz wypocząć wewnątrz pojazdu. Nie odstrasza nawet wysoka cena.
To się po prostu opłaca.
Piotr Smoczyński
Częstochowa

Autobus uliczny zamiast
szyn, tudzieŜ łatanie
poreformowych dziur
Kolejne załoŜenia opracowanej przez Biuro InŜynierii Transportu pana Krycha reformy biorą w łeb. Po
anulowaniu idiotycznej zmiany trasy linii 19 i korekcie
tras linii 11, 14, 17 oraz 30 zarzucono czterominutową częstotliwość tramwajów, które w myśl reformy
miały przejąć główną rolę – tak, jakby jej jeszcze nie
pełniły – w częstochowskiej komunikacji miejskiej i
powrócić do dawnej świetności. Częstotliwość taką
uznano za zbyt wysoką, co w szczycie popołudnio-
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wym niewiele odbiega od prawdy. Powrócono więc
do poprzedniego, pięciominutowego rozkładu.
Skorygowano rozkład niedzielno-świąteczny, przesuwając godziny niedzielnego szczytu z 14–19 na
15–20. Nowością jest wydłuŜenie dwóch kursów dodatkowych pierwszolistopadowych do Kucelina – pociągi zasilające od wielu lat kursowały zawsze tylko
do dworca PKP Raków.
Przy ostatniej zmianie tras zmieniony musiał zostać – z racji wydłuŜenia czasów jazdy – rozkład jazdy linii 14 i 17, który dotychczas w soboty i niedziele
był wzorem koordynacji (choć, niestety, koordynacja
nie uwzględniała linii 30). Nowy rozkład jest duŜo
gorszy i oba autobusy często jadą w niewielkim, kilkuminutowym odstępie.
Łatanie dziur w poreformowej sieci komunikacyjnej
dało ostatecznie bardzo pokręcone trasy linii 14 i 30,
które nie dość, Ŝe zupełnie bez potrzeby wykonują
spory objazd przez ulicę Śląską, to jeszcze pakują
się tam w spory korek. Ciekawe, jak długo ich pasaŜerowie to wytrzymają.
Wodą na młyn dla wszelakich protestów jest negatywna ocena reformy, powszechna w mieście, a co
waŜniejsze, równieŜ wśród jego władz. Niespełnionym marzeniem okazał się teŜ projekt reformatorów,
by z Aniołowa do Blachowni kursowały autobusy
szynowe. Gmina zamierza pozbyć się torów kolejowych w centrum Blachowni, zdecydowanie preferując
autobus... uliczny.
Rafał Lamch
Łódź

Czy Wystawa Komunikacji Miejskiej opuści Łódź?
Najprawdopodobniej w 2004 roku Wystawa Komunikacji Miejskiej nie odbędzie się w Łodzi. Prezes
MPK Kielce, Stanisław Nowak, zabiega, by wspomniana impreza została przeniesiona na teren Targów Kielce.
Pomysł ten pojawił się dwa lata temu, teraz ma
szansę na realizację. NaleŜało jednak przekonać
Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej, głównego
organizatora wystawy. W ciągu dwóch lat prezes
MPK Kielce zorganizował szereg konferencji, po których Izba bardzo chwaliła organizację. Po kalkulacji
kosztów okazało się, Ŝe zorganizowanie w Kielcach
wystawy byłoby o 40% tańsze. Ten argument ostatecznie przekonał IGKM do przeniesienia imprezy.
WaŜny jest równieŜ fakt, Ŝe władze Łodzi zrezygnowały ze współorganizacji przedsięwzięcia. Ostateczna decyzja o przeniesieniu ma zapaść w ciągu
kilku miesięcy. JeŜeli będzie pozytywna, to za rok
1

wystawa będzie gościć w Kielcach. W tym roku jest
to niemoŜliwe, poniewaŜ tegoroczny kalendarz imprez Targów Kielce jest juŜ zamknięty. JeŜeli pomysł
wypali, to Wystawa Komunikacji Miejskiej stanie się
drugą pod względem wielkości – po Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego – imprezą wystawienniczą w Kielcach.
Prezydent miasta, Wojciech Lubawski, twierdzi, Ŝe
nie zna jeszcze szczegółów pomysłu. Zapowiada
jednak, Ŝe będzie wspierał tę inicjatywę, jeŜeli będzie
ona korzystna dla Kielc. Wystawa Komunikacji Miejskiej odbywa się od ośmiu lat. W zeszłym roku odwiedziło ją około 5 tysięcy osób, a powierzchnia wystawiennicza wyniosła 4,5 tysiąca metrów kwadratowych. Pokazało się na niej 127 firm z niemalŜe całej
Europy.
Michał Musiał
Listy do redakcji

Oświęcimskie MANy
W poprzednim numerze „Przystanku” w informacji
J. Jackiewicza dotyczącej Oświęcimia jest błąd.
PKSiS Oświęcim kupił nie 8 a 10 MANów SL283.
RównieŜ informacje dotyczące wyświetlaczy są nie
dokładne gdyŜ jeden wóz posiada duŜy przedni wyświetlacz R&G a reszta faktycznie małe wyświetlacza
R&G. NaleŜałoby równieŜ dodać, Ŝe to biało-zielone
malowanie jest malowaniem firmowym PKSiS
Oświęcim SA. PKSiS dostał dotację na zakup tych
autobusów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
gdyŜ pojazdy wyposaŜono w silniki spełniające normę Euro 3.
Leszek Matula

Z

Kombinacje z ikarusami
Na początku listopada 2000 roku rozpocząć się
miał remont znajdującej się w fatalnym stanie ulicy
Jedności Narodowej we Wrocławiu. Kłopoty z przetargiem spowodowały, Ŝe remont nie doszedł do
skutku – ostatecznie zaczął się dopiero w styczniu,
ale mimo tego ZDiK postanowił zawiesić juŜ od 18 listopada 2000 r. komunikację tramwajową na odcinku, który miał być remontowany w pierwszej kolejności. Na trasę wyruszyły zatramwaje w postaci dziennych linii 706 i 711 oraz nocnej 734.
Przetarg na obsługę komunikacji zastępczej wygrało – o ile moŜna to tak nazwać – MPK i oto od porannych wyjazdów pierwszego dnia zatramwajów wyruszyło stadko autobusów. Jak się jednak okazało nie
tylko, bo oto ku zaskoczeniu wszystkich na jednej z
brygad 706-tki pojawił się ikarus 280, obsługujący
normalnie bezpłatną linię do Centrum Bielany.
MPK mające jakieś bliŜej nieustalone braki – najpewniej taborowe bądź osobowe – wynajęło jako
podwykonawcę Autotram, powiązaną z MPK firmę
zajmującą się szkoleniem kierowców i motorniczych,
a obsługującą teŜ – równieŜ jako podwykonawca –
część kursów na liniach do Centrum Bielany.
Przy okazji przydzielenia wspomnianego ikarusa
na 706-tkę, otrzymał on zabudowaną kabinę kierowcy (wcześniej stanowisko było odkryte) oraz numer
taborowy. Początkowo naklejono liczbę 1000, zupełnie nie przejmując się tym, Ŝe numer taki posiada juŜ
naleŜący do MPK jelcz PR110. Po kilku dniach numer poprawiono, doklejając na końcu jedynkę. Tak
powstał dziwaczny numer taborowy 10001.
W grudniu 2000 roku MPK kupiło nowe przeguby

k r a j u

Bielsko-Biała
Tabor
A W MZK wyremontowany został pierwszy ikarus
280.37. Do naprawy pojazdu uŜyto części właściwych oryginałowi – oryginalne są nawet tylne światła
odblaskowe i przeciwmgielne! Jedynym elementem
niezgodnym z wersją pierwotną jest tu szara – zamiast czarnej – osłona przegubu. Niewątpliwym zaskoczeniem dla bielskich miłośników stało się świeŜe
malowanie wozu. Niby miejskie, ale nie zielononiebieskie, charakterystyczne dla nowych solarisów,
tylko biało-czerwone w dość dziwnym schemacie:
przód i tył są białe; po bokach zaś wymalowano
czerwony pas, szerokości takiej jak w pierwszych
280-tkach. Zderzaki, niestety, pozostały tradycyjne –
czarne. Przypomnijmy, Ŝe dotychczas miejskie ikarusy 280 malowano identycznie jak w latach 1985–94,
czerwono-kremowo w proporcji 2 do 3.
Linie
A Od 01.02. zmieniły się rozkłady jazdy autobusów. Teraz kursują one z częstotliwością 20minutową w szczycie oraz co 20 lub 30 minut poza
szczytem.
A Tego samego dnia wybrane kursy linii 56 przewoźnik wydłuŜył do CH Sarni Stok. Autobusy w
owych kursach pomijają pętlę Dworzec ul. Podwale.
Z pamiętnika lakiernika
W poprzednim numerze „Przystanku” zamieściliśmy
w niniejszej rubryce błędną tabelę Z pamiętnika la2

Wrocław

i

z e

kiernika. PoniŜej prezentujemy wersję poprawną, zaś
Pawła Adamusa oraz Czytelników uprzejmie przepraszamy.
numer
pojazdu

poprzed. obecna
uwagi
reklama reklama
autobusy
713 brak
Samsung 717 brak
Samsung 037 brak
Big Star
-

Oto najnowsze zestawienie:
numer
pojazdu

poprzed. obecna
uwagi
reklama reklama
autobusy
010 Vaillant
malowanie białomiejskie
czerwone

Z notatnika mechanika
numer
typ
koniec
rodzaj
pojazdu pojazdu
napr.
naprawy
autobusy
010 IK280.37
03.2003 NC
rocznik 1992
Paweł Adamus

Bydgoszcz
Tabor
T Po NG wyjechał skład 334+335. Donosimy takŜe, Ŝe remonty bieŜące przeszły składy 336+337 i
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volvo, a sporą partię skreślanych ikarusów sprzedało.
Większa partia trafiła do ZNA w Bralinie, a kilka sztuk
zostało odkupione przez Autotram. I oto przed świętami, gdy z racji wzmoŜonych zakupów na liniach
Centrum Bielany zwiększa się częstotliwości, na
„darmobusach” pojawiły się czerwone ikary z empekowskimi numerami taborowymi. W tym samym
czasie na linii 706 dalej jeździł autobus w barwach Centrum Bielany – sytuacja zaiste absurdalna.
Ostatecznie pomarańczowy ikar wrócił do obsługi
„darmobusów”, Autotram przejął zaś równieŜ drugą
brygadę 706-tki, a gdy – w związku z rozpoczęciem
odkładanego remontu ulicy – trasa zatramwajów wydłuŜyła się, równieŜ kolejną, trzecią brygadę. Kierowane tam autobusy początkowo pokazywały się
jeszcze z oryginalnymi numerami, które dość szybko
zostały starannie zatarte i na burtach ikarusów znalazły się nowe numerki, kontynuujące niefortunny numer pierwszego z nich.
Obecną flotę ikarusów 280 naleŜących do Autotramu przedstawiam poniŜej:
nu- poprzemalowanie
mer dnio
10001 nauka pomarańczowe
jazdy* (Centrum Bielany)
10002 5208
biało-czerwone
(stare MPK)
10003 5253
Ŝółto-czerwone
(nowe MPK)
10004 5274
Ŝółto-czerwone
(nowe MPK)
* – były numer MPK nieustalony

przydział
Centrum Bielany – Kozanów
linia 706
linia 706
linia 706

Paweł Więcek

ś w i a t a
273+274, zaś wszystkie tramwaje jeŜdŜą w malowaniu firmowym.
Piotr Tomasik

Bytom
Tabor
A Miejscowy PKM zakupił kolejne dwa ikarusy 280
z Gdyni, które otrzymały numery 7248 i 7249.
Bartosz Mazur

Cieszyn
Tabor
A Na liniach autobusowych Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Cieszynie spotkać moŜna od początku
lutego autobus marki Autosan A844MN Stokrotka,
który znalazł się tymczasowo w posiadaniu Miejskiego Zakładu Komunikacji w zastępstwie jelcza M101I162 – a raczej jego, wysłanego na badania homologacyjne, silnika Euro 3 produkcji Iveco. Prototypowy,
niskopodłogowy autosan kursuje na większości linii w
mieście do 28.02.
Jakub Jackiewicz

Chrzanów
Linie
A Związek Komunalny Komunikacja Międzygminna
w Chrzanowie poinformował, Ŝe planuje w roku 2003
przeprowadzić postępowanie przetargowe w trybie
zamówienia publicznego na wykonanie usług przewozowych. Dotyczy ono niŜej wymienionych linii:

-

336, 342 i L począwszy od lutego;
317, 332 i K od kwietnia;
308 i 340 od maja;
331, F i 361 od czerwca;
318 i 349 od lipca;
309, 323 i 339 od sierpnia;
315, 341, P, 345 i 346 od września;
325, 330 i 334 od października;
329 od listopada.
Andrzej Soczówka

Częstochowa
Tabor
A Dostarczone do Częstochowy solarisy nie poprawiły, niestety, zgodności rozdysponowania taboru
z rozkładami jazdy. WciąŜ regularnie widuje się klasyczne jelcze M11 czy teŜ wszystkie odmiany ikarusów na rozkładach planowo niskopodłogowych, podczas gdy solarisy pojawiają się na „dziwnych” liniach –
choćby 31, 65, 70. Tymczasem ilostan taboru częstochowskiego MPK Sp. z o.o. sukcesywnie się kurczy.
Dostawie 9 krótkich solarisów towarzyszyła kasacja
kilku przegubowców; spółka planuje teŜ sprzedaŜ w
drodze ogłoszonego właśnie przetargu kilku jelczy
M11 i ostatniego zachowanego ikarusa 260. Zmniejszenie ilości autobusów jest jednak planowane i wiąŜe
się z oszczędnościami – władze firmy liczą, Ŝe kasując tabor przestarzały, zwiększą procentowy udział
nowocześniejszego i zaoszczędzą na remontach.
Rafał Lamch

Gdańsk
Tabor
A Ogłoszono przetarg na remont kapitalny dwóch
ikarusów 260 i jednego ikara 280.
T Swą słuŜbę techniczną rozpocznie wkrótce
105N-9005’’, woŜący wcześniej numer 1218’’. To
wagon techniczny zajezdni Nowy Port, a zastąpi wysłuŜonego 105N-9005, znanego niegdyś jako 05901’’
ex-06214.
Krystian Jacobson

Gliwice
Tabor
A 16, 17 i 23.01. zaobserwowano testowego, a być
moŜe zastępczego, bliŜej niezidentyfikowanego białego MANa jeŜdŜącego na liniach PKM Gliwice. We
wspomniane dni kolejno odwiedził linie 187, 676,
702. Z daleka niczym się nie róŜnił (z wyjątkiem koloru i trochę innego wyświetlacza) od pozostałych MANów.
Maciej Łoś

GOP
Tabor
A Luty i marzec przynosi zmiany przewoźników na
kilku liniach autobusowych kursujących na zlecenie
KZK GOP w Katowicach. Od 01.02. linię 155 obsługuje firma Usługi Przewozowe Henryk Polak z Chorzowa (wcześniej przez 3 miesiące tymczasowo kursowały tam błękitne peerki z firmy Transkom Piekary
Śląskie, a przed Transkomem straszyły wehikuły naleŜące do PUH Delta z Bytomia). Pan Polak wygrał
równieŜ przetarg na obsługę S-11, S-12 i S-13 –
bezpłatnych linii kursujących do hipermarketu Tesco
w Rudzie Śląskiej, obsługiwanych jednym autobusem. Do tej pory na wspomnianych liniach oglądaliśmy jelcza M11 z PKM Bytom Sp. z o.o. RównieŜ od
01.02., po kolejnym uniewaŜnionym przetargu, zmienił się tymczasowy przewoźnik na liniach 752 i 753,
wiodących do CH Plejada w Miechowicach koło Bytomia. Na linie te wraca firma Meteor Jaworzno, a

przestają tam kursować autobusy wspomnianego
wyŜej Henryka Polaka. Od 01.03. Polak Ŝegna się z
obsługą linii 215. Zastąpi go tam firma słynnego Henryka Zagozdy.
Linie
A Od 29.01. ze względu na sypiący się wiadukt
drogowy nad Wschodnią Obwodową GOP w ciągu
ulicy Długiej na granicy Kosztów i Dziećkowic (dzielnice Mysłowic), wprowadzono zmiany tras linii 66 i
266. Linia 66 skrócona została do relacji Katowice –
Kosztowy. Po obsłuŜeniu przystanku Kosztowy Plac
Wolności autobusy jechały do przystanku Kosztowy
Oświęcimska, gdzie zawracały na „rondku”. Dalej w
kierunku Dziećkowic uruchomiono komunikację zastępczą – linię 966 obsługiwaną przez dwa krótkie
autobusy (z tego jeden tylko w godzinach szczytu).
Autobusy kursowały objazdem: zjeŜdŜały z ulicy Długiej na Wschodnią Obwodową i zawracały w najbliŜszym moŜliwym miejscu (w stronę Dziećkowic na pętli Kosztowy Zajazd – specjalnie na tę okazję uruchomionej, a w kierunku Kosztów – na węźle z autostradą A4) i wjeŜdŜały z powrotem po drugiej stronie
wiaduktu. Później autobusy te jechały mniej więcej
zgodnie z rozkładem jazdy linii 66, czyli część kursów
kończyła się na pętli Imielin Autostrada, część na
przystanku Golcówka ZPW, a kilka wydłuŜonych było
do pętli Imielin Most. Linię tę obsługiwał oczywiście
PKM Katowice O/Mysłowice. Linia 266 natomiast
kursowała okręŜnie: od Wesołej lub Brzezinki do
Kosztów po stałej trasie, a następnie przez Kosztowy
Zajazd, Dziećkowice, Golcówkę i Imielin z powrotem
do Kosztów i dalej juŜ dotychczasową trasą. 08.02.
nastąpiły kolejne zmiany w organizacji ruchu – poniewaŜ zamknięto objazd wytyczony przez węzeł autostradowy, linia 966 uległa likwidacji, natomiast autobusy linii 66 kursują podobnie jak 266: okręŜnie od
Kosztów przez Kosztowy Zajazd, Dziećkowice, Golcówkę i Imielin, a później od Kosztów stałą trasą do
Katowic.
A Poza tymczasowymi zmianami w Kosztowach,
od 08.02. KZK GOP wprowadza jedną zmianę stałą.
Zmiana ta polega na skierowaniu większości kursów
linii 995 z Bierunia do przystanku Mysłowice Towarowa. Dotychczas dojeŜdŜała tam tylko część kursów, a pozostałe kończyły się na pętli Mysłowice
Rzemieślnicza. Teraz do pętli autobusy dojadą tylko
w trzech kursach w ciągu dnia.
Jakub Jackiewicz

Kraków
Linie
A Od 08.02. MPK Kraków zmieniło rozkłady jazdy
autobusowych linii 105, 125, 129, 130, 139, 177, 179,
425, 439, 477. Zmiany w większości ograniczyły się
korekty czasów odjazdów, jednakŜe linie 125, 425,
177, 477 przeŜyły pewne metamorfozy. Właśnie o
nich piszemy poniŜej.
A Linia 425 uległa przemianowaniu na 125 w relacji Biskupńska – Szpital Rydygiera, będąc tym samym pierwszą jednokierunkową linią w całej chyba
historii MPK w Krakowie! Planiści tłumaczą, Ŝe taki
zabieg ma na celu zwiększenie wykorzystania linii
125/425 na trasie ze śródmieścia do Nowej Huty.
A Zmian nie ominął charakter linii 177/477, bowiem
od 08.02. przestały być okręŜnymi o przeciwnych kierunkach. Autobusy linii 177 podąŜają teraz z Kleparza Nowego przez 29 Listopada do ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej I i z powrotem po tej samej trasie. Linia
477 natomiast kursować będzie jak dotychczasowo
do ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej I przez Prądnicką i DoŜynkową; powrót tą samą trasą.
Krzysztof Utracki
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Lublin
Tabor
Tr Remonty lubelskich trolejbusów są w tej chwili
praktycznie wstrzymane. Były warszawiak, obecnie
822, niebawem powędruje do lakierni. Drugi remontowany „obcy” trolejbus jest juŜ prawie gotowy – zostało tylko wykończenie. To najprawdopodobniej wóz
numer 826 pomalowany na biało. Oba wykonano, jak
donosiliśmy wcześniej, w nowej technice: z laminatowymi górnymi przodami.
Linie
A 07.02. po ponad dwutygodniowej przerwie powróciły linie mikrobusowe 76 i 77. Zostały przejęte
przez MPK, przez co na obu liniach – dotychczas
prywatnych – obowiązują bilety tego przewoźnika.
Przy okazji zmieniono przebieg tras, likwidując kursy
sobotnie i niedzielne. 76 stała się linią okręŜną o trasie: Parysa (Węglin) – Kraśnicka – Bohaterów Monte
Cassino – Wileńska – Głęboka – Sowińskiego – Poniatowskiego – Popiełuszki – Długosza – Racławickie
– Sowińskiego – Głęboka – Wileńska – Bohaterów
Monte Cassino – Kraśnicka – Parysa. Natomiast nowa linia 77 prawie w całości pokrywa się z 16-tką,
prowadząc z os. Szymonowica ulicami Abramowicką
– Kunickiego – Mickiewicza – Długą – Wyzwolenia –
Krańcową – Drogą Męczenników Majdanka – Fabryczną – Unii Lubelskiej – Kalinowszczyzną – Turystyczną do ul. Kasprowicza.
Rafał Tarnawski, Maciej Zyśko

Łódź
Tabor
T Pod koniec stycznia roboczy wagon GT6 numer
509, który w sierpniu dostarczono do Łodzi z Bielefeld, oznaczony został nowym numerem – 92002.
Jednocześnie zmieniono teŜ oznaczenie technicznej
eNce 96 na takie, jakie miała poprzednio – 92096.
T 30.01. wprowadzono w Łodzi do ruchu piętnastego, ostatniego Cityrunnera. Wagon o numerze
1213 wyruszył w swój pierwszy kurs o 15:51 z pętli
Augustów jako pociąg 10/7, podmieniając skład 805N
(Elin) 1930+1931. W taki właśnie sposób zakończył
się w Łodzi montaŜ Cityrunnerów.
Magazyn 995
07.02. Awaria wodociągowa na rogu ulic Kolumny i
Bronisin spowodowała rzadką w Łodzi sytuację komunikacyjną – podział trasy jednej linii na dwie części. Od godziny 15:00 autobus 71 od strony krańcówki Chojny dojeŜdŜał tylko do skrzyŜowania Bieszczadzka/Kolumny i ul. Kolumny oraz Rzgowską powracał na pętlę; od strony krańca Tatrzańska trasa
kończyła się na starej krańcówce Tomaszowska/Kolumny.
07.02. Niezbyt udaną jazdę próbną odbył wagon
803N-36 z MKT. Około godziny 16:15 zdefektował w
Alejach Kościuszki między aleją Mickiewicza a Zamenhofa, powodując kilkunastominutowe wstrzymanie ruchu w kierunku północnym. Ruch w osi alei
Mickiewicza odbywał się bez zakłóceń.
Łukasz Stefańczyk, Sławomir Zamuszko

Płock
Rozmaitości
! 28.01. przykre zdarzenie przy kontroli biletów w
autobusie Komunikacji Miejskiej Płock spotkało młodą pasaŜerkę. Kontrolerzy z firmy Arsen oskarŜyli jadącą do szkoły autobusem linii 11 uczennicę o fałszerstwo legitymacji szkolnej. Zatrzymali legitymację i
wypisali pasaŜerce mandat. Okazało się, Ŝe nie mieli
racji, bowiem w szkole potwierdzono jej obecność na
liście uczących się. Arsen odesłał wraz z przeprosi3

nami dokument właścicielce. Miesięcznie kontrolerzy
firmy wypisują około 1200 mandatów, z czego mniej
więcej 300 spraw dotyczy właśnie fałszowania dokumentów.
Jakub Putyra

Poznań
Tabor
A W przegubowych neoplanach i solarisach zmieniono akustyczny system zapowiadania przystanków
(w SU18 „serii Big Brother” dopiero go załoŜono) na
taki sam jak w piętnastometrowych neoplanach czy
przegubowych MANach. Zmiana sprowadza się do
tego, Ŝe zamiast sygnału „ding dong” funkcjonuje melodyjka, Ŝywo przypominająca pewien dźwięk z... systemu operacyjnego Windows. Lektor zapowiadający
przystanek pozostał ten sam, jednak jakość nagrania
wydaje się być nieco gorsza. Sądząc po wyrównywaniu standardów: czyŜby MPK znów zamierzało
uraczyć pasaŜerów nachalną reklamą dźwiękową,
znaną do tej pory z innych autobusów?
T 06.02. po naprawie głównej wyjechał skład
105Na+105NaD 304+305. Otrzymał standardowo
statyczną przetwornicę, nową kabinę motorniczego
oraz inne śliczne detale charakterystyczne dla NG
początku XXI wieku: między innymi sympatyczne,
zielone guziki słuŜące do otwierania drzwi. O tych
ostatnich „zapominali” co poniektórzy motorowi, w
pierwszych dniach kursowania składu namiętnie wietrząc wagony – jak na luty nie jest to najmądrzejszym
pomysłem.
T Ustosunkowując się do ostatnio panującej tendencji: „za stodwójki [skasowane – przyp. red.] przyjdą Combino”, chcemy przypomnieć, Ŝe wiek wagonów typu 1G i 2G, a takŜe części GT6 i GT8 zbliŜa
się do emerytalnego. Niesie to za sobą niebezpieczeństwo gwałtownego spadku ilostanu tych wagonów, a w konsekwencji – nie daj BoŜe – uruchomienia dziennego. Miejmy nadzieję, Ŝe Combino powiększą – a nie wyrównają – stan liczebny poznańskich tramwajów, a Ŝebyśmy mogli spać spokojnie,
za kaŜdą skasowaną stodwójkę przybędą najlepiej
trzy wagony niemieckie lub nawet holenderskie. Zanim pojadą do Rumunii...
Linie
A 01.02. sieć supermarketów Hypernova uruchomiła bezpłatną linię autobusową. Linia obsługiwana
jest jednym autosanem H9-35, kursuje z częstotliwością godzinną po trasie: Hypernowa [pisownia oryginalna z rozkładu jazdy – przyp. red.] – Naramowice –
Naramowicka – Włodarska – Naramowicka – Serbska – Piątkowska – Hypernowa.
A Za komunikatem MPK: Od dnia 10.02. pilotaŜowo uruchomiona zostanie nowa linia autobusowa 98
kursująca na trasie: Os. Jana Sobieskiego – Szymanowskiego – Opieńskiego – Umultowska – Dzięgielowa – Kampus UAM Morasko. Autobusy tej linii kursować będą w dni robocze w godzinach od 6:30 do
20:00 z częstotliwością 12-minutową, w soboty w godzinach od 07:18 do 18:00, a w dni świąteczne w godzinach od 07:18 do 15:20 z częstotliwością około 18
minut. Z ostatniej chwili: przeprowadzony przez
zwiadowców „Przystanku” rekonesans wykazał, Ŝe
pierwszego dnia na frekwencję nie moŜna było zbytnio narzekać.
Magazyn 995
27.01. Wcześnie rano volkswagen polo, który jechał lewym pasem ul. Bukowskiej (od Roosevelta)
przytarł się do jadącego po prawej w tę samą stronę
nerwoplana 1320 (A/5). Następnie lewy bok pogiął
sobie o drugi wagon składu 106+105, który jako 15/7
pomykał na Budziszyńską. To się nazywa znaleźć się
4

między młotem a kowadłem! Oba pojazdy MPK, mimo nieznacznych uszkodzeń, po kilkunastu minutach
wyruszyły w dalszą drogę.
27.01. W godzinach 15:32–15:52 częściowo nieprzejezdne było skrzyŜowanie ulic Dąbrowskiego i
Roosevelta. Zawiniło zapadnięte łoŜe lewej iglicy jednej ze zwrotnic. Przez dalszy kwadrans tramwaje linii
1, 4, 8, 9 i 13 kierowano objazdem przez ul. Gwarną
– Św. Marcin i Roosevelta. Po doraźnej naprawie
ruch całkowicie wznowiono ograniczając w tym miejscu prędkość do 5 km/h. Przez następne 10 minut
jeszcze ręcznie kierowano ruchem. Właściwą naprawę zwrotnicy wykonano dopiero w nocy.
28.01. W okolicach os. Tysiąclecia zapalił się silnik
na pierwszym wózku drugiego wagonu 1/11 (skład
122+121) pomykającej na Junikowo. Dzielna motornicza rozprawiła się z ogniem przy pomocy pokładowej gaśnicy, a następnie kontynuowała jazdę do
przystanku Os. Lecha. Tam tramwajem zajęli się
pracownicy pogotowia technicznego, którzy po 10
minutach skierowali go do zajezdni. Łącznie pozostałe pociągi zostały opóźnione o 25 minut.
30.01. Niezła heca miała miejsce rankiem na pętli
Górczyn. 56/2 (ikarus nr 1150) nie wykonało kursów
o 4:25 i 5:05, a 75/1 (takŜe hungar, tyle Ŝe 1156) o
4:48. Za 1156 miał pojechać autobus obsługujący
nockę N42/1. A wszystko dlatego, Ŝe intensywne
opady śniegu i ujemna temperatura zmieniły pętlę w
ślizgawkę i wspomniane autobusy nie mogły ruszyć z
przystanków. Wezwano więc piaskarkę, która uwolniła ikara 1150 (1156 udało się oswobodzić jeszcze
przed jej przyjazdem).
30.01. Na rondzie Rataje o godzinie 12:05 zablokowały się hamulce w wózkach tatry nr 406 (12/6).
Mimo interwencji pogotowia technicznego, vozidlo po
20 minutach – zamiast na os. Sobieskiego –przez
Zawady (tam uzupełniono olej) pojechało w ramiona
mechaników z S3.
30.01. Oj, kiepsko się mają poznańskie stodwójki...
Awaria pierwszej przetwornicy unieruchomiła wóz nr
41 (4/8) w pobliŜu skrzyŜowania ulic Zamenhofa i Piłsudskiego. Po kwadransie tramwaj zjechał do zajezdni.
01.02. Drugi raz narozrabiał skład 122+121. Teraz
przy skrzyŜowaniu Kórnickiej i Jana Pawła II, gdy jechał na Górczyn jako 5/7, zapaliła się w jego drugim
wagonie instalacja niskiego napięcia oraz spalił rozrusznik. Przybyli na miejsce pracownicy pogotowia
technicznego zuŜyli dwie gaśnice, a następnie, po
dokonaniu przełączeń, skierowali skład do zajezdni.
Przez pół godziny pozostałe bimby jeździły objazdem
przez GTR.
01.02. O godzinie 14:07 na pętli Sobieskiego z torów wyskoczyła pierwsza oś ostatniego wózka tatry
nr 404 (12/3). Miało to miejsce na łuku wyjazdowym z
zewnętrznego toru na drugi peron. W trakcie interwencji Kruppa, to jest w godzinach 15:33–15:40, wyłączono prąd w sieci. Przygotowano do wyjazdu nawet 2 zatramwaje, ale na szczęście nie okazały się
potrzebne. Po wstawieniu tatra zjechała na tor odstawczy pętli. Tam się jej dokładnie przyjrzeli pracownicy zakładów HCP.
02.02. Helmuta 651, który rano wyjeŜdŜał z zajezdni Gajowa na 7/5 spotkała niemiła niespodzianka
na skrzyŜowaniu Głogowskiej i Hetmańskiej. Zwrotnica umoŜliwiająca skręt w lewo po porostu zamarzła.
Po 10 minutach ten i kilka następnych skręcających
tramwajów postanowiono skierować przez zajezdnię
Głogowska. Usterkę szybko usunięto i potem ruch
odbywał się normalnie.
02.02. Od godziny 22:46 do 23:16 przed zamkniętymi zaporami przejazdu kolejowego na ul. Umultow-

PRZYSTANEK 3 (28)

skiej stała sobie pszczółka 1251 (87/3), nie mogąc
dotrzeć do RóŜanego Potoku. 10 minut tkwił takŜe
autobus 87/2. Dopiero dzięki interwencji słuŜb PKP
zapory udało się podnieść.
03.02. Późnym wieczorem przez 40 minut dla
tramwajów był nieprzejezdny most Bolesława Chrobrego w kierunku Śródki. Na torowisko bowiem wtargnęło cięŜarowe audi AG. Usunęła je pomoc drogowa.
04.02. Ponownie na torowisku tramwajowym mostu
Bolesława Chrobrego wylądował samochód. Tym razem, dla odmiany, było to cinquecento, skutkiem
czego w godzinach 20:17–20:36 bimby nie kursowały
w stronę Śródki. Torowisko oczyściła pomoc drogowa.
05.02. Rano na pętli Budziszyńska wykoleił się cofający zestaw 218+215 (6/11). Z torów wyskoczyła
pierwsza oś drugiego wagonu. Do czasu wstawienia
wagonu na tory, czyli przez 18 minut, pętla była nieczynna, a pozostałe tramwaje kierowano do Junikowa.
05.02. Krótko przed godziną 10 na rondzie Śródka
zderzyły się dwa tramwaje. 1/4 (skład 194+193), zamiast skręcić z Wyszyńskiego w prawo w Jana Pawła
II, pojechała prosto i rozbiła lewy bok pierwszego wozu skręcającej w przeciwnym kierunku 16/1 (skład
200+199). Na skutek uderzenia wykoleił się pierwszy
wózek wagonu 194 (wstawili go pracownicy pogotowia technicznego), zaś w wozie 200 zbiła się szyba
za kabiną motorniczego i rozdarła blacha na odcinku
3 m. Do bilansu strat naleŜy dopisać jeszcze uszkodzony przez pantograf wagonu 200 izolator sieci i
wgniecione przednie lewe naroŜe wagonu 194. Po 10
minutach tramwaje jadące od ronda Rataje zaczęto
kierować na Zawady. Przez ponad 20 minut nie kursowały bimby od strony pl. Wielkopolskiego, a w
przeciwną stronę o kwadrans dłuŜej. Z ronda Śródka
do Al. Marcinkowskiego uwracały 2 zatramwaje.
05.02. O wpół do jedenastej na ul. Serbskiej zwarła
się instalacja elektryczna w pulpicie stodwójki nr 33,
która jako 4/6 właśnie wyruszyła z Połabskiej. Po interwencji mechaników z pogotowia technicznego zjechała do zajezdni przy ul. Fortecznej.
06.02. Za skrzyŜowaniem Grunwaldzka/Słonecz-na
jadąca na Starołękę 13/12 (skład 294+295) potrąciła
18-latka, który przebiegał przez ulicę. Młodzieniec
wpadł na prawy bok pierwszego wagonu przed drugimi drzwiami. Przerwa w ruchu trwała 25 minut.
09.02. WyjeŜdŜający z miejsca postojowego zajezdni Kacza przegubowy MAN nr 1088 podczas
skrętu w prawo lewym bokiem (przed przegubem)
uderzył w budynek myjni. Na skutek zdarzenia w pojeździe zbiła się szyba i rozerwało poszycie. Porządnie oberwał teŜ budyneczek – uszkodzony został
tynk, ocieplina i płytki.
09.02. Na pętli Budziszyńska rano wykoleiła się
ostatnia oś drugiego wagonu składu 338+339, który
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Sklep modelarski „Pantera”, ul.
Gąsiorowskich 3, tel. 866-46-42,
poleca modele:
- kolejowe,
- lotnicze,
- pancerne,
- inne.
W sklepie „Pantera” otrzymacie
bezpłatnie Przystanek.

A

pojawił się tam gościnnie jako rezerwa czynna. Do
zdarzenia doszło na torze zewnętrznym w trakcie cofania tramwaju. Zawinił uszkodzony krzyŜak. Do czasu naprawy wydano zakaz cofania tam tramwajów.
Wykolejony drugi wagon wjechał w tory wciągnięty
przez pierwszy. Przez 13 minut wszystkie pozostałe
tramwaje kierowano do Junikowa.
Rozmaitości
A Od 08.02. przywrócono normalne funkcjonowanie przystanków Szpitalna (w stronę centrum) i Małe
Garbary (w stronę Bałtyku). Ich naprawa, czyli usunięcie kolein wyglądających jak fale na Bałtyku w
czasie sztormu, polegała na zalaniu dziur łatkami asfaltowymi. W przypadku tego drugiego przystanku
kostka brukowa poprzecinana pasami asfaltu wygląda teraz mało estetycznie... Aby jednak zatoczki nie
posłuŜyły pasaŜerom zbyt długo, prace wykonywano
przy ujemnych temperaturach powietrza pośród leŜącego śniegu. Nadal nieczynny pozostaje przystanek
Al. Marcinkowskiego (w kierunku Bałtyku).
T Dnia 06.02. jako rezerwa na linii 8 pojawił się
skład 140+141; nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, Ŝe za całą informację pasaŜerską starczały tablice kierunkowe.
Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzed. obecna
reklama reklama
autobusy
1323 barwy MPK Panorama
Firm
1404 barwy MPK Big Star
1408 barwy MPK Big Star
1411 barwy MPK Big Star
tramwaje
118-117 Claudia/Naj barwy MPK
134+135 Ardo
barwy MPK
162+161 Auchan
barwy MPK
210+209 LG
LG
296+297 LG
LG
334+335 barwy MPK LG GSM

A 01.02. zmienił się rozkład jazdy linii 54. W dni
powszednie zmiany dotknęły kursów wydłuŜonych do
Zakładów Mięsnych. Dodatkowo 2 kursy wydłuŜono
takŜe w dni świąteczne oraz przyspieszono godzinę
pierwszego odjazdu w dni świąteczne.
T Od 03.02. przyspieszono odbywające się w dni
powszednie poranne podmiany solówek na składy na
linii 9. Obecnie składy pojawiają się juŜ o godzinie 7,
a nie – jak poprzednio – po 9. Pierwsza podmiana
następuje o 7:04 na kursie w kierunku Potulickiej.
Magazyn 995
21.01. Na skrzyŜowaniu ul. Przylesie i ul. Lutyków
autobus linii 73 jadący w kierunku Basenu Górniczego zanotował bliskie spotkanie z matizem. Pechowcem okazał się nowy MAN NL223 numer 2202 z SPA
Dąbie. Rozbity przedni prawy róg wymagał wizyty w
serwisie fabrycznym MANa, gdzie autobus trafił
03.02. Razem z nim pojechał tam inny MAN, prawdopodobnie 2201, który został trafiony w bok. Kursował tenŜe tylko 48 dni...
Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzed. obecna
uwagi
reklama reklama
tramwaje
706+709 Claudia/Naj barwy zakł. Jacek Kalicki, Olaf Skrzymowski

uwagi

Świerklaniec
naklejana
naklejana
naklejana
odnowa
odnowa
po 320+321

Adam Białas, Adam Konieczka, Łukasz Nowicki,
Maciej Rudzki

Słupsk
Linie
A 03.02. zawieszono linię autobusową 3, która dotychczas kursowała na trasie Siemianowice – Słupsk.
Wojciech Lemański

Szczecin
Tabor
T Częste ostatnio awarie wagonów 102Na sprawiły, Ŝe do łask powróciły niemierzyńskie helmuty.
Oprócz typowej dla nich linii 11, pojedyncze egzemplarze moŜna spotkać ostatnio na liniach 3, 4 lub 12,
na kursach obsadzanych zwykle stodwójkami.
Linie
A Od 20.01. skrócona została trasa darmobusu
711 kursującego dotychczas z Reala do Os. Bukowego i śydowiec. Autobusy dojeŜdŜają teraz tylko do
pętli w Podjuchach, a zaoszczędzony w ten sposób
czas wykorzystują na dodatkowy kurs do Os. Bukowego. Po przeanalizowaniu rozkładu jazdy realowskich linii łatwo moŜna zauwaŜyć, Ŝe obie linie obsługuje jeden autobus z PKS Szczecin, wykonujący kursy spod Reala w następującej kolejności:
- 710 Niepodległości;
- 711 Os.Bukowe;
- 711 Podjuchy;
- 711 Os.Bukowe.

Magazyn 995
27.01. Właśnie tego dnia zachciało się w Bytomiu
palenia... autobusowi marki Jelcz 120M numer 1427
z PKM Świerklaniec. Wielkie to szczęście, Ŝe mimo
poŜaru nikt z pasaŜerów nie ucierpiał.
Bartosz Mazur

Tczew
Tabor
A ZKM Connex Tczew wzbogacił się o 10 uŜywanych autobusów marki Volvo B10LE. Są to 7-letnie
pojazdy ze Skandynawii. Zastąpiły wysłuŜone juŜ ikarusy 260.04; tym samym zakończono ekspolatację
ikarów w mieście, a odsetek autobusów niskopodłogowych wzrósł z 2% do 25%.
Wojciech Lemański

Warszawa
Tabor
A Właśnie doniesiono nam, Ŝe z powodu niedoboru krótkich ikarów w zajezdni R-5 Inflancka, zakład
ten moŜe juŜ wypuszczać „historyczną” solówkę numer 2 na nocki. Miejmy nadzieję, Ŝe mająca wkrótce
nadejść dostawa gniotów z R-13 Stalowa (Stalowa
dostanie nowe midi-MANy) zmieni ten stan rzeczy.
T śoliborski wagon 105N2k/2000-2107 (drugi ze
składu) od grudnia 2002 r. ma nietypowy pantograf
połówkowy typu OTK-2. Przede wszystkim główny
pręt jest o przekroju owalnym, tak jak w pantografach
Stemmanna. Poza tym w górnym „trójkącie” nie ma
dwóch krzyŜujących się linek. BliŜsze analizy wykazały teŜ, Ŝe istnieje odmiana OTK-2 z dolnym ramieniem o przekroju owalnym/okrągłym. W sumie naliczono tych odmian cztery. Wszystkie jednak podciągnięte są pod typ OTK-2, TW nie wydzieliło osobnych
podtypów. Taki sam odbierak posiada teŜ wolska
bulwa 2096, która w tym samym okresie co 2107 połamała swojego Stemmanna Fb-700.
T Jeszcze w grudniu zeszłego roku dwie historyczne berlinki (403 i 445) trafiły do warsztatów T-3 w
celu montaŜu hamulców szynowych. Jednocześnie w
wagonie 445 miano takŜe wymienić niektóre blachy
poszycia. Oba wagony mają przejść coś na kształt
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małego remontu (bo trudno to nazwać regularnym
NG). W celu ustalenia wszystkich szczegółów, w dniu
23.01. odbyło się w tej sprawie spotkanie Zarządu
KMKM-u z kierownikiem mokotowskiej zajezdni, w
której stacjonują zabytkowe wozy.
T Przedstawiamy kilka nowinek dotyczących trzeciego modernizowanego właśnie składu 2008+2009.
Potwierdziły się doniesienia, Ŝe będzie on miał pudła
4-drzwiowe (podobnie jak skład 2006+2007). W dniu
22.01. udało się w końcu uruchomić wagon 2009 i
wykonać nim krótką jazdę po hali warsztatów T-3.
Jak zwykle nie obyło się bez „drobnych” problemów
(kłopoty ze sterownikiem napędu i z przetwornicą),
jednak powyŜsze zdaje się sugerować, iŜ wreszcie
sprawy zaczęły iść we właściwym kierunku i moŜemy
z optymizmem oczekiwać pojawienia się składu na
mieście.
T Kolejne informacje z T-2. W dniu 23.01. pocięto
tam do końca wagon 738 (nie ma juŜ po nim najmniejszego śladu). Do pocięcia ustawiono natomiast
616. Dzień później wagon był juŜ cały poprzecinany,
ale jeszcze się na zawalił. Na placyku stał takŜe
105Nb-1382, a między halami 13N-777. Dnia 28.01.
po wozie 616 zostały juŜ tylko smętne resztki na hałdzie. Ostatnie dwa wagony do 10.02. pozostały nienaruszone, poniewaŜ psikusa spłatała pogoda.
T Stały punkt programu, czyli składy 13N na linii
23. W dniu 29.01. na tejŜe linii zagościł 804+809 w
barwach zakładowych. Jednak zakład R-4 śoliborz
na tym nie poprzestał i ciągle robi nam kolejne prezenty. I tak w dniu 06.02. na linii 23 zagościły aŜ dwa
składy 13N. Od samego rana na 23/4 jeździł
424+404 (w reklamie), a równo w południe dołączył
do niego takŜe na 23/5 796+797 (w barwach zakładowych) wysłany na podmianę za stopiątkę (szerzej
o tym w Magazynie 995). Za to dzień późnej na „zakazanej dla parówek” linii pomykał sobie 719+827.
T 07.02. na linii 17 (015 dodatek) w popołudniowej
zmianie B zagościła „Ŝaba” – zmodernizowany skład
13N 821+818. Dotychczas Ŝabka jeździła tylko na 15,
a wcześniej takŜe na 33 i 45.
T 06.02. zakład R-4 śoliborz zrobił niemiły prezent.
Na swoją jedyną 7 brygadę linii 26 obsługiwaną zazwyczaj przez wagony 13N (miłośnicy juŜ się o to postarali!) wysłał „bociana” 105Nm 1470+1469.
T W dniu 04.02. na linii 1 (brygada 7) zaobserwowano u-boota nr 3010. Niestety, około godziny 18:00
raczył on zdefektować przed pętlą Nowe Bemowo i
został do niej dopchnięty przez innego kolegę z tego
samego gatunku (taki widok często się nie zdarza!).
Dzień później na jedynce widziano stoszesnastkę o
numerze 3011. Tak więc wkrótce się okaŜe, czy były
to tylko jednorazowe wybryki R-2 Praga (choć stoszesnastki na tej linii widywano sporadycznie juŜ
wcześniej), czy teŜ niskopodłogowce zagoszczą na
1-ce na dłuŜej. Najprawdopodobniej w ramach „nadmiaru przegubów spowodowanego feriami” (m.in.
zawieszenie linii 44) R-2 wysyłała niskopodłogowce
na swoją planową brygadę wysokopodłogową.
T 05.02. R-1 Wola odebrała z remontu wagony
105Na 1130+1131, którym przeprowadzono NG I.
Wagony te posiadają juŜ typowy dla stopiątek układ
hamulcowy czyli hamulce szczękowe, poniewaŜ podczas naprawy usunięto w nich dość tandetny układ
hydrauliczny Hanning & Kahl. Tak więc R-1 dopięła
swego i nie będzie juŜ musiała co chwila naprawiać
tego wadliwego systemu.
T śoliborski wagon 13N-491 (dotychczas jeŜdŜący
w składzie jako drugi) podczas swojej NG będzie miał
dorobioną kabinę motorniczego. Zostanie wyposaŜony teŜ we wszystkie inne urządzenia (m.in. Tadiran,
elektryczne lusterko, wycieraczkę), które pozwolą mu
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stać się wagonem pierwszym. Krok ten spowodowany
jest chęcią posiadania przez R-4 jeszcze jednego
uniwersalnego wozu, który w razie potrzeby będzie
mógł jeździć „na pierwszego”.
T Wozy 13N, które przeszły juŜ naprawy NG II w
warsztatach T-3 mają z tyłu wnętrza montowane osłony listew zaciskowych (tzw. tacki). Są one podobne
jak w stopiątkach, tylko mniejsze.
T Począwszy od weekendu 08–09.02. zajezdnia R1 Wola zaczęła wysyłać na miasto więcej swoich trupiastych wozów oznaczonych jako 10xx. Dotychczas
w soboty i niedziele królowały bulwy i tyrystory. Powód
tej decyzji jest prozaiczny. Mianowicie wozy 105Na w
większości pomalowane są w reklamy i muszą wyjeździć miesięcznie pewną ilość zakontraktowanych
umowami godzin. Za to 105N2k i 105N2k/2000 reklam nie mają, więc od teraz zasadniczo większość
tych wagonów w weekendy będzie stać w zajezdni.
Linie
A Zmiana przebiegu kilku linii autobusowych kursujących po Ursynowie i Mokotowie, która nastąpiła niespełna dwa miesiące temu (szczegóły w Przystanku
numer 26) okazała się nietrafiona. W ostatnich tygodniach do siedziby ZTM-u napłynęło bardzo duŜo postulatów, które mają na celu poprawienie funkcjonowania komunikacji miejskiej w tym rejonie miasta. Biorąc pod uwagę najczęściej powtarzające się propozycje oraz dokonane pomiary napełnień w autobusach,
przygotowany został projekt zmian, o którym za chwilę. Nowością godną pochwały jest fakt poddania szerokiej konsultacji społecznej proponowanych zmian.
KaŜdy moŜe przesłać swoją opinię na ich temat za
pomocą poczty elektronicznej lub listownie do siedziby
ZTM w Warszawie. Oto, jak w całości przedstawia się
konsultowany projekt; podkreśleniem wyróŜniono propozycje korekt tras:
- linia 136 – korekta trasy: Dw. Zachodni – Aleje Jerozolimskie – rondo Zesłańców Syberyjskich – Bitwy Warszawskiej 1920 r. – Banacha – świrki i Wigury – Sasanki – Marynarska – Postępu – Bokserska – Gotarda – Rzymowskiego – Dolina SłuŜewiecka – aleja KEN – Surowieckiego – Romera –
Herbsta – Pileckiego – Ciszewskiego – Kiedacza –
Nugat – Indiry Gandhi – Pileckiego – Płaskowickiej
– Natolin Płn.;
- linia 165 – korekta trasy: Ursynów Płd. – Ciszewskiego – Cynamonowa – Płaskowickiej – Puławska
– Poleczki – Wyczółki – Łączyny – nawrót na pętli
Wyczółki – Łączyny – Wyczółki – Poleczki – Wyczółki – Kłobucka – Bokserska – Gotarda – Orzycka
– Modzelewskiego – aleja Wilanowska – Metro Wilanowska;
- linia 179 – korekta trasy: Metro Wilanowska – aleja
Wilanowska – Puławska – Dolina SłuŜewiecka –
aleja KEN – Surowieckiego – Romera – Herbsta –
aleja KEN – Ciszewskiego – Dereniowa – Indiry
Gandhi – Rosoła – Belgradzka – aleja KEN – Przy
BaŜantarni – Rosoła – Wąwozowa – Metro Kabaty
(powrót: Wąwozowa – Stryjeńskich – Przy BaŜantarni – aleja KEN);
- linia 193 – korekta trasy: Ursynów Płd. – aleja KEN
– Ciszewskiego – Nowoursynowska – Wałbrzyska –
Puławska – Dolina SłuŜewiecka – aleja KEN – Jastrzębowskiego – Ursynów Płn.;
- linia 306 – likwidacja (zastąpienie przez linię 136);
- linia 312 – likwidacja (zastąpienie przez linię 179);
- linia 513 – propozycja przekształcenia w linię zwykłą 114 wraz z korektą trasy: Os. Kabaty – aleja
KEN – Wąwozowa – Rosoła – Przy BaŜantarni –
Stryjeńskich – Belgradzka – Rosoła – Płaskowickiej
– Cynamonowa – Indiry Gandhi – Rosoła – Ciszewskiego – Nowoursynowska – Dolina SłuŜe6

wiecka – aleja Sikorskiego – Sobieskiego – Belwederska – Aleje Ujazdowskie – pl. Na RozdroŜu –
Aleje Ujazdowskie – pl. Trzech KrzyŜy – KsiąŜęca –
Ludna – Solec – Dobra – Tamka – most Świętokrzyski – Sokola – Jagiellońska – Targowa – Zamoyskiego – Lubelska – Dw. Wschodni/Lubelska.
W projekcie zmian umieszczono takŜe proponowane
częstotliwości kursowania ww. linii. Podsumowując:
przygotowany projekt moŜna uznać za „idący w dobrym kierunku”. Po pierwsze: obejmuje on tylko linie,
co do których było najwięcej zastrzeŜeń. Mają szanse
zniknąć linie zazwyczaj woŜące powietrze (306 i 312).
Jednocześnie zostałoby zachowane status quo linii,
które cieszą się sporą popularnością, a więc: 195,
503, 504 czy 505. Po drugie: poprawiłaby się komunikacja wielu rejonów Mokotowa i Ursynowa. Wymieńmy choćby: całodzienne połączenie z Hospicjum Onkologicznym przy ul. Pileckiego (linia 136), połączenie
osiedli na SłuŜewcu z metrem (linia 165), całodzienne
skomunikowanie z metrem ul. Rosoła oraz bezpośredni dojazd z ul. Puławskiej na osiedle Jary (linia
179), poprawę komunikacji osiedla Stokłosy (linia 193)
czy bezpośrednie połączenie ul. Nowoursynowskiej i
SGGW z Traktem Królewskim (linia 513 (114)). Pozostaje więc czekać na efekty konsultacji.
A Prace kanalizacyjne spowodowały, Ŝe od dnia
27.01. od godziny 23:00 do odwołania została zamknięta dla ruchu ul. Hłaski. Fakt ten spowodował
skierowanie autobusów linii 157 i 606 na następujące
trasy objazdowe:
- linia 157 – od pl. Wilsona ulicami: Mickiewicza –
Klaudyny i dalej stałą trasą (w obu kierunkach);
- linia 606 – od skrzyŜowania Popiełuszki/Krasińskiego ulicami: Krasińskiego – pl. Wilsona – Mickiewicza – Klaudyny i dalej bez zmian (w kierunku
pętli Chomiczówka);
- linia 606 – od skrzyŜowania Klaudyny/Rudzka/
Mickiewicza ulicami: Mickiewicza – pl. Wilsona –
Słowackiego – objazd wokół stacji benzynowej przy
skrzyŜowaniu ulic Słowackiego/Potocka/Gdańska –
Popiełuszki i dalej własną trasą (w kierunku pętli
Bokserska).
A Z uwagi na zakończenie ferii od 10.02. wznowiono kursowanie linii: tramwajowych 44, 46 i 47 oraz autobusowych 302, 307, 308, 312, 322, 327, 356, 384,
415 i 416. Tego samego dnia przywrócono takŜe rozkłady sprzed 27.01. dla linii: 121, 163, 164, 460, E-1,
E-2, E-3 , E-5, 708, 715 oraz 806. Wyjątkiem była linia
tramwajowa 16, która ponownie pojawiła się na ulicach juŜ 08.02.
A Obfite opady śniegu oraz nieprzejezdność drogi –
miejscami leŜały nawet półmetrowej wysokości zaspy
śnieŜne – a co za tym idzie trudności w poruszaniu się
autobusów spowodowały, Ŝe od dnia 06.02. od godziny 17:30 do odwołania autobusy linii 703 zostały wycofane z końcowego odcinka trasy tzn.: Kajetany:
Rolna – Szamoty: szamocka droga – Wólka Kosowska: Nadrzeczna – Kosów: Nadrzeczna – Kosów i
skierowane od skrzyŜowania szosy katowickiej i ul.
Rolnej: szosą katowicką – Sienkiewicza – Kościelną
do pętli Pl. Poniatowskiego w Nadarzynie. Trasa ta
będzie obowiązywała aŜ do czasu oczyszczenia drogi
przez gminę z ciągle nawiewanego z pól śniegu. A
powodem takiej decyzji ZTM-u był zakopany na pętli
w Kosowie jeden z ikarusów 435 z R-7 Woronicza.
Notabene dyspozytor nie wykazał się zbyt duŜą inteligencją wysyłając autobus z napędem na tylną oś w
tamte rejony w tak złą pogodę...
Magazyn 995
20.01. Na skrzyŜowaniu ulic Wolskiej i Redutowej o
godzinie 16:56 doszło do kolizji wolskiego składu
105N2k 2064+2065 linii 46 z daewoo nexia. Samo-
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chód został „poniesiony” w głąb torowiska o kilka dobrych metrów – spowodowało to 28-minutowe zatrzymanie w obu kierunkach. Wagon 2064 z pokiereszowaną częścią lewego przodoboku wkrótce ewakuował się do zajezdni R-1 Wola, gdzie przez kilka dni
był łatany.
22.01. O godzinie 16:15 wolska bulwa 2090+2091
(26/17, kierunek Os. Górczewska) na rogu ulic Powstańców Śląskich i Górczewskiej zderzyła się z samochodem osobowym marki Renault, którego kierowca nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. W wyniku
zdarzenia wykolejeniu uległ pierwszy wózek wagonu
2090 oraz uszkodzeniu wygrodzenie torowiska. Po
wstawieniu (bez uŜycia dźwigu) wózka, ruch wznowiono. W międzyczasie (od godziny 16:30 do 16:44)
tramwaje linii 8, 10, 26 i 46 zawracane były na Cmentarzu Wolskim. Straty po wypadku były dość znaczne:
autko nadawało się tylko na złom (jego kierowca został ranny), za to tramwaj miał rozbity przód oraz
uszkodzony prawy bok.
22.01. Gdy jeszcze nie skończono „sprzątać” na
Górczewskiej, to na skrzyŜowaniu alei Jana Pawła II z
ulicą Stawki doszło do dość powaŜnego zderzenia
wóz w wóz. O godzinie 16:31 zderzyły się tam dwa
Ŝoliborskie składy 13N, poniewaŜ motorniczy jednego
z nich nie zachował bezpiecznej prędkości. Wagony
458+408 (35/7) najechały na stojący na przystanku w
kierunku centrum skład 688+689 (33/6). W wyniku
zderzenia ranne zostały 3 osoby. Ze względu na
uszkodzenia oba składy zjechały do zakładu R-4 śoliborz. Bardzo uszkodzony skład 458+408 zjeŜdŜał w
asyście dźwigu, który przybył na miejsce prosto z ul.
Górczewskiej. Zatrzymanie trwało 55 minut (do godziny 17:26). Za to od godziny 17:06 tramwaje linii 16,
17, 19, 33 i 35 kierowano od ronda Zgrupowania AK
Radosław ulicą Okopową i aleją Solidarności do Kina
Femina, gdzie większość linii wracała na swoje podstawowe trasy. Tylko linia 35 takŜe skręcała w prawo i
aleją Jana Pawła II – rondem ONZ – ulicami Chałubińskiego oraz Nowowiejską docierała do pl. Zbawiciela i dalej własną trasą podąŜała do Metra Wilanowska. W czasie objazdu w alei Solidarności tworzyły się
potęŜne korki tramwajowe, poniewaŜ do kursujących
tamtędy normalnie linii 13, 23, 26, 32 i 46 doszło pięć
kolejnych. Składy stały aŜ do ul. śelaznej, występowały trudności ze skrętem w prawo „na Feminie” (liniowo
nic tam nie skręca), a dodatkowo tramwaje jadące na
wprost i skręcające z objazdu przeplatały się i co
chwila trzeba było przestawiać ręczną zwrotnicę. To
tylko wydłuŜało czas przejazdy przez ruchliwe skrzyŜowanie. Wypadek był jednym z powaŜniejszych w
ostatnim czasie. Wagon 458 ma całkowicie rozbity
przód, za to w składzie 688+689 uszkodzeniu uległ tył
drugiego wagonu oraz pogięte zostały sprzęgi międzywagonowe.
28.01. Przed godziną 19:30 na ul. Prostej (tuŜ za
rondem ONZ) pod koła pierwszego wagonu mokotowskiego składu 105Ne 1400+1399 linii 10 dostał się
przebiegający na czerwonym świetle po przejściu dla
pieszych męŜczyzna. Człowiek ten znalazł się pod
pierwszym wózkiem wozu 1400 i Ŝeby go spod niego
wyciągnąć potrzebna była interwencja dźwigu. Gdy
zabieg się udał, męŜczyznę w stanie krytycznym
przewieziono do szpitala – wkrótce potem zmarł. Zatrzymanie ruchu trwało ponad półtorej godziny. Ponadto wagon 1399 blokował dwa pasy jezdni ulicy
Prostej – spowodowało to powaŜne utrudnienia w ruchu kołowym. W czasie usuwania skutków wypadku
linia 10 kursowała objazdem przez aleję Jana Pawła
II, skręcała przy Kinie Femina w lewo i aleją Solidarności docierała do ul. Wolskiej, do swojej podstawowej trasy.

28.01. Parę minut przed godziną 9:00 rano mokotowski skład 105Na 1160+1128 linii 36 podciął na
skrzyŜowaniu alei Niepodległości z ulicą Nowowiejską
swojego kolegę z zajezdni – 105Nf 1426+1425, który
obsługiwał linię 15. W wyniku zdarzenia wykolejeniu
ulęgły drugi wózek wagonu 1426 oraz pierwszy wozu
1425. Drugi wagon stanął w poprzek skrzyŜowania i
kompletnie je zatarasował na około godzinę. Policja
wytyczyła objazdy. Straty: w 1426 pogięły się tylne fartuchy, a w 1425 połamał się pantograf, pogięły fartuchy, uszkodzona została takŜe rama podzderzakowa
oraz odgarniacz. Wóz 1426 zjechał o własnych siłach
solo na pl. Narutowicza, natomiast najbardziej uszkodzony wagon 1425 został tam przez ulice Chałubińskiego – aleję Jana Pawła II – rondo ONZ – aleję Jana Pawła II – aleję Solidarności – Towarową – rondo
Daszyńskiego – pl. Zawiszy i ul. Grójecką zaciągnięty
składem 105Na 1374+1373 zdjętym z linii 10. Potrójniak 1374+1373+1425 jechał tak naokoło, poniewaŜ
Pogotowiu Technicznemu (popularnie zwanemu
dźwigiem) łatwiej było wkoleić wagon na ul. Chałubińskiego niŜ na Nowowiejskiej. W czasie trwającego 102
minuty zatrzymania linie 2, 10, 15, 17, 19, 33 oraz 36
kierowane były na trasy objazdowe.
28.01. Po godzinie 10:00 na skrzyŜowaniu ulicy Puławskiej z Woronicza połówkowy „patyk” na pierwszym wozie połamał mokotowski skład 105Nm
1460+1459 linii 18 zmierzający w kierunku śerania
FSO. Uszkodzona została takŜe sieć, którą w niecałe
10 minut od przybycia naprawili sieciowcy. W sumie
zatrzymanie w obu kierunkach trwało około 15 minut i
utknęło w nim kilka składów linii 4, 18, 19, 33 oraz 35.
Uszkodzony skład zjechał (przez Puławską – Marszałkowską – Nowowiejską – aleję Niepodległości –
Rakowiecką – św. Andrzeja Boboli) do zakładu R-3 z
drugiego wagonu, jednak przez moment rozwaŜano
teŜ moŜliwość zawrócenia tego składu tyłem przez pętlę Wierzbno! Ostatecznie nie zdecydowano się na takie rozwiązanie, gdyŜ trzeba by klinować zwrotnicę
oraz pilotować wagony przez ruchliwą trzypasmowa
ulicę Puławską. Poza tym zawsze takie cofanie przez
zwrotnicę grozi wykolejeniem...
28.01. W godzinach popołudniowych przy skrzyŜowaniu alei Niepodległości z Nowowiejską doszło do
niegroźnego poŜaru pierwszego wagonu Ŝoliborskiego składu 13N 540’’+492 obsługującego linię 19. Gaszenie ognia zajęło nieco ponad 10 minut i po chwili
skład ulotnił się na R-4.
28.01. Przed godziną 19:00 na skrzyŜowaniu ulic
Puławskiej i Bukowińskiej powaŜnie zderzyły się dwa
samochody. Jeden z nich dachował i gdy juŜ zakończył piruety, uderzył w słup trakcyjny, a potem zatrzymał się (na szczęście na kołach) na torowisku tramwajowym, blokując ruch w obu kierunkach. Na tym
jednak nie koniec nieszczęść. Gdy juŜ autko definitywnie stanęło, wtem od strony ul. Woronicza nadjechał mokotowski skład 105Na 1178+1179 linii 35 i
uderzył w samochód. Na szczęście motorniczy widział
co się dzieje i juŜ wcześniej rozpoczął hamowanie,
dzięki czemu uderzenie nie było zbyt silne. Usuwanie
skutków wypadku trwało dość długo. W tym czasie linie 19, 35 i 36 kierowano ulicą Woronicza do awaryjnej pętli o tej samej nazwie, zlokalizowanej niedaleko
zajezdni R-3 Mokotów. TakŜe linia 33 dojeŜdŜająca na
Wyścigi inną trasą, była skracana juŜ na tej pętli. Za to
4 od Potockiej jeździła przez ulice Popiełuszki – aleję
Jana Pawła II – rondo ONZ – aleję Jana Pawła II –
Chałubińskiego – Nowowiejską do pl. Zbawiciela,
gdzie skręcała z powrotem w lewo, w kierunku Potockiej!
01.02. Koło godziny 11:00 nastąpiło kilkunastomi-

nutowe zatrzymanie w okolicach Ronda Zgrupowania
AK Radosław spowodowane przez brak napięcia w
sieci trakcyjnej.
03.02. Przed południem na rondzie Waszyngtona
praski skład 1142+1143 linii 25 jadący w stronę Annopola dosłownie skasował poloneza trucka (przejechał
po jego przedzie), którego kierowca był wycinany z
wraku przez StraŜ PoŜarną i po chwili w stanie bardzo
cięŜkim trafił do szpitala. Usuwanie skutków wypadku
trwało ponad trzy kwadranse i po tym czasie ruch
udroŜniono. Tramwaj z dość znacznie rozbitym przodem ewakuował się do zajezdni R-2, gdzie do dnia
dzisiejszego jest klepany.
05.02. Około 19:15 na skrzyŜowaniu ulic Międzyparkowej i Słomińskiego rozpędzone audi uderzyło w
lewą stronę drugiego wózka drugiego wagonu mokotowskiego składu 105Na 1256+1255 linii 18. W wyniku zderzenia ranni zostali kierowca i pasaŜer samochodu. Motorniczy nic nie wiedział o kraksie i odjechał
z pasaŜerami w kierunku śerania FSO. Za to skasowane autko zablokowało na 40 minut tor w kierunku
ulicy Andersa. Tramwaj zatrzymano dopiero w drodze
powrotnej i skierowano go na pętlę Potocka, gdzie załatwiano formalności z policją. WRD wyjaśnia sprawę.
Wagon 1255 miał tylko lekko uszkodzoną jedną z dolnych osłon przy drugim wózku. Przez noc zajezdnia
R-3 Mokotów doprowadziła go do porządku i następnego dnia moŜna go było podziwiać na linii 4.
06.02. Dokładnie o 7:06 w porannym szczycie Ŝoliborska bulwa 2104+2105 linii 15 narobiła gigantycznego zatrzymania na ulicach Andersa, Stawki oraz na
Międzyparkowej. Na wysokości ul. Wałowej w wagonie 2104 nawaliła przetwornica, która to z kolei „spsuła się” z powodu uszkodzonej klimatyzacji motorniczego, do której... napadało za duŜo śniegu! Początkowo próbowano uruchomić wagon, jednak po trzech
kwadransach zdecydowano się go zepchnąć przy
uŜyciu składu 13N 306+305 linii 36. W międzyczasie
rozłoŜono sprzęgi oraz otwarto wszystkie osiem osłon
na wózkach (bulwy mają wózki zasłonięte) w celu odpięcia luzowników. Zatrzymanie trwało dokładnie 47
minut i utknęły w nim 33 składy linii 2, 4, 6, 15, 18, 35 i
36. Resztę kierowano na trasy objazdowe. Gdy juŜ
wszystko ruszyło, uszkodzony skład zdecydowano się
o dziwo spychać na R-3 Mokotów (przez ulice Marszałkowską – Puławską i Woronicza), zamiast na pl.
Narutowicza. Tam udało się odpalić drugi wagon i
bulwa juŜ samodzielnie udała się na R-4. Gigantyczne
zatrzymanie w godzinach szczytu – setki ludzi spóźniły się do pracy – wywołało taka burzę, Ŝe dyrekcja TW
wydelegowała swojego „człowieka”, który miał dopilnować, by na R-4 dokładnie wyjaśniono sprawę.
06.02. O godzinie 11:59 na ul. Obozowej (przy Magistrackiej) Ŝoliborski skład 105Na 1182+1183 (23/5)
potrącił 22-latka, który nagle wtargnął na torowisko.
Zatrzymanie trwało 16 minut i utknęło w nim 7 składów. Po wznowieniu ruchu feralny skład udał się na
R-1 Wola, skąd po załatwieniu formalności z policją
pojechał do macierzystego zakładu.
06.02. Same centrum miasta – skrzyŜowanie ulic
Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. Po godzinie 9:05 w
ruszający z przystanku Ŝoliborski skład 105Na
1200+1201 linii 15 (kierunek Okęcie) przyłoŜył samochód osobowy, który wjechał na skrzyŜowanie przy
czerwonym świetle. Tramwaj został trafiony w lewy
bok pierwszego wagonu i z powodu uszkodzeń
(zniszczone poszycie lewego boku) musiał zjechać do
zajezdni. „Blachosmród” oddalił się z miejsca zdarzenia, ale policja jest juŜ na jego tropie.
06.02. Przed południem jedna z praskich stopiątek
linii 3 (kierunek śerań Wschodni) dość solidnie skosiła
autko, które wymusiło pierwszeństwo przejazdu na
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skrzyŜowaniu ulicy Annopol z Inowłodzką. Ranni zostali kierowca oraz pasaŜer samochodu – obaj pochodzili z Azji. CzyŜby po raz pierwszy w Ŝyciu zobaczyli
tramwaj?
Rozmaitości
! W dniu 17.01. w sali konferencyjnej zajezdni R-3
Mokotów o godzinie 18:30 odbyło się nadzwyczajne
walne zebranie członków KMKM-u. Było ono kontynuacją poprzedniego, z 13.12.2002 r. Omówiono i
przegłosowano tylko wniosek o nadanie godności
członka honorowego kolegom: Julianowi Dąbrowskiemu, Bernardowi Kozłowskiemu, Leszkowi Pohorylesowi, Andrzejowi Szymiczkowi, Edwardowi Traczykowi oraz Dariuszowi Walczakowi. Zebrani zaakceptowali wniosek przez aklamację, więc głosowania juŜ
nie przeprowadzano. Honorowym członkom wręczono
kwiaty, dziękował im takŜe Zarząd Klubu. Atmosfera
była bardzo podniosła, kilku uhonorowanych wygłosiło
kilkuminutowe przemówienia z gorącymi podziękowaniami. Mówili takŜe o historii oraz początkach działalności Klubu w latach 80. ubiegłego wieku. NajdłuŜej
mówił prezes honorowy Dariusz Walczak, który w
prawie 15-minutowej mowie stwierdził, Ŝe kaŜdy członek tej organizacji wniósł swój wkład w dorobek Klubu
i gdyby nie ta praca, dziś nie mielibyśmy tego, co
mamy.
! Dnia 28.01. ZTM rozstrzygnął juŜ piąty z kolei
przetarg mający wyłonić firmę sprawdzającą bilety w
środkach komunikacji miejskiej. Wygrała go krakowska firma Zet-Ka. Teraz ZTM liczy na większą – o jakieś 10–15% – sprzedaŜ biletów. Początkowo (w
pierwszym półroczu) miasto będzie jednak nowej firmie dopłacać – najpierw 40% sumy wyegzekwowanych kar, potem 10%. Dopłaty są konieczne na rozruch firmy, która na początku poniesie dość duŜe
koszty. Umowa z Zet-ką zostanie podpisana na trzy
lata. ZTM wyposaŜy teŜ nowych kanarów w tzw. blachy. Właściciel Zet-ki zapowiada natomiast, Ŝe otworzy biuro swojej firmy w centrum Warszawy, gdzie pasaŜerowie będą mogli załatwiać wszelkie formalności.
Po raz kolejny nie udało się za to rozstrzygnąć przetargu na ściąganie od pasaŜerów zaległych mandatów. Dług gapowiczów wobec miasta sięga juŜ astronomicznej kwoty 60 mln zł. Przetarg trzeba było uniewaŜnić, poniewaŜ zgłosiła się tylko jedna firma – Kruk
z Wrocławia. Tylko ta firma zgłosiła się równieŜ w poprzednim przetargu, który został uniewaŜniony z tych
samych powodów. Czekamy na kolejne przetargi...
! Dowiedzieliśmy się, Ŝe po wstąpieniu Polski do
Unii Europejskiej (czyli po 2004 r.) Warszawa oraz
Śląsk dostaną łącznie 400 milionów PLN na rozwój
komunikacji zapisany w Narodowym Planie Rozwoju.
W Warszawie o podziale pieniędzy ma zdecydować
wice prezydent miasta Sławomir Skrzypek. Ale nie
dzielmy skóry na niedźwiedziu: władze Warszawy zapowiadają skonsultowanie wydania tych funduszy z
mieszkańcami. Ci za to są zgodni w opiniach – pieniądze te winny być wydane na dalszą budowę pierwszej linii metra oraz miejską obwodnicę.
! W nawiązaniu do informacji z poprzedniego numeru uzupełniamy, Ŝe „nowe” naklejki informujące o
terminie wycofania ze sprzedaŜy biletów kartonikowych z dniem 31.03. mają tym razem kolor niebieski.
Poprzednie były czerwone. Co ciekawe, niektóre zakłady naklejają jedne nalepki na drugie zamiast zrywać poprzednie. Wygląda to dość dziwacznie, bo
spod spodu przebijają stare daty.
T W dniu 15.01. zakład R-3 Mokotów zrobił „emkaemkom” bardzo miły prezent. Zapewne z powodu
braku sprawnych składów z serii 105N przed godziną
14:00 na 012/10 (dodatek) wyjechał skład 13N
7

483+386 w barwach zakładowych! Przypomnijmy, Ŝe
w zeszłym roku równieŜ zdarzył się taki przypadek,
kiedy to na brygadzie całodziennej jeździł 13N
541+401 (wcześniej trzynastek na tej linii nie było od
kilku lat). TakŜe tym razem „parówki” na 10 powodowały „małą” dezorientację pasaŜerów, którzy nie byli
do końca przekonani, czy to dycha! Niektórzy juŜ po
wejściu do wagonu skrupulatnie studiowali tablice z
przebiegiem trasy. Kilku współpracowników „Przystanku” miało przyjemność jechać ww. składem, jeden
z nich zaobserwował ciekawą reakcję trzech młodych
pasaŜerek, którym wyraźnie się gdzieś spieszyło. Gdy
tramwaj zatrzymał się na jednym z przystanków, któraś z panienek po przeczytaniu tablicy bocznej, na cały głos krzyknęła: „Aaaaaaa, dycha!”. O godzinie
18:51 dodatek zjechał do zajezdni. Trzymamy kciuki
za kolejne!
T Z okazji przypadającego w dniu 26.01. Światowego Dnia Trędowatych, po mieście w godzinach 11–
15 kursowała eNka numer 674, którą specjalnie z tej
okazji wynajęła Fundacja R. Follereau. Jej członkowie
kwestowali na rzecz ludzi pokrzywdzonych przez trąd.
Przejazd był bezpłatny. Na miejscu ustalana była takŜe trasa przejazdu. Dzięki namowom członków
KMKM-u, którzy społecznie obsługiwali wagon (motorniczy i konduktor), udało się odwiedzić róŜne ciekawe zakątki warszawskiej sieci tramwajowej, takŜe te
dość rzadko uczęszczane przez zabytki. Odwiedzono
m.in. pętlę śerań Wschodni, ulicę Stalową wraz z pętlą, nieuŜywany liniowo skręt w relacji Mokotów – Praga na dawnym rondzie Babka oraz specjalnie wjechano na pętlę OdrowąŜa, której w kaŜdej chwili grozi
fizyczna likwidacja.
T W nocy z 31.01. na 01.02. na torowiska ponownie
wysłano „przecieraki”.
T Od początku lutego zima dość znacznie daje się
we znaki wszystkim, takŜe tramwajarzom. W dniu
04.02. po raz pierwszy zaobserwowano na mieście
tramwajowe pługi zbudowane na bazie berlinek (m.in.
nr 2213). Dwa dni później na ul. Puławskiej torowisko
odśnieŜał wagon 2214, w innym miejscu widziano teŜ
pług o numerze P-15. Jednak apogeum ataku zimy
nastąpiło w dniu 07.02. Wtedy to spadło około 40 centymetrów świeŜego śniegu, dodatkowo wiatr usypywał
prawie dwa razy większe zaspy. Szerzej o ataku zimy
napiszemy w następnym numerze.
T Z początkiem lutego Tramwaje Warszawskie zlikwidowały większość stałych przydziałów dla „dodatkowiczów”. Spowodowane jest to zmianami w Kodeksie Pracy.
T Dnia 29.11.2002 r., z okazji zbliŜającej się 95
rocznicy uruchomienia w Warszawie tramwajowej
trakcji elektrycznej, dyrekcja TW podjęła decyzję o
społecznej zbiórce pieniędzy wśród pracowników
wszystkich działów TW na ufundowanie Sztandaru
Tramwajów Warszawskich. Zbiórka trwała do 15
grudnia i podobno uzbierano niezłą sumkę (niestety
jest nam ona na razie nieznana). JuŜ 26.03. (rocznica)
okaŜe się, czy sztandar udało się Tramwajom przygotować.
T Na najbardziej zniszczonym warszawskim torowisku na ul. Annopol (nieremontowane od swojego
powstania w roku 1971) juŜ kilka tygodni temu mniej
więcej przystanek przed pętlą śerań Wschodni lewa
szyna toru na małym fragmencie zupełnie oddzieliła
się od podkładów. Nie trzyma jej juŜ nawet pokaźnych
rozmiarów nakrętka mocująca. Sprawa była zgłaszana do Zakładu Torowo-Budowlanego, ale jak na razie
cisza i spokój. Czekamy więc na jakieś spektakularne
wykolejenie, poniewaŜ tramwaje na tym zapadniętym
juŜ torowisku rozwijają dość znaczne prędkości.
WKD Od dnia 17.02. (poniedziałek) pociągów wu8

kadki będzie mniej. Zarząd spółki WKD zdecydował
się na ograniczenie liczby na razie dwóch nocnych
kursów, które nie cieszyły się zbyt duŜym powodzeniem. W związku z tym pociągi: wyjeŜdŜający z Warszawy Śródmieście o godzinie 0:50 (w Grodzisku Mazowieckim był o godzinie 1:47) oraz wyjeŜdŜający z
Grodziska Radońska o godzinie 3:33 (w Warszawie
Śródmieściu był o godzinie 4:35), będą od 17.02. kursowały tylko i wyłącznie w nocy z piątku na sobotę, z
soboty na niedzielę oraz z niedzieli na poniedziałek.
Z pamiętnika lakiernika
numer
poprzed.
obecna
uwagi
pojazdu reklama
reklama
autobusy
2045 barwy zakł. Lingwista
tramwaje
140+208 Gala urodzin. TNT
I. Kwiatkowskiej
274+272 barwy zakł. TNT
473+291 TNT
barwy zakł.
718+827 Manti
barwy zakł.
1098+1099 LG – Flatron LG – telefony
komórkowe
1118+1119 LG – Flatron LG – Flatron
1144+1145 Apap
1150+1151 Septolete/
Bilobil
1162+1163 Spółdzielnia
Pracy Rentgenolog.
1168+1169 LG – Flatron

-

-

barwy zakł.
barwy zakł.

nowa
wersja
-

barwy zakł.

-

LG – telefony komórkowe
1176+1177 LG – Flatron LG – Flatron nowa
wersja
1194+1195 Apap
barwy zakł. 1234+1233 Leroy Merlin barwy zakł. 1387+1383 Septolete/ Bi- barwy zakł. lobil
1396+1395 LG – Flatron LG – Flatron nowa
wersja
1450+1449 Septolete/ Bi- barwy zakł. lobil
Z notatnika mechanika
numer
typ
koniec
rodzaj
pojazdu pojazdu napr.
naprawy
tramwaje
449 13N
03.02. NG2
482 13N
03.02. NG1
491 13N
30.01. NG2
739 13N
03.02. NG2
752 13N
03.02. NG1
815 13N
04.02. NG2
1062 105Na
31.01. NG1
1078 105Na
31.01. NG1
Robert Człapiński, Grzegorz W. Fedoryński,
Przemysław Figura, Jarosław Girstun, Tomasz
Igielski, Artur Jasik, Tomasz Kaczmarek,
Krzysztof Lipnik, Mariusz Mazek, mkm101,
Villard, Michał Wolański, ztm.news

Wrocław
Tabor
T Od paru tygodni po mieście wozi pasaŜerów wyremontowany we wrocławskim Protramie skład z zajezdni Borek – wagony 2328+2327. W drugim z nich,
jak na razie ostatnim odnowionym w tej zajezdni wa-
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gonie typu 105, na uwagę zasługują stare i podrapane, niewymienione szyby. Po dokładnym umyciu zostały po prostu zamontowane do drugiego wagonu.
Linie
A Awaria wiaduktu w ciągu ul. Chociebuskiej wprowadziła niemałe zamieszanie w komunikacji miejskiej
w Kuźnikach i w okolicy. Początkowo, zaraz po awarii,
wprowadzono objazdy minimalnie zmieniające trasy
autobusów przejeŜdŜających wiaduktem. Niestety,
oznaczało to dla wielu z nich sięgające pół godziny
opóźnienia, spowodowane oczekiwaniem na licznych
w tej okolicy przejazdach kolejowych i liczne protesty
skarŜących się na to mieszkańców. Dla uniknięcia tego zaczęto korygować objazdy. Wpierw 01.02. trasę
zmieniły autobusy linii 136 – zamiast przebijać się
przez Kuźniki i Nowy Dwór ścinają teraz drogę przez
niedawno otwartą estakadę w ciągu obwodnicy śródmiejskiej. Zmiana powitana gorąco przez wielu, stała
się natychmiast źródłem masowych protestów mieszkańców Nowego Dworu, którzy w ten sposób stracili
bezpośrednie połączenie z Carrefourem i Pilczycami
oraz części mieszkańców zachodniego Kozanowa –
stracili połączenie z Nowym Dworem. Jako następna
zmiany doczekała się linia 139, którą od 10.02. skrócono do Nowego Dworu (kursy do śernik omijają teraz
Kuźniki). Tym razem wzbudzi to zapewne protesty
mieszkańców Kuźnik, którzy w ten sposób stracili
najwaŜniejsze swoje połączenie z miastem (juŜ drugą
linię po 609, która Kuźniki omija począwszy od uszkodzenia wiaduktu). Jak widać, trudno dogodzić wszystkim. W tej chwili wiadomo, Ŝe feralnym wiaduktem nie
przejedzie juŜ Ŝaden autobus – do wiosny ma zostać
zakończony doraźny remont, po którym zostanie
przywrócony wyłącznie ruch samochodów osobowych
i pieszy. Kapitalnego remontu nie będzie, tańszym
rozwiązaniem okazała się rozbiórka wiaduktu i zbudowanie go od nowa...
Mariusz Sondel, Paweł Więcek
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Czy „dwa pokoje z kuchnią” wrócą do Poznania?
Wspólnie z „Gazetą Wyborczą” KMPS rozpoczął
batalię o odzyskanie wagonu P1D-388, popularnie
zwanego „dwa pokoje z kuchnią”. Opisując pokrótce:
w 1988 roku w związku z zamiarem utworzenia Ogólnopolskiego Muzeum Komunikacji Miejskiej w Krakowie, na mocy odgórnej decyzji ostatni wagon P1D wyjechał z Poznania, aby stać się jednym z eksponatów
mającego powstać muzeum. Plany utworzenia ogólnopolskiego muzeum jednak nie wypaliły i „dwa pokoje z kuchnią” przestały najpierw kilka lat pod wiatą na
terenie zajezdni Nowa Huta, by później znaleźć się w
szopie po starej zajezdni tramwajowej przy ul. Św.
Wawrzyńca, gdzie znajdowało się Muzeum InŜynierii
Miejskiej. Wagon juŜ 15 lat stoi w niezmienionym,
złym stanie i na dzień dzisiejszy Krakusy nie mają realnych planów co do jego odbudowy. Dlatego korzystając z okazji, jaką są obchody 750-lecia lokacji Poznania, podjęliśmy próbę odzyskania ostatniego zachowanego przedwojennego wagonu, który został
wyprodukowany w warsztatach PKE przy ul. Gajowej i
przez ponad 40 lat kursował po poznańskich torach.
Szczegóły i opis przebiegu naszej akcji przedstawię
Wam w następnym numerze.
Krzysztof Dostatni
Częstochowa

Trochę po nowemu,
trochę po staremu
czyli krótka rozprawa o kolejnej rewolucji
w Częstochowie na dwa głosy pisana
Częstochowa szykuje się do kolejnych zmian w
układzie tras komunikacyjnych. Wejdą one w Ŝycie
dwuetapowo – od 1 marca i od 1 kwietnia. Jedną z
nowin są narodziny dwóch linii:
- 29 kursującej po trasie: Fieldorfa „Nila” – aleja Wyzwolenia – Sosabowskiego – Michałowskiego – aleja Wyzwolenia – Kiedrzyńska – Dekabrystów –
Okulickiego – Św. Krzysztofa – Cmentarz św. Rocha;
- 35 pokonującej trasę: Jesienna – Rakowska – Limanowskiego – Okrzei – Łukasińskiego – aleja Pokoju – aleja Wojska Polskiego – Legionów – Hallera.
Prócz tego przeobraŜone zostaną trasy linii 15, 17,
18, 23, 28 i 31. Nie dziwią głosy krytyczne i polemika z
autorami pomysłów. PoniŜej prezentujemy dwa ko-

mentarze dotyczące innowacji – Janusza Karlikowskiego i Rafała Lamcha.
Redakcja
W Częstochowie od marca znów szykuje się mała
rewolucja w układzie komunikacyjnym. Nie tak dawno
wprowadzone trasy w dzielnicy Trzech Wieszczów
znów ulegną zmianie. 17 nie zagości juŜ na Sobieskiego, ale pojedzie tak jak 14 i 30 zygzakiem przez
aleję Wolności. Lukę na Sobieskiego wypełnią autobusy linii 23, czyli będzie to kolejne ograniczenie częstotliwości w tym rejonie. Nie wpadł nikt na to, Ŝeby
przez Sobieskiego pojechało 33, a 30 choćby przez
Korczaka.
Na starą trasę wraca 28, znika natomiast z Parkitki
linia 18, która pojedzie do dworca PKP na Stradomiu,
ale niestety przez Pułaskiego, a nie –jak sugerował
Rafał Lamch – przez aleję Wolności i Sobieskiego. W
ten sposób będziemy mieć juŜ dwie linie woŜące powietrze od Stradomia do III Alei – 16 i 18.
Powstaje w końcu długo oczekiwane połączenie
Północy z Grabówką – linia 29, ale oczywiście pięknie
to tylko brzmi. Pętla końcowa ma być zlokalizowana
przy Cmentarzu św. Rocha, więc będzie to w zasadzie tylko połączenie Parkitki z Północą; na dobrą
sprawę na trasie mogłyby być góra trzy kursy w godzinach popołudniowych, wtedy gdy jedziemy odwiedzić znajomych, a później wracamy. Do Grabówki czy
Lisińca i tak trzeba będzie się przesiąść, podobnie jak
obecnie na Jana Pawła z 16 czy 25. Nie podejrzewam
nikogo w MPK o to, Ŝe skoordynuje rozkład 29 z rozkładem 32, tak Ŝeby przesiadka była moŜliwa na tym
samym przystanku. A tak niedaleko na Wręczyckiej
jest idealne miejsce na nową pętlę...
Co do tej linii, to za pomysłem Rafała Lamcha, połączyłbym ją z 11 i rozbił na 3 warianty, a nie na 2. Tak
jak Rafał sugerował, wszystkie szczytowe kursy puściłbym do Herbskiej, pozostałe do cmentarza Rocha,
a wybrane (kursy obsługiwane taborem krótkim) do
Fieldorfa. Mogłoby i być to oznaczenie „29”, ale ściśle
trzeba by skoordynować rozkład z 11.
Kolejna nowość to linia 35. Ma ona połączyć Jesienną z Legionów, czyli Błeszno i Raków z Zawodziem. Niestety, od Limanowskiego trasa tej linii
zleje się z nową trasą 31, która z alei Wojska Polskiego nie pojedzie Krakowską do centrum, ale przez Legionów oraz Faradaya i Mirowską. Jeśli juŜ, to widziałbym inne rozwiązanie, a mianowicie linię po trasie: Jesienna PK – Orkana – Jagiellońska – aleja Pokoju – Szpitalna – Olsztyńska – Legionów.
Proponowana trasa 35 i tak nie zaspokoi potrzeb,
jeśli chodzi o dojazd do Rynku, Stadionu i giełdy. Po
co dublować 31? A taka trasa przez Wrzosowiak i Raków oraz Dąbie mogłaby być ciekawa. MoŜna by teŜ
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puścić tę linię koło szkoły na Orlej, zapewniając tym
samym dojazd dzieci do szkoły z okolic Rejtana. Z
wprowadzonych w lutym zmian na szczególną uwagę
zasługuje między innymi fakt pojawienia się autobusu
20/03, który wykonuje tylko jeden kurs i to zjazdowy.
Jego trasa to: Bór (odjazd 8:36), następnie przez Jagiellońską dojazd do przystanku Niepodległości (techniczny przyjazd 8:44). Dla przeciętnego obserwatora
rozkładów kurs ten nie ma w zasadzie prawa bytu,
bowiem z Boru odjeŜdŜa o jeden (ten właśnie) kurs
więcej niŜ na tę ulicę przyjeŜdŜa. Autobus ten przed
wspominanym kursem obsługuje 34/01. Po przyjeździe na Jesienną o 8:34 i zmianie tablic staje się 20 i
ma 2 minuty na dojazd przez Grzybowską na Bór. W
ten sposób zminimalizowano ilość kursów „normalnych” 20 jako kursy szkolne przez Jagiellońską.
Warto zaznaczyć, Ŝe o 8:39 odbywa się kurs linii 20
zwykłą trasą przez 11 listopada. W okresie ferii zimowych na linię 22 powrócił autobus przegubowy zgodnie z oznaczeniami w rozkładzie. Tylko jednego dnia
na owym kursie był solaris Urbino 12. Po feriach niestety juŜ mamy tylko pięć krótkich, z czego dwa najczęściej obsługiwane są autobusami niskopodłogowymi. O ile w rozkładzie 22/04 jest przekreślony wpis
PG, oznaczający przeguba i poprawiony na KN, tak w
przypadku 22/05 jest tylko przekreślone PG, więc na
dobrą sprawę moŜe jechać cokolwiek. Podobnie ma
się rzecz z 18/01 w rozkładzie wakacyjnym, gdzie nie
ma Ŝadnego zapisu dotyczącego typu taboru, jednak
zawsze kurs ten jest obsługiwany autobusem niskopodłogowym, tak jak w rozkładzie roboczym. Solarisy
pojawiają się obecnie na wielu kursach, gdzie normalnie powinien być autobus wysokopodłogowy, ale to
naturalna kolej rzeczy skoro jeździ ich więcej niŜ
przewidują rozkłady. Nienormalne jest natomiast to,
Ŝe tam, gdzie powinny być „niskie”, pojawiają się nagminnie ikarusy 415.
Ostatnią zmianą, o której chciałbym wspomnieć, to
zmiana adresu internetowego MPK Częstochowa. Teraz
uŜytkownicy
goszczą
na
stronach:
www.mpk.czest.pl.
Janusz Karlikowski
Kolejne zmiany w układzie komunikacyjnym Częstochowy pozwoliły nieco „wyplątać się” z uciąŜliwości, jakie wprowadziła dla pasaŜerów lipcowa reforma.
Zmiana tras linii 19 w grudniu, 14 i 17 w styczniu oraz
18, 28 obecnie pozwoliła anulować wszystkie te zmiany, jakie w „Przystanku” nr 7 uznaliśmy za nie do przyjęcia. Pracownicy częstochowskiego MPK czytują
więc „Przystanek” zawzięcie – równieŜ w tamtym numerze sugerowaliśmy skierowanie linii 18 do dworca
PKP Stradom. Od tego czasu pomysł ten nie był nigdzie podnoszony – sugerowano raczej przywrócenie
1

trasy linii 18 sprzed reformy. Dzięki temu nie trzeba
byłoby odstawiać grudniowych kombinacji z linią 11,
którą odebrano dotychczasowym jej uŜytkownikom z
Zacisza. Rzecz jednak w tym, Ŝe zmiana tak radykalna, jak przywrócenie dawnej trasy linii 18 byłaby w
grudniu jeszcze niepolityczna – oznaczałaby wycofywanie się z reorganizacji – bądź co bądź dość drogiej.
Czytać zawzięcie – nie znaczy jednak uwaŜnie. Sugerowaliśmy bowiem wykorzystanie tej linii do połączenia dworca Częstochowa Stradom nie tylko z centrum
miasta, ale teŜ z dworcem Częstochowa Osobowa i
dworcem PKS. Przy okazji zniknąłby wciąŜ nierozwiązany problem poreformowego deficytu autobusów na
ulicy Sobieskiego.
Za wprowadzone obecnie zmiany naleŜą się ekipie
MPK słowa uznania – innowacje idą w dobrym kierunku. Nie ma jednak powodów do radości – gdyby
nie upartość autorów lipcowej przebudowy, którzy
przyznanie się do błędów traktowali jako utratę honoru, obecne zmiany nie musiałyby być przeprowadzane. Bo przecieŜ losy linii 18, 19 i 28 przypominają zabawę niebezpiecznymi zabawkami przez dzieci – ktoś
uparł się na przeniesienie linii 28 w „korytarz”, więc w
al. Armii Krajowej, gdzie pełniła bardzo waŜną rolę,
zastąpiono ją linią 18 (co nie wymaga komentarza,
zwłaszcza, Ŝe juŜ go wielokrotnie publikowaliśmy). W
konsekwencji zabrakło autobusu na 7 Kamienic i Św.
Jadwigi – pojechała więc tam linia 19, którą oczywiście szybko wycofano.
Uruchomienie linii 29 i 35 potraktowano jako zadośćuczynienie wobec mieszkańców za powstałe
wskutek reformy niedogodności. O ich uruchomienie
postulowano licznie w ramach przeprowadzanych
przez Biuro InŜynierii Transportu badań, jednak nikt
nie ma wątpliwości, Ŝe bez taboru klasy midi (a takowego MPK nie posiada) będą to linie deficytowe.
Szczególnie linia 29 wydaje się skazana na zagładę –
trasa zupełnie odbiega od oczekiwań pasaŜerów; nie
pojedzie nową, szybką arterią (ciąg ulic Obrońców
Westerplatte i Szajnowicza-Iwanowa), dodatkowo
zwiedzi mocno klucząc całe dzielnice Północ i Tysiąclecia, co w przypadku takiej linii jest jednak uzasadnione. ToteŜ trudno się spodziewać chętnych, zwłaszcza spośród posiadaczy biletów miesięcznych, na
jazdę linią o tak długiej trasie i tak rzadko kursującą –
poza szczytem częstotliwość będzie oscylować wokół
jednej godziny. Odmiennie rzecz się ma z linią 35 –
równieŜ odbiega od oczekiwań pasaŜerów, myślących
chyba raczej o połączeniu Zawodzia z Rakowem
przez Dąbie, przyznać jednak trzeba, Ŝe MPK wybrało
rozwiązanie ciekawsze. Dzięki niemu z Rakowa i
Ostatniego Grosza będzie moŜna szybko dotrzeć do
Urzędu Skarbowego, a zachęcającą częstotliwość
zapewni skierowanie podobną trasą linii 31, o ile rozkłady zostaną skoordynowane.
Przekształcenie linii 34 ze szczytowej w stałą dowodzi, Ŝe jej uruchomienie to jeden z lepszych pomysłów reformatorów. Szczytowe autobusy linii 20, zamiast krąŜyć po bezludnych ogródkach działkowych,
dotarły jako 34 do sporego osiedla i to szybciej, niŜ linie 26 i 27. Zwiększenie podaŜy miejsc na tej linii powinno spowodować dalszy jej rozwój, a być moŜe niedługo pojawią się na niej przegubowce...
Warto zwrócić uwagę, Ŝe zmianom towarzyszy
zwiększenie ilości zadań przewozowych – rozkłady linii 17, 18, 23 i 28 nie zmieniły się znacząco, tymczasem do obsługi linii 29 potrzebne będą dwa autobusy.
Podobnie w przypadku innowacji kwietniowych – potrzebny będzie jeden autobus do obsługi linii 35, a
szczytowe autobusy linii 34 staną się całodziennymi.
Tymczasem nie moŜna ich zabrać z rozkładów, które
ulegną zmianie, gdyŜ na linii 31 jest... tylko jeden au2

tobus. Prawdopodobnie jednak w połowie marca zakończy się okres bezpłatnych linii hipermarketu Tesco
obsługiwanych przez MPK; niejasny jest teŜ póki co
los obsługi komunikacyjnej gminy Blachownia.
Rafał Lamch
Kraków

eNką po Krakowie
Dotychczas w Krakowie nie było czynnego zabytkowego wagonu typu N. MPK posiadało tylko doczepny wóz typu ND o numerze taborowym 538.
Pewna szansa na historyczną eNkę pojawiła się kilka
lat temu, gdy MZNT wyremontował ex-szczeciński
wagon typu N1. Nadano mu tymczasowy numer 107.
Wagon ten pomalowany w krakowskie barwy pojawił
się nawet na mieście z doczepką 538, jednak nadal
był w posiadaniu MZNT i po pewnym czasie został
sprzedany do Warszawy. Doczepka 538 wyjeŜdŜała
jeszcze kilka razy wraz z zupełnie niepasującym do
niej wozem SN2.
Jesienią 2002 roku podjęto decyzję o remoncie
technicznej eNki o numerze 2001 (był to numer nadany jej przez właściciela – MZNT; taki sam numer ma
jeden z wozów typu NGT6). Pochodzący z 1956 roku
wagon został odtworzony według standardu panującego w Krakowie w latach 70. XX wieku. Dlatego teŜ,
pomimo Ŝe jest to wóz typu N, posiada szereg modernizacji, jakim poddawane były od 1968 roku wszystkie
krakowskie eNki – chociaŜby automatycznie odsuwane drzwi, znajdujące się juŜ tylko po jednej stronie
wagonu. Po zakończeniu remontu został on wpisany
na stan MPK Kraków jako wóz historyczny i otrzymał
numer taborowy 20.
26 stycznia 2003 roku odbyła się oficjalna prezentacja wagonu połączona z inauguracyjnym przejazdem
dla miłośników po krakowskiej sieci tramwajowej. Organizatorem był Krakowski Klub Modelarzy Kolejowych.
W zajezdni Podgórze miłośnicy zaczęli się pojawiać
juŜ około godziny 9:00. Po zrobieniu zdjęć wagonu na
terenie zajezdni, punktualnie o 9:30 wyruszyliśmy na
miasto. W składzie z wagonem jechała oczywiście
doczepka 538, a na pierwszy fotostop z tablicami linii
0 zatrzymaliśmy się na ul. Rzemieślniczej.
Ulicami Wadowicką, Kalwaryjską, Krakowską, Św.
Gertrudy, Westerplatte i Lubicz udaliśmy się na rondo
Mogilskie, dając okazję do zrobienia fotek na moście
Piłsudskiego. Na rondzie Mogilskim załoŜono specjalnie przygotowane na tę okazję boczne tablice nieistniejącej juŜ od lat linii 0, aby po chwili po jej trasie pomknąć na Małe Błonia – taką nazwę nosiła dawniej
pętla Cichy Kącik.
Z przystankami na fotostopy pod Barbakanem oraz
na ul. Piłsudskiego tramwaj dotarł na Małe Błonia. Po
chwili przerwy jechał juŜ przez plac Wszystkich Świętych, rondo Mogilskie i aleję Jana Pawła II do Nowej
Huty. I tu nie zabrakło fotostopów – zatrzymywaliśmy
się na Alejach 3 Maja, pl. Wszystkich Świętych, ul.
Mogilskiej oraz alei Solidarności.
W zajezdni Nowa Huta nastąpiła kolejna zmiana tablic, tym razem na linię 27. Przygotowano cały komplet, włącznie z kółkiem na dachu i tabliczką z numerem brygady 27/05. Po zrobieniu zdjęć w zajezdni pojechaliśmy na pętlę Walcownia. Później trasą linii 27
przez CAHTS, Kopiec Wandy, aleję Jana Pawła II, ul.
Lubicz i Długą do Dworca Towarowego. Liczne fotostopy w tej części trasy były szczególnie ciekawe, bo
w pobliŜu Huty, gdzie czas jakby się zatrzymał w latach 70....
Z Dworca Towarowego ulicami Długą, Basztową,
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Westerplatte, Św. Gertrudy, Krakowską, Kalwaryjską i
Wadowicką tramwaj zjechał do zajezdni Podgórze. Po
drodze skład coraz bardziej się wyludniał, do samej
zajezdni dojechało juŜ tylko kilka osób. Około godziny
15:00 wagony wjechały do hali zajezdni.
Imprezę musimy uznać za bardzo udaną. Pomimo
złej pogody w eNce panowała wspaniała atmosfera,
pogoda nie przeszkodziła takŜe w wykonywaniu zdjęć.
Podziękowania naleŜą się takŜe organizatorom za
świetne przygotowanie imprezy. Miejmy nadzieję, Ŝe
takich wydarzeń będzie więcej, a zabytkowa eNka
będzie się pojawiała na mieście jak najczęściej.
Paweł Paruch
Łódź

Mruczanka o tym, jak
nocą w Łodzi tramwajem
przejechać się dano
Nocna komunikacja tramwajowa jest tworem, który
w większości polskich miast pozostał juŜ tylko wspomnieniem. Z tramwajami nocnymi jako pierwsi poŜegnali się Warszawiacy. Czasy kapitalizmu przyniosły
stopniową likwidację nocnych tramwajów w Łodzi,
Krakowie, Szczecinie, Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu
– tu jednak wraz z otwarciem PST ponownie uruchomiono komunikację nocną (jedną linię). Ostatnimi bastionami utrzymującymi nocne tramwaje pozostały
jeszcze Częstochowa, Wrocław i GOP, lecz i tam
przyszłość nocnej komunikacji szynowej jest niepewna.
Nową „świecką tradycją” wśród miłośników komunikacji miejskiej stało się organizowanie imprez uświęcających rocznice zawieszenia kursowania nocnych
tramwajów. Powód do świętowania moŜe niezbyt
chlubny, ale cóŜ, nie zawsze datę uruchomienia nocnej komunikacji da się jednoznacznie ustalić, a dla miłośników nocnych imprez kaŜdy powód do świętowania jest dobry.
Pierwsi wpadli na taki pomysł Szczecinianie, organizując imprezę w noc z 3 na 4 grudnia 1999 roku, w
trzecią rocznicę likwidacji tamtejszych nocnych tramwajów. Dwa lata później, z 15 na 16 grudnia dziesiątą
rocznicę likwidacji nocnej komunikacji tramwajowej
uczczono w Poznaniu. W tym roku zaś rocznicę likwidacji ostatniej nocnej linii tramwajowej postanowili
upamiętnić miłośnicy z Łodzi.
Specjalny przejazd zorganizowany wspólnie przez
KMST, MKT i MPK zaplanowano na noc z 31 stycznia
na 1 lutego, czyli dokładnie dwa lata po ostatniej nocy
kursowania linii 101.
Zgodnie z planem najpierw 803N-20 miał wyruszyć
z zajezdni Helenówek i przewieźć uczestników trasą
tej linii, następnie imprezowicze mieli udać się historycznym 102NaW-28 do zajezdni przy Dąbrowskiego,
skąd na nocny podbój łódzkiej sieci miała zabrać ich
zabytkowa eNka. Tyle planów, a jak było w rzeczywistości?
Spore nagłośnienie imprezy w mediach sprawiło, Ŝe
w zajezdni w Helenówku zjawiło się grubo ponad 100
osób. JuŜ na starcie organizatorzy mieli więc problem,
jak zapewnić imprezowiczom godne warunki podróŜowania, bo przed planowanym odjazdem w osiemsettrójce zapanował tłok, jaki moŜna oglądać chyba
tylko po wstrzymaniu ruchu w godzinach szczytu. W
tym miejscu naleŜą się słowa uznania dla pana prezesa spółki MKT, który mimo początkowych trudności
natury formalnej, zdecydował, iŜ od razu do imprezy
włączy się drugi tramwaj. Tak więc pół godziny przed
północą w kierunku pętli Północna wyruszyły 803N-20

w malowaniu firmowym (pomarańczowo-czarnym) z
kompletem tablic linii 101 i 102NaW-28 w historycznych kremowo-czerwonych barwach, otablicowany jako „S” – „Nocny Specjalny”.
W trakcie pierwszego postoju (na pętli Północna)
przekonaliśmy się, Ŝe na wysokości zadania stanęli
równieŜ organizatorzy z KMST: bez większych problemów panowali nad niemałym przecieŜ tłumem
uczestników tak, iŜ nie było Ŝadnych problemów z robieniem zdjęć. Z optymizmem moŜna było więc wyruszyć w dalszą drogę, na plac Kilińskiego w Zgierzu.
Podczas powrotu do Łodzi od parady odłączył się
803N-20, zjeŜdŜając do zajezdni w Helenówku. 45minutową drogę do zajezdni przy Dąbrowskiego trzeba było więc niestety pokonać stłoczonym w stodwójce. Po dotarciu do ZKT-2 (ulicami Zgierską, Nowomiejską, Legionów, Zachodnią, al. Kościuszki, świrki,
Piotrkowską, Przybyszewskiego, Kilińskiego) tłum był
juŜ z lekka przerzedzony, jednak jasne było, Ŝe i tak
pomieszczenie wszystkich uczestników w solowej
eNce jest fizycznie niemoŜliwe.
W ślad za poczciwym 5N-100 z 1961 roku udał się
w dalszą drogę nasz niestrudzony, młodszy o 12 lat,
przegubek. Prowadząca konwój eNka wiozła na dachu kółko z namalowanym numerem 102, zaś jej tablica kierunkowa zmieniana była zgodnie z aktualną
potrzebą.
Najpierw udaliśmy się na pętlę Chojny zataczając
kółko ulicami Dąbrowskiego, Rzgowską, Piotrkowską,
Przybyszewskiego i Kilińskiego. Następnie obraliśmy
kierunek Augustów, gdzie dotarliśmy ulicami Kilińskiego, Przybyszewskiego, Puszkina i Rokicińską. Tu nastąpiła zmiana kolejności wagonów i juŜ do końca imprezy jako pierwszy jechał 102NaW-28.
W drodze na kolejną pętlę – Stoki (al. Piłsudskiego,
ul. Kopcińskiego, Narutowicza, Konstytucyjną, Telefoniczną) mogliśmy podziwiać piękne efekty „spawania”
oszronionej sieci. W drodze powrotnej zaczęły towarzyszyć nam pierwsze wyjeŜdŜające z zajezdni składy
liniowe (było juŜ pół do czwartej), a takŜe zdziwieni
widokiem naszych wagonów pierwsi pasaŜerowie.
Naszym aktualnym celem były teraz Koziny, lecz by
nie było za prosto, po drodze objechaliśmy dookoła
plac Wolności, fundując sobie tamŜe krótki fotostop.
Po Kozinach przyszła kolej na pętlę Wyszyńskiego
(droga wiodła ulicami Gdańską, Kopernika, al. Włókniarzy, al. Bandurskiego, Karolewską, Bratysławską),
gdzie po przebraniu się przeguba w linię 104 pojechaliśmy al. Wyszyńskiego, Bratysławską, Karolewską, al.
Mickiewicza, al. Piłsudskiego, Rydza-Śmigłego, Dąbrowskiego do ZKT-2. Pierwotnym zamiarem było dotarcie jeszcze na pętlę Dąbrowskiego (obecnie Dąbrowa), jednak motorniczy trochę „pomylił drogę”.
PoŜegnawszy wagon 5N około dwudziestu najwytrwalszych imprezowiczów udało się stodwójką do jej
macierzystej zajezdni, gdzie dotarli – najkrótszą drogą
– kilka minut przed szóstą.
Tak zakończyła się pierwsza w historii ogólnodostępna nocna impreza w Łodzi. Mimo początkowego
tłoku i panującego przez całą noc przenikliwego zimna
w wagonach, wszyscy byli zadowoleni. Zwłaszcza fotografowie, którym zima zgotowała miłą niespodziankę w postaci obfitych opadów śniegu dzień wcześniej.
Takiej frekwencji nie zanotowano jeszcze na Ŝadnej
nocnej imprezie w naszym kraju. śadna nocna impreza nie cieszyła się teŜ takim zainteresowaniem mediów. Zjawili się przedstawiciele większości liczących
się lokalnych ośrodków czwartej władzy: Radio Łódź,
Radio Eska, TVP-3, telewizja kablowa Toya, „Express
Ilustrowany”, „Gazeta Wyborcza”. Tym ostatnim impreza tak się spodobała, Ŝe przyznali organizatorom
Łódkę Tygodnia – wyróŜnienie w piątkowym lokalnym

dodatku tego dziennika. Gratulujemy sukcesu i czekamy na kolejne imprezy!
Jarosław Girstun
Poznań

Tramwaj walentynkowy
Dzień 14 lutego w większości krajów, a od niedawna takŜe w Polsce, chyba wszystkim kojarzy się z
Dniem Zakochanych, czyli popularnie: Walentynkami.
Nazwa Walentynki pochodzi od imienia św. Walentego, który w tym dniu obchodzi swoje imieniny. W tym
roku równieŜ KMPS postanowił zorganizować atrakcje
dla wszystkich zakochanych.
Wspólnie z Radiem 107,4 Super Fm przygotowania
do akcji rozpoczęliśmy juŜ duŜo, duŜo wcześniej. Naszym celem było zorganizowanie specjalnego przejazdu tramwajem z niespodziankami dla wszystkich
zakochanych. Oczywiście do tej roli zatrudniliśmy naszego poczcciwego eNa, którego poprowadził najbardziej pasujący do tej roli Pierwszy Klubowy Motorowy,
Łamacz Niewieścich Serc, czyli Zwierzak.
Pomysłom na zapewnienie niespodzianek dla pasaŜerów nie było końca. Ale ostatecznie wspólnie z
Szefem promocji Radia 107,4 Super FM ustaliliśmy,
Ŝe wstęp do zakochanej bimby będzie kosztował 2 zł
od pary. Tyle bowiem kosztował specjalny walentynkowy bilet, który naleŜało zakupić u konduktora. Po
wejściu do tramwaju na kaŜdego czekało mnóstwo
atrakcji: kaŜda para mogła nagrać swoje Ŝyczenia,
które były później odtwarzane na antenie Super FM,
dzięki współpracy z firmą fotograficzną Foto-Dura pasaŜerowie otrzymywali pamiątkowe zdjęcie z bimby,
oprócz tego rozdawane były specjalne walentynkowe
wydania „Kup-Relaksu” oraz dodatkowo kilku innych
czasopism. A chyba największą atrakcją była moŜliwość wygrania aparatu fotograficznego. NaleŜało jedynie wypełnić specjalny odcinek walentynkowego biletu i wrzucić go do urny znajdującej się w tramwaju,
po czym uwaŜnie słuchać Radia 107,4 Super FM, na
antenie którego wylosowano nazwisko szczęśliwca.
Przez cały czas imprezy towarzyszył nam znany
chyba w całym MPK pod pseudonimem „Szuru-Buru”,
a takŜe doskonale słuchaczom Radia Super FM jako
„Biniu z bimby” motorniczy Wydziału S1 – Pan Zbyszek. Prowadził on na Ŝywo na antenie poznańską
gwarą sprawozdania z imprezy.
Oceniając przebieg i organizację imprezy, muszę
nieskromnie powiedzieć, Ŝe jak na istniejące warunki
juŜ chyba lepiej być nie mogło. A to dzięki ogromnemu
zaangaŜowaniu wszystkich osób biorących udział w
przygotowaniach i obsłudze walentynkowej bimby. Za
to im wszystkim serdecznie dziękujemy!
Krzysztof Dostatni
Tarnowskie Góry

Kłopoty finansowe
MZKP Tarnowskie Góry
Trudności finansowe gmin zadecydowały o konieczności wprowadzenia od 1 marca na liniach organizowanych przez Międzygminny Związek Komunikacji PasaŜerskiej w Tarnowskich Górach ograniczeń.
Nie wszystkie gminy członkowskie były w stanie wpłacić do budŜetu MZKP kwoty dotacji, jaka byłaby potrzebna do utrzymania komunikacji na zeszłorocznym
poziomie. Za przykład mogą uchodzić Piekary Śląskie, które przeznaczyły w ubiegłym roku na organizację komunikacji kwotę 2,5 mln zł, gdy tymczasem
potrzebna kwota dotacji wynosiła 3,2 mln zł.
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Z dniem 1 marca wprowadzone zostaną zmiany dotyczące linii autobusowych: 1, 53, 64, 78, 85, 103,
114, 164, 174, 185, 614, 670 i 780. Wszystkie szczegóły przedstawiamy poniŜej.
Linii numer 1 zmieni się trasa – zostanie skrócona
do relacji Tarnowskie Góry Dworzec PKP – Repty
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji (rozkład jazdy na
tym odcinku nie ulegnie zmianie). Dotychczas linia
kursowała do przystanku Osada Jana Pawilon. Zawieszeniu ulegną takŜe kursy na okręŜnej trasie wariantowej Tarnowskie Góry Dworzec PKP – Bobrowniki.
Korekta rozkładu jazdy dotknie linię 53 – zawieszony zostanie 1 kurs na odcinku Osiedle Wieczorka
Dworzec – Sączów Kościół.
Z trasy autobusów linii 64-2 wyłączona będzie obsługa przystanku Tarnowskie Góry Park Wodny, tym
samym ponownie linie 64-1 i 64-2 zostaną połączone
w jedna linię o numerze 64. Zmniejszy się częstotliwość kursowania – z dotychczasowej liczby 70 par
kursów w dni robocze i 45 par w dni wolne od pracy –
w nowym rozkładzie przewidziano odpowiednio 51 i
37 par kursów, ponadto część kursów linii 64 zostanie skrócona do przystanku Stare Tarnowice Litewska.
Na linii 78 zlikwidowane zostaną nocne kursy w
piątki, soboty i niedziele oraz 1 kurs na trasie Tarnowskie Góry Dworzec PKP – Strzybnica Stacja Benzynowa. W 3 innych trasa skrócona zostanie do podstawowej, wyłączając z obsługi Lasowice.
Linia 85 zmieni przebieg trasy na terenie Piekar
Śląskich; nie będzie obsługiwać juŜ przystanków
Szarlej Giełda, Brzozowice i objazdu wokół Osiedla
Powstańców. Nowa trasa przebiega ulicami: Brzechwy, Nankera, Oświęcimską i Piekarską.
Zawieszone zostanie kursowanie linii autobusowej
103 w dni wolne od pracy; ograniczone zostaną teŜ
godziny kursowania linii – w nowym rozkładzie jazdy
na trasie podstawowej autobus pojedzie tylko w godzinach 6:00–14:00.
Z dotychczasowych 72 kursów w dni robocze i 32
kursów linii 114 w dni wolne od pracy, w nowym rozkładzie jazdy przewidziano odpowiednio 58 i 27 kursów. W dni robocze z rozkładu jazdy wycofano 5 wozów, ponadto od nowego rozkładu do obsługi wszystkich kursów przewidziano tabor przegubowy.
Na liniach 164 i 185 w dni robocze będzie kursował
o jeden autobus mniej; została teŜ ustalona wspólna
częstotliwości 20-minutowa przy równoczesnej zmianie trasy linii 185 – wyłączony z obsługi będzie przystanek Brzeziny Śl. Harcerska. W soboty na obu liniach obowiązywał będzie rozkład jazdy niedzielny,
przewidujący po 19 par kursów dla obydwu linii. W
efekcie wprowadzonych zmian na liniach 164 i 185
liczba par kursów w dni robocze ulegnie zmniejszeniu
odpowiednio z 33 do 27 i z 34 do 24.
Zlikwidowane będą 2 pary kursów na linii 174 na
trasie wariantowej Tarnowskie Góry Dworzec PKP –
Tarnowskie Góry Magazyn WZGS oraz 1 kurs na trasie okręŜnej Sowice Czarna Huta – Bobrowniki Śląskie.
Trasa linii 614 skrócona zostanie do przystanku
Strzybnica, Dom Kultury (z obsługi wyłączone zostały
ul. Rybna w Strzybnicy, Miedary oraz Pniowiec w kursach na trasie wariantowej); czeka nas takŜe wyłączenie z trasy wjazdu kieszeniowego do osiedla Przyjaźń oraz skierowanie linii na odcinku Tarnowskie Góry – Lasowice ul. Nakielską (zamiast dotychczasowego przebiegu przez Osadę Jana).
Linia 670 w dni robocze nie pojedzie w jednym kursie na trasie Tarnowskie Góry Dworzec PKP – Pniowiec Pętla przez Fazos, a w dni wolne od pracy zli3

kwidowane zostaną 2 pary kursów na trasie podstawowej.
Zawieszona zostanie linia 780, którą przez dłuŜszy
czas dwoma autobusami niskopodłogowymi (marki
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Bielsko-Biała
Tabor
A Pierwszy autobus przemalowano w nowe malowanie miejskie! To ikarus 415.14B o numerze 028.
Niechybnie oznacza to, Ŝe czerwone autobusy zaczną
znikać z bielskich ulic. Czerwono-kremowe lub czerwono-białe malowanie ma w Bielsku długą historię.
Pojawiło się w 1895 wraz tramwajami elektrycznymi i
przed 2002 rokiem tylko raz pojawiły się autobusy w
innym niŜ czerwone malowaniu. Były to 3 dostarczone
do ówczesnego MPK zemuny (705–707), które pomalowane były w typowe, znane z PKS-u, kremowopomarańczowe barwy.
Linie
A Do CH Sarni Stok wydłuŜono wybrane kursy linii
8 i 16. Co ciekawe, inne kursy wariantowe tych linii od
niemal roku dojeŜdŜają do konkurencyjnego hipermarketu Tesco.
Paweł Adamus

Bydgoszcz
Tabor
A Do TMMB Bydgoszcz przekazano z Wałbrzycha
autobus heuliez O305G nr 173. W latach 90. został on
zakupiony we francuskim mieście Grenoble.
Filip Kuncewicz

Chrzanów
Linie
A W informacji o planowanym postępowaniu przetargowym Związku Komunalnego Komunikacja Międzygminna, opublikowanej w poprzednim numerze pisma, korekta popełniła istotny błąd wypaczający treść.
Błędnie zapisano nazwy linii 331F i 341P. Autora notatki oraz wprowadzonych w błąd Czytelników najmocniej przepraszamy.
Redakcja

Częstochowa
Tabor
A Jak się naleŜało spodziewać, następstwem pojawienia się w Częstochowie dziewięciu solarisów urbino 12 było zwiększenie ilości taboru niskopodłogowego przewidzianego w rozkładach jazdy. W pierwszej
kolejności usankcjonowano (poprzez oznaczenie w
rozkładzie jazdy dla kierowcy) zwyczajowe kierowanie
pojazdu niskopodłogowego (zamiast przegubowego)
do obsługi rozkładu 22/04. Zwyczajowa obsługa przez
niskopodłogowca przeniosła się natomiast na rozkład
22/05, dzięki czemu na linii 22 kursują dwa autobusy
niskopodłogowe – oba szczytowe, lecz Ŝaden nie wykazany w rozkładach przystankowych. Od 15 lutego
kolejne dwa niskopodłogowce pojawiły się na liniach
26 i 31. W ramach popadania z jednej skrajności w
drugą, dzielnica Grabówka, dotychczas nie obsługiwana takim taborem, nagle doczekała się aŜ dwóch
„jamników”, i to na liniach o bardzo podobnej trasie.
Trzy dni później do dwóch niskopodłogowców linii 22
dołączył trzeci dla dzielnicy Północ (równieŜ wcześniej
przez przyjazny niepełnosprawnym tabor omijanej), a
jest nim autobus linii 25. Jednocześnie trzeci niskopodłogowiec pojawił się na linii 13, co jest chyba nie4

Jelcz M121M) obsługiwało Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Świerklańcu.
Wprowadzone zmiany wymuszają więc likwidację
przystanków: Osada Jana Pawilon, Osada Jana Sło-
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porozumieniem, gdyŜ na tej linii były juŜ dwa takie autobusy, co w soboty i niedziele stanowiło 100% jej obsługi. Tymczasem w wielu dzielnicach miasta nowoczesnego taboru wciąŜ brakuje, jak choćby w rejonie
cmentarza Kule, gdzie w sobotnie i niedzielne dopołudnia po wysokich schodach jelczy M11 gramolą się
tłumy osób starszych... Choć nowe pojazdy niskopodłogowe oznaczono w rozkładach przystankowych juŜ
od 15 i 18.02., w rzeczywistości nic się nie zmieniło.
Nie wiadomo czy ktoś przedwcześnie rozwiesił rozkłady, czy teŜ jest to element wciąŜ trwającego w częstochowskim MPK marazmu, polegającego na lekcewaŜeniu przez dyspozytorów oznaczeń w rozkładach
poszczególnych autobusów jako niskopodłogowych.
Rafał Lamch

GOP
Tabor
A W ikarusie 280 o numerze rejestracyjnym
SRSG409, naleŜącym do firmy pana Henryka Zagozdy, zamontowany został silnik RABA D10.
Linie
A Na linii 280 w Gliwicach, Zabrzu i Bytomiu nadal
będziemy oglądać autobusy PKM Bytom Sp. z o.o. I
to tym razem dłuŜej, bo licząc od 01.02. (tego dnia
weszły w Ŝycie wyniki przetargu) aŜ przez 8 lat. Nie
będą to juŜ rozpadające się ikarusy 280 i jelcze M11,
ale niskopodłogowe ikarusy 412 i 415. Dwa wozy w
godzinach szczytu będą ikarusami 280.
A Do listy linii, na których kursują autobusy niskopodłogowe, moŜna dołączyć obsługiwane przez PKM
Gliwice (zgodnie z ofertą przetargową) 198/1 i 198/2 w
Zabrzu i Rudzie Śląskiej – zawsze są to MAN-y. Natomiast przewaŜnie niskopodłogowe autobusy wypuszcza teŜ gliwicki PKM na linie 259/1, 259/3 (w dni
robocze) oraz 259/1 (w dni wolne), większość kursów
linii 676 i 677 oraz przewaŜnie w dni wolne na 186/2.
Rozmaitości
A T 21.02. upłynął pod znakiem róŜnego rodzaju
protestów organizowanych przez NSZZ „Solidarność”.
Niestety, ucierpiała komunikacja miejska i kolejowa.
Związkowcy blokowali między innymi tramwaje na katowickim Rondzie oraz autobusy odjeŜdŜające z ul.
Piotra Skargi. Blokady objęły równieŜ wiele newralgicznych skrzyŜowań (m.in. w Katowicach, Rudzie
Śląskiej i Bytomiu). Opóźnienia autobusów sięgały kilkudziesięciu minut.
T Widać juŜ pierwsze efekty przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunikacji Tramwajowej w Katowicach
w Tramwaje Śląskie SA – z wagonów znika nazwa
PKT. Na razie dotyczy to niewielkiej liczby – choćby
bytomskich 709+710 – ale to pierwszy sygnał, Ŝe logo
niebawem się zmieni.
Jakub Jackiewicz, Macie Łoś, Bartosz Mazur,
Andrzej Soczówka

Grudziądz
Linie
A T 17.02. MZK Grudziądz zmienił trasy i rozkłady
jazdy tramwajów oraz autobusów. Linia 2 uzyskała
nowe godziny odjazdów dla części kursów. Trójka
jeździ teraz nową trasą: Lotnicza – Parkowa – Kustronia – Nauczycielska – Hallera – Dworcowa – Królew-
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neczników, Tarnowskie Góry Park Wodny, Tarnowskie Góry Magazyny WZGS, Osiedle Wieczorka
Ośrodek Zdrowia i Szarlej Giełda.
Andrzej Soczówka

ś w i a t a
ska – Rapackiego – aleja 23 Stycznia – Sienkiewicza
– Sikorskiego – Wybickiego – Legionów – Paderewskiego – Dębowa (Kłódka). Zmianę godzin odjazdu i
nową trasę wprowadzono dla linii 4: Rządz – Strzemięcin – Kalinkowa – Bydgoska – Chełmińska –
Włodka – Dworcowa – Królewska – Rapackiego – aleja 23 Stycznia – Sienkiewicza – Sikorskiego – Mikołaja z Ryńska – Waryńskiego – Graniczna – Kurpiowska
– Wielkie Tarpno – Wielkie Lniska. 16-tce skrócono
trasę i teraz w dni wolne kursuje z Parsk do alei 23
Stycznia; dla dni roboczych obowiązuje stara trasa.
Niemiłą informację MZK przygotowało stałym pasaŜerom 17-tki – linię zawieszono, za to miłośnicy linii 18
mają teraz do dyspozycji większą ilość kursów i dłuŜszą trasę przez Dworzec PKP i os. Letnisko. Kursy linii inwalidzkiej I zostały włączone do 19-tki i teraz tworzą z nią jedną linię. Linia 20 otrzymała nowy rozkład
jazdy oraz korektę trasy przejazdu: Rządz – Kraszewskiego – Chełmińska – Włodka – Dworcowa – Królewska – Rapackiego – aleja 23 Stycznia – Sienkiewicza – Sikorskiego – Piłsudskiego – Łyskowskiego –
Waryńskiego – Graniczna – Wielkie Lniska. Nie
wszystkim wiadomo, Ŝe wprowadzenie zmian planowano juŜ w październiku 2002 roku, jednakŜe protesty
mieszkańców skutecznie odwlekały podjęcie decyzji.
Marcin Smoliński

Katowice
Magazyn 995
12.02. Około godziny 6:30 na skrzyŜowaniu ulic
Słowackiego i 3 Maja w centrum Katowic zderzyły się
105Na-786 (linii 13) z autosanem H9-21 (prywatny
przewoźnik na trasie Jaworzno-Katowice). Kierowca
autobusu zignorował znak stop i wjechał prosto pod
nadjeŜdŜający tramwaj. Nieuwaga kosztowała zdrowie cztery osoby – ranne trafiły do szpitala. Wagon
tramwajowy ma lekko pokiereszowany przód, wkrótce
wróci do słuŜby, natomiast autobus nadaje się do kasacji.
19.02. O 21:00 na skrzyŜowaniu ulic Warszawskiej i
Francuskiej (równieŜ w centrum) zderzyły się 102Na241 (linii 14) z autobusem linii 10 (prawdopodobnie
jelcz 120MM/1-086). Motorniczy tramwaju i kierowca
autobusu zgodnie twierdzą, Ŝe mieli zielone światło.
Lekko rannych zostało czterech pasaŜerów autobusu.
Śledztwo wykaŜe, kto kogo robi w konia.
20.02. W godzinach 6:20–8:24 zablokowany był
przejazd dla tramwajów linii 7, 14, 15, 23 i 40 w rejonie
Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Na torowisku
znalazło się aŜ 10 samochodów, które wpadły w poślizg. 2 osoby zostały ranne.
Jakub Jackiewicz

Kielce
Tabor
A W środę 11.02. pojawił się w Kielcach testowy
model autobusu marki Mercedes Connecto. Autobus
przywędrował wprost z Zakopanego, gdzie w tamtejszym PKS-ie jeździł przez dwa tygodnie. W Kielcach
spędzi tyle samo czasu: przez pierwszy tydzień Ŝółty
mercedes stacjonował w zajezdni przy ul. Jagiellońskiej, teraz zaś pracuje dla zajezdni na Pakoszu. Autobus próbuje więc swych sił na liniach obsługiwanych

przez obydwie zajezdnie. Pierwszego dnia connecto
pojawił się na linii 35, jednej z najbardziej uczęszczanych, a pasaŜerowie z zainteresowaniem spoglądali
na pojazd. Testy w Kielcach, a wcześniej w Katowicach i Zakopanem są realizacją aktywnej promocji w
Polsce Mercedesa przez EvoBus.
Michał Musiał

Kraków
Tabor
T Wagon 366 uszkodzony jesienią zeszłego roku w
wypadku na alei Jana Pawła II powrócił juŜ na trasę.
Podczas naprawy przeprowadzonej przez Stację Obsługi i Remontów Taboru MPK Kraków zrekonstruowana została kabina motorniczego. Tramwaj kursuje
na razie jako solówka. Pozostaje mieć nadzieję, Ŝe
powróci do składu ze swoim dawnym kolegą numer
367.
T Sprostowanie. W 1 (26) numerze „Przystanku”
podaliśmy, Ŝe skład T4+B4, który pozostanie jako
szkoleniowy, ma numery 1501+1515. W rzeczywistości jest on oznaczony jako 1502+1503. Wszystkich
zainteresowanych redakcja serdecznie przeprasza.
Linie
A Przyszło nam takŜe sprostować umieszczone w
poprzednim numerze „Przystanku” rewelacje dotyczące linii 177/477. Na przekór błędnym informacjom
stwierdzić naleŜy, Ŝe pozostały liniami okręŜnymi. Do
przystanku Kuźnica Kołłątajowskiej I nie wracają – jak
podano – tą samą trasą. Poza dodaniem pseudokońcówki w środku trasy nic się w kursowaniu 177/477
nie zmieniło. Wprowadzonych w błąd autor notatki
uprzejmie przeprasza.
Magazyn 995
12.02. Około godziny 16:00 na rondzie Kocmyrzowskim autobus linii 142 (jelcz 120M-BF267) niespodziewanie przydzwonił w opla astrę. Autobus ma rozbity przód, zderzak oraz pękniętą podłogę w kabinie
kierowcy. Najsmutniejsze jednak to, Ŝe ośmiu pasaŜerów zostało rannych.
Michał Kamiński

Kraśnik
Linie
A Według najświeŜszych informacji autobusy MPK
juŜ nie kursują! Zastąpiły je prywatne mikrobusy dotowane przez miasto. Dla mieszkańców Kraśnika sytuacja nie uległa wielkiej zmianie, poniewaŜ mikrobusy
liczebnością przewaŜały nad autobusami MPK i większość osób właśnie z mikrobusów korzystała. Ostateczna decyzja co do losów autobusów MPK jeszcze
nie zapadła, być moŜe zostaną włączone do przedsiębiorstwa wodociągów.
Rafał Tarnawski

Lublin
Tabor
Tr Nowy szkoleniowec. Remontowany od około 4
miesięcy wóz 1223 wciąŜ nie pojawia się na mieście.
W zastępstwie z pomocą młodym mistrzom kierownicy trolejbusowej przyszedł wóz 754. Niestety jest to –
czy moŜe był – jeden z najszybszych pojazdów w Lublinie i – nie ma co ukrywać – lokalni miłośnicy byli z
nim związani wyjątkowo mocno... Pozostaje nam mieć
nadzieje, Ŝe jednak wóz wróci do ruchu liniowego,
choć jeszcze na parę miesięcy. To wielka niewiadoma, bo pojazd jest juŜ lekko rozklekotany, co moŜe
być przyczynkiem do kasacji...
Linie
A Władze miasta początkowo po prostu ignorowały
krytyczne głosy mieszkańców kilku peryferyjnych
dzielnic miasta, którzy stracili połączenie z centrum

poprzez likwidację „starych” linii 76 i 77. Interwencja
radnych zmusiła władze do podjęcia wiąŜących decyzji – zapowiedziano niewielką korektę linii 16. CóŜ z
tego, skoro brak innych konkretnych pomysłów na
zmianę obecnej sytuacji!
Tr Jak by tu opisać to, co w prostych słowach zawrzeć moŜna następująco: bajzel w obsadach? OtóŜ
od początku lutego pani planistce w pracy pomaga
komputer. Koniec nieformalnego przypisania kierowców wraz z pojazdami do konkretnej linii. Prowadzący
dostają teraz wydruk komputerowy z osobnym przydziałem na kaŜdy dzień. Łatwo o pomyłkę, gdy przyzwyczajony do stale pojawiających się na danej linii
wozów pasaŜer zapatrzy się na reklamę i... wsiądzie
do wozu nie tej linii! I jak tu unikać paradoksów, gdy
porządek czyni bałagan?
Magazyn 995
15.02. W przedpołudnie na linii 155 – trolejbusowej
przecieŜ – jeździły autobusy. Przyczyną zamieszania
było drzewo na ul. Gospodarczej, które zakończyło
właśnie Ŝycie. Jednak po południu, gdy słuŜby miejskie uporały się z intruzem, na trasę znów wyruszyły
trolejbusy. Tylko kilka godzin, a jak za nimi musieli
stęsknić się pasaŜerowie!
Rozmaitości
! I zwykły pasaŜer nie mógł przeoczyć eleganckiego widoku części kierowców, którzy – jak zaobserwował zwiadowca „Przystanku” – zaczęli przywdziewać
firmowe koszule, swetry i krawaty. Tylko pogratulować
szykowności!
Rafał Tarnawski, Maciej Zyśko

na krańcówce Plac Wolności. Wiat ma być docelowo
50. Z własnego oglądu: wprawdzie ładne, aczkolwiek
„wiatrem podszyte”, a poza tym: gdzie ławeczka,
gdzie kosz na śmieci?
! Ciekawe praktyki nowego prezesa MPK Pawła
Dziwisza. PoniewaŜ przeprowadzona przez Wydział
Dróg i Transportu Miejskiego Urzędu Miasta Łodzi
wśród pasaŜerów ankieta wykazała, Ŝe Łódź posiada
największy w Polsce odsetek uprawnionych do darmowych przejazdów, prezes postanowił przeprowadzić własną ankietę wśród macierzystej załogi. Bezpośrednim powodem tego kroku jest fakt korzystania z
„darmówek” przez członków rodzin pracowników
MPK, choć uprawnienia te wygasły przed 7 laty. Nie
byłoby sprawy, gdyby nie to, Ŝe w ankiecie naleŜy podać... numer ewidencyjny pracownika i liczbę lat przepracowanych w MPK, co czyni ją imienną. Prezes zarzeka się, iŜ powyŜsze dane są mu potrzebne wyłącznie do uwiarygodnienia ankiety, jednak pracownicy
MPK są oburzeni i czują się inwigilowani przez zarząd
firmy.
Sławomir Zamuszko, Wojciech Źródlak

Łódź

Opole

Tabor
T Lilpop III o numerze 158 po dwóipółletnim parkowaniu na odciętym torze przy Tramwajowej (zmusiła
go do tego beztroska decyzja poprzedniego zarządu
MPK), na wniosek Klubu Miłośników Starych Tramwajów, został przetransportowany 19.02. do Zakładu
Remontu Taboru. Tam – jak to określono – zostanie
odświeŜony i doprowadzony do stanu umoŜliwiającego uruchomienie. Czy odświeŜenie wystarczy, naleŜy
wątpić, gdyŜ podczas plenerowej ekspozycji wagonu,
zaczął przeciekać dach i obecnie uszkodzona jest stolarka.
Linie
A Od 01.02 korekcie poddano trasę linii 56 w kierunku Arturówka. Tak jak dotąd wykonuje ona podjazd
pod Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego na
Smutnej, ale powraca stamtąd juŜ nie wprost Smutną
do Strykowskiej, tylko po własnych śladach, czyli ulicami Smutną – Doły – Telefoniczną i dalej Strykowską. Na rzeczonym odcinku uruchomiono przystanki
Doły 39 i Doły 1, a czas przejazdu w kierunku Arturówka wzrósł do 30 minut.
Rozmaitości
! 5 lutego gościem na comiesięcznym zebraniu
Klubu Miłośników Starych Tramwajów był nowy prezes MPK Paweł Dziwisz. Wśród wielu ciepłych słów
skierowanych do miłośników znalazły się miedzy innymi obietnice remontu wspomnianego Lilpopa III,
umoŜliwienia organizacji przejazdów czynnym taborem zabytkowym (ze względu na brak dopuszczenia
do ruchu przedsięwzięcia takie są bardzo utrudnione),
zachowania jako historycznych jednego jelcza M11 i
najstarszej osiemsetpiątki oraz wszelkiej pomocy przy
ewentualnym transporcie „nowych” zabytków do Łodzi.
! W Łodzi pojawiają się nowe wiaty przystankowe.
Pierwsza stanęła 18.02. na przystanku tramwajowym
Piotrkowska/Tymienieckiego w kierunku północnym, a
w ciągu kilku następnych dni kolejna ma się pojawić

Linie
A Od 10.02. do odwołania zawieszono kursowanie
linii H. O jej utworzeniu informowaliśmy w numerze 17
„Przystanku”. Powodem zawieszenia okazała się mizerna frekwencja. H przeŜyła zatem ledwie 5 miesięcy
– o 5 za długo!
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
autobusy
401 Ŝółte
UPC/HBO 405 białe
Marley
412 Merkus
miejskie
-
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Olkusz
Rozmaitości
A Na czas robót drogowych zmieniono lokalizację
przystanku autobusowego Olkusz E-4 w kierunku jazdy z Olkusza. Niestety, brak sensowego dojścia do
nowego stanowiska zmusza pasaŜerów do korzystania z jezdni. Niech Ŝyje pomysłowość!
Bartosz Mazur

Marek Drewniak

Oświęcim
Rozmaitości
! Od 01.01. kontrolę biletów w pojazdach komunikacji miejskiej po wygranym przetargu przejęła spółka
Vector z Tych. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby
nie fakt, Ŝe kontrolerzy pojawili się w autobusach dopiero w pierwszych dniach lutego. Pracowitość godna
sowitej zapłaty!
Krzysztof Laczak

Poznań
Tabor
A Od 01.03. zmieni się nieco obsługa taborowa niektórych linii autobusowych:
- na 72 nie zobaczymy juŜ neoplanów N4020 – zastąpią je N4016 i M11;
- na 81 w soboty i święta jeździć będą IK280;
- 92 i 99 w soboty i święta obsługiwane będą przez
N4020;
- 96 w dni robocze zostanie wzmocniona dodatkowym wozem szczytowym – pszczółką.
T Jakoś wcześniej nam umknął ten drobiazg. W
grudniu wóz GT8-663 wzbogacił się o nowy prędko5

ściomierz i czarną skrzynkę. Jest to nowoczesne
urządzenie z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym
wskazującym przebieg, takie samo jak w najnowszych
105Na po NG.
T Od dobrego miesiąca próbne jazdy odbywa zestaw 244+243, w którym zamontowano pikselowe wyświetlacze zintegrowane z komputerem pokładowym,
takim samym jak w poznańskich autobusach – zawierającym rozkłady jazdy, informację przystankową, itp.
Niebawem skład powinien pojawić się w ruchu liniowym.
Linie
A T Od 15 marca na okres około 10 tygodni zamknięte zostanie torowisko tramwajowe w ul. Starołęckiej. Prace prowadzone będą w godzinach 6:00–
18.00 tak, aby umoŜliwić wyjazdy i zjazdy do zajezdni
forteczańskim bimbom. W wyniku zamknięcia czekają
nas następujące zmiany:
- 4 pojedzie z Połabskiej po trasie do Kórnickiej, po
czym skręci w lewo i przez GTR oraz Zamenhofa
wykona pętlę i wróci na Połabską (naleŜy tu dodać,
Ŝe będą to chyba ostatnie jazdy liniowych stodwójek
po GTR-ze);
- 5 z Górczyna po trasie dojedzie do ronda Starołęka,
po czym przez Zamenhofa wróci do ronda Rataje,
gdzie włączy się na stałą trasę w kierunku Górczyna;
- 12 z os. Sobieskiego po trasie dojedzie do ronda
Starołęka, po czym przez GTR wróci do ronda Rataje, gdzie włączy się na stałą trasę w kierunku os.
Sobieskiego;
- 13 z Junikowa po trasie dojedzie do ronda Starołęka, po czym podobnie jak 12 przez GTR wróci do
ronda Rataje, gdzie włączy się na stałą trasę w kierunku Junikowa.
Na zamkniętym odcinku ul. Starołęckiej jeździć będą
autobusy Za tramwaj. Ich trasa prowadzić będzie za
Starołęki ul. Forteczną, Obodrzycką, rondem śegrze,
Hetmańską, rondem Starołęka, Starołęcką do Starołęki. Ale największą gratką dla miłośników komunikacji
w czasie trwania remontu będą z pewnością trzy
weekendy, podczas których zajezdnia Forteczna zostanie odcięta od reszty świata. Pierwszy z nich to
15/16 marca. Wtedy to obsługę linii 1, 4, 12 i 13
przejmą Wydziały S1 Głogowska i S2 Madalińskiego.
Ogromną atrakcją będzie widok wagonów GT6/8 na
linii 13!
T W kwestii Ratajskiego Szybkiego Tramwaju.
Trwa spór miasta z panem Dariuszem Bąkowskim,
siedzącym niczym Fredrowski Cześnik na działeczce
wewnątrz obrysu kompleksu handlowego Kupiec Poznański, trudniącym się „produkcją” kurczaków z roŜna, jak i z samym Kupcem. Pan Bąkowski Ŝąda zakazu rozpoczęcia prac przy budowie nowej trasy tramwajowej, Kupiec zaś nie jest usatysfakcjonowany
miejskim projektem zakazu ruchu samochodów na
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Sklep modelarski „Pantera”, ul.
Gąsiorowskich 3, tel. 866-46-42,
poleca modele:
- kolejowe,
- lotnicze,
- pancerne,
- inne.
W sklepie „Pantera” otrzymacie
bezpłatnie Przystanek.
6
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odcinku ul. Podgórnej, przy wyjeździe z parkingu dla
klientów.
Magazyn 995
10.02. Krótko po godzinie 16 na rondzie Starołęka
zapaliła się instalacja elektryczna pod pierwszym
wózkiem pierwszego wozu składu 230+229 (5/3).
Wezwano straŜ poŜarną i ZSR. Wstrzymanie trwało
12 minut.
10.02. Dwie godziny później na estakadzie PST
(nad ul. Poznańską) miał miejsce kolejny poŜar tramwaju. Tym razem w podąŜającej na Budziszyńską
15/1 (skład 176+175) zapaliła się pierwsza grupa silników. Walka z ogniem zajęła motorniczemu (który
zniszczył sobie przy okazji ubranie słuŜbowe) i pracownikom pogotowia technicznego 20 minut. W
ostatniej fazie akcji pomogli teŜ straŜacy. Na S1 tramwaj został zepchnięty przez 16/8 (skład 94+93).
11.02. Po południu wystąpił 8-minutowy zanik napięcia na ul. Grunwaldzkiej i rondzie Przybyszewskiego.
11.02. Wieczorem motorniczy, po wyjściu z podstawionego na przystanek odjazdowy pętli Ogrody
tramwaju linii 1 (skład 252+251), zobaczył, Ŝe jeden z
dwóch młodych pasaŜerów drugiego wagonu wybił
szybę. Motorkowy wraz z innym pasaŜerem ujęli go i
doprowadzili do PNR. Tam sprawcą zajęła się policja
i... pogotowie ratunkowe, bowiem poharatał sobie przy
okazji rękę. AŜ się prosi, by napisać: dobrze mu tak!
W kaŜdym razie tramwaj po 45 minutach zjechał do
zajezdni, zaś wandal trafił do Izby Wytrzeźwień.
12.02. Nie ma to jak złośliwość martwych przedmiotów. W jelczydle 1477 (67/4) uszkodziło się sprzęgło. I
nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt,
ze zepsuty autobus zablokował tramwajom zjazd z
ronda Śródka w kierunku Jana Pawła II. Na szczęście
po 13 minutach zjawiło się pogotowie techniczne, które odholowało busa.
12.02. W godzinach 18:54–19:57 nieprzejezdne dla
tramwajów było skrzyŜowanie ulic 28 Czerwca/Hetmańska. A wszystko za sprawą upalonego drutu jezdnego sieci i wyrwanego izolatora. Około 15
składów zostało unieruchomionych, resztę kierowano
objazdami. Na trasy Głogowska/Hetmańska – rondo
Starołęka i Dębiec – Górna Wilda/Wierzbięcice wyjechały zatramwaje. Po zakończeniu naprawy, jeszcze
przez dalsze 20 minut, występowały utrudnienia w ruchu.
13.02. Po południu na przejściu dla pieszych na ul.
Zamenhofa jadący na Starołękę dwuskład 274+269
(13/2) potrącił dziewczynę, wciągając ją pod przednią
listwę ochronną. Pogotowie ratunkowe przewiozło ją
do szpitala. Ruch tramwajowy wznowiono po prawie
pół godzinie. Do tego czasu 11 składów utknęło w zablokowaniu.
13.02. O godzinie 18:22 doszło do powaŜnej kolizji
typu wóz-wóz na skrzyŜowaniu 28 Czerwca i Pamiątkowej. Jadąca z Dębca z szybkością około 25–30
km/h 9/6 (GT6-611) zaczęła skręcać na przełoŜonej w
kierunku zajezdni zwrotnicy. W tym samym czasie w
drugą stronę jechała 10/6 (238+237). Helmut uderzył
w wagon 238 tuŜ za przednim skosem, a następnie
poobijał się o burtę reszty dwuskładu. Na szczęście
nikt nie został ranny, choć strach pomyśleć, co by się
mogło stać, gdyby dziesiątka nadjechała kilka sekund
później... Ostatecznie w 238 wykoleiła się druga oś
pierwszego wózka i uszkodził pantograf (nie wspominając o licznych przytarciach na boku). Uszkodzeniu
uległ takŜe wieszak sieci trakcyjnej podtrzymujący drut
jezdny. W 611 wykoleił się cały pierwszy wózek i druga oś ostatniego; podrapał się teŜ cały lewy bok. Stopiątki samodzielnie wjechały w tory i po przełączeniach zjechały na S1. Helmutowi musiał pomóc Krupp.
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W celu naprawy sieci prąd wyłączono w godzinach
18:44–19:08, jednak wstrzymanie ruchu trwało do godziny 19:20. Linie 2, 9 i 10 kierowano objazdami, a na
odcinku Dębiec – Wierzbięcice/Górna Wilda uruchomiono komunikację zastępczą.
14.02. W walentynkowy wieczór pewien pieszy odbił się od prawego boku drugiego wozu 15/2
(264+263) ruszającej z przystanku Ostroroga w kierunku Budziszyńskiej. Pogotowie przewiozło go do
szpitala, a tramwaj podjął dalszy kurs.
17.02. Skręcający w lewo z ul. Bukowskiej w
Perzycką MAN nr 1021, obsługujący 59/1, uderzył w
jadącego z przeciwnego kierunku fiata siennę. Pogotowie ratunkowe musiało przewieźć do szpitala 2 osoby z samochodu. W busie popękało podszybie oraz
zderzak, auto zaś nadawało się wyłącznie na złom.
17.02. W południe na skrzyŜowaniu al. Wielkopolskiej i Nad Wierzbakiem doszło do zderzenia GT6-612
(9/7) z suzuki marutti. Tramwaj opuszczający z niewielką prędkością rzeczone skrzyŜowanie od strony
ul. Małopolskiej wbił się w lewy bok pojazdu, rozpruwając go. Rany odniosła podróŜująca nim kobieta.
Helmut z uszkodzonym ślepiem i lekko wgniecionym przodem po 40 minutach ewakuował się do zajezdni.
20.02. Rekord świata w długości jazdy samochodem po torowisku tramwajowym chyba próbował
ustanowić kierowca hondy accord. Późnym wieczorem na śliskiej nawierzchni mostu Mieszka I wpadł w
poślizg, a następnie na torowisko, którym przejechał
123 m. 5 tramwajów zostało więc zablokowanych aŜ
na 80 minut.
21.02. O godzinie 4:52 na skrzyŜowaniu ulic Fredry
i Niepodległości renault laguna jadące od strony ulicy Libelta w sposób nagły wytraciło prędkość na
lewym boku (w okolicach drugiego wózka) helmuta
nr 657, który jako N21/1 wykonywał kurs do Gwarnej.
O ile w bimbie pogięły się tylko trochę blachy, o tyle
auto pozbyło się całego przodu z przednią szybą
włącznie. Przerwa w ruchu w obie strony trwała 11
minut.
Rozmaitości
! 11.02. przed Dworcem Głównym PKP zaktualizowano billboard ze schematem linii MPK. To doniosłe wydarzenie miało miejsce po około półtorarocznej
ekspozycji schematu obrazującego nieistniejące połączenia. Jednak na schemacie nie uwzględniono najnowszych zmian: nowoutworzonej linii 98 i przesunięcia przystanku Instytut Fizyki. Na tym przykładzie widać, Ŝe przy szczupłych środkach na informację pasaŜerską lepiej byłoby zainwestować w bardziej interaktywny sposób informowania klientów MPK, przykładowo ekran wyświetlający aktualny schemat linii
komunikacyjnych.
A Kilku naszych klubowiczów odwiedziło Zakład
Naprawy Autobusów w Biskupicach. Dzięki uprzejmości ZNA, na miejscu dane im było stwierdzić co następuje: IK280-1175 znajduje się w końcowym stadium
NG, eks-empekowski zemun 1580 słuŜy jako pogotowie techniczne i ciągnik, a zemun eks-1574 gnije
smętnie... lub czeka na lepsze czasy.
A Pewnego wieczoru pewien jelcz prowadzony
przez pewnego kierowcę na linii 60 – zamiast pojechać nową trasą, to jest skręcić w ulicę Kosowską –
pojechał prosto ul. Zakopiańską. Dzikie wrzaski z
przedziału pasaŜerskiego uświadomiły o pomyłce kierowcę, który przy aktywnej pomocy pewnego wesołego pasaŜera postanowił wycofać autobus na prawidłową trasę. Wrzucenie wstecznego w M11 nie było
sprawą łatwą, tak Ŝe powrót na trasę zajął około
trzech minut.
Z pamiętnika lakiernika

numer
pojazdu

poprzed. obecna
reklama reklama
autobusy
1090 barwy MPK Panorama
Firm
1525 barwy MPK barwy MPK
1538 Ceresit
barwy MPK
tramwaje
172+171 Manti
barwy MPK
200+199 barwy MPK Panorama
Firm
304+305 Valdi
barwy MPK
310+311 Claudia/Naj Panorama
Firm
312+313 IMT
barwy MPK
672 barwy MPK Americanos
673 barwy MPK LEVIS
679 barwy MPK Mustang

uwagi
po NG
po NG
po NG
-

Adam Białas, Karol Cieśla, Krzysztof Dostatni,
Adam Konieczka, Łukasz Nowicki, Marek Prętki,
Maciej Rudzki

Słupsk
Linie
A Błędu nie ustrzeŜono się w redakcji notki informującej o zawieszeniu od 03.02. linii autobusowej nr 3.
Podano nieprawdziwie, Ŝe kursowała po trasie Siemianowice – Słupsk. Faktycznie łączyła jednak ze
Słupskiem miejscowość Siemianice. Za zmianę nazwy Czytelników „Przystanku” pokornie przepraszamy.
Redakcja

Szczecin
Tabor
T W poprzednich numerach informowaliśmy Czytelników o postępach prac przy wycinaniu tramwajów.
Egzekucje odbywały się w zajezdni Pogodno. Zajezdnia Niemierzyn nie chciała być gorsza i teŜ na swoim
terenie dokonała kasacji. Jeszcze w grudniu 2002 r.
definitywnie pocięto wagon 105N-1040’’ ex-600, ex672, a w styczniu golęciński GT6-916.
T Po remoncie i niewielkiej modernizacji wyjechały
wagony 105N 705+643. Takie zestawienie jest ciekawostką, gdyŜ do grudnia 2001 roku 705 jeździł jako
drugi w składzie z wagonem 710 (rozbitym w kolizji z
dźwigiem). Wagon 643 był natomiast najstarszą stopiątką, która nie przeszła jeszcze większej modernizacji i jako ostatnia posiadała oryginalne drzwiczki do
kabiny motorniczego, tak zwaną kowbojkę. Po modernizacji wagony dorobiły się przetwornic statycznych, nowych gniazd sterowania wielokrotnego (z
przodu wagonu 705 i z tyłu 643 gniazda zlikwidowano), pełnych kabin motorniczego, nowszych kaset na
numer linii oraz Ŝółtych poręczy.
T Mocno juŜ zaniedbany ostatnimi czasy skład
105Np 1035+1036 wrócił ze swojego pierwszego remontu w Centralnych Warsztatach. Więcej informacji
na razie nie mamy, bo prawie natychmiast powrócił do
CW na reklamację.
T Rozdzielono skład 105N 656+695. Na razie tylko
656 kursuje solo.
Linie
A 24.02. ruszyła nowa linia pospieszna G, kursująca z placu Rodła przez aleję Wyzwolenia, aleję Niepodległości, ulice Wyszyńskiego, Energetyków,
Gdańską, most Pionierów, ul. Hangarową, Leszczynową, Batalionów Chłopskich, Gryfińską, Struga,
Zwierzyniecką, Szosę Stargardzką, śuka, Sokołowskiego do Zdunowa. Przystankiem końcowym jest

Zdunowo Dworzec, inaczej niŜ w przypadku linii 73,
która ma postój na przystanku Zdunowo Szpital. Linia
kursuje tylko w godzinach szczytu w dni powszednie z
częstotliwością około 40 minut; będzie testowana do
18.06. Czas przejazdu w jedną stronę wynosi 35 minut. Dla porównania najkrótszy teoretyczny czas przejazdu trasy pl. Rodła – Zdunowo przy wykorzystaniu
linii pospiesznej z pl. Rodła i linii 62 wynosi 38 minut, a
przy wykorzystaniu linii 2, 7/8 i 73 – 44 minuty. Na linię
G po jednym autobusie wysyłają SPA Dąbie i SPA
Klonowica.
Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzed. obecna
uwagi
reklama reklama
tramwaje
506 De Longhi barwy zakł. Jacek Kalicki, Olaf Skrzymowski

Toruń
Tabor
T Z niewiadomych przyczyn wagon 231, drugi wóz
ze składu 230+231, jeździ solo. CzyŜby samotnicze
wyprawy tegoŜ miały oznaczać awarię kolegi?
T Pewne jest natomiast, Ŝe po remoncie jeździ juŜ
skład 805Na+805NaD 262+263.
Rozmaitości
T Szkolenia motorniczych ciąg dalszy. Rozpoczął
się kolejny kurs przygotowawczy. Do praktycznej nauki słuŜą dwa składy liniowych wozów: 241+242 (reklama Netto) i 328+329 (w kolorze czerwonym).
Piotr Tomasik

Warszawa
Tabor
A W nocy z 07 na 08.02. na nocnej linii 604 hasał
mimo zakazu IK280.37A nr 5254 w historycznym malowaniu! Uspokajamy jednak, Ŝe jeździł nim na swoją
wyraźną prośbę prezes KMKM-u.
A W dniu 12.02. midi-MAN nr 1302 wyjechał
na 1/170. Pojechał na podmianę za IK260 nr 1609,
który to wcześniej podmienił inną brygadę niskopodłogową. Za to w dniach 14.02. i 16.02. krótki MAN-ik
gościł na linii 133, a w dniach 23.02. i 24.02. na 134.
T Zajezdnia R-3 Mokotów kontynuuje prace związane z doprowadzeniem do stanu uŜywalności elektryki wagonu 102Na-42 rodem z Poznania. JuŜ wkrótce wszystko powinno być gotowe. W dniu 24.02. wagon 42 został objechany. Trzeba jednak dokonać kilku
poprawek.
T W poprzednim numerze informowaliśmy, Ŝe na
linii 26 w dniu 06.02. pojawił się skład 105Nm
1470+1469 (zazwyczaj ta Ŝoliborska brygada linii obsługiwana jest taborem typu 13N, czyli raczej niespotykanym dla linii 26). W dniu 10.02. ww. „bocian” pojawił się tam ponownie i od tego momentu praktycznie
cały czas jeździ juŜ na tej brygadzie. Spowodowane
jest to tym, Ŝe ma go „na stałe” jeden z motorniczych
zajezdni R-4. Przypomnijmy, Ŝe wcześniej przez wiele
tygodni skład 1470+1469 kursował na jednej z brygad
linii 29.
T Informowaliśmy niedawno, Ŝe zmodernizowany
Ŝoliborski skład 13N 821+818 pojawił się na linii 17.
Od dnia 10.02. „Ŝaba” w rannej zmianie A kursuje na
017/33, a w popołudniowej zmianie B na 015/17.
T W dniu 10.02. na podmianę stopiątki na linii 23
przed godziną 17:00 wyjechał trzynastkowy skład
805+638 w barwach zakładowych. Dzień później na
tejŜe linii (brygada 5) od rana jeździł 13N 671+667
(takŜe w malowaniu miejskim) prowadzony przez motorowego z KMKM-u. Za to w dniu 24.02. zakład R-4
na brygadę pierwszą linii 23 wysłał skład 13N
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783+727 (oczywiście w barwach miejskich). Ponownie
jeździł nim teŜ nasz klubowy kolega, który trzynastki
bardzo lubi.
T Warsztaty T-3 wzięły się za Naprawę Sporadyczną technicznej berlinki nr 2407 (zresztą swojej własności – jest przydzielona właśnie do T-3) powaŜnie
rozbitej w zderzeniu z wagonem 13N-834. Roboczy
wagon K będzie robiony w „wolnych chwilach”. Obecnie wóz ma juŜ nowe poszycie przedniego pomostu.
T Na remontówkę zakładu R-4 wciągnięto ostatnio
wagon 13N-458, powaŜnie rozbity w zderzeniu wózwóz pod koniec stycznia. Będzie on tam „przygotowywany” do wymiany przodu, która to nastąpi w marcu podczas planowego remontu NG.
T Wieści z T-2: na Obozowej w dniu 10.02. nacinany był kassung 105Nb-1382. Kilka dni później wagon
przestał fizycznie istnieć. Do pocięcia został juŜ więc
tylko 13N-777, który stojąc głęboko między halami i
tak o kilka miesięcy przedłuŜył swój przesądzony juŜ
Ŝywot.
T Fachmani z warsztatów T-3 debatują obecnie
nad mokotowską stopiątką nr 1172 (rozbitą w wypadku z IK280-2726 dnia 16.06.2002 r.), która rozebrana
jest do gołej konstrukcji. Jest w opłakanym stanie
(gorszym niŜ się spodziewano). Obecnie nic się przy
niej nie dzieje.
T Wagon 13N-815 obecnie jest w remoncie. Dalej
posiada otwory w dachu, więc nie grozi mu likwidacja
klap. W swoim czasie kierownik Zakładu Naprawy
Tramwajów osobiście zakazał likwidacji choćby jednej
zachowanej jeszcze klapy w wagonach 13N. Tak więc
nieliczne juŜ klapy w trzynastkach na szczęście ocaleją!
T Wolskie tyrystory dalej mają zmieniane gniazda
sterowania wielokrotnego. Nowe prostokątne złącze
typu Aviotech od 13.02. ma skład 105N2k 2038+2039.
Obecnie takowe posiadają juŜ równieŜ składy
2040+2041 (od 14.02.) i 2042+2043 (od 18.02.), a zakładane są w 2044+2045, poniewaŜ R-1 montuje je w
kolejnych składach sukcesywnie.
T Krótkie uzupełnienie informacji z poprzedniego
„Przystanku” o modernizacji 2008+2009. Jako pierwszy w składzie będzie kursował wagon numer 2008
(czyli odwrotnie, niŜ było dotychczas). Obecnie trwa
wykańczanie jego wnętrza. Wóz 2009 jest juŜ praktycznie gotowy i w warsztatowej hali trwają jego jazdy
próbne. Cały czas ustawiana jest w nim takŜe skomplikowana elektronika. Ciekawostką jest fakt, Ŝe w obu
wagonach zamontowano między innymi Mesity (czyli
kaŜdy z nich będzie mógł jeździć jako pierwszy i w razie potrzeby ciągnąć doczepki z Cegielskiego, które
być moŜe zostaną zakupione w bliŜej nieokreślonej
przyszłości) – dotychczas tego nie praktykowano.
Linie
A Zakończyły się konsultacje przeprowadzone
przez ZTM na temat projektu zmian w układzie komunikacyjnym na terenie Ursynowa i Mokotowa. Przypomnijmy, Ŝe opiniowana propozycja zawierała korektę tras pięciu oraz likwidację dwóch linii autobusowych
(szczegóły: „Przystanek” numer 28). Zaprezentowane
wyniki pokazały, Ŝe największe poparcie uzyskało
właśnie zlikwidowanie linii 306 (100% głosów za) i 312
(96%). Większość ankietowanych poparła m.in.:
- wydłuŜenie trasy linii 165 do pętli Metro Wilanowska
(93% opinii pozytywnych);
- wydłuŜenie trasy linii 179 do krańca Metro Wilanowska (89% opinii pozytywnych);
- skierowanie linii 136 od Centrum Onkologii ulicami:
Ciszewskiego – Kiedacza – Nugat – Gandhi – Pileckiego – Płaskowickiej do pętli Natolin Płn. (84%
opinii pozytywnych).
Najmniejszym poparciem cieszyły się propozycje skie7

rowania jednokierunkowo linii 179 ulicami: Przy BaŜantarni – Rosoła – Wąwozową – Stryjeńskich – Przy
BaŜantarni oraz skierowania linii 193 od ul. Wałbrzyskiej ulicami: Puławską – Doliną SłuŜewiecką – aleją
KEN – Jastrzębowskiego do krańca Ursynów Płn.
(odpowiednio 36 i 24% głosów za).
Na podstawie uzyskanych wyników konsultacji oraz
najczęściej pojawiających się postulatów został przygotowany kolejny projekt zmian. Zakłada on (podkreśleniem wyróŜniono propozycje korekt tras):
- zmianę trasy linii 136 według pierwszej wersji projektu lub według następującej: Dw. Zachodni – Aleje
Jerozolimskie – rondo Zesłańców Syberyjskich – Bitwy Warszawskiej 1920 r. – Banacha – świrki i Wigury – Sasanki – Marynarska – Postępu – Bokserska – Gotarda – Rzymowskiego – Dolina SłuŜewiecka – aleja KEN – Surowieckiego – Romera –
Herbsta – Pileckiego – Ciszewskiego – Dereniowa
– Indiry Gandhi – Cynamonowa – Płaskowickiej –
Natolin Płn.;
- korektę trasy linii 165 – wariant I: Natolin Płn. – Płaskowickiej – Cynamonowa – Indiry Gandhi – Dereniowa – Ciszewskiego – Roentgena– Płaskowickiej
– Puławska – Poleczki – Wyczółki – Łączyny – nawrót na pętli Wyczółki – Łączyny – Wyczółki – Poleczki – Wyczółki – Kłobucka – Bokserska – Gotarda – Rzymowskiego – aleja Wilanowska – Metro
Wilanowska lub wariant II: Natolin Płn. – Płaskowickiej – Pileckiego – Indiry Gandhi – Nugat – Kiedacza – Ciszewskiego – Roentgena– Płaskowickiej –
Puławska – Poleczki – Wyczółki – Łączyny – nawrót
na pętli Wyczółki – Łączyny – Wyczółki – Poleczki –
Wyczółki – Kłobucka – Bokserska – Gotarda –
Rzymowskiego – aleja Wilanowska – Metro Wilanowska;
- korektę trasy linii 179: Metro Wilanowska – aleja Wilanowska – Puławska – Dolina SłuŜewiecka – al.
KEN – Surowieckiego – Romera – Herbsta – aleja
KEN – Indiry Gandhi – Rosoła – Belgradzka – aleja
KEN – Przy BaŜantarni – Rosoła – Wąwozowa –
os. Kabaty;
- korektę trasy linii 185: GwiaŜdzista – Potocka –
Mickiewicza – pl. Wilsona – Krasińskiego – WybrzeŜe Gdyńskie – WybrzeŜe Gdańskie – WybrzeŜe Kościuszkowskie – Wioślarska – Solec – Czerniakowska – Powsińska – Św. Bonifacego – aleja
Sikorskiego – Dolina SłuŜewiecka – Rosoła – Indiry
Gandhi – Dereniowa – Płaskowickiej – Ursynów
Zach.;
- skrócenie trasy linii 192: pl. Hallera – Dąbrowszczaków – InŜynierska – Wileńska – Targowa – (powrót:
Targowa – Ratuszowa – Dąbrowszczaków) – aleja
Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – Kapucyńska – Miodowa – (powrót: Miodowa – Senatorska – Nowy Przejazd – aleja Solidarności) – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat
– Świętokrzyska – rondo ONZ – aleja Jana Pawła II
– Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Stefana
Batorego – Św. Andrzeja Boboli – Wołoska – Rzymowskiego – Gotarda – Bokserska;
- korektę trasy linii 193: Ursynów Płd. – aleja KEN –
Ciszewskiego – Nowoursynowska – Wałbrzyska –
aleja Lotników – Modzelewskiego – Orzycka – Gotarda – Bokserska;
- korektę trasy linii 195: Huta – Kasprowicza – śeromskiego – Słowackiego – pl. Wilsona – Mickiewicza – pl. Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – Słomińskiego – Bonifraterska – (Bonifraterska – Muranowska – Andersa) – pl. Krasińskich – Miodowa –
Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – rondo de
Gaulle’a – Nowy Świat – pl. Trzech KrzyŜy – Aleje
Ujazdowskie – pl. Na RozdroŜu – Aleje Ujazdow8

skie – Belwederska – Sobieskiego – aleja Sikorskiego – Dolina SłuŜewiecka – Rosoła – Jastrzębowskiego – Bartoka – Surowieckiego – Romera –
Herbsta – Pileckiego – Roentgena – Płaskowickiej –
Natolin Płn.;
- likwidację linii 306 zgodnie z pierwszą wersją projektu;
- likwidację linii 312 zgodnie z pierwszą wersją projektu;
- korektę trasy linii 504: Emilii Plater – Świętokrzyska
– rondo ONZ – al. Jana Pawła II – Chałubińskiego –
aleja Niepodległości – Puławska – Dolina SłuŜewiecka – aleja KEN – Bartoka – Jastrzębowskiego –
Herbsta – Pileckiego – Ciszewskiego – Dereniowa
– Belgradzka – aleja KEN – Przy BaŜantarni – Stryjeńskich – Wąwozowa – aleja KEN – os. Kabaty;
- korektę trasy linii 505: Dw. Centralny – jezdnia północna Dw. Centralnego – Emilii Plater – Aleje Jerozolimskie – (powrót: Aleje Jerozolimskie – aleja Jana Pawła II – jezdnia północna Dw. Centralnego –
Dw. Centralny) – rondo Dmowskiego – Marszałkowska – pl. Konstytucji – Waryńskiego – rondo
Jazdy Polskiej – Waryńskiego – Puławska – Pileckiego – Ciszewskiego – Dereniowa – Stryjeńskich –
Belgradzka – Rosoła – Wąwozowa – aleja KEN –
os. Kabaty;
- korektę trasy linii 513 bez planowanego przekształcenia w linię zwykłą 114: os. Kabaty – aleja KEN –
Wąwozowa – Stryjeńskich – Belgradzka – Rosoła –
Płaskowickiej – Cynamonowa – Ciszewskiego –
Nowoursynowska – Dolina SłuŜewiecka – aleja Sikorskiego – Sobieskiego – Belwederska – Aleje
Ujazdowskie – pl. Na RozdroŜu – Aleje Ujazdowskie – pl. Trzech KrzyŜy – KsiąŜęca – Ludna – Solec – Dobra – Tamka – most Świętokrzyski – Sokola
– Jagiellońska – Targowa – Zamoyskiego – Lubelska – Dw. Wschodni (Lubelska).
W projekcie zmian umieszczono takŜe proponowane
częstotliwości kursowania wymienionych linii. O wyborze wariantów przebiegu tras linii 136 i 165 ma zadecydować Urząd Dzielnicy Ursynów. Z uwagi na ograniczenia budŜetowe odstąpiono od realizacji bardzo
często postulowanego przekształcenia linii przyśpieszonej-okresowej 401 w stałą (czyli kursującą we
wszystkie dni tygodnia). Nowy projekt, podobnie jak
poprzedni, zostanie poddany szerokiej konsultacji (zarówno pasaŜerów, jak i urzędników Urzędu Dzielnicy
Ursynów). Właśnie ze strony Urzędu Dzielnicy pojawiły się daleko idące wątpliwości, co do wiarygodności
przeprowadzonych przez ZTM konsultacji. O dalszych
losach proponowanych zmian będziemy informować
w kolejnym numerze.
A Po zakończeniu prac kanalizacyjnych na ul. Hłaski, linie 157 (od rana 08.02.) i 606 (w nocy 07/08.02.)
zaczęły ponownie jeździć swoimi podstawowymi trasami. Jednak linia 606 z powodu zamknięcia dla ruchu ul. Popoiełuszki w kierunku Chomiczówki, kursuje
trasą objazdową wprowadzoną 20.01. – od skrzyŜowania Popiełuszki/Krasińskiego ulicami Krasińskiego
– pl. Wilsona – Słowackiego – Gdańską i dalej bez
zmian.
A SłuŜby drogowe przywróciły przejezdność trasie
Nadarzyn – Kosów, więc od dnia 08.02. od godziny
13:00 autobusy linii 703 znów kursują na całej trasie,
czyli Warszawa Okęcie – Kosów.
A Podobnie jak niegdyś linia 703, takŜe 806-tka w
dniu 07.02. od godziny 6:30 została wycofana z zaśnieŜonego odcinka trasy: Warszawa (Rosochata –
Wiechy) – Okrzeszyn – Kępa Okrzeska – Kępa
Okrzeska-Cmentarz. Zawracała na skrzyŜowaniu ulic
Przyczółkowa/Rosochata (przystanek Rosochata). Informacja ta nie miała potwierdzenia w oficjalnych ko-
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munikatach ZTM-u, choć umieszczono ją na przystankach.
A W związku z przywróceniem ruchu dwukierunkowego na ul. Estrady (na odcinku między ul. Akcent a
ul. Arkuszową) od 13.02. na swoją stałą trasę powróciły autobusy linii 110.
A T Kolejna awaria wodociągowa w przeciągu
ostatnich tygodni powaŜnie zakłóciła ruch tramwajowy. Tym razem w dniu 14.02. tramwaje nie jeździły w
ciągu ulic Młynarska – Obozowa na odcinku od skrzyŜowania Wolska/Młynarska do pętli Koło. Podczas wyłączenia arterii z ruchu tramwaje linii 1, 12, 13, 20, 23 i
24 były kierowane na poniŜsze trasy zastępcze:
- linie 1 i 13 od alei Solidarności: Wolską – Połczyńską – Powstańców Śląskich – Górczewską do pętli
os. Górczewska;
- linia 12 kursowała na dwóch trasach: aleja Zieleniecka – rondo Waszyngtona – aleja Poniatowskiego – most Poniatowskiego – wiadukt mostu Poniatowskiego – Aleje Jerozolimskie – rondo de Gaulle’a – Aleje Jerozolimskie – rondo Dmowskiego –
Aleje Jerozolimskie – pl. Zawiszy – Towarowa –
rondo Daszyńskiego – Towarowa – aleja Solidarności – Wolska – Połczyńska – Powstańców Śląskich
– Górczewska – os. Górczewska oraz Nowe Bemowo – Powstańców Śląskich – Radiowa – Dywizjonu 303 – Koło;
- linia 20 jeździła na dwóch trasach: Banacha – Grójecka – pl. Narutowicza – Grójecka – pl. Zawiszy –
Towarowa – rondo Daszyńskiego – Towarowa – al.
Solidarności – Wolska – Cm. Wolski oraz Boernerowo – Kaliskiego – Dywizjonu 303 – Koło;
- linie 23 i 24 od al. Solidarności – Wolską do pętli
Cm. Wolski.
Na zmienionych trasach linii 1, 12 (wariant trasy aleja
Zieleniecka – os. Górczewska), 13, 20 (wariant Banacha – Cm. Wolski) i 24 obowiązywały podstawowe
rozkłady jazdy, natomiast dla linii 12 (wariant Nowe
Bemowo – Koło), 20 (wariant Boernerowo – Koło) i 23
wprowadzono specjalne rozkłady. Tę ostatnią linię
obsługiwały jedynie 4 brygady całodzienne i 3 szczytowe (zamiast odpowiednio 5 i 8), co spowodowało
zmniejszenie częstotliwości jej kursowania w godzinach szczytu do 12 minut. „Odzyskane” w ten sposób
brygady, zostały skierowane na trasy linii 12 (Nowe
Bemowo – Koło; 4 – w tym jedna szczytowa) oraz 20
(Boernerowo – Koło; 2 brygady całodzienne). Pozwoliło to zapewnić częstotliwość kursowania dwunastki
co 7 minut w godzinach szczytu i co 10 poza, a dwudziestki – co 20 minut praktycznie przez cały dzień.
Przy okazji naleŜy zwrócić uwagę na fakt, Ŝe składy
kursujące z Koła na Nowe Bemowo i Boernerowo były
przez czas usuwania awarii odcięte od sieci, a co za
tym idzie i macierzystej zajezdni (R-1 Wola). Awaria
wodociągów zdarzyła się jednak popołudniu 13.02.,
więc zakład R-1 zdąŜył wcześniej wysłać osiem składów (same tyrystory z wyświetlaczami) na pętlę Koło.
I tak w dniu 14.02. na odciętej 20 kursowały składy
2060+2061 oraz 2066+2067, a na odciętej 12
2056+2057,
2062+2063,
2064+2065
oraz
2068+2069. Na rezerwie w Nowym Bemowie stały natomiast 2058+2059 (wyjechał potem na szczytową 12)
oraz 2072+2073. Początkowo planowano, Ŝe R-1 wyśle na rezerwę 6 składów, jednak uznano, Ŝe wystarczą dwa mało awaryjne tyrystory. Stąd teŜ same tego
typu wagony zamiast truposzków serii 10xx. Atrakcją
dla miłośników stało się takŜe wykorzystywanie mijanki Groty na jednotorowej linii do Boernerowa, gdyŜ juŜ
od 1997 r. (czyli od otworzenia trasy na Nowe Bemowo) na całym odcinku jednotorowym rozkładowo porusza się tylko jeden skład. Na rzeczonej mijance składy
mijały się co 20 minut, odpowiednio 18, 38 i 58 minut

po pełnej godzinie. Drugim niezaplanowanym akcentem była linia... 11, na której aŜ do mniej więcej południa woził się skład 2056+2057. Później NR kazał
„wbić” na wyświetlacz normalną 12, choć w gruncie
rzeczy tramwaje te mogłyby równie dobrze kursować
bez Ŝadnego numeru linii. Ponadto przed południem
dograno teŜ do tyrystorowych komputerków napis
„Zmiana trasy”, który to wyświetlany był takŜe oprócz
nazwy krańca, do którego dany skład właśnie zmierzał.
Warto teŜ dodać, Ŝe w ruchu liniowym uŜywane były –
z rzadka uczęszczane nawet przez wagony techniczne
czy historyczne – skręt na pętle Koło (od strony Boernerowa) i wyjazd z tejŜe w stronę Nowego Bemowa.
Kolejnym godnym odnotowania faktem stały się wagony typu 13N linii 1 i 13 na odcinku Cm. Wolski – os.
Górczewska. Normalnie na tym fragmencie warszawskiej sieci goszczą tylko stopiątki i stoszesnastki (nie licząc jednej Ŝoliborskiej brygady linii 26, którą notabene
ostatnio i tak obsługuje stopiątka). Oczywiście w czasie
wyłączenia ruchu tramwajowego na trasie Okopowa –
aleja Solidarności – Młynarska – (powrót: Młynarska –
Leszno – Okopowa – aleja Solidarności – Okopowa) –
Obozowa – Ciołka – Newelska – ks. Janusza – Obozowa – Koło (powrót: bezpośrednio Obozową) kursowała zastępcza linia autobusowa Z, którą obsługiwało
9 wozów z zajezdni Chełmska i Redutowa. Pośród
przegubowych ikarusów trafił się nawet jeden solaris.
Magazyn 995
12.02. O godzinie 11:34 na ul. Połczyńskiej (na
wjeździe do zaplecza hipermarketu Geant) kierowca
cięŜarowego stara wjechał na przejazd przy czerwonym świetle. Po chwili przywalił w niego jadący w stronę Górczewskiej mokotowski skład 105Nf 1440+1439
linii 10. Zatrzymanie trwało 16 minut, na szczęście nikt
nie został ranny. Po wypadku solidnie rozbity skład
ewakuował się do zajezdni.
12.02. Na skrzyŜowaniu ulic Waszyngtona i Garibaldiego (kierunek Gocławek) praski skład 105Na
1298+1297 linii 44 o godzinie 14:49 zderzył się z
oplem, który nagle wjechał na torowisko. Zatrzymanie
trwało do 15:00 i utknęło w nim kilka składów. Po kolizji
tramwaj z rozbitym lewym przodem zjechał do R-2.
Warto zauwaŜyć, Ŝe wymieniony skład prowadził nasz
klubowy kolega, świeŜo upieczony motorniczy! W dodatku była to jego pierwsza samodzielna jazda bez patrona. Jednak wypadku z powody głupoty kierowcy
samochodu nie mógł uniknąć...
12.02. TuŜ po godzinie 16:00 na Alejach Jerozolimskich (na skrzyŜowaniu z Emilii Plater) kierowca fiata
wymusił pierwszeństwo przejazdu i doprowadził do
zderzenia z praskim składem 105Na 1314+1313 linii 9.
Zatrzymanie trwało 12 minut. Uszkodzony skład ewakuował się wkrótce na R-2.
12.02. Sześć minut przed godziną 19:00 jadąca na
Nowe Bemowo jedynka (Ŝoliborski skład 13N
706+707) na skrzyŜowaniu ulic Rembielińskiej i Poborzańskiej przetrąciła osobowe renault, którego kierowca nie ustąpił pierwszeństwa. Zatrzymanie trwało 21
minut. Po tym czasie skład z dość znacznie pokiereszowanym przodem z lewej strony odjechał na R-4.
13.02. O godzinie 12:07 na rondzie Lubomirskiego
(kierunek Górczewska) wolski skład 105Na 1068+1035
linii 26 „przybombił” w cięŜarowego jelcza, który wymusił pierwszeństwo przejazdu. W wyniku wypadku
zniszczony został przód wagonu 1068, połamał się teŜ
jego połówkowy pantograf oraz uszkodzona została
sieć trakcyjna. Przez 20 minut nieprzejezdne były oba
kierunki. Na szczęście nikt nie odniósł obraŜeń.
17.02. TuŜ przed godziną 17:00 na ul. Rakowieckiej
(między Asfaltową a Opoczyńską, kierunek Piaski) zza
zaparkowanego przy torowisku dostawczego auta pod
koła rozpędzonego mokotowskiego składu 105Ne

1406+1405 linii 16 na przejściu dla pieszych weszła
kobieta w średnim wieku. Motorniczy nie miał szans by
zatrzymać pojazd i kobieta dostała się pod wagon. Została przeciągnięta blisko 20 metrów. Po podniesieniu
wagonu przez dźwig do akcji reanimacyjnej natychmiast przystąpili lekarze z pogotowia ratunkowego, które bardzo szybko zjawiło się na miejscu zdarzenia.
Niestety, kobiety nie udało się uratować. Zatrzymanie
trwało ponad dwie godziny. Utknęło w nim bardzo wiele składów linii 10, 16, 17 i 33. Część z nich z czasem
wycofano przez pętlę Rakowiecka i najprzeróŜniejszymi objazdami skierowano na swoje rozkładowe czasy.
UŜywane były między innymi skręty przy Kinie Femina
oraz bardzo rzadko uczęszczane łuki na Kercelaku w
relacji Praga – śoliborz!
17.02. Około 8:00 rano pod kołami Ŝoliborskiego
składu 13N 793+792 linii 17 na ul. Chałubińskiego
(przy Koszykowej, kierunek Mokotów) zginął starszy
męŜczyzna.
20.02. Około godziny 16:00 na Trasie W-Z (przed
samym tunelem, kierunek Praga) z powodu awarii baterii zdefektował Ŝoliborski skład 13N 457+720 linii 13.
Po około 20-minutowym zatrzymaniu, w którym utknęło
kilka innych tramwajów, skład zepchnięto z drugiego
wagonu na pętlę Dworzec Wschodni, skąd – po przestawieniu wagonów – ewakuował się do zajezdni. Dodamy, Ŝe motorniczym składu był nasz klubowy kolega.
22.02. W Konstancinie zdewastowano MAN-a
NG313 nr 3712 obsługującego linię 710. W wyniku bijatyki w busie pojazd stracił 15 szyb i 2 kasowniki,
uszkodzono teŜ sufit. Straty wyniosły ponad 40 tys. zł.
W zeszłym roku zdewastowano ponad 1000 autobusów MZA na łączną kwotę około 600 tys. zł.
23.02. Około godziny 9:00 na torowisko przy moście
Gdańskim z nasypu spadła osobowa mazda, której
drogę zajechał maluch. Zatrzymanie w stronę Pragi
trwało prawie godzinę i utknęło w nim prawie 10 składów. Po wypadku samochodzik nie wyglądał najlepiej.
Do jego wyciągnięcia uŜyto specjalistycznego sprzętu.
24.02. Przed godziną 12:00 przy stacji Warszawa
Zachodnia zapalił się wagonik EN94-17b. Maszynista
WuKaDki, widząc co się dzieje, wypuścił pasaŜerów,
którzy w pośpiechu opuścili kolejkę. Interweniowała
straŜ poŜarna. W wagoniku spaliła się na szczęście tylko aparatura elektryczna umieszczona na dachu pojazdu.
Rozmaitości
! Dnia 11.02. swoje plany przetargowe ogłosił Zarząd Transportu Miejskiego. I tak, z dostaw planowane
jest tylko dostarczenie 75 milionów sztuk biletów z paskiem magnetycznym rocznie dla lokalnego transportu
miejskiego, organizowanego przez ZTM (rozpoczęcie
w marcu). Za to z zakresu usług planuje się przetargi
na:
- utrzymywanie w czystości przystanków komunikacji
miejskiej naleŜących do Zarządu Transportu Miejskiego oraz pętli tramwajowych i autobusowych w
Warszawie (rozpoczęcie w lutym);
- wykonywanie usług przewozowych gminnego transportu zbiorowego w Warszawie na liniach autobusowych ZTM-u przy wykorzystaniu odpowiedniej ilości autobusów w ruchu w aglomeracji miejskiej w
odpowiedniej strefie Warszawy (14 autobusów w
strefie północnej podmiejskiej, 17 autobusów w strefie wschodniej podmiejskiej i 22 autobusy w strefie
zachodniej podmiejskiej);
- wykonywanie usług przewozowych w gminnym
transporcie zbiorowym w Warszawie 50-cioma autobusami w ilości około 4 mln wozokilometrów w skali
roku na liniach, których co najmniej jeden z krańców
znajduje się w rejonie Pragi (cała prawobrzeŜna
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Warszawa) i drugie tyle na liniach, których co najmniej jeden z krańców znajduje się w rejonie Woli,
Ochoty, Mokotowa lub Wilanowa (południowa część
lewobrzeŜnej Warszawy, ograniczona Wisłą i torami
kolejowymi relacji Warszawa-Sochaczew).
! Od dnia 13.02. straŜ miejska zaczęła ścigać firmy
zlecające oblepianie przystanków ZTM-u swoimi reklamami. Do tej pory karani byli tylko ci, których straŜnicy złapali na gorącym uczynku, czyli podczas rozwieszania ogłoszeń. To kolejny krok ku zachowaniu
czystości na przystankach. Przypomnijmy, Ŝe przystanków Adpolu pilnuje wynajęta agencja ochrony Juwentus.
! Władze Warszawy chcą renegocjować z nowo
wybrana firmą kontrolerską Zet-Ka warunki niepodpisanej jeszcze umowy, poniewaŜ uwaŜają ją za bardzo
niekorzystną dla miasta. Choć wcześniej same zatwierdziły ostateczną formę przetargu, teraz winą obarczyły ZTM. Włodarze stolicy groŜą, Ŝe jeśli krakowska
firma nie przystanie na propozycje zmian, to umowy
nie podpiszą i przetarg trzeba będzie rozstrzygać od
początku.
! Ostatnimi czasy w środkach komunikacji zbiorowej
oraz na stacjach i przystankach PKP pojawiły się nowe
schematy zasięgu obowiązywania Warszawskiej Karty
Miejskiej oraz zetteemowskich biletów okresowych w
pociągach osobowych, kursujących w Warszawskim
Węźle Kolejowym. Obecnie są na nich uwzględnione
wszystkie moŜliwe poprawki (strefa miejska rozszerzona o Wesołą i Wolę Grzybowską, podmiejska o Halinów; są takŜe informacje, Ŝe karta nie obowiązuje w
godzinach 0:30 – 4:00). Przy okazji prostujemy wiadomość z jednego z poprzednich numerów, w którym
podaliśmy, Ŝe bilety ZTM-u nie są waŜne w pociągach
w godzinach 0:30–4:30. Oczywiście owymi biletami
pasaŜer nie moŜe posłuŜyć się tylko do godziny 4:00.
Przepraszamy.
A Od połowy lutego w autobusach linii 702 pojawiają
się częściej policjanci zarówno mundurowi, jak i w cywilu. Powodem takiej decyzji są częste rozróby oraz
dewastacje w autobusach tejŜe linii. W roku 2000 ZTM
skrócił nawet na dwa tygodnie trasę linii 702 do Falenicy. Wtedy działania przyniosły zamierzony skutek.
T Jak juŜ informowaliśmy, na początku lutego nieźle
sypnęło śniegiem. Całe miasto (takŜe torowiska tramwajowe) zniknęło pod ponad 40-centymetrową warstwą białego puchu. Dlatego teŜ TW wysłały do akcji
wszystkie swoje pługi lemieszowe typu K (berlinki), które pracowały w dzień i w nocy. Ponadto nocami jeździły liniowe przecieraki wyposaŜone w duŜe, pomalowane w Ŝółte i czarne barwy odgarniacze. Dzięki temu
przejezdność torowisk udało się utrzymać, choć niektóre miejsca trzeba było odśnieŜać nawet co 1,5 godziny.
Tak działo się choćby na pętli śerań Wschodni, gdzie
wiatr nawiewał świeŜy śnieg z otwartych przestrzeni i
tworzył zaspy. Zasypane zostały takŜe zajezdnie, a
miejscami zaspy sięgały prawie 80 cm! Tam prócz wagonów tory oraz place manewrowe i postojowe odśnieŜały koparko-ładowarki Fadroma oraz... siła ludzka! Najwięcej roboty z odśnieŜaniem było jednak w Zakładzie Torowo-Budowlanym (otwarty teren o bardzo
duŜej powierzchni). UŜywano wszelkich dostępnych
maszyn i urządzeń! Na T-2 do akcji wkroczył jedyny
warszawski pług wirnikowy zbudowany w oparciu o
wagon typu N. Przecierał on tor po torze tegoŜ zakładu, wyrzucając przed siebie około 8-metrowej długości
tuman śniegu! Warto dodać, Ŝe wagon ten bardzo
rzadko wyjeŜdŜa z hali, nie wspominając juŜ o jego
uŜywaniu... Przy okazji sprawdzono, Ŝe wóz jest
sprawny i w razie potrzeby moŜe wyruszyć na miasto.
Zakład T-2 spiął teŜ z kilkoma berlinkami doczepne
pługi rotacyjne – czekały w odwodach. Na szczęście
9

dla TW śnieg padał intensywnie tylko przez dwa dni,
więc do paraliŜu miasta nie doszło. Przy okazji warto
teŜ zauwaŜyć, Ŝe na pl. Bankowym odśnieŜono nawet
słynne łuki w relacji Mokotów – Praga oraz Mokotów –
Wola.
T Dnia 11.02. Tramwaje Warszawskie poinformowały o wyniku postępowania przetargowego wyłaniającego firmę, która dokona napraw pogwarancyjnych przetwornic statycznych w 2003 r. Podpisano umowę z firmą Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o. Cena
wyniosła w sumie 268644 zł. W tym samym dniu
TW ogłosiło przetarg nieograniczony na sukcesywną
dostawę osprzętu do sieci trakcyjnej tramwajowej i kolejowej, specjalistycznych narzędzi do sieci trakcyjnej
oraz przewodów miedzianych gołych. Maksymalny
termin realizacji to październik obecnego roku.
T Z dniem 11.02. została wyłączona z eksploatacji
awaryjna pętla OdrowąŜa, zlokalizowana pod murem
cmentarza przy ulicy o tej samej nazwie. W nocy z 12.
na 13.02. zdjęto sieć trakcyjną, zaklinowano zwrotnicę
oraz postawiono pachołek, by Ŝaden nierozwaŜny motorkowy przypadkiem juŜ tam nie wjechał. W chwili
obecnej wyciągnięto juŜ większość toru (zostały tylko
dwie zwrotnice, krzyŜownice oraz 5 słupów trakcyjnych). Wszystko spowodowane jest budową drugiej
nitki ulicy OdrowąŜa. Więcej o historii pętli, ostatnich
tramwajach, które po niej przejechały oraz pracach
związanych z jej likwidacją napiszemy w następnym
numerze.
T W dniu 13.02. o godzinie 19:00 z zajezdni R-3
Mokotów na przejazd zamknięty dla jednej z firm wyjechał historyczny skład 4NJ+4ND1 838+1811, którego
obsługę zapewnił KMKM. W środku grała orkiestra; był
szampan. Trasa wiodła na Pragę. Co najciekawsze w
tym wszystkim, na ulicę Targową dojechano ulicą Marszałkowską oraz Trasą W–Z! Tak więc po raz drugi od
sławetnej przebudowy pl. Bankowego skręcił tamtędy
tramwaj (pierwszy raz tramwaje skręcały tamtędy z
powodu wypadku przy moście Gdańskim). Oczywiście
o specjalną zgodę na skręt motorniczy musiał pertraktować z CR TW ponad pół godziny, ale w końcu udało
się. Na miejscu jednak profilaktycznie pojawił się radiowóz NR oraz Torowcy, którzy musieli otworzyć
zwrotnicę. Miejmy nadzieję, Ŝe lody w Dyrekcji oraz CR
TW powoli topnieją i juŜ wkrótce będzie moŜna tamtędy skręcać chociaŜ zabytkami.
T Uzupełniamy informację z poprzedniego numeru,
w którym informowaliśmy o społecznej zbiórce funduszy wśród pracowników TW na nowy sztandar Tramwajów Warszawskich. W sumie uzbierano dość pokaźną kwotę 9983 złotych! Przedstawiamy teraz sumy
uzbierane przez poszczególne zakłady: R-1 Wola –
494 zł, R-2 Praga – 990 zł, R-3 Mokotów – 1099,5 zł,
R-4 śoliborz – 428,5 zł, T-1 (Zakład Urządzeń Elektrycznych) – 1923 zł (+ 77 zł od NSZZ „Solidarność”
zakładu T-1), T-2 (Zakład Torowo-Budowlany) – 902 zł,
T-3 (Zakład Naprawy Tramwajów) – 1788 zł, Ośrodek
Przetwarzania Informacji – 260 zł i na końcu Dyrekcja
+ Centrala Ruchu + Ośrodek Szkolenia Zawodowego
– 2021 zł. Warto zauwaŜyć dość spore dysproporcje
między Zakładami Eksploatacji Tramwajów. I tak na
przykład największe R-4 zebrało tylko nieco ponad 400
zł, a duŜo mniejsza Praga ponad dwukrotnie więcej.
Ogólnie jednak pracownikom TW naleŜy się uznanie
za zebranie takiej sumy, która zostanie przeznaczona
na wykonanie samego sztandaru, drzewca oraz specjalnego zwieńczenia. Wybrano juŜ pracownię hafciarską, która owy sztandar wykona. O ostatecznych efektach poinformujemy.
Z pamiętnika lakiernika
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numer
pojazdu

poprzed.
obecna
reklama
reklama
tramwaje
1202+1203 Ibuprom
barwy zakł.
1224+1223 Apap
barwy zakł.
1264+1263 Apap
barwy zakł.
1266+1265 Ibuprom
barwy zakł.
1276+1275 Leroy Merlin barwy zakł.
2004+2003 Hulakula/
barwy zakł.
Totalizator
Sportowy

uwagi
-

Z notatnika mechanika
numer
pojazdu

typ
koniec
rodzaj
pojazdu napr.
naprawy
autobusy
20 260.04
08.01. NB
222 260.04
23.01. NB
4434 120MM
28.01. NC
4488 120MM
31.01. NC
6372 260.73A
15.01. NC
tramwaje
490 13N
06.02. NG2
498 13N
06.02. NG2
1130 105Na
05.02. NG1
1131 105Na
05.02. NG1
1359 105Na
06.02. NG2
1360 105Na
06.02. NG2
Robert Człapiński, Przemysław Figura, Jarosław
Girstun, Tomasz Igielski, Tomasz Kaczmarek,
Michał Kiembrowski, Piotr Kraków, Krzysztof
Lipnik, Mariusz Mazek, Robert Sokołowski,
mkm101, Michał Wolański, ztm.news!

Wrocław
Tabor
T Ostatnio Protram uszczęśliwia wrocławian kolejnymi nietypowymi detalami montowanymi w stopiątkach. Wóz 2440 w składzie z 2439 wyjechał z NG z
soczyście czerwonym połówkowym odbierakiem
Stemmann Fb700. W 2439 zamontowano standardowy pantograf OTK-1 koloru szarego. Na przełomie
stycznia i lutego w kabinie wozu 2404 zamontowano
klimatyzację i usunięto tradycyjne grzałki i grzejniki. To
pierwszy taki przypadek wśród wrocławskich tramwajów. Klimatyzator zamontowany na dachu, ze względu
na swoje rozmiary, nie prezentuje się, niestety, zbyt
dobrze. Natomiast zestaw 2368+2367 stracił podobny
do zastosowanego w warszawskich stoszesnastkach
system informacji audiowizualnej – jedyny taki we
Wrocławiu. Obecnie tramwaj zdobią zwyczajne kwadraty, a ciekawostką jest umiejscowienie bocznych tablic z trasą tuŜ pod sufitem – w miejscu wyświetlaczy.
Przyczyny zastosowania takich rozwiązań nie są nam
na razie znane. „Przystanek” nie moŜe jednak stać
wobec takich rewelacji biernie! JuŜ rozpoczęliśmy
śledztwo, które – miejmy nadzieję – sukcesem uwieńczy dłuŜszy artykuł o protramowskich innowacjach.
Linie
T Od poniedziałku 24.02. wstrzymany został ruch
tramwajowy na Osobowice. Trwa budową podpór, na
których wspierać się będzie zjazdowa część mostu Tysiąclecia, a przechodzące pod nim torowisko w jezdni
ul. Osobowickiej jest zablokowane. Prace mają potrwać trzy miesiące. Z tego powodu kursujące normalnie na Osobowice tramwaje linii 14, 24 i 36 przyjeŜdŜają do awaryjnej pętli w Karłowicach przy ul. Zawalnej –
od ul. Pomorskiej przez pl. Staszica – pl. Powstańców
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Wielkopolskich – Trzebnicką – Mosty Trzebnickie –
śmigrodzką. Na trasie pl. Powstańców Wielkopolskich
– Osobowice przez pl. Staszica – Reymonta – most
Osobowicki – Osobowicką uruchomiono zastępcze linie autobusowe 714 i 736. Ponadto, jak zwykle w takich sytuacjach, przystanek końcowy linii 0 został
przeniesiony z pl. Staszica na ul. Mieszczańską.
T Tramwaje nocnej linii 36 prawdopodobnie juŜ na
Osobowice nie wrócą. Jeśli odkładana od sześciu lat
reforma nocnej komunikacji nie zostanie znowu przesunięta, to za 3 miesiące nocnych tramwajów juŜ nie
będzie. Miłośnicy, spieszcie zwiedzać Wrocław!
Magazyn 995
19.02. Pod aleją Armii Krajowej, komplikując funkcjonowanie komunikacji miejskiej, pękła rura wodociągowa. Tym razem na szczęście obyło się bez uszkodzenia torowiska tramwajowego (awaria miała miejsce
na wysokości skrzyŜowania z ul. Widną, gdzie tramwaje nie jeŜdŜą), ale konieczne było wprowadzenie objazdów dla autobusów. I tak:
- linię K w kierunku Świeradowskiej skierowano przez
Borowską – Świeradowską – Bardzką. Nawraca na
skrzyŜowaniu z aleją Armii Krajowej i przez Bardzką i
Świeradowską dojeŜdŜa do swojego przystanku
końcowego;
- linię 133 w kierunku Brochowa skierowano przez Borowską – Świeradowską – Bardzką;
- linię 145 w kier. Buforowej skierowano przez Borowską – Świeradowską – Bardzką. Nawraca na skrzyŜowaniu z aleją Armii Krajowej i przez Bardzką i Buforową dojeŜdŜa do swojego przystanku końcowego;
- linię 146 skrócono do skrzyŜowania Bardzkiej i alei
Armii Krajowej (przystanek końcowy linii 136);
- linię 207 w kierunku Brochowa skierowano przez
aleję Armii Krajowej, Orzechową, Świeradowską,
Bardzką.
Wojciech Gąsior
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bezpłatny dwutygodnik
miłośników komunikacji
miejskiej
kontynuacja Nowinek z Pyrogrodu
Częstochowa

PasaŜerskie narzekanie
Stek wyzwisk najgorszego gatunku, i to z ust
osób, które trudno byłoby posądzać o znajomość
ich znaczenia, to najczęściej słyszane kwestie na
częstochowskich przystankach. Tyczą się one kolejnych zmian tras autobusowych i dotyczą nie tyle
samych zmian, które – jak na ironię – ogólnie są
dość pozytywne, lecz faktu kolejnej juŜ innowacji.
PasaŜerowie po prostu stracili cierpliwość. Dla
przykładu linia 17 w ciągu ostatnich 4 miesięcy
przemierzała odcinek aleja NMP – Piastowska
trzema, a w ciągu ostatnich 8 miesięcy – wszystkimi
moŜliwymi trasami. Tymczasem nie bardzo wiadomo, do czego to wszystko ma prowadzić.
Coraz częściej słyszy się głosy, Ŝe najlepiej byłoby przywrócić dawny układ. Wszystkie bowiem za-
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łoŜenia przeprowadzanej przez BIT reformy systematycznie upadają. Autobusy powróciły w ulicę 1
Maja, do dawnych tras powróciły linie 19 i 28, podobny do dawnego układ tras przywrócono na ulicach 7 Kamienic i Św. Jadwigi.
Linia 16, którą reformatorzy skrócili z powodu nierówności potoków na obu połowach trasy, wróci
praktycznie od kwietnia jako linia 15. W dodatku po
mieście krąŜą plotki, Ŝe z powodu zaniedbań proceduralnych cała reforma zostanie uniewaŜniona i
władze rozpiszą przetarg na wykonanie kolejnej.
Ogólna sytuacja po ostatnich zmianach przedstawia się tyle dziwacznie, co niemiło. Spora ilość
linii jest przeładowana, gdyŜ kursują zbyt rzadko –
zwłaszcza 13,17, 25, 33. Nie bardzo jednak da się
uzupełnić je dodatkowym taborem, gdyŜ drugą kategorię stanowią linie które jeŜdŜą rzadko i są puste
(nikomu nie chce się czekać blisko godzinę na luksus bezpośredniego połączenia) – tu wyróŜniać się

litrasa
nia
43 Katowice Kopernika – Wojkowice Park (okręŜna)
133 Katowice Kopernika – Wojkowice Park (okręŜna)
170 Katowice Wita Stwosza – Sączów Kościół
0 Siemianowice Pszczelnik – Muchowiec II
30 Giszowiec Kopalnia Staszic – Michałkowice Szyb
Północny
50 Siemianowice Powstańców – Muchowiec II
72 Giszowiec Kościół – Michałkowice Szyb Północny
74 Zawodzie Dw. PKP – Chorzów Batory Osiedle II
110 Os. Paderewskiego Geant – Michałkowice Fabud
190 Katowice Dw. PKP – Węzłowiec Pętla
196 Przełajka Pętla – Siemianowice Pl. Skargi (okręŜna)
662 Katowice Dw. PKP – Siemianowice Pszczelnik
802 Michałkowice Fabud – Katowice Sokolska
812 Katowice Kopernika – Czeladź Rynek (okręŜna)
974 Siemianowice Powstańców – Chorzów Batory Osiedle II
823 Bytom Dw. PKP – Miechowice Pętla (przyspieszona)
121 Halemba Pętla – Orzegów Waniora

okres realizacji

obecny przewoźnik

01.06.2003–31.05.2011 PKM Katowice Sp. z o.o.

01.06.2003–31.05.2011 PKM Katowice Sp. z o.o.

będą 20, 23, 29 i 31. Zabranie z nich i tak juŜ nielicznych autobusów, doprowadziłoby w konsekwencji do upadku tych linii.
Trzeba jednak pamiętać, Ŝe istotną rolę w takim
stanie rzeczy odgrywa fatalna koordynacja rozkładów jazdy. Przepełnienie linii 33 wynika z faktu, Ŝe
mająca ją zasilać krótsza 18 (i to przegubowa) jedzie zazwyczaj 5 minut za nią. Linia 31 teŜ miałaby
większe znaczenie, gdyby nie jeździła zawsze w
parze z bardziej popularnym 26. Od kwietnia otrzyma jednak nową rolę...
Rafał Lamch
GOP

Przetargi w KZKGOP
w Katowicach
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach ogłosił w miesiącu lutym 2003 r. waŜne dla komunikacji
śląskiej przetargi. W orientacji w waŜkiej sprawie
pomoŜe nam zamieszczona obok tabela, sporządzona na podstawie Biuletynu Zamówień Publicznych.
Andrzej Soczówka
Łódź

Szczypce i migawki

01.06.2003–31.05.2011 PKM Bytom SA
01.06.2003–31.05.2011 PPUH H. Zagozda Ruda
Śląska
37 Katowice Dw. PKP – Mikołów Dw. PKP
01.06.2003–31.05.2011 PKM Katowice Sp. z o.o.
98 Halemba Pętla – Siemianowice Powstańców
01.06.2003–05.31.2011 PPUH H. Zagozda Ruda
Śląska
102 Chropaczów Wiślan – Zgoda ZUT
01.06.2003–31.05.2011 Meteor S.j. Jaworzno
869 Będzin Kościuszki – Siewierz Rynek (przyspieszona) 01.06.2003–31.05.2011
750 Bytom Dw. PKP – Miechowice Plejada
01.06.2003–31.05.2006
753 Miechowice Plejada – Godula Pl. Niepodległości
01.06.2003–31.05.2006
(okręŜna)
752 Miechowice Plejada – Zabrze Goethego
01.06.2003–31.05.2006
S-9 Milowice Geant – Sosnowiec Dw. PKP (okręŜna)
01.06.2003–31.05.2006 PKS Będzin Sp. z o.o.
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1 marca 2003 roku zmuszony byłem do bardzo
wczesnego porzucenia ciepłego łóŜeczka, ale z
perspektywy czasu ani trochę nie Ŝałuję tego kroku.
Stało się tak za sprawą Klubu Miłośników Starych
Tramwajów w Łodzi – jego członkowie zorganizowali tego dnia imprezę spod znaku „szczypiec i migawki”, czyli II Ogólnopolski Zlot Kolekcjonerów Biletów Komunikacji Miejskiej. (Niewtajemniczonym
wypada oznajmić: szczypce to urządzenie, jakim
niegdyś konduktorzy uniewaŜniali bilet. Migawka to
łódzkie określenie biletu okresowego, a zwłaszcza
miesięcznego, stosowane przez łodzian do biletów
okresowych dosłownie z całego świata.) Całość odbyła się na terenie zajezdni Telefoniczna – bardzo
urokliwym miejscu, otoczonym zewsząd polami i
nieuŜytkami.
Troszkę brakowało jasnej informacji dotyczącej
charakteru zlotu (wymiana doświadczeń, giełda biletowa, prezentacja kolekcji). Sama informacja o
organizacji imprezy została podana zaledwie miesiąc wcześniej, co wydaje się terminem zbyt krótkim
do dobrego przygotowania się. Trzeba jednak przy1

znać, iŜ koledzy z Łodzi zorganizowali rzecz na dobrym poziomie. JuŜ od wejścia do zajezdni uczestników we właściwe miejsce kierowały plakaty, na
miejscu moŜna było skorzystać z szatni, napić się
czegoś ciepłego lub zimnego (z uwagi na pogodę
raczej ciepłego), a takŜe zaprezentować swoje
zbiory na osobnym stoliku.
O powodzeniu zlotu w duŜej mierze zadecydowała frekwencja. Przybyło ponad 20 osób – przede
wszystkim z Łodzi i okolic, lecz moŜna powiedzieć,
Ŝe większość ośrodków w Polsce była reprezentowana.
Towarzystwo w pewnej mierze znało się juŜ z
pierwszego zlotu w Chorzowie, który odbył się w
grudniu 2001 roku, co wpłynęło pozytywnie na
wręcz familijną miejscami atmosferę. Dla mnie zaskoczeniem była miejscowa „młodzieŜ miłośnicza”,
której kolekcje momentami wprawiały w osłupienie
nawet wytrawnych zbieraczy.
Zlot naleŜy uznać za udany z kilku powodów. Po
pierwsze i chyba najwaŜniejsze: kontynuacja tradycji i podtrzymanie kontaktów. Wiem skądinąd, Ŝe
pomiędzy róŜnymi kolekcjonerami istnieje niemalŜe
stała wymiana korespondencji, lecz to w Ŝaden
sposób nie zastąpi osobistych spotkań, kiedy na
temat wątpliwości moŜna dyskutować nad konkretnym biletem, oglądając go równocześnie ze
wszystkich stron.
Po drugie: pojawiło się sporo dotąd nieznanych
osób. Obok „starej gwardii” przybyło bowiem kilka
nowych twarzy z róŜnych stron kraju oraz lokalna
młodzieŜ.
Impreza trwała od dziewiątej rano, lecz niektórzy
bileteryści pojawili się dopiero około południa – w
końcu przewidziano czas do godziny szesnastej. W
pewnej mierze spowodowało to rozbieŜności, bowiem niektórzy juŜ wychodzili, podczas gdy inni dopiero przybywali. Lecz to takŜe dodało kolorytu imprezie.
NiemalŜe tradycyjnie juŜ największym popytem
cieszyły się bilety z mniejszych miejscowości. Więcej uwagi, w porównaniu do zlotu zorganizowanego
przez Klub Miłośników Transportu Miejskiego w
Chorzowie, poświęcano biletom zagranicznym. Pośród biletów zagranicznych szczególnym uznaniem
od zawsze cieszyły się bilety zza wschodniej granicy, lecz takŜe niektóre egzemplarze nowoczesnych
zachodnich biletów w postaci róŜnych kart.
Obok prowadzonej wymiany biletów toczyły się
liczne dyskusje. Przedmiotem ich były najczęściej
bilety, jak choćby pewien bilet z terenu dawnego
Związku Radzieckiego. Z uwagi na bardzo lakoniczną informację zawartą przez emitenta nie wiadomo, z jakiego miasta on pochodzi. Takie lub inne
wątpliwości rodzą się w stosunku do biletów polskich, takŜe z tak zwanej historii najnowszej. Niestety, nie udało się rozwiać większości z nich...
Pochwalić trzeba przede wszystkim sympatyczną
atmosferę. MoŜna generalnie powiedzieć, Ŝe
uczestnicy przybyli raczej po to, by pozbyć się swoich nadmiarów, aniŜeli nabyć coś nowego, dlatego
królowało wręcz „wybierz sobie coś ode mnie, nie
krępuj się”. Prawie nikt nie stosował sztywnych zasad typu „bilet za bilet” i dlatego chyba, w tej ciepłej
atmosferze, stopniał śnieg na zewnątrz i wyjrzało
słońce.
Łódzcy miłośnicy chcą częściej organizować tego
typu zloty, nawet co miesiąc. Czy taka idea ma
szansę na realizację? Z perspektywy doświadczeń
Klubu Miłośników Transportu Miejskiego moŜna
stwierdzić, Ŝe giełdy biletowe są potrzebne i są
2

przez ludzi wykorzystywane. Jednak comiesięczne
ogólnopolskie zloty chyba nie mają racji bytu – po
pierwsze trudno mi sobie wyobrazić comiesięczne
wyjazdy, choćby ze względów finansowych, po drugie zaś w ten sposób ogólnopolskie zloty zatraciłyby swój specyficzny charakter. Wymianę na skalę
lokalną rzeczywiście trzeba prowadzić na bieŜąco,
zaś ogólnopolskie zloty powinny być tylko raz na jakiś czas – w ten sposób kolekcjonerzy czują się zobligowani do zaprezentowania się z jak najlepszej
strony i włoŜenia wiele trudu w przygotowanie się
do zlotu.
Podsumowując tylko dodam, Ŝe bardzo Ŝałuję, Ŝe
nie mogłem zostać do końca. Zapewne dyskusjom
nie było końca, lecz niepewna sytuacja tramwajów
w Pabianicach skłoniła mnie do przejaŜdŜki linią 41.
Dzięki temu mam teŜ aktualny bilet MZK Pabianice...
Bartosz Mazur
Poznań

Jak poznaniacy swoje
„dwa pokoje z kuchnią”
chcą odzyskać
Zacznijmy od początku. Pod koniec 2002 roku
KMPS wystosował pismo do dyr. MIM w Krakowie,
Pana Pochwały zawierające prośbę o rozwaŜenie
moŜliwości przekazania wagonu P1D-388 do MPK
w Poznaniu. Niestety, dyr. Pochwała ustosunkował
się negatywnie do naszej prośby, po czym – po serii artykułów w „Gazecie Wyborczej” dotyczących
dwóch pokoi z kuchnią, na jej łamach – wypowiedział się, Ŝe oficjalnie nic do niego w tej sprawie
wcześniej nie dotarło i stwierdził, Ŝe siłą chcemy mu
odebrać wagon, na co na pewno nie pozwoli. Obserwując wypowiedzi kilku innych przedstawicieli
krakowskich klubów miłośników komunikacji oraz
zachowanie dyr. Pochwały, łatwo moŜemy wywnioskować, Ŝe odzyskanie przez Poznań „dwóch pokoi
z kuchnią” nie będzie rzeczą łatwą. Dlatego czeka
nas naprawdę trudna próba pozyskania wagonu,
który dla kilku pokoleń poznaniaków jest legendą
poznańskich tramwajów.
Dobrym punktem w całej sprawie jest przychylność oraz oferta pomocy w pozyskaniu i w odbudowie tramwaju ze strony poznańskiego MPK.
Dzięki nagłośnieniu całej sprawy przez „GW”, zainteresowanie tematem wykazały nawet osoby poznańskiego świata politycznego. W końcu, jeŜeli nie
uda się nam dojść do porozumienia z MIM w Krakowie, to będzie się liczył kaŜdy głos poparcia dla
naszej akcji.
Ale najpierw, aby nie rozzłościć do końca Krakusów, będziemy próbowali sztuki negocjacji. W końcu zawsze lepiej jest rozwiązać sprawę polubownie,
niŜ zabierać coś komuś na siłę. W związku z tym,
MPK w Poznaniu wspólnie z KMPS wyśle pismo do
MIM w Krakowie, w którym MPK oficjalnie poprosi
dyr. Pochwałę o zaproponowanie warunków przekazania P1D. Z naszej strony zaoferujemy Krakusom wagon 4ND1-517 oraz sprawnego holendra.
Jaka będzie reakcja ze strony Krakowa – łatwo
przypuszczać, ale dzięki temu zawsze będziemy
mieli dowód, Ŝe polubownie próbowaliśmy rozwiązać sprawę. „Dwa pokoje z kuchnią” są bardzo
cennym eksponatem muzealnym dla Poznania, a
takŜe cennym eksponatem w zbiorach MIM. Dlatego teŜ musimy wykazać się ogromną cierpliwością
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podczas tej akcji i nie moŜemy działać pochopnie,
aby nie stracić swojej szansy. Naszym ogromnym
atutem będzie niewątpliwie historia wagonów serii
P1D, okoliczności w jakich wagon trafił do Krakowa,
a takŜe na dzień dzisiejszy brak realnych moŜliwości na odbudowę tramwaju przez MIM w Krakowie.
Krzysztof Dostatni
Radom

Zmiany, zmiany, zmiany...
Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz?
albo Dudałowa replika o Radomiu
Od 1 marca trasę zmieniła linia 10. Zmieniła w
stopniu mniejszym, niŜ początkowo zakładano w
MZDiK-u, ale za to w jakim stylu.
Zacznijmy moŜe jednak od początku. W zeszłym
roku po wybudowaniu – w cywilizowanym kształcie
– ulicy Szklanej w umysłach pracowników naszego
organizatora zaczęła wykluwać się koncepcja jej
zagospodarowania pod kątem obsługi autobusami
komunikacji miejskiej. Początkowo, w wakacje w
dni wolne od pracy, kursowała ulicą Szklaną (tylko
w kierunku Gołębiowa) linia turystyczna 30. Jednak
linię 30 pod koniec września zlikwidowano i znów
na Szklanej zrobiło się pusto. Potem pod koniec listopada (27–30.11.2002 r.) przy okazji przebudowy
skrzyŜowania śeromskiego/Zbrowskiego na objazd
(teŜ tylko w kierunku Gołębiowa) trafiły linie 5 oraz
10, i znów cisza.
Sprawą zajęli się radomscy MKM-owie. Na stronie http://komunikacja.radom.pl pojawiła się sonda,
w której autorzy pytali, czy na Szklaną mają trafić:
autobusy linii 5, 10; zupełnie nowej linii; czy moŜe w ogóle autobusy tamtędy kursować nie powinny.
Wyniki wskazały na linię 10. Prawdopodobnie
sonda, na którą zwrócono uwagę MZDiK-owców,
stała się impulsem do „wymyślenia” konkluzji: Gołębiową powinna kursować dziesiątka. Co więcej:
posunęli się oni w swoich planach duŜo dalej, i
oprócz wycofania 10-ki z ulicy Zbrowskiego i skierowania jej na Szklaną zaproponowali, aby autobusy trochę przyspieszyły i od dworca PKP pojechały
ulicami Beliny-PraŜmowskiego i Czachowskiego do
śeromskiego, zamiast wlec się ulicami Traugutta,
Mickiewicza i stać w korkach na Sienkiewicza, 25
Czerwca i śeromskiego.
Koncepcja skrystalizowała się, więc w lutym – co
niecodzienne w praktyce MZDiK-u – została „wystawiona” pod osąd pasaŜerów. Jak się okazało,
spotkała się tylko z częściową aprobatą. Wycofanie
10-ki z okolic katedry nie spodobało się mieszkańcom Wacyna – „...bo oni muszą dojechać do kościoła i banków w centrum, a przesiąść się nie mogą, bo nie...”.
O swoje mieszkania zaczęli się nagle obawiać
mieszkańcy ulicy Czachowskiego. Stwierdzili, Ŝe
przejeŜdŜające raz na pół godziny autobusy będą
powodować wstrząsy, które doprowadzą do zawalenia się budynków – „...które mogą nie wytrzymać
wzmoŜonego ruchu...” – a poza tym ulica jest za
wąska, Ŝeby jeździły nią autobusy. Ciekawe, Ŝe do
tej pory nie zauwaŜyli jeŜdŜących tędy autobusów
PKS-u i cięŜarówek! Jeszcze bardziej ciekawe jest,
Ŝe swego czasu właśnie mieszkańcy ulicy Czachowskiego zabiegali o skierowanie tamtędy linii
10. Albo więc do MZDiK-u dzwonili i pisali ludzie
podszywający się pod mieszkańców ul. Czachowskiego, albo MZDiK-owcy przerazili się swoich po-

mysłów i zrezygnowali ze skierowania tam autobusu.
Inne obiekcje mieli mieszkańcy ulicy Zbrowskiego. Ci z kolei narzekali, Ŝe jadąc na swoje działki na
Wacynie, będą musieli się przejść kawałek do przystanku. Nawet nie wiedziałem, Ŝe na ulicy Zbrowskiego mieszka tylu działkowców! I Ŝe wszyscy mają działki akurat na Wacynie... Na szczęście działkowcy zostali „spacyfikowani” przez mieszkańców
ulicy Szklanej oraz uczniów i dyrekcję Zespołu
Szkół Elektronicznych, którym trasa 10-ki przebiegająca przez Szklaną bardzo się podobała.
Tym sposobem – po uwzględnieniu głosu społeczeństwa – linia zmieniła trasę i zaczęła kursować
przez ulicę Szklaną. Na Szklanej usytuowano pięć
przystanków: dwa w kierunku Gołębiowa (Szklana/Kolberga i Szklana/Olsztyńska) oraz trzy w kierunku centrum (Szklana/Struga, Szklana/Olsztyńska i Szklana/Kolberga). Skorygowany został teŜ
rozkład jazdy.
Zali to koniec zmian!? SkądŜe: kolejną z nich jest
rotacja na stanowisku wicedyrektora MZDiK-u odpowiedzialnego za komunikację miejską. Nowy prezydent miasta, eks-generał Marcinkowski dojrzał do
tego, aby wymienić Janusza Ziętka na Zbigniewa
Ostrowskiego.
Janusz Ziętek został dyrektorem w MZDiK-u
dziewięć miesięcy temu. Zastąpił wtedy Witolda
Spoczyńskiego, który z kolei objął stanowisko prezesa MPK. Jako dyrektor MZDiK do spraw komunikacji miejskiej zasłynął przede wszystkim złotą myślą, którą wyartykułował udzielając wypowiedzi redaktorce lokalnego oddziału „Gazety Wyborczej”.
Komentował wtedy wprowadzenie kolejnych cięć w
rozkładach jazdy autobusów.
Myśl weszła juŜ do Kanonu Myśli Decydentów
Komunikacyjnych, grzechem byłoby pominąć tak
znakomity cytat: „Nie stać nas na woŜenie powietrza, nawet pasaŜerowie nam zgłaszają, Ŝe w autobusach jest za duŜy komfort.”
O innych dokonaniach MZDiK-u pod kierownictwem Ziętka – przez wzgląd na to, Ŝe o nieobecnych nie powinno się źle mówić – nie będę wspominać. MoŜe poza nieudolną próbą uruchomienia
drugiej linii nocnej, o której większość potencjalnych
pasaŜerów dowiedziała się dopiero z ogłoszeń o jej
likwidacji...
Wróćmy jednakŜe do nowego dyrektora: Zbigniew Ostrowski ma 46 lat; jest absolwentem Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej; przez
20 lat pracował w spółdzielni SPTM, a dziewięć lat
był jej prezesem. Ostatnie pół roku Ostrowski pracował w Warszawie, w wydawnictwie prasowym jako kierownik działu handlowego. Absolwent Transportu i pracownik firmy transportowej ma z pewnością dobre przygotowanie do pracy związanej z
komunikacją miejską. Jak będzie wyglądało w praktyce, zobaczymy z czasem.
Prezydent Marcinkowski zmienił dyrektora w
MZDiK-u, a wiceprezydent Nita podobnie na początku marca zmienił radę nadzorczą MPK – naleŜy
przypomnieć, Ŝe jest to spółka miejska, więc Zarząd
Miasta ma pewien wpływ na skład rady. Dotychczas
zasiadali w niej: Tadeusz Orczykowski (przewodniczący), Wojciech Bernat, Krystyna Andraszek, Mirosław Ciura, a takŜe przedstawiciele załogi: Jerzy
Pietrzyk i Henryk Szycko. Dwaj ostatni dostali od
pracowników MPK rekomendacje i dalej będą w niej
zasiadać. Nita wymienił zaś pozostałych, powołując
na ich miejsca: prof. Michała Kelles-Krauza,
Zbigniewa Dąbrowskiego i Krzysztofa Zalibowskie-

go.
Czwartego członka prezydent Nita postara się
znaleźć w najbliŜszym czasie. Na uwagę zasługuje
z pewnością osoba profesora Kelles-Krauza, który
od wielu lat stara się w Radomiu propagować alternatywne w stosunku do autobusów rozwiązania
transportowe (tramwaj, trolejbus). Czy będzie to
miało jakieś przełoŜenie na działalność MPK? PokaŜe czas.
Tomasz Szydłowski
Poznań

Nocne przewozy
pracownicze
Wielu kierowców, motorniczych oraz innych pracowników MPK Poznań mieszka poza Poznaniem:
w miasteczkach i wsiach połoŜonych kilkanaście, a
nawet kilkadziesiąt kilometrów za miastem.
Głównie dla nich, ale nie tylko, MPK od dawna
uruchamia przewozy pracownicze. Co noc na „nockach pracowniczych” jeździ 5 linii: od N1 do N5. Linie te odwiedzają wiele z podpoznańskich miejscowości, aby odebrać lub zawieźć mieszkających tam
pracowników. Odpowiednio wcześniej naleŜy kierowcy zgłosić miejscowość, do której chcemy się
dostać, gdyŜ wiele z kursów realizowanych jest według potrzeb. Oznacza to, Ŝe jeŜeli nie ma nikogo,
kto jedzie do lub z danej miejscowości, to kurs tam
nie jest realizowany. Zajezdnia przy ul. Warszawskiej uruchamia linie N1, N3 (N41/1) i N4, a zajezdnia przy ul. Kaczej uruchamia N2 i N5. Szczegóły
przedstawić moŜna następująco.
N1 odwiedza w ciągu nocy Antoninek, Swarzędz,
Kobylnicę, Bogucin, Czerwonak, Owińska, Złotniki,
Morasko, Biedrusko, Murowaną Goślinę i okolice
zajezdni przy ul. Warszawskiej.
N2 rozpoczyna z zajezdni przy ul. Kaczej i ulicami
Grunwaldzką, Bułgarską, Grochowską jedzie przez
Ławicę do Skórzewa, Przeźmierowa, Zakrzewa,
Lusowa, Tarnowa Podgórnego, Brzeźna, Rumianku, Rokietnicy, Krzyszkowa i Kiekrza; następnie
odwiedza równieŜ Pawłowice, KrzyŜowniki, Swadzim, przez Rondo Kaponiera wraca do zajezdni,
by następnie udać się przez Głogowską i Hetmańską do Szczepankowa i wrócić przez Śródkę i Rataje do zajezdni.
N3 (wykonuje według potrzeb autobus N41/1) to
najkrótsza z linii: rozpoczyna kursy ze Starołęki i jedzie do Garaszewa, Czapur, Babek, Głuszyny,
Sypniewa, Gądek, Kórnika, Pierzchna i Bnina, skąd
wraca na Starołękę, gdzie wykonuje jeszcze kursy
jako N41/1.
Trasa N4 wiedzie z zajezdni przy ul. Warszawskiej przez śegrze, Forteczną, Górczyn, Dębiec,
Dębinę, Luboń do Mosiny, skąd wraca przez Puszczykowo, Puszczykówko, Luboń do Poznania, następnie przez Rataje do Nowej Wsi, i wraca do zajezdni. Ponownie z niej wyrusza przez Dębiec, Luboń do Mosiny, a wracając na zajezdnię zahacza o
Wydział S1 przy ul. Głogowskiej.
N5 – ostatnia z nocek – rozpoczyna z zajezdni
przy ul. Kaczej. Jedzie przez ul. Arciszewskiego,
Głogowską, Czechosłowacką, Dębiec do Lubonia i
Lasku oraz wraca przez ul. Budziszyńską do zajezdni. Następnie wyrusza znów przez Luboń, Lasek do Wir, Walerianowa, Komornik, Chomęcic,
Konarzewa, Dopiewca i Dopiewa, skąd przez Górczyn i ul. Głogowską wraca do zajezdni.
Piotr Buczkowski
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Tarnowskie Góry

Sprostowanie
z Tarnowskich Gór
Autor artykułu „Kłopoty finansowe MZKP Tarnowskie Góry” zamieszczonego w „Przystanku” numer
3 (29) Andrzej Soczówka oraz redakcja pragną wyjaśnić błędy i niedopowiedzenia zawarte w wypowiedzi.
W informacji dotyczącej linii 114 napisano „W dni
robocze z rozkładu jazdy wycofano 5 wozów”, tymczasem winno być: „w dni robocze z rozkładu jazdy
wycofano piąty wóz”.
Z obsługi linii 614 wyłączona zostaje dzielnica
Rybna – w artykule podano ul. Rybna, zaś autobus
nie będzie obsługiwał wjazdu kieszeniowego do ul.
Litewskiej na os. Przyjaźń – w artykule podano: „do
os. Przyjaźń”.
Dodajemy, Ŝe zlikwidowany został kurs linii 670
na trasie Tarnowskie Góry Dworzec PKP – Fazos
(jest to kurs skrócony na trasie wariantowej Tarnowskie Góry – Fazos – Pniowiec Pętla).
Za niedopatrzenia i omyłki szanownych Czytelników przepraszamy.
Redakcja
Szczecin

„Gadaczki” szczecińskie
PasaŜerowie szczecińsko-polickiej komunikacji
od niedawna mogą słuchać urządzeń zapowiadających przystanki w dwóch wydaniach: bydgoskiego
Pixela oraz mieleckiego R&G. W niniejszym artykule dąŜę do oceny obydwu urządzeń informacji pasaŜerskiej – oceny pasaŜera, który na co dzień z
nich korzysta, nie miłośnika.
Pierwsze urządzenia do zapowiadania przystanków pojawiły się w grudniu 2000 roku w modernizowanych tramwajach 105Na. Aktualnie mają je
wszystkie wagony 105Na zmodernizowane do wersji 3-drzwiowej oraz 4-drzwiowe modernizacje z zajezdni Niemierzyn. „Gadaczki” są takŜe w nowych
tramwajach 105N2k. Łącznie 30 wagonów posiada
urządzenie nagłaśniające – są to 596+597,
598+599, 745+746, 757+755, 759+758, 780+779,
1001+1002, 1005+1006, 783+784, 785+786,
787+788, 789, 790, 1053+1054, 1055+1056,
1057+1058.
Od sierpnia 2001 r. urządzenia takie są takŜe w
kaŜdym nowym autobusie. Jako pierwsze odezwały
się do pasaŜerów MAN NG313 o numerze 755 i
MAN NL223 numer 3019 z SPPK.
Obecnie „gada” 17 autobusów; oprócz wymienionych takŜe wszystkie MAN-y NL313 z SPPK (5
sztuk) oraz MAN-y NL223 z SPAD (5 sztuk) i SPAK
(5 sztuk).
We wszystkich tramwajach oraz w autobusach z
SPPK zamontowane zostały urządzenia firmy R&G
z Mielca, natomiast autobusy z SPAD i SPAK są
wyposaŜone w „gadaczki” z bydgoskiego Pixela.
RóŜnice między tymi urządzeniami są bardzo wyraźne.
W przeciwieństwie do mieleckiego produktu, bydgoska „gadaczka” mówi damskim głosem, wyraźnie
i głośno (w pierwszej chwili moŜe się wydawać, Ŝe
zbyt głośno); zapowiedzi wyraźnie słychać w całym
autobusie, a nie tylko w przedniej części. Nazwa
przystanku jest czytana płynnie bez przerw z dobrą
intonacją.
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W produkcie mieleckim niestety dostrzec moŜna
długie pauzy międzywyrazowe w trakcie zapowiedzi, a nagranie brzmi ciszej i jest gorzej słyszalne.
DraŜni pytająca intonacja – zamiast kadencji antykadencja.
W bydgoskiej „gadaczce” następny przystanek
jest zapowiadany tuŜ po ruszeniu z poprzedniego
przystanku; niestety minusem jest to, Ŝe zapowiedź
aktualnego przystanku uruchamia się dopiero po
otwarciu drzwi.
Z kolei „gadaczka” R&G przystanki zapowiada
często spory kawałek po ruszeniu z przystanku i na
długo przed przystankiem. Nietrudno o sytuację,
gdy po zapowiedzi autobus lub tramwaj jeszcze
spory kawałek jedzie lub stoi na światłach.
Niewątpliwym minusem produktu Pixela jest
przydługa przerwa pomiędzy dźwiękiem i tekstem
„następny przystanek” a samą nazwą przystanku,
co w R&G działa płynnie.
Co do treści prezentowanych na wyświetlaczu: u
obu producentów naprzemian wyświetlany jest numer linii i przystanek docelowy, imieniny, data z
dniem tygodnia i godziną oraz następny przystanek.
RóŜnica jest taka, Ŝe Pixel wyświetla czas z dokładnością do sekund, zaś R&G wyświetla dodatkowo trasę przejazdu od pętli do pętli (jeŜeli urządzenie nie „gada”) lub od aktualnego miejsca do
końca trasy (jeŜeli „gada”).
Zdecydowanym plusem Pixela jest wyświetlanie
całej nazwy przystanku, a nie skrótów w stylu „Wilcza wiad.”, „K.Paryskiej” i „Jana z Czar.”.
W mojej ocenie lepsze są urządzenia zapowiadające przystanki firmy Pixel. Przemawiają za tym lepiej nagrane, głośniejsze i uruchamiane w odpowiednich momentach zapowiedzi oraz nieuŜywanie
skrótów w nazwach przystanków.
Jacek Kalicki
Warszawa

Nieznośna
„lepperiada” w stolicy
Warszawa, z racji pełnienia roli stolicy Polski, co
kilka tygodni przeŜywa swoisty „najazd” róŜnych
grup niezadowolonych rodaków, którzy chcą zwrócić na siebie uwagę rządzących.
Nie inaczej było we wtorek 4 marca 2003 roku. W
tym dniu w godzinach 11:00–14:00 odbyła się zapowiadana manifestacja rolników Samoobrony.
Oczywiście, nie obyło się bez powaŜnych utrudnień
w ruchu drogowym, które takŜe nie ominęły komunikacji miejskiej. Wprawdzie zawczasu ZTM przygotował dla linii kursujących planowaną trasą przemarszu nawet po kilka wariantów tras objazdowych,
które miały być wprowadzane sukcesywnie w zaleŜności od przemieszczania się demonstracji. Jednak, jak się w praktyce okazało, manifestujący nie
przestrzegali wcześniejszych ustaleń i w trakcie
manifestacji blokowali drogę na całej szerokości, a
co gorsza samowolnie zmienili wcześniej ustaloną
trasę przemarszu.
Pierwotna koncepcja zakładała, Ŝe będzie ona
wyglądać następująco: zbiórka wszystkich uczestników na pl. Piłsudskiego, skąd wszyscy mieli
przemaszerować pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów ulicami: Królewską – Krakowskim Przedmieściem – Nowym Światem – rondem de Gaulle’a
– Nowym Światem – pl. Trzech KrzyŜy i Alejami
Ujazdowskimi. W rzeczywistości manifestujący po
wyruszeniu z pl. Piłsudskiego przeszli ul. Królewską
4

i skręcili w ul. Krakowskie Przedmieście, lecz w kierunku przeciwnym niŜ zakładał pierwotny plan, podchodząc pod Pałac Prezydencki, gdzie odbyła się
kilkunastominutowa pikieta. Spowodowało to spore
utrudnienie w kursowaniu autobusów – kilka brygad, które miało nieszczęście znaleźć się w tym
samym czasie na Trakcie Królewskim, miało przymusowy postój. Wracając do demonstrujących rolników, spod Pałacu Prezydenckiego zgodnie z załoŜeniami ruszyli oni Krakowskim Przedmieściem i
Nowym Światem. Niestety, demonstrujący nie potrafili w dalszym ciągu utrzymać w swoich szeregach porządku i dyscypliny, co objawiło się rozciągnięciem manifestacji na całą szerokość jezdni.
UniemoŜliwiało to całkowicie poruszanie się tymi
ulicami autobusów komunikacji miejskiej. W ten
sposób cała kolumna dotarła do skrzyŜowania ulic
Nowy Świat ze Świętokrzyską.
W tym miejscu nastąpiła kolejna nieoczekiwana
zmiana trasy – manifestujący skręcili we wspomnianą ul. Świętokrzyską, a następnie na pl. Powstańców Warszawy, gdzie pikietowali siedzibę
NBP. Po kilkunastu minutach ruszyli ul. Kruczą, z
której skręcili w jedną z najruchliwszych arterii stolicy – Aleje Jerozolimskie, którymi dotarli do ronda
de Gaulle’a i dalej zgodnie z planem pod Kancelarię
Premiera.
Zajmijmy się jednak kwestią, która interesuje nas
najbardziej, a więc wprowadzonymi objazdami.
TuŜ po godzinie 10:00 na pl. Piłsudskiego zaczęli
zbierać się uczestnicy manifestacji. W tym samym
czasie z ruchu został wyłączony wspomniany pl.
Piłsudskiego wraz z przylegającą do niego ul. Królewską. Od tego momentu zmienionymi trasami
kursowały linie:
106 od ul. Królewskiej: Marszałkowską – Świętokrzyską – Emilii Plater do krańca Emilii Plater
(przystanek końcowy linii 504). Powrót identyczną trasą;
111 od pl. Bankowego: Senatorską – pl. Teatralnym
– Senatorską – Miodową – Krakowskim
Przedmieściem i dalej stałą trasą (w obu kierunkach);
160 od ul. Krakowskie Przedmieście: Nowy Światem – Świętokrzyską – Emilii Plater i dalej własną trasą (w obu kierunkach);
310 od skrzyŜowania aleja Solidarności/Andersa:
al. Solidarności – Bielańską do pętli Bielańska
(dawny przystanek końcowy linii 413). Powrót:
Bielańską – Senatorską – pl. Bankowym i dalej
bez zmian.
Jako ciekawostkę naleŜy potraktować fakt, Ŝe linia 310 juŜ drugiego dnia od powstania została
skierowana na objazdy.
Wreszcie kilka minut po godzinie 11:00 rozpoczęła się właściwa demonstracja. Jednocześnie z ruchu kołowego zostały wyłączone ulice Krakowskie
Przedmieście i Nowy Świat (na odcinku: Krakowskie Przedmieście – Świętokrzyska). Oprócz czterech ww. linii na trasy objazdowe trafiło kilkanaście
kolejnych: 116, 122, 174, 175, 180, 192, 195, 503,
518. Wszystkie pojechały równoległą do Krakowskiego Przedmieścia ul. Marszałkowską. W tym
samym czasie kolejnym wariantem trasy objazdowej skierowano dwie inne linie, a mianowicie:
111 od pl. Bankowego: Marszałkowską – Świętokrzyską – Nowym Światem i dalej bez zmian;
160 od alei Solidarności: pl. Bankowym – Marszałkowską – Królewską i dalej własną trasą.
Przed południem manifestujący dotarli do skrzyŜowania Nowy Świat/Świętokrzyska. Mniej więcej w
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tym samym czasie po raz kolejny uległy zmianie
trasy kilku linii autobusowych, kursujących Traktem
Królewskim. I tak:
116, 195, 503 – od ul. Bonifraterskiej: Świętojerską
– Andersa – pl. Bankowym – Marszałkowską –
rondem Dmowskiego – Marszałkowską – pl.
Konstytucji – Waryńskiego – rondem Jazdy
Polskiej – Goworka – Spacerową – (powrót:
Belwederską – Spacerową – Klonową – pl. Unii
Lubelskiej – Marszałkowską – pl. Zbawiciela –
Marszałkowską – pl. Konstytucji) i dalej stałymi
trasami (w obu kierunkach);
122 od ul. Bonifraterskiej: Świętojerską – Andersa –
pl. Bankowym – Marszałkowską – rondem
Dmowskiego – Marszałkowską – pl. Konstytucji
– Waryńskiego – Puławską (powrót: pl. Unii
Lubelskiej – Marszałkowską – pl. Zbawiciela –
Marszałkowską – pl. Konstytucji) i dalej własną
trasą (w obu kierunkach);
180 od ul. Anielewicza: Andersa – (powrót: Andersa
– Nowolipki – Zamenhofa – Anielewicza) – pl.
Bankowym – Marszałkowską – rondem Dmowskiego – Marszałkowską – pl. Konstytucji – Waryńskiego – Goworka – Spacerową – (powrót:
Gagarina – Spacerową – Klonową – pl. Unii
Lubelskiej – Marszałkowską – pl. Zbawiciela –
Marszałkowską – pl. Konstytucji) i dalej własną
trasą (w obu kierunkach).
Wcześniej wprowadzonymi trasami objazdowymi
poruszały się pozostałe linie z Traktu Królewskiego,
a więc:
174 od ul. Bonifraterskiej: Świętojerską – Andersa –
pl. Bankowym – Marszałkowską – Świętokrzyską i dalej stałą trasą (w obu kierunkach);
175 od ul. Bonifraterskiej: Świętojerską – Andersa –
pl. Bankowym – Marszałkowską – rondem
Dmowskiego – Alejami Jerozolimskimi i dalej
bez zmian (w obu kierunkach);
192 od ul. Świętokrzyskiej: Marszałkowską – pl.
Bankowym – al. Solidarności i dalej bez zmian
(w obu kierunkach);
518 od ul. Bonifraterskiej: Świętojerską – Andersa –
pl. Bankowym – Marszałkowską do przystanku
Centrum – (powrót: Marszałkowską – zawrotka
na rondzie Dmowskiego – Marszałkowską).
Wracając do przebiegu manifestacji, jej uczestnicy niespodziewanie skręcili w ul. Świętokrzyską. To
spowodowało natychmiastowe wycofanie stamtąd
kolejnych pięciu linii (to jest: 102, 150, 155, 178,
506), które trafiły na najprzeróŜniejsze objazdy.
Jednak największe utrudnienia w ruchu powstały
po zablokowaniu przez protestujących Alej Jerozolimskich. Tutaj w zatrzymaniu utknęło kilkanaście
składów tramwajowych kursujących na liniach: 7, 8,
9, 12, 22, 24, 25 i 44. Pozostałe skierowano objazdem przez Trasę W-Z (czyli ciąg aleja Solidarności
– most Śląsko-Dąbrowski). Nie inaczej stało się z
liniami autobusowymi: 107, 117, 119, 128, 151,
158, 171, 175, 517 i 521, które takŜe trafiły na bardzo róŜne trasy zastępcze. Przykładowo autobusy
linii 517 były widziane na moście ŚląskoDąbrowskim, a 521 – na moście Świętokrzyskim.
Z Alej Jerozolimskich manifestacja skierowała się
Nowym Światem przez pl. Trzech KrzyŜy do Alej
Ujazdowskich. Wówczas na podstawie planu wprowadzany był kolejny wariant tras objazdowych,
zgodnie z którym linie poruszały się następującymi
trasami (oto kilka przykładów):
108 od ul. SzwoleŜerów: Myśliwiecką – Rozbrat –
postój na przystanku KsiąŜęca i dalej Kruczkowskiego – Tamką – Dobrą – Solec – Ludną –

Rozbrat i dalej stałą trasą;
118 od ul. KsiąŜęcej: Rozbrat – Łazienkowską do
pętli Torwar (powrót tą samą trasą);
119 od ronda Dmowskiego: Marszałkowską – pl.
Konstytucji – Waryńskiego – rondem Jazdy
Polskiej – Waryńskiego – Goworka – Spacerową – (powrót: Belwederską – Spacerową –
Klonową – pl. Unii Lubelskiej – Marszałkowską
– pl. Zbawiciela - Marszałkowską) i dalej stałą
trasą;
151 od alei Armii Ludowej: Waryńskiego – pl. Konstytucji – Marszałkowską – rondem Dmowskiego – Alejami Jerozolimskimi i dalej stałą trasą
(w obu kierunkach);
509 od ul. KsiąŜęcej: Rozbrat – Myśliwiecką – Górnośląską – Piękną – pl. Konstytucji i dalej własną trasą (w obu kierunkach);
513 od ul. Belwederskiej: Gagarina – Wisłostradą –
Łazienkowską – Rozbrat – Ludną i dalej bez
zmian (w obu kierunkach).
Wreszcie w czasie końcowego etapu manifestacji
– pikiety Kancelarii Premiera – trasami objazdowymi jeździły jedynie autobusy następujących linii: 116, 119, 180, 195, 503, 513, E-1, E-2 – od
skrzyŜowania Belwederska/Gagarina/Spacerowa:
Spacerową – Klonową – pl. Unii Lubelskiej – aleją
Szucha – Alejami Ujazdowskimi i dalej stałymi trasami (w obu kierunkach).
NaleŜy oczywiście zaznaczyć, Ŝe w miarę jak
demonstracja pokonywała kolejne ulice, następowało odblokowywanie kolejnych fragmentów ulic i
skrzyŜowań i powrót pojazdów komunikacji miejskiej na swoje stałe trasy.
Oprócz „lepperiady” w centrum, odbyła się ona
teŜ na peryferiach miasta. Konkretnie blokadę
umiejscowiono w Starej Miłosnej. Kłopoty miały linie
173 i 722, z czego ta druga miała około godziny 14
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ponad 40-minutowe opóźnienia. Blokada była takŜe
w Jankach (miejscowość na trasie wylotowowej
na Katowice i Kraków) – tam równieŜ kłopoty
miały autobusy podmiejskich linii: 703, 706, 711 i
804.
Podsumowując: demonstracja Samoobrony spowodowała wielkie zamieszanie w funkcjonowaniu
komunikacji miejskiej. W sumie na trasy objazdowe
trafiło kilkadziesiąt linii tramwajowych i autobusowych, nad którymi próbowało zapanować kilkunastu
pracowników Nadzoru Ruchu TW, MZA, ZTM-u,
Connexu oraz PPKS-u Grodzisk Mazowiecki. Nie
obyło się oczywiście bez parominutowych opóźnień
poszczególnych brygad, które dodatkowo generowały korki tworzące się na nie zablokowanych
przez demonstrujących ulicach.
Niestety, ta demonstracja po raz kolejny pokazała, jak jej przeprowadzenie znacząco dezorganizuje
ruch drogowy. Po prostu w Warszawie nie istnieje
system obwodnic z prawdziwego zdarzenia, którymi
kierowcy mogliby omijając centrum. Ich brak zmusza tysiące kierowców nawet bez potrzeby na
wjeŜdŜanie kaŜdorazowo do Śródmieścia. W tej sytuacji zamknięcie choćby na kilkadziesiąt minut jednego z głównych ciągów komunikacyjnych powoduje natychmiastowe powstawanie korków na równoległych arteriach i w dalszej kolejności praktycznie
na wszystkich ulicach w centrum, co oczywiście
bardzo dotyka komunikację miejską (głównie autobusy). Niestety, nikt nie jest w stanie zabronić manifestowania na ulicy, a szczególnie pod gmachami
urzędów państwowych, jednak wydaje się uzasadnione z punktu widzenia zwykłych mieszkańców
dokładne zaplanowanie kaŜdej przyszłej manifestacji, a najwaŜniejsze – egzekwowanie zgłoszonej
trasy przemarszu.
Tomasz Kaczmarek, KMKM w Warszawie
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Linie
A Od 08.03. autobusy linii 52, 55 i 59 jadące w
stronę placu Poznańskiego dodatkowo zatrzymują
się na przystanku przy ZboŜowym Rynku. Wcześniej z przystanku korzystały tylko autobusy linii 53.
W przeciwną stronę przy ZboŜowym Rynku zatrzymują się wszystkie linie, co znacznie ułatwia przesiadki pomiędzy liniami 52,55,59 a 53.
Piotr Tomasik

malowanie zgodnie z duchem czasu. Obecnie jeździ w barwach Ŝółto-czerwonych w miejsce dotychczasowych kremowo-czerwonych. Dołączył tym
samym do swojego krakowskiego kolegi, 7228.
Rozmaitości
! Ukazał się kolejny, drugi numer „Gazetki Autobusowej” PKM Bytom. Jak zwykle pełny górnolotnych słów bez pokrycia w rzeczywistości. Wszystkich, którzy w to nie wierzą, zapraszam do czytania
gazetki oraz przejazdu kilku przystanków autobusami PKM Bytom. Jednoczesnej lekturze powinno
towarzyszyć analizowanie róŜnic między prozą a
realiami. Gdyby podsumować zawartość drugiego
numeru – półtorej strony zajmują bezsensowne wykazy nazwisk szefostwa KZK GOP i władz Tarnowskich Gór; pół strony – reklamy i reklamy miejsc na
reklamy; a kolejne pół – artykuły w Ŝaden sposób
nie związane z komunikacją miejską. To juŜ prawie
wszystko. Przyznaję jednak, Ŝe pomysł gazetki
trzeba pochwalić, i nie da się ukryć, Ŝe byłoby pięknie, gdyby akurat w tej jednej inicjatywie inni przewoźnicy zaczęli naśladować PKM Bytom. Czekamy
na kolejny numer, który, zgodnie z tradycją, opatrzony datą „luty 2003 r.”, ukaŜe się zapewne w
okolicach końca kwietnia.
Maciej Łoś, Bartosz Mazur

Bytom

Chrzanów

Tabor
A Ikarus 280 z PKM Bytom numer 7227 zmienił

Tabor
A Firma Duhabex, prowadząca przewozy na zle-

Bielsko-Biała
Linie
A Od 01.03. MZK wprowadził drobne korekty w
niedawno zmienionym rozkładzie linii 2.
Rozmaitości
! Pomimo protestów związków zawodowych w
MZK, Prezydent Bielska-Białej zadecydował, Ŝe dotychczasowy dyrektor MZK Dariusz Kraus zostanie
na swoim stanowisku. Związki zawodowe nie widzą
moŜliwości dalszej współpracy z obecnym dyrektorem MZK i nie wiadomo jak dalej będzie przebiegała akcja protestacyjna (dotychczas oflagowano autobusy i budynek MZK).
Paweł Adamus

Bydgoszcz
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Warszawa

eNka chorym
Dnia 15 lutego z okazji przypadającego dzień
wcześniej Międzynarodowego Dnia Osób Chorych
na Padaczkę na warszawskie ulice wyjechał zabytkowy wagon N1-607. W godzinach 9:00–15:00 woził
bezpłatnie pasaŜerów po trasie linii mikołajkowej M
(dawne 31 lub 45: pl. Narutowicza – Filtrowa –
Krzywickiego – Nowowiejska – pl. Politechniki –
Nowowiejska – pl. Zbawiciela – Marszałkowska –
pl. Konstytucji – Marszałkowska – rondo Dmowskiego – Marszałkowska – pl. Bankowy – Andersa –
pl. Inwalidów – Mickiewicza – pl. Wilsona – Słowackiego – Potocka).
Imprezę zorganizowało warszawskie Stowarzyszenie Osób Dotkniętych Padaczką i Przyjaciół
„Spokojna Głowa” we współpracy z Fundacją Epileptologii, Tramwajami Warszawskimi i Klubem Miłośników Komunikacji Miejskiej, który zapewnił pracujących społecznie motorniczego i konduktorów.
Akcja obyła się bez większych zakłóceń. Jedynie
nalot dziennikarzy na początku trzeciego kółka
opóźnił odjazd o 20 minut, a tramwaj gonił rozkład
przez następne dwa okrąŜenia.
Mała przygoda spotkała nas takŜe podczas kursu
zjazdowego. Nasza dzielna eNka pechowo stanęła
pod izolatorem na alei Niepodległości na przystanku Metro Pole Mokotowskie i wóz trzeba było trochę
przepchnąć ręcznie. Akrobacje udały się: scena ta
wyglądała nadzwyczaj komicznie dla postronnych obserwatorów. Impreza cieszyła się duŜym
zainteresowaniem i Stowarzyszenie „Spokojna
Głowa” juŜ myśli o powtórzeniu jej w przyszłym roku.
Paweł ZadroŜny, KMKM w Warszawie

ś w i a t a
cenie miejscowego związku komunalnego, nabyła
w ostatnim czasie midibus Ringster, zbudowany na
podwoziu Fiata 315. Pojazd ten otrzymał numer 04.
Bartosz Mazur

Cieszyn
Tabor
A Do ZGK powrócił z badań homologacyjnych i
prezentacji Jelcz M101I Salus. Jest to pierwszy
Jelcz M101I w ZGK Cieszyn i zarazem pierwszy
wyprodukowany z silnikiem Iveco, spełniającym
normę Euro III. Niebawem w ZGK pojawią się kolejne autobusy tego typu. Zastąpią one DAB-y 0860
ServiceBus i najbardziej wysłuŜone Autosany H935. Warto dodać, Ŝe cieszyńskie ZGK jest wierne
jelczańskim wyrobom – eksploatuje największą
ilość autobusów M125M (5 sztuk).
Paweł Adamus

Czechowice-Dziedzice
Tabor
A Na przełomie lutego i marca na testach w PKM
Czechowice-Dziedzice przebywał Mercedes O520
Cito 9m, wypoŜyczony z PPKS Zakopane. Autobus
obsługiwał linię 4. Jest to kolejny testowany przez
PKM autobus Mercedesa – na początku grudnia testowano MB O345 Conecto.
Paweł Adamus

Częstochowa
5

Tabor
A Po wejściu w Ŝycie kolejnych zmian trasowych
największe zdziwienie wzbudziły... nowe tablice.
Nowe, a właściwie stare, autobusy linii 17, 23 i 28
wciąŜ bowiem jeŜdŜą z tablicami dotychczasowymi,
linie 18 i 29 natomiast dostały nowe tablice, ale klasyczne – metalowe malowane. CzyŜby miał to być
koniec ery nowych, lekkich tablic przygotowywanych komputerowo?
Magazyn 995
03.03. TuŜ po porannym szczycie na pętli przy
alei Wyzwolenia wykoleił się tramwaj. Było to
pierwsze zdarzenie w tym miejscu od czasu przebudowania pętli (wcześniej wykolejenia były normą), a zawiniła najprawdopodobniej zwrotnica, która skierowała drugi wózek pierwszego wagonu
(615) na Ŝeberko. Tramwaje kursowały tylko do pętli w dzielnicy Tysiąclecia, a uruchomiona komunikacja zastępcza składała się z jednego tylko autobusu – Ikarusa 280.70 numer 172, który zapewnił
częstotliwość delikatnie mówiąc skromną: 15–20minutową. Wynikało to m.in. z trudności z zawracaniem w dzielnicy Tysiąclecia (do historii przeszły
czasy, gdy zastępcze autobusy zawracały w poprzek alei Armii Krajowej, a i ówczesna ulica Chochriakowa dziś nie jest juŜ przejezdna). W kwestii
sterowania ruchem tramwajów zdano się całkowicie
na sygnalizację świetlną. Okazało się jednak, Ŝe
gdy ktoś przez pół Ŝycia widzi sygnalizator wyłączony, to moŜe na niego nie zwracać uwagi – motornicza pociągu 1/09 (skład 672+677) beztrosko
zamierzała dojechać do końca trasy i dopiero
oświecona przez prowadzącego poprzedni pociąg
wypuściła pasaŜerów na rozjazdach awaryjnej pętli,
skąd musieli odbyć dalej wędrówkę pieszą. Sama
zaś wjechała na pętlę tyłem. Z wypadkiem poradzono sobie nad wyraz szybko – wstrzymanie ruchu tramwajów w dzielnicy Północ trwało nieco ponad godzinę.
Rafał Lamch

Gdańsk
Tabor
T W lutym po prawie półrocznym okresie „produkcji” zajezdnia Nowy Port otrzymała nowe wcielenie wagonu technicznego 9005’’. Jest to dawny
wagon 1217’’ (505/1977). Od 1991 roku zajezdnia
Nowy Port miała na swoim stanie wagon 105N
(324/1976) 9005 eks-05901’’ eks-06214. Zrobiono z
niego wagon techniczny bo był nie do pary. Przemalowany w połowie lat 90. na nowe, pomarańczowe barwy, był pierwszym wagonem technicznym w
nowych szatach. W 1997 roku wraz ze zmianą numeracji z 5-cyfrowej na 4-cyfrową otrzymał nowy
numer – 9005, ale przez pomyłkę przejściowo jeździł z numerem 9000 (taki numer miał takŜe wagonpchacz). Od przeróbki wagonu na techniczny nie
przeprowadzono nań remontu z prawdziwego zdarzania, co odbiło się na jego stanie technicznym.
Latem 2002 roku do kasacji przewidziano nowoporcki skład 105N 1217’’+1216’’ (eks-1218+1219).
Jako Ŝe wagon 1217’’ był w relatywnie dobrym stanie technicznym, podjęto decyzję o przebudowie
tegoŜ na techniczny i zamianie podówczas uŜywanego wagonu na nowy. Prace wykonywały własne
warsztaty angaŜując siły w „miarę moŜliwości” – na
pierwszym planie był remont wagonów liniowych,
więc przebudowa 1217’’ trwała ponad pół roku.
Ostatecznie 10.02. po raz pierwszy nowy wagon
9005’’ zaczął swoją słuŜbę jako wagon gospodarczy. Docelowo „stary” 9005 ma iść na złom, jednak
6

póki co utrzymuje się go w pełnej gotowości na wypadek awarii „nowego” 9005’’. Miłośnikom pragnącym spotkania ze „starym” wozem śpieszymy donieść, Ŝe będą mieli okazję do zobaczenia 9005 w
ruchu, kiedy „nowy” 9005’’ ponownie zawędruje do
warsztatów. Okazało się bowiem, Ŝe burta w części
odkrytej jest za wysoka i trzeba ją przerobić.
Krystian Jacobson

GOP
Tabor
A Transgór Mysłowice zakupił Autosana H7-20 w
kolorze pomarańczowym. Pojazd najprawdopodobniej wyposaŜono w silnik Iveco.
Linie
A Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w
Katowicach postanowił z dniem 17.03. na wniosek
gminy Bytom i w uzgodnieniu z gminą Radzionków,
uruchomić nową linię autobusową 744, kursującą
tylko w dni robocze w relacji: Szombierki Osiedle –
Bobrek – Karb – Dąbrowa Miejska – Radzionków –
Stroszek Poczta. Od Karbia trasa autobusu pokrywać się będzie z nieistniejącą juŜ linią 751.
A Linia 966 powraca. Przypomnijmy, Ŝe autobusy
oznaczone takim numerem kursowały od 29.01. do
07.02. na trasie Kosztowy Plac Wolności – Imielin
Autostrada. Nowe wcielenie tej linii, obsługiwane
minibusem z firmy Usługi Przewozowe Marek Komander z Mysłowic, kursować będzie na trasie
Imielin Most Pętla – Golcówka – Dziećkowice Kościół. Od 10.02. w trasę z przystanku Kosztowy
Oświęcimska (od Imielina tak jak 966) wyrusza
równieŜ minibus obsługujący linię 954 – wykonuje w
ten sposób jedną parę kursów dziennie.
A Od 17.02. skorygowany został rozkład jazdy linii 2 (Myszków – Siewierz) i 269 (Będzin – Siewierz). Na linii 269 w jednym kursie wprowadzono
obsługę dwóch nowych przystanków w Boguchwałowicach koło Siewierza.
A Marzec przyniósł bądź przyniesie – prócz
wprowadzenia nowej linii 744 – następujące zmiany
na liniach autobusowych KZK GOP. Od 1 marca:
- na linii 14 wprowadzono korekty godzin odjazdów
kilku kursów, zmieniono miejsca włączeń poszczególnych wozów, a takŜe zlikwidowano kurs
wykonywany z Bytomia do Zabrza przez Biskupice (trasą dawnej linii 15);
- na linii 823 przesunięto kursy o 10 minut i wymieszano obsadę taborową;
- zawieszone zostało kursowanie linii minibusowej
989 (kursowała w centrum Zabrza);
Od 10 marca:
- na liniach 84 i 835 wprowadzono korekty godzin
odjazdów niektórych kursów;
- na liniach 821 i 831 uruchomiony został przystanek Bogucice SkrzyŜowanie – obsługiwany będzie tylko w wybranych kursach (2 na linii 821 i 3
na linii 831) w godzinach porannych, tylko w kierunku do Katowic, a słuŜyć ma studentom Akademii Ekonomicznej;
Od 21 marca:
- wprowadzone zostaną korekty rozkładów jazdy
na liniach 24, 99, 104, 269, 721 i 722;
A 08.03. w godzinach 7–15 zamknięta była ulica
Dąbrowskiego w Chorzowie na odcinku pomiędzy
ulicami Zjednoczenia i Sobieskiego. Autobusy linii
6, 22, 48, 74, 139, 144, 632, 922, 974 i 998 kursowały objazdem – w stronę Chorzowa Batorego ulicami Sobieskiego, pl. Matejki i Kopernika, a w kierunku przeciwnym – ulicami Zjednoczenia, Powstańców i Sobieskiego.
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A Od 14.02. od godziny 8:00 do odwołania potrwają prace przy przebudowie kanalizacji na ulicy
Francuskiej w Czeladzi-Piaskach. Autobusy linii 88,
100 i 900 pojadą objazdem ulicami Zwycięstwa i
Kościuszki.
A Remont drogi krajowej 94 (ulica Bytomska) w
Wieszowej spowodował od 06.03. konieczność
skierowania objazdem linii autobusowych 20 (tylko
w niektórych kursach), 132 i 184. Objazd poprowadzono przez Górniki, Ptakowice i Zbrosławice. Potrwa on do odwołania.
Rozmaitości
T Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w
Katowicach poinformował o wyniku przetargu na
kontrolę biletów w komunikacji tramwajowej – podpisano umowę z firmą Kolejowe Przedsiębiorstwo
Związkowe Sp. z o.o. z Katowic.
T W dniach 05–08.03. Górna Sieć Bytom przeprowadziła przegląd sieci trakcyjnej w rejonie ZKT3. UŜyto do tego celu jak zwykle wagonu nauki jazdy 105N-3, który wyposaŜony jest w dwa stanowiska do przeglądania sieci. W nocy z szóstego na
siódmego marca ekipa sieciowców wyjechała tym
wagonem na trasę linii 38, czyli na ulicę Piekarską
w Bytomiu. Po dojechaniu do końca toru nastąpiło
wycofywanie wagonu przez 1,5 km... Wizyta jednokierunkowego wagonu na ślepo zakończonej Piekarskiej zdarzyła się pierwszy raz od co najmniej
kilku lat.
T Od 07.03. powoli zaczynamy rozstawać się z
dotychczasowym oznakowaniem wagonów tramwajowych. Zarząd spółki Tramwaje Śląskie podjął decyzję o zmianie tego oznakowania – o czym informowaliśmy juŜ na łamach „Przystanku”. Dotychczasowe uskrzydlone herby miast-zajezdni zastąpi logo
spółki (tzw. „wrona”), umieszczone na kremowym
podkładzie w kształcie elipsy. 07.03. stare herby
zaczęły znikać z wagonów zajezdni Gliwice
(wszystkie) i Stroszek (częściowo). Najpóźniej w
przyszłym tygodniu wszystkie wagony powinny być
juŜ obwieszone nowymi naklejkami.
Marcin Chrost, Jakub Jackiewicz, Maciej Łoś,
Andrzej Soczówka

Grudziądz
Tabor
T 27.02. po rewizji na trasę wyjechał wagon GT671 juŜ w nowym malowaniu. Jak to w Grudziądzu,
pół tramwaju jest reklamą jednej firmy: Big Stara,
zaś drugie pół – reklamą innej: Adidasa. W podobnym stylu pomalowano wagon 76 (takŜe GT6).
T 06.03. nastąpiła zamiana wagonów w parach –
rozłączono 47+55 i 56+51, tak Ŝe na linii 2 moŜna
było zauwaŜyć tandem 47+51. Wagony 55 i 56 pozostały jak na razie w zajezdni.
Marcin Smoliński

Katowice
Tabor
A Jelcz 120MM/1-086 z PKM Katowice, rozbity w
wypadku z dnia 19.02. (zderzenie z tramwajem),
zostanie skasowany. Na tamten świat wybiera się
równieŜ Jelcz M11-2617 z tej samej firmy, który
równieŜ ucierpiał w jakimś wypadku – uszkodzona
jest tylna część autobusu.
Magazyn 995
02.03. Zatrzymany został kierowca autobusu linii
110. Prowadził autobus mając 2,8 promila alkoholu
w wydychanym powietrzu. Policję wezwali pasaŜerowie, których zdziwiła bardzo powolna jazda autobusu. Nikomu na szczęście nic się nie stało.

06.03. O godzinie 7:30 w katowickiej dzielnicy
Szopienice miał miejsce kolejny wypadek z udziałem tramwaju. Tym razem pod wagon 105Na-599
kursujący na linii 14 wjechał mikrobus citroen wiozący niepełnosprawne dzieci. Winnym był kierowca
citroena, który nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu.
Troje dzieci odwieziono do szpitala.
Jakub Jackiewicz

Kraków
Tabor
A Niedawno został rozstrzygnięty przetarg na dostawę nowych taśm informacyjnych (zwanych popularnie filmami) dla MPK Kraków. W związku z tym
od kilku dni na ulicach moŜna juŜ zauwaŜyć Scanie
CN113ALB z nowymi filmami. RóŜnią się one od
dotychczas uŜywanych. Przede wszystkim zawierają nazwy pętli, które nie znajdowały się na starych
filmach, inny jest takŜe krój czcionki. Dokładna lista
pętli, które znajdują się na nowych filmach nie jest
jeszcze znana. Jako ciekawostkę natomiast moŜemy podać, Ŝe stare zawierały nazwy tak „egzotycznych” końcówek jak chociaŜby Tyniec Kamieniołom
(dla Czytelników spoza Krakowa wyjaśnienie: przegubowy autobus, a tym bardziej scania wyposaŜona w film to w Tyńcu rzadkość). W ramach przypomnienia: obecnie większość autobusów MPK Kraków wyposaŜona jest w wyświetlacze. Nie posiadają ich tylko Ikarusy 280, niektóre Autosany H6,
Scanie CN113ALB (oprócz jednej) oraz część Scanii CN113CLL.
Linie
A Z dniem 01.03. w związku z budową kanalizacji
w ul. DruŜbackiej zawieszone zostały linie autobusowe 101, 107 i 145. W zamian uruchomiono następujące linie zastępcze:
- 301 Dworzec PKP Płaszów – Dworcowa – Wielicka – Malborska – Trybuny Ludów – ŁuŜycka –
Cechowa – Niebieska – śelazowskiego – Krzemieniecka – Kuryłowicza – Landaua – Niewodniczańskiego – Myślenicka – Merkuriusza Polskiego – Kąpielowa – Zakopiańska – Borek Fałęcki;
- 345 Borek Fałęcki – Zakopiańska – Kąpielowa –
Chałubińskiego – Szybisko – Myślenicka – KrzyŜańskiego – Matematyków Krakowskich – Golkowice – Grabówki (do obecnej pętli linii 101).
T Z okazji meczu pomiędzy Wisłą Kraków i Lazio
Rzym, który odbył się w środę 05.03., MPK Kraków
na linie kursujące w pobliŜu stadionu Wisły skierowało bardziej pojemny tabor. Dwuskłady 105Na pojawiły się na liniach: 15 (obsługiwana normalnie
przegubowcami GT6 z Norymbergi) oraz 18 (normalnie kursują na niej solowe stopiątki).
Michał Kamiński, Paweł Paruch

Lublin
Tabor
A Do MPK dostarczono juŜ wszystkie 10 Kapen
Urbanino. Pojazdy, mimo skromnej i topornej budowy, róŜnią się od siebie pewnymi detalami. We
wszystkich minibusach jest 11 miejsc siedzących i
27 stojących. Tylko 5 ostatnich pojazdów (prawdopodobnie 2261, 2263, 2265–67) oprócz resorów ma
zawieszenie pneumatyczne na tylnej osi. Te pojazdy mają takŜe zmieniony układ siedzeń – przeniesiono jedno z krzesełek przy tylnym podeście za
kabinę kierowcy, gdzie w pierwszych wozach była
„minirzeźnia”. W ośmiu pojazdach kasowniki znajdują się po lewej stronie, a tylko w 2 po prawej
(2259, 2259). Na szczęście nie wprowadzono krzesełek całkowicie plastikowych, jak chciało MPK.

A Po zakupie kapen, w MPK przyszła pora na
małe kasowanko. Niestety, pod palnik pójdzie
przedostatni pozostały przy Ŝyciu Jelcz PR110M nr
2127. TuŜ przed egzekucją jego silnik zdąŜono
przeszczepić do ostatniej peerki numer 2137.
Tr Wykręcili nam numer i... wyjechał teraz 819, a
nie – jak wcześniej w zapowiadaliśmy – 826. Tak
moŜna by rzec prostują informację zawartą w
„Przystanku” numer 3 (28). Bialutki trolejbus to szósty ekswarszawiak na lubelskich ulicach, i zarazem
zamknął on pierwszą połówkę przeznaczonych do
remontu pojazdów.
Tr 767 skasowano wreszcie po rekordowym czasie – prawie 2 miesiącach.
Rozmaitości
Tr W związku z nową organizacją ruchu w Alejach
Racławickich, MPK zostało zmuszone do ustawienia 8 nowych słupów. Tym razem „błysnęło” montując stare słupy umieszczone wcześniej na ul. Morwowej na tyłach zajezdni Helenów. Kiedyś, według
wcześniejszych załoŜeń, miały jeździć tamtędy trolejbusy, lecz stało się inaczej. Przez około 15 lat
słupy stały bezuŜytecznie...
Tr Problemów słupowych ciąg dalszy, czyli walące
się słupy na ul. Głębokiej. MPK zostało zmuszone
do awaryjnego usunięcia betonowego słupa z powodu groźnego pęknięcia. Pechowiec został ścięty
jakieś 80 cm nad ziemią. Co gorsza, słupów w podobnym stanie na Gołębiej przybywa coraz więcej.
Wszystkiemu winna jest stara betonowa konstrukcja, która teraz przegrywa próbę czasu
Rafał Tarnawski, Maciej Zyśko

jąc” go nieznacznie w tyłek, co na własne oczy zaobserwował łódzki korespondent „Przystanku”.
Straty tramwaju – Ŝadne, samochodu – zbita lewa
tylna lampa zblokowana i wgnieciony zderzak. Po
16 minutach na miejscu zdarzenia zjawiła się policja i Nadzór Ruchu oraz – w zupełnie niewiadomym
celu – wypadkowy zespół pogotowia. O 11:11 ruch
tramwajów przywrócono. W zatrzymaniu (dość kłopotliwym, bo jakiś czas skrzyŜowanie blokowała
trójka 805 Na 2272+2273) utkwiło 10 składów.
Rozmaitości
! Korespondent „Przystanku” z zadowoleniem
donosi, iŜ nowa wiata na przystanku Piotrkowska/Tymienieckiego (wzmiankowana w poprzednim
numerze pisma) zyskała ławeczkę. Mamy nadzieję,
Ŝe kosza na śmieci tudzieŜ w ogóle następnych egzemplarzy nowych „deszczochronów” doczekamy
wkrótce.
! 07.03. wszystkie związki zawodowe działające
w MPK Łódź weszły w spór zbiorowy z zarządem,
nie podejmując jednak działań uciąŜliwych dla pasaŜerów. Według związkowców, gubią się oni w informacjach podawanych przez władze spółki i media oraz są niepewni dalszych losów przedsiębiorstwa. Akcja została podjęta bezpośrednio wobec
perspektywy przejęcia Zakładu Obsługi PasaŜera
przez Zarząd Dróg i Transportu, co ma nastąpić
01.04. i wiązać się z redukcją zatrudnienia ze 140
do 12 osób. Pracownicy MPK z niepokojem oczekują równieŜ planowanego usamodzielnienia Zakładu
Torów i Sieci.
Sławomir Zamuszko

Łódź

Opole

Tabor
T Drugi etap przesunięć zmodernizowanych
osiemsetpiątek z Telefonicznej. Od 01.03. skład
805 Elin 1930+1931 przeniósł się na Dąbrowskiego
i zyskał numerację 2930+2931. Do Chocianowic
trafiły zaś: chopperowy 1451 (obecnie 3451) i 805
Elin 1369+1368 (obecnie 3369+3368), dla którego
jest to juŜ piąta przeprowadzka – „zwiedził” wszystkie łódzkie zajezdnie poza Brusem. TenŜe skład
obecnie nosi się z numerkami „na bakier”, gdyŜ
szczupłą pierwszą cyferkę doklejono do pozostałych zaokrąglonych, co wygląda bardzo nieporządnie i przypomina podobne wynalazki z okresu tuŜ
po przenumerowaniu w roku 1985.
Linie
T Sprzeczne wieści o dalszych losach linii 41!
Pabianickiego Miejskiego Zakładu Komunikacji
Samochodowej ponoć nie stać na dalsze partycypowanie w utrzymaniu 803N z MKT i proponuje obsadzenie linii taborem autobusowym (choćby Solarisami Urbino 10, które mają być zakupione po restrukturyzacji firmy – jedna „solniczka” była w lutym
testowana w Pabianicach na linii 8). Proponuje się
pilotaŜowe wprowadzenie obsługi autobusowej w
weekendy. O konsekwencjach? – JuŜ w Ksawerowie powstają olbrzymie korki, a co będzie po wprowadzeniu często zatrzymującego się autobusu?! –
Nikt nie wspomina. Bardziej prawdopodobny jest
powrót łódzkiego MPK do obsługi linii do Pabianic –
miałby na nią trafić tabor 1×805 Elin z Chocianowic.
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, Ŝe rozwaŜa się
skrócenie linii do krańcówki DuŜy Skręt.
Magazyn 995
05.03. O godzinie 10:46 skrzyŜowanie Piotrkowskiej i świrki usiłował opuścić skręcający w lewo z
Piotrkowskiej volkswagen polo. Pomógł mu w tym
dwuskład 805 Na 3327+3328 na linii 11, „bomba-
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Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
autobusy
415 Optiroc
Ŝółty
704 Giorgio
Ŝółty
Marek Drewniak

Oświęcim
Rozmaitości
! Prezydent miasta zmniejszył o prawie połowę
budŜet przeznaczony na zakup środków komunikacyjnych dla MZK Oświęcim w 2003 r. Prawdopodobnie chce zaoszczędzić pieniądze miejskiej kasy.
Lecz jak w takich warunkach rozwijać się ma miejska komunikacja!?
Krzysztof Lączak

Poznań
Tabor
T Kolejny skład po naprawie głównej i modernizacji. Od 07.02. jest to forteczański 282+283. Zakres NG i modernizacji obejmował przebudowę doczepy na 105NaD oraz statyczne przetwornice,
zmodernizowane wózki, nowe wnętrze...
T 18 i 19 grudnia z Gajowej do HCP wywieziono
pudła wagonów 320 i 321. W kolejności na wjazd
do ZNT oczekują następujące wagony (wszystkie z
Wydziału S3 Forteczna): 302, 303, 322, 323, 324,
325, 326, 327, 328, 329, 332 i 333.
Linie
A 24.02. neoplan nr 1372 objawił się niespodziewanie na linii 82. Nasz szpieg zauwaŜył go o 19:40
na ulicy Umultowskiej – wóz zmierzał na Górczyn, a
na wyświetlaczu była dodatkowa informacja: „Zmiana Trasy”.
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T Stopiątki na trójce? A jednak – skład 90+89
jeździł w roli rezerwy na trzeciej trójce. A było to w
czwartek, 06.03.
Magazyn 995
21.02. Krótko przed godziną 17 na wjeździe na
rondo Starołęka wykoleił się drugi wagon 5/6 (zestaw 218+215) podąŜającej na Górczyn. W 25minutowym wstrzymanku stanęło 8 składów. Interweniował Krupp, jednak obyło się bez wyłączenia
napięcia w sieci.
22.02. Po południu na pętlę Ogrody przybyła
spóźniona 2/5 (skład 150+151). DyŜurny skierował
ją więc po skróconej trasie bez pasaŜerów na Dębiec. Nie zdąŜyła jednak nawet opuścić pętli, gdyŜ
jeszcze na zewnętrznym torze pętli, za przystankiem dla wsiadających, od jej drugiego wozu odbiła
się kobieta. Niedoszła pasaŜerka upadła. Po chwili
pogotowie przewiozło ją do szpitala. Przez 16 minut
ruch odbywał się tylko po wewnętrznym torze pętli.
22.02. O godzinie 16:52 na ul. 28 Czerwca (na
wysokości zajezdni Madalińskiego) zawracająca
honda władowała się wprost pod koła jadącej z tego
samego kierunku głogowskiej 2/7. Jedna osoba odniosła obraŜenia. Tramwaj z lekko wgniecioną blachą po 25 minutach zjechał do zajezdni. Niestety,
lewy bok samochodu przestał istnieć. W godzinach
17:10–17:15 bimby w jedną stronę skierowano objazdem przez zajezdnię Madalińskiego.
24.02. Kierującej Oplem Astrą późnym wieczorem
musiało się bardzo spieszyć, skoro jadąc od Starego Rynku ul. 23 Lutego chciała jeszcze zdąŜyć
przed skręcającą w lewo na pl. Wielkopolski 4/9
(forteczański zestaw 286+287). W wyniku bliskiego
spotkania trzeciego stopnia samochodzik zmasakrował sobie przód, tramwaj zaś pogiął sobie blachę osłony bocznej i deskę ochronną. Po 9 minutach ruch udroŜniono.
24.02. Od godziny 6:00 bimby nie mogły przejechać ul. Hetmańską w stronę ronda Starołęka.
Wszystko dlatego, Ŝe jakiś tramwaj omal w kłębek
nie zwinął 6 poprzeczek sieci trakcyjnej na wiadukcie. Ponadto pantograf uszkodził sobie GT8-652
(7/5) zmierzający na Zawady. W związku z tym został zepchnięty przez 1/4 (168+167). Torowcy „robili
na drutach” do 6:35. Do tego czasu kursowały 4 zatramwaje.
26.02. AŜ 40 minut musiały stać wieczorem tramwaje na pl. Wolności (przy PKO) za sprawą pewnego inteligentnego inaczej kierowcy. Swoje osobowe
volvo zaparkował tak, Ŝe zablokowało przejazd
tramwajom. ZdąŜył jednak wrócić przed przyjazdem
pomocy drogowej. 8 bimb zostało uziemionych, pozostałe kierowano objazdami.
03.03. O godzinie 5:10 było „bum” na wjeździe na
Most Dworcowy od strony ul. Roosevelta. Zderzyły
się Ford Sierra z Fiatem Seicento, skutkiem czego
ten ostatni został wepchnięty na lewe przednie naroŜe 10/5 (wagon GT8-677) udającej się na Połabską. Dwie osoby odniosły obraŜenia. Przez 40 minut ruch tramwajowy w obu kierunkach był zablokowany, a do łask wróciła ul. Towarowa. Uszkodzenia samochodów, a szczególnie fiata, były powaŜne. Lekko draśnięty helmut zjechał na Gajową.
03.03. Przy Multikinie pantograf uszkodził sobie
holender 851 (9/10), wstrzymując ruch tramwajowy
w stronę Strzeleckiej w godzinach 15:48–16:15. Na
Madalinę zepchnęła go 6/2 (132+133).
05.03. Wcześnie rano przy wjeździe na pętlę Połabska zdefektowały opory w kanciaku piątce (4/8).
Po 20 minutach na tor odstawczy zepchnęła go
10/1.
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Rozmaitości
! Powtarzamy za „Gazetą Wyborczą” wieści miłe, zwłaszcza dla niewidomych: MPK w Poznaniu
jako pierwsze w kraju sfinansuje mapy wykonane
techniką druku Braille’a, a ponadto pokryte jaskrawymi kolorami dla potrzeb osób niedowidzących.
A W 23 numerze „Przystanku” pisaliśmy o sportowych ambicjach sporej grupy kierowców obu wydziałów obsługujących linię 78. Objawiają się one w
zupełnie spokojnej okolicy, a sprowadzają się do
przejeŜdŜania pełną prędkością przez tor kolejowy
w poprzek ulicy Szarych Szeregów. 05.03. nieco
przed południem neoplan 1332 jako 78/2 „przefrunął” tak skutecznie przez rzeczony przejazd, Ŝe
urwał klosz jednej z lamp wewnętrznych, który
upadł na podłogę roztrzaskując się. Poskutkowało:
jadąc w przeciwną stronę, pan kierowca łaskawie
zwolnił, oszczędzając pasaŜerów, konstrukcję wozu
i pozostałe klosze. Nieplanowo zaliczył takŜe pętlę
Piątkowska „pod prąd”, celem powiadomienia o
uszkodzeniu autobusu Centrali za pomocą radia z
przypadkowo stojącego tam autobusowego pogotowia technicznego. NaleŜy dodać, Ŝe klosz nie został załoŜony do końca słuŜby.
T Doczepa sanocka i wycofana z ruchu eNka
2021 zostały przesunięte do końca toru piętnastego
zajezdni Gajowa. Wszystko za sprawą zabrania
stamtąd pudeł składu 202+201, które trafiły do FPS
na podmianę.
T Wieczna – bo wiecznością moŜna nazwać
oczekiwanie na remont torowiska trasy starołęckiej
– zmarzlina, zalegająca poniŜej głębokości 80 cm w
dzikich rejonach Starołęki, uniemoŜliwia rozpoczęcie remontu tej trasy, o którym wspominaliśmy w
poprzednim numerze. Za Panem Dyrektorem Firlikiem powtarzamy, Ŝe remont rozpocznie się o 2 tygodnie później niŜ planowano: najprawdopodobniej
będzie to weekend 29/30.03.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
pojazdu reklama reklama
autobusy
1404 Big Star
barwy MPK
1408 Big Star
barwy MPK
1410 Big Star
barwy MPK
1411 Big Star
barwy MPK
1486 Big Star
barwy MPK
tramwaje
71 barwy MPK Unia Wolności
202+201 barwy MPK Giełda nieruchomości
282+283 Junkers
barwy MPK
681 biały
Sanpol

uwagi
naklejana
po NG
-

Adam Białas, Karol Cieśla, Adam Konieczka,
Łukasz Nowicki, Grzegorz Narkiewicz,
Piotr Wawrzyniak

Puławy
Tabor
A W MZK zauwaŜono kolejny nowy autobus. Jest
to Autosan H7-20, który otrzymał numer 150.
Rafał Tarnawski

Radom
Linie
A W lutym w Radomiu królowała prawdziwa zima.
Opady śniegu jak zwykle były dla drogowców zbyt
intensywne, na drogach tworzyły się zaspy. 07.03.
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od 6 rano trzeba było trasy autobusów linii 23 i 26
skrócić: kursy linii 23 do pętli Zenonów były wykonywane tylko do pętli Sołtyków; kursy linii 26 do pętli Myśliszewice były wykonywane tylko do przystanku Groszowice (zawracanie na skrzyŜowaniu).
Od południa tego samego dnia autobusy linii G wykonywały wszystkie kursy stałą trasą, bez wahadeł
do Grzmucina.
A 08.02. skończyły się w Radomiu ferie, więc do
stałych rozkładów powróciły linie 7 i 9. Natomiast na
liniach 26, A i B znów wykonywane są kursy oznaczone na rozkładach literą „W” (nie wykonywane w
okresie wakacji).
A 15.02. w związku z postulatami pasaŜerów
MZDiK zmienił rozkład jazdy linii F. W dni powszednie kilkominutowemu przesunięciu uległy pory odjazdów czterech kursów z pętli Radom Dworzec Linii Podmiejskich, pięciu z pętli Wierzbica Osiedle i
jednego z pętli Rzeczków Kolonia.
A Kolejny raz – i chwała mu za to – MZDiK dostosowuje wczesnoranne kursy linii 7 i 9 do odjazdu
pociągu do Warszawy. Aby pasaŜerowie mogli zdąŜyć na pociąg o godzinie 5:07, od 08.03. w dni powszednie na linii 7 przesunięto kursy z pętli Osiedle
Południe z godziny 4:55 na 4:47 oraz z pętli Osiedle
Michałów z godziny 4:47 na 4:39. Na linii 9 kurs z
pętli Os. Prędocinek z godziny 4:58 przesunięto na
4:50, a z pętli Os. Gołębiów kursy z godziny 4:54 i
5:29 przesunięto odpowiednio na 4:45 i na 5:19.
A 10 i 11.03. w Skaryszewie odbyły się „Wstępy”
– tradycyjne targi końskie. Trasę w tych dniach
zmieniła linia B – autobusy zostały wycofane z ulic
Skłodowskiej-Curie, Krasickiego oraz Mickiewicza i
skierowane prosto ulicą Słowackiego do Rynku.
Przystanki Skaryszew poradnia i Skaryszew były
nieczynne, a zamiast tego na Rynku powstał tymczasowy przystanek końcowy Skaryszew. Ponadto
linia B została w tych dniach dodatkowo zasilona.
Dodatkowa brygada wykonała pięć pełnych kółek
pomiędzy 7:15 (pierwszy odjazd z Radomia) a
12:57 (ostatni odjazd ze Skaryszewa).
Magazyn 995
06.03. Ulice były na tyle śliskie, by kierowca tira
wiozącego mroŜone kurczaki na ulicy śółkiewskiego przy rondzie Kozienickim mógł wykonać efektowny „pad” całego „zestawu drogowego”, blokując
północną jezdnię ulicy śółkiewskiego (od ronda Kozienickiego do ul. Kozienickiej). Skutkiem tej spontanicznej blokady (nie ma informacji, czy kierowca
jest zwolennikiem Samoobrony) były objazdy, na
jakie trafiły autobusy kilku linii. I tak linie 10 i 17 od
pętli Gołębiów/Zubrzyckiego I (II) kursowały ulicami
Zubrzyckiego, Rodziny Ziętalów, śółkiewskiego i
Kozienicką. Linie 26 i J od skrzyŜowania ulic Kozienickiej i Zubrzyckiego skierowano w Zubrzyckiego,
R
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Sklep modelarski „Pantera”, ul.
Gąsiorowskich 3, tel. 866-46-42,
poleca modele:
- kolejowe,
- lotnicze,
- pancerne,
- inne.
W sklepie „Pantera” otrzymacie
bezpłatnie Przystanek.

A

Rodziny Ziętalów, śółkiewskiego i Kozienicką. Z kolei 21 i G od ronda Kozienickiego kursowały Kozienicką, Zubrzyckiego, Rodziny Ziętalów, śółkiewskiego i Kozienicką. W przeciwnych kierunkach autobusy kursowały stałymi trasami.
Tomasz Szydłowski

Szczecin
Tabor
T Skład wagonów 105N 705+643 tylko przez 3
tygodnie jeździł z zamontowanymi w czasie remontu zwykłymi kasetami na tablice. Obecnie zainstalowano w nim wyświetlacze matrycowe – w odróŜnieniu od poprzednio stosowanych – świecące na
Ŝółto.
Linie
A 03.03. zmienił się rozkład jazdy linii 81 Dworzec Główny – Przecław. W godzinach szczytu na
linii kursuje trzeci autobus, dzięki czemu częstotliwość wzrosła z 35 do 20 minut. I co waŜne, odjazdy
nie pokrywają się z linią 61.
A Od tego samego dnia nastąpiła takŜe zmiana
rozkładu jazdy linii 82 – teŜ na lepsze! Odjazdy z
pętli Kołłątaja w dni powszednie przesunięto o 7
minut do przodu i teraz nie pokrywają się z odjazdami linii 57. A tak od Kołłątaja aŜ do Bandurskiego
jechały dwa autobusy razem.
Magazyn 995
22.02. Prawdopodobnie tego dnia dąbskie Volvo
B10M-2852 w czasie słuŜby na linii 61 zaliczyło bliskie spotkanie z innym pojazdem. Szczegóły nieznane, ale autobus ma mocno rozbity przód.
Rozmaitości
A Jelcz 120M był jedynym typem autobusu w
SPPK, który jak dotąd skutecznie opierał się polickim barwom. Ale i ta ostoja szczecińskiego malowania w Policach padła! Od początku marca autobus o numerze 3004 błyszczy Ŝółto-zielonym lakierem. Spośród 57 autobusów tylko 17 jeszcze nie
zostało przemalowanych. Trzy z nich mają reklamy
całopojazdowe, zaś pozostałe prezentują barwy
szczecińskie lub biało-czerwone w stosunku 2:1.
T Torowcy z MZK fizycznie unieczynnili nieuŜywany od lat zjazd w dół ulicą Dworcową (od ul. Nowej) poprzez zastąpienie jednej z krzyŜownic zwykłym fragmentem szyny.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
pojazdu reklama reklama
autobusy
2195 barwy kre- barwy zakł.
mowoczerwone
2870 barwy zakł. ABA Meble
3004 barwy zakł. barwy zakł.
(szczeciń- (SPPK)
skie)
tramwaje
592+593 barwy zakł. Codipar
692+683 Manti
barwy zakł.
739 Apap
barwy zakł.
1035+1036 Astra/Diuna/ barwy zakł.
Safari
1045+1046 Junkers
barwy zakł.

uwagi
-

lewy bok
-

po remoncie
-

Jacek Kalicki, Olaf Skrzymowski

Tychy
Tabor
A W PKM Tychy kolejny Ikarus 280 przeszedł NG

w Truck-Bus Service. Został standardowo wyposaŜony w klimatyzację dla kierowcy, fotele Automet i
wyświetlacze z Pixela. Nowe malowanie jest Ŝółtozielone. Otrzymał teŜ nowy numer boczny – 244 w
miejsce starego: 1596.
Linie
A MZK Tychy wprowadziło w marcu dwie zmiany
w swojej sieci komunikacyjnej:
- od 02.03. na linii 273 wprowadzono dodatkowe
dwa kursy tylko w niedziele i święta – mają one
umoŜliwić dojazd wiernych na msze święte w kościele św. Marii Magdaleny w Tychach;
- od 10.03. marca skorygowano trasę linii 291, która kursuje obecnie ulicami Cienistą i Begonii, obsługując przystanek Tychy Czarnieckiego zamiast
dotychczasowego Tychy Bielska. Zmiana ma na
celu poprawę dojazdu do Szkoły Integracyjnej.
Marcin Chrost, Jakub Jackiewicz

Warszawa
Tabor
A Jakiś czas temu KM Łomianki nabyła następnego jelcza M120, któremu nadała numer 26. Bus
ten ma nowe malowanie zakładowe (popielatozielone).
T Jak juŜ informowaliśmy, w dniu 24.02. ekspoznański wagon 102Na-42 w asyście solowego wozu
13N-270 został wysłany na próbę przez zakład R-3.
Jednak w wyniku całkowitego braku hamowania
(działały tylko hamulce szynowe) zjechano wkrótce
do zajezdni. Tam się okazało, Ŝe w jednym miejscu
pęknięty był jeden z kabli, właśnie odpowiedzialny
za hamowanie. Trzy dni później zaplanowano kolejne objeŜdŜanko. Niestety, tym razem nawaliły
szczęki, które nie chciały „łapać”. Po usunięciu
usterki dzień później na próbę juŜ pojechano po
standardowej trasie: zajezdnia R-3 – Wołoska –
Marynarska – PDPS i z powrotem. Tym razem
wszystko działało bez zarzutów i wagon moŜna juŜ
uznać za w pełni sprawny. W najbliŜszym czasie
planowana jest impreza z udziałem stodwójki, ale
dokładny termin jest jeszcze nieznany. Prawdopodobnie będzie to (wzorem poznańskim – z racji pochodzenia wagonu) linia 0.
T Nastąpiła zmiana w planie remontów tramwajów na marzec: zamiast Ŝoliborskiego 13N-590 do
T-3 pójdzie wagon 13N-804 z tej samej zajezdni.
T Ostatnimi czasy z powodu defektu Ŝoliborskiego składu 105Nm 1470+1469, na linii 26 ponownie
pojawiają się składy 13N z tej zajezdni. Jednak w
dniu 07.03. znów widziano naprawionego juŜ „bociana”.
T W dniu 04.03. w popołudniowej zmianie B na
linii 23 ponownie zagościła Ŝoliborska trzynastka.
Tym razem pętlę Czynszowa i okolicę zaszczycił
skład 13N 606+607 w malowaniu zakładowym.
T Dnia 06.03. na linii 47 pojawił się u-boot numer
3019 z R-3 Mokotów. Stoszesnastki pojawiały się
na tej linii sporadycznie juŜ wcześniej, ale ogólnie
jest to bardzo rzadko spotykane zjawisko.
Linie
! Niestety, potwierdzają się niepokojące przypuszczenia prezentowane w numerze 2 (27) „Przystanku”, dotyczące przyszłości „silnomrozowych”
przystanków. Na początku marca przekształcono
właśnie przystanki tego rodzaju w zespole Warneńska obowiązujące dla linii 416 – z „na Ŝądanie” na
stałe. Z dobrze poinformowanych źródeł dowiedzieliśmy się, Ŝe ZTM jest w trakcie przeprowadzania
obserwacji wykorzystania pozostałych przystanków,
które zostały uruchomione z powodu silnych mro-
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zów. Niestety, jeŜeli wyniki potwierdzą celowość ich
funkcjonowania (co w niektórych przypadkach wydaje dość prawdopodobne), zostaną wpisane na
stałe w rozkłady linii przyśpieszonych, które coraz
bardziej upodobnią się do linii zwykłych. Obawy te
uzasadnia dodatkowo fakt, Ŝe w minionych kilku tygodniach właśnie z uwagi na postulaty pasaŜerów
zostały uruchomione dodatkowe przystanki dla linii
przyśpieszonych (401 i 517), a nawet dla linii ekspresowej E-2. Co ciekawe, po około trzech tygodniach od likwidacji, podając ten sam argument,
10.02. ponownie uruchomiono przystanki „na Ŝądanie” w zespole Świderska (dla linii: 508, 509 i 510).
Wcześniej ich likwidację uzasadniano znikomym
wykorzystaniem.
A Z powodu montaŜu konstrukcji stalowej wiaduktu nad rondem Zesłańców Syberyjskich nocami
21/22, 22/23, 23/24, 24/25, 25/26, 26/27. i 27/28.02.
w godzinach 0:30–4:30 nieprzejezdna była zachodnia jezdnia ww. ronda w relacji: al. Prymasa Tysiąclecia – Bitwy Warszawskiej 1920 r. W czasie trwania prac autobusy linii 605 jadące w kierunku pętli
Ursus-Niedźwiadek jeździły od Dw. Zachodniego
następującą trasą: Alejami Jerozolimskimi prosto –
zawrotka na skrzyŜowaniu Alej Jerozolimskich z ul.
Śmigłowca – Alejami Jerozolimskimi – Bitwy Warszawskiej 1920 r. i dalej bez zmian. W przeciwnym
kierunku trasa nie uległa zmianie.
A Przebudowa wiaduktu kolejowego nad ul. Górczewską spowodowała, Ŝe od 24 od godziny 22:30
do 25.02. do godziny 4:30 zamknięto dla ruchu kołowego obie jezdnie wspomnianej ul. Górczewskiej
(na odcinku między ul. Sokołowską a al. Prymasa
Tysiąclecia). Kursujące tą ulicą autobusy linii: 109,
155, 171, 190, 501 i 522 zostały skierowane w obu
kierunkach na poniŜsze trasy objazdowe:
- linie: 109, 155 i 501 – od skrzyŜowania Płocka/Wolska ulicami: Wolską – aleją Prymasa Tysiąclecia – Górczewską i dalej stałymi trasami;
- linie: 171 i 190 – od skrzyŜowania Górczewska/Płocka ulicami: Płocką – Wolską – aleją Prymasa Tysiąclecia – Górczewską i dalej własnymi
trasami;
- linia 522 – od skrzyŜowania Wolska/Młynarska
ulicami: Wolską – aleją Prymasa Tysiąclecia –
Górczewską i dalej bez zmian.
A Międzynarodowy Salon Edukacyjny „Perspektywy 2003” był powodem uruchomienia w dniach
27.02.–01.03. specjalnej linii autobusowej EXPO.
Autobusy tej linii kursowały w godzinach 8:30–
17:00 z częstotliwością co 10–17 minut po trasie:
Dw. Centralny (przystanek końcowy linii: 105, 109 i
507 – od strony Sali Kongresowej) – Emilii Plater –
Świętokrzyska – rondo ONZ – Prosta – rondo Daszyńskiego – Prosta – Kasprzaka – PKP Kasprzaka
(powrót: Kasprzaka – zawrotka na rondzie przy
skrzyŜowaniu Kasprzaka z aleją Prymasa Tysiąclecia – Kasprzaka), łącząc dwa miejsca wystawiennicze – PKiN oraz Centrum Targowe EXPO XXI przy
ul. Prądzyńskiego. Po drodze autobusy stawały tylko na trzech przystankach: Rondo ONZ, Norblin
oraz Rondo Daszyńskiego. Linię obsługiwały trzy
solówki – po jednej z zajezdni MZA T-7 Woronicza,
T-9 Chełmska i T-11 Kleszczowa (m.in.: Ikarusy
260 o numerach 222, 815, 6316, 6372, 6472,
6473). Przejazd tą linią był bezpłatny i w związku z
tym cieszyła się naprawdę duŜym zainteresowaniem.
A Z dniem 01.03. dla linii podmiejskiej 707 został
utworzony drugi wariant trasy, który przedstawia się
następująco: (Warszawa) Okęcie – aleja Krakow9

ska – (Raszyn) aleja Krakowska – (Falenty) szosa
krakowska – (Janiki) aleja Krakowska – (Nowy Sękocin) szosa krakowska – (Stary Sękocin) szosa
krakowska – (Sękocin-Las) szosa krakowska – Słoneczna – (Magdalenka) Słoneczna – (Lesznowola)
Słoneczna – (kolonia Lesznowola) Słoneczna –
(Stara Iwiczna) Słoneczna – Nowa – (Piaseczno)
Okulickiego – Wojska Polskiego – Jana Pawła II –
Chyliczkowska – Armii Krajowej – Okulickiego – Polkolor (powrót: Polkolor – Okulickiego – Puławska –
Chyliczkowska). Nowy przebieg trasy obowiązuje
jedynie w sześciu kursach w dni powszednie i
trzech – w soboty, niedziele i święta. W pozostałych
kursach autobusy tej linii kursują na dotychczasowej trasie: (Warszawa) Okęcie – (Antoninów) Cm.
Południowy-Brama Płd. Nie zmieniła się obsługa
brygadowa linii 707. Tak jak wcześniej, pojawiają
się odpowiednio: w dni powszednie jedna brygada
całodzienna i jedna szczytowa oraz w dni świąteczne – jedna brygada całodzienna (wszystkie z zakładu MZA T-11 Kleszczowa).
A Tego samego dnia z warszawskimi ulicami poŜegnała się linia 149 (Cm. Wolski – Groty). O jej likwidacji mówiło się od dłuŜszego czasu, a powodem była oczywiście niska frekwencja. Od 1995 roku linię obsługiwały odpowiednio jedna brygada całodzienna i szczytowa – w dni powszednie i jedna
całodzienna – w dni świąteczne, co przekładało się
na częstotliwość rzędu 30 minut w godzinach
szczytu i 60 minut poza oraz w dni świąteczne.
Jednak i taka częstotliwość nie była w stanie zapewnić wystarczającej frekwencji. Ostatecznym
pretekstem do likwidacji tej linii stało się uruchomienie nowej linii, oznaczonej numerem 310, o
czym poniŜej.
A W dniu 03.03. zadebiutowała nowa linia zwykła
okresowa 310. Powodem jej uruchomienia była konieczność zapewnienia dojazdu z centrum miasta i
gmachów sądów przy alei Solidarności do niedawno przeniesionych na ulicę Kocjana wydziałów Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy.
Linia kursuje tylko w dni powszednie z częstotliwością 15–30 minut po trasie: Pl. Piłsudskiego – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Królewska –
Marszałkowska – pl. Bankowy – (powrót: pl. Bankowy – Senatorska – Wierzbowa – Moliera – Trębacka – pl. Piłsudskiego) – aleja Solidarności –
Leszno – (powrót: Leszno – Okopowa – al. Solidarności) – Górczewska – Powstańców Śląskich – Radiowa – Kaliskiego – Kocjana – Bolimowska – Spychowska – Hubala-Dobrzańskiego – Groty (powrót:
Groty – Hubala-Dobrzańskiego – Bolimowska). Obsługę nowej linii (7 brygad całodziennych) zapewnia
jeden z dwóch ajentów linii autobusowych – PPKS
Grodzisk Mazowiecki. Pierwszego dnia na linii 310
kursowały autobusy o numerach A-535, A-537, A538, A-539, A-540, A-564 i A-571.
A W następstwie uruchomienia linii 310, takŜe od
03.03., z rozkładu dnia powszedniego linii 113 (Os.
Górczewska – Groty) wycofano jedną brygadę, tzw.
maraton. Zaowocowało to dwukrotnym spadkiem
częstotliwości jej kursowania (co 30 minut). Co ciekawe, od tej pory nowy rozkład dnia powszedniego
jest identyczny z tym obowiązującym w dni wolne
od pracy.
A Wytypowanie do obsługi linii 310 ajenta –
PPKS Grodzisk Mazowiecki – spowodowało, Ŝe autobusy tego przewoźnika zniknęły całkowicie z rozkładów dnia powszedniego linii 110 i 712. Zastąpiły
je wozy z zakładu MZA T-6 Redutowa, co oznacza
powrót tej zajezdni – po 7 latach nieobecności – na
10

linie podmiejskie. W dzień świąteczny obsługa wyŜej wymienionych linii nie zmieniła się.
A To nie koniec zmian. Od 03.03. w dzień powszedni nie zobaczymy juŜ planowo niskopodłogowych solarisów z Connexu na linii 160 (we władaniu
tego przewoźnika pozostały jedynie dwie brygady
obsługiwane taborem wysokopodłogowym). Zostały
one zastąpione przez autobusy miejskiego przewoźnika z zakładu T-13, który skierował do jej obsługi takŜe pięć wozów, w tym jedynie trzy niskopodłogowe. PoniewaŜ kaŜda zajezdnia dysponuje
określoną liczbą taboru, toteŜ skierowanie trzech
wozów niskopodłogowych na linię 160 przez
wspomnianą zajezdnię MZA Stalowa wymusiło pojawienie się trzech ikarusów przegubowych z tejŜe
zajezdni w dni powszednie na linii 169, która do tej
pory we wszystkie dni tygodnia była obsługiwana
tylko taborem niskopodłogowym. Odzyskane z 160
solarki Connexu objęły we władanie wszystkie, czyli
pięć brygad szczytowych linii 159, na której dotychczas solarisy naleŜące do tego ajenta pojawiały się
tylko w dni wolne od pracy. Ten sam przewoźnik
przejął takŜe od zakładu T-11 dwie brygady szczytowe w godzinach popołudniowych na linii 194. W
ten sposób Connex stał się monopolistą na tej linii
w dni powszednie, a wszystkie kursy obsługuje tabor niskopodłogowy. Z kolei zakład MZA T-9
Chełmska przejął obsługę od T-13 Stalowa wszystkich pięciu brygad całodziennych linii 416. Zwiększono w dzień powszedni o jedną brygadę całodzienną i dwie szczytowe obsadę linii 709, a takŜe
o jedną brygadę całodzienną linii 727, co przełoŜyło
się na nieznaczne zwiększenie częstotliwości kursowania obu linii. Ponadto od 01.03. nastąpiło kilka
przetasowań w rozdysponowaniu „wtyczek”. Zmiany dotyczyły m.in. linii: 145, 402, 521 (nowe brygady) i 171 – tylko w dzień powszedni, 187, 522, 709
(likwidacja „wtyczek”). Oto kilka najciekawszych z
nich:
- na linię E-4 w dni powszednie w godzinach
szczytu wyjeŜdŜają dwie dodatkowe brygady z
macierzystej zajezdni Inflancka;
- do obsługi linii 171 w dni powszednie wyjeŜdŜają
dwie szczytowe niskopodłogowe „wtyczki” z Connexu oraz cztery z PPKS-u Grodzisk Mazowiecki
(przebierane po godzinie 17:00 z linii 310), a w
dzień świąteczny jedna brygada – maraton z
PPKS-u Grodzisk Mazowiecki;
- najwięcej, bo aŜ siedem wtyczek szczytowych
zawitało w dzień powszedni na linię 510;
- ze względu na zbliŜające się ocieplenie i przewidywane zwiększenie frekwencji w autobusach linii
519 dojeŜdŜających do Parku Kultury w Powsinie,
do obsługi w dzień świąteczny tej linii skierowano
trzy wtyczki maratony.
Magazyn 995
21.02. Po godzinie 19:00 na ul. Czerniakowskiej
zderzyły się dwa solarisy (8132 i 8910). Wypadek
spowodował spore utrudnienia w ruchu kołowym.
Na Czerniakowskiej utworzył się gigantyczny korek,
który „wylewał się” aŜ na Trasę Łazienkowską.
25.02. Na zakręcie z ulicy Krzywickiego w Filtrową około godziny 9:00 ugrzązł mokotowski skład
13N 494+569 (8/15). Na pl. Narutowicza został
on zepchnięty przez Ŝoliborskiego kolegę 13N
689+688, który kursował jako 3 brygada linii 47.
28.02. Około godziny 14:30 na skrzyŜowaniu ulic
11 Listopada, Szwedzkiej i Starzyńskiego jedna z
praskich stopiątek linii 3 (brygada 07) skolidowała
się z Ikarusem 260 numer 1244 linii 416. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Tramwaj stracił luster-
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ko, a autobus trochę lakieru na lewym boku. Po kilkudziesięciu minutach ruch odblokowano.
02.03. W godzinach rannych mokotowski skład
13N 483+386 linii 15 walnął niegroźnie w granatową Toyotę Avensis na skrzyŜowaniu ulic Potockiej i
Słowackiego.
04.03. Około godziny 13:45 jeden z naszych klubowych kolegów znów został wystawiony na cięŜką
próbę. Mianowicie na ul. Wolskiej z bramy Cmentarza Prawosławnego wyjechał na torowisko osobowy
nissan, prowadzony przez rozkojarzoną niewiastę.
Niestety, prowadzonego przez niego składu 105Ne
1394+1393 linii 10 nie udało się juŜ zatrzymać. Na
szczęście zarówno tramwaj jak i samochód nie odniosły w kraksie większych uszkodzeń (w tramwaju
złamał się odgarniacz oraz wgiął i porysował prawy
fartuch, blachosmród natomiast nabawił się rys i
wgnieceń na całej prawej stronie). Po trwającym 11
minut zatrzymaniu, w którym utknęły cztery składy,
tramwaje pojechały na swoje trasy, a sprawczyni
wypadku dyskutowała na miejscu zdarzenia z policmajstrami przez ponad... 3 godziny!
05.03. Około godziny 7:45 MAN NG313 numer
3306 linii 506 „zaliczył coś” pomiędzy przystankami Os. Górczewska a Szobera. W zderzeniu z bliŜej
niezidentyfikowanym pojazdem ucierpiała przednia
szyba z lewej strony oraz zderzak.
05.03. Koło południa w pierwszym wagonie jadącego na Wyścigi ulicą Puławską składu 105Na
1364+1363 linii 4 z zajezdni R-3 Mokotów urwała
się przekładnia. Wszystko stało się między przystankami Metro Wilanowska i Niedźwiedzia. Przedni wózek wozu wstawiono na „pieska” przy pomocy
dźwigu, po czym skład w tempie Ŝółwia ewakuował
się do zajezdni. Zatrzymanie trwało ponad godzinę
(dokładnie 68 minut). W tym czasie tramwaje linii 4,
19 i 33 zawracano na pętli Metro Wilanowska.
05.03. Osobowe mitsubishi o godzinie 9:12 nierozwaŜnie wjechało na torowisko na skrzyŜowaniu
Wołoskiej z Madalińskiego. Wtem nadjechał mokotowski skład 105Nf 1430+1429 linii 10 i dość powaŜnie „przetrącił” delikwenta, przy okazji niszcząc
sobie okolice prawego skosu. Zatrzymanie trwało
36 minut, poniewaŜ kierowca auta awanturował się i
nie chciał podpisać oświadczenia. Zrobił to dopiero
po przekonaniach pana w białej czapce.
05.03. Późnym wieczorem (godzina 22:47) praski
skład 105Na 1238+1237 linii 25 skasował (dosłownie) luksusowego lincolna na skrzyŜowaniu Hynka i
Alei Krakowskiej. W wyniku wypadku na prawie godzinę zablokowane zostały oba kierunki ruchu, a
kierowca samochodu w cięŜkim stanie trafił do szpitala. Do usunięcia wraku auta wezwano nawet
dźwig oraz torowców. W czasie zatrzymania pozostałe brygady linii 7, 9, 15 i 25 skrócono do pętli
Banacha. PowaŜnie rozbity skład 1238+1237 zjechał do zajezdni po godzinie 1:00 w nocy, po załatwieniu formalności z policją.
Rozmaitości
! W Ratuszu powstało Biuro Komunikacji. Jest to
dziwaczny twór nowych władz stolicy, którego kompetencje praktycznie w 100% dublują się z kompetencjami i zadaniami Zarządu Transportu Miejskiego. Dotychczas BK liczyło trzy osoby, jednak ostatnio zatrudnia ich juŜ siedem (w tym dwie na pół etatu). Dyrektorem Biura został Stanisław Szweycer.
Najsmutniejsze jest to, Ŝe zarówno on jak i jego ludzie nie mają zielonego pojęcia o komunikacji miejskiej. A wszystkie decyzje ZTM-u muszą przejść
przez ich ręce. Biuro Komunikacji moŜe więc bez
przeszkód je blokować. Poza tym decyzje pozytyw-

ne biuro moŜe przypisywać swojej działalności, negatywne zaś ZTM-owi. Ogólnie procedury podejmowania nawet najprostszych decyzji bardzo się
obecnie skomplikowały. Czekamy na następne ruchy pana prezydenta Kaczyńskiego...
! Między innymi z powodu powstania w Ratuszu
Biura Komunikacji oraz niesłusznych oskarŜeń pod
adresem ZTM-u, z funkcji dyrektora naczelnego tej
instytucji zrezygnował Przemysław Prądzyński.
Dymisja została przyjęta. Jego następcą został Robert Czapla z łomŜyńskiego PKS-u. Powołany został z rekomendacji PiS-u czyli partii, której przewodniczącym jest brat prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Jarosław. Dyrektor Czapla obecnie oficjalnie jest wicedyrektorem firmy, a obowiązki dyrektora naczelnego pełni pani dyrektor ekonomiczna
Wiesława Dolińska. Nieoficjalnie wiadomo, Ŝe w
samym ZTM-ie będą takŜe kolejne zwolnienia.
Zmiany mają teŜ dotknąć „firmy bliźniacze” czyli TW
i MZA. W Metrze Warszawskim zmiany juŜ były, ale
o tym w innej notatce.
! Dnia 26.02. wszystkie związki zawodowe działające w TW i MZA (9 z 10 z tym, Ŝe dziesiąty kiepsko „działa”) wystąpiły – jak to określono – „o pilne
spotkanie w ciągu 7 dni” z panem prezydentem Kaczyńskim. Powodem takiej decyzji jest nierealizowanie przez władze miasta zapisów porozumienia
zawartego w dniu 27.12.2002 r. oraz niedotrzymanie terminów w nim uzgodnionych. Związki zaznaczyły, Ŝe jeśli nowe władze Ŝądań nie spełnią, to
„wkrótce moŜe dojść do określonych w statucie
działań, z niezapowiedzianym strajkiem generalnym
pracowników komunikacji miejskiej łącznie”.
! W dniach 22.03.–29.03. w Warszawie w Centrum Sztuki Współczesnej będzie mieć miejsce
Vlepkova Vystava. Dokładnie miejscem tym będzie
Knajpa w Baszcie zlokalizowana po prawej stronie
głównego wejścia. Początek imprezy koło godziny
22.00.
A W związku z zaniechaniem likwidacji zajezdni
R-9 Chełmska powróciły plany i pomysły (niestety,
coraz bardziej realne) likwidacji zajezdni R-5 Inflancka zlokalizowanej, jak wiadomo, w ścisłym centrum miasta. Wstrzymanie likwidacji zajezdni R-5
było jednym z postulatów związków zawodowych
działających w KM.
A W dniu 05.03. pogotowie nr 9601 z zajezdni R5 Inflancka odholowało do warsztatów T-4 (celem
ostatecznej rozbiórki) dwa z pięciu warszawskich
Jelczy M11. W ostatnią drogę odjechały autobusiki
o numerach 90 i 92. Dzień później wywieziono jelczyka o numerze 93. Od czasu do czasu na mieście pojawiają się natomiast jeszcze busy o numerach 91 i 94.
M Mamy juŜ teŜ pierwsze efekty warszawskich
rządów nowego dyrektora Metra Warszawskiego,
Krzysztofa Celińskiego. Doprowadził on w końcu lutego do tego, Ŝe w dniu 01.03. miała być wstrzymana dalsza budowa tuneli metra. Prawdopodobnie
chodziło o to, Ŝe firmy budujące warszawską kolejkę podziemną nie otrzymały ani grosza, a umowa
(aneks) na 2003 rok nie została z nimi w ogóle
podpisana, bo nowy pan dyrektor wciąŜ nie miał na
to czasu. Groźba wstrzymania robót poskutkowała,
bo umowę w końcu podpisano (z tym, Ŝe na mniejszą kwotę niŜ pierwotnie zakładano).
M Dnia 26.02. Metro Warszawskie ogłosiło przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji teletechnicznych (telekomunikacyjnych dla potrzeb
łączności przewodowej) na odcinku stacja A-15 Ratusz – stacja A-17 Dworzec Gdański oraz na demontaŜ urządzeń w komorze rozjazdów za stacją

A-15 i torach odstawczych. Wymagany termin realizacji to 01.10.2003 r. Dwa dni później MW ogłosiło
przetarg nieograniczony na budowę systemu automatycznego ograniczenia prędkości typu SOP-2
wraz z urządzeniami zabezpieczenia ruchu pociągów metra (z wyłączeniem zakresu prac dotyczących urządzeń komputerowych) dla stacji A-17
Dworzec Gdański i części szlaku B16/17 oraz dla
stacji A-15 Ratusz w zakresie wynikającym z rozbudowy szlaku B16/17. Termin realizacji (wymagany) to 30.10.2003 roku.
T W nocy z 25 na 26.02. doszło do dość niespotykanej sytuacji. Po wypłacie „trzynastki” kilku motorowych z zajezdni R-1 Wola uznało ten fakt za godny uczczenia. No i balowali tak do około godziny 2
w nocy. Kiedy skończyli, postanowili wrócić do domów. Jednak o tej godzinie jeŜdŜą juŜ tylko autobusy nocne (i to w dodatku co pół godziny). Tak więc
jeden z motorowych wpadł na genialny pomysł porozwoŜenia się tramwajem. Jak pomyślano, tak
uczyniono i panowie wzięli przygotowany juŜ do porannego wyjazdu skład 105N2k 2054+2055. Na
bramie ochroniarzom powiedzieli, Ŝe jadą „na kółeczko” na próbę i pojechali w miasto. Nie było ich
koło dwóch godzin. Z tego co udało nam się ustalić,
to odwiedzili m.in. jednotorową linię na Boernerowo
oraz daleką Pragę (torowcy widzieli wracający z
dość znaczną (ponad 80 km/h!) prędkością skład
na rondzie de Gaulle’a). Na szczęście nieroztropni
motorowi nie spowodowali Ŝadnego wypadku. Na
koniec motorniczy, który prowadził, odstawił skład
w... myjce i poszedł w nim spać! Sytuacja była dość
kuriozalna i prawdopodobnie kilka osób straci pracę. „Oberwać” moŜe teŜ firma ochroniarska, która
wypuściła nocą skład na miasto.
T W dniu 21.02. Tramwaje Warszawskie ogłosiły
kolejny przetarg nieograniczony. Tym razem chodzi
o dostawę szyn kolejowych normalnotorowych
otworowanych S-49 oraz szyn pełnogłówkowych
D180/105 z pogrubioną szyjką. Wymagany termin
realizacji zamówienia to kwiecień–październik 2003
r. Trzy dni później TW ogłosiły przetarg nieograniczony na dostawę podkładów drewnianych do toru
tramwajowego wraz z kompletnymi przytwierdzeniami do szyn. Termin realizacji to kwiecień – czerwiec 2003 roku.
T W końcu lutego zaczął się kolejny kurs dla motorniczych. Tym razem na naukę tramwajarskiego
fachu brani są teŜ ludzie „z miasta” w przeciwieństwie do kursów poprzednich. A cała sytuacja spowodowana jest brakiem ludzi. Na ulicach zaobserwowano juŜ pojawienie się szkoleniowych składów,
m.in. mokotowskiego 105Na 1186+1187, praskiego
105Na 1228+1227, wolskiego 105Na 1093+1094
oraz Ŝoliborskiego 105Na 1190+1191.
T W nocy 03/04.03. nieznani sprawcy rozkręcili
boczniki (w jednym jest około 3 kg miedzi) złączy
izolujących torowisko na ulicy Broniewskiego, skutkiem czego juŜ na początku dnia tramwaje stanęły
tam na około godzinę. Dwa z boczników zniknęły w
całości, dwa kolejne zostały odcięte i ich resztki
ostały się na miejscu zdarzenia. W wyniku zaistniałej sytuacji przejeŜdŜające tramwaje powodowały
dość konkretne „efekty pirotechniczne” (dokładnie
chodzi o iskrzenie, poniewaŜ wypaliły się przekładki
izolujące). Na miejscu prawie natychmiast pojawili
się torowcy, którzy niewiele myśląc, zespawali szyny od dołu doraźnie udraŜniając tory. Warto zauwaŜyć, Ŝe złącza izolujące zostały tam zamontowanie
dokładnie 15 lutego 2002 r. Przetrwały więc nieco
ponad rok. Była to jak na razie pierwsza próba tego
typu kradzieŜy, ale jeśli będą się one powtarzać to
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TW prawdopodobnie od razu profilaktycznie podejmą decyzję o likwidacji wszystkich złączy izolujących w Warszawie. A takie miejsca są jeszcze dwa
– na ulicach Waszyngtona i Grochowskiej. Na koniec jeszcze małe wyjaśnienie co to jest bocznik torowy. Jak wiemy, torowisko składa się z odcinków
szyn. W miejscu łączenia znajduje się przekładka
izolująca. Ponadto szyny są skręcone łubkami, pod
którymi teŜ są przekładki izolujące (generalnie chodzi o to, by prąd nie mógł płynąć przez szynę). Aby
umoŜliwić przepływ prądu, złącze izolujące jest
zbocznikowane specjalnym przewodem, który jest
przykręcony do szyny po obu stronach przecięcia.
Są to właściwie dwa połączone ze sobą przewody,
złączone specjalnym zaciskiem umoŜliwiającym ich
rozkręcenie i przerwanie obwodu. W sumie oba
przewody mają długość około metra, i są w czarnej
„koszulce” termokurczliwej. Przewody te powinny
być przykryte podsypką by nie były zbyt łatwo zauwaŜalne, ale jak widać nawet i takie zabezpieczenia na niewiele się zdają...
T W dniu 02.03. motorniczy wozu 105N2k
2070+2071 linii 20 słuchał sobie Radia Zet. I przy
okazji słuchała go takŜe cała Centrala Ruchu TW,
poniewaŜ system Tadiran nie działał tak jak powinien. Tak więc CR wystosowała prośbę do wszystkich motorniczych o wyłączenie (ściszenie) radia,
które zakłócało prace całego wyŜej wymienionego
systemu łączności. Jako ciekawostkę podamy, Ŝe
Tadirany czasami psują się teŜ „w drugą stronę”.
Na przykład dnia 28.02. w składzie 105Nb/e
1388’’+1389’’ linii 2 system „nadawał” wszystkie połączenia z Centralą Ruchu.
T Późnym wieczorem 02.03. ekipa pod wezwaniem redaktora działu warszawskiego „Przystanku”
oraz prezesa KMKM-u udała się na likwidowaną pętlę OdrowąŜa w celu zdjęcia ze słupa trakcyjnego
zlokalizowanego przy wjeździe na pętlę (a tym samym w celu zachowania dla potomności) metalowej
tabliczki „STOP – ZłóŜ Lusterko”, informującej motorowych o tym, Ŝe na pętli tej nie była zachowana
skrajnia i w celu „zatrzymania” lusterka w całości
trzeba je złoŜyć. Niestety, złośliwość rzeczy martwych dała o sobie znać i mimo uŜycia kija do
zwrotnic oraz zestawu kluczy, tabliczka pozostała
na swoim miejscu (tylko nieco niŜej). Dwa dni później wyŜej wymieniona ekipa wraz z dodatkowym
kolegą-pomocnikiem wróciła juŜ z lepszym sprzętem, i obecnie tabliczka ta (wkrótce zapewne stanie
się jedyną pamiątką po pętli OdrowąŜa) czeka na
ekspozycję w przyszłym Muzeum Komunikacji.
T Dnia 03.04. o godzinie 16:00 na ulice Warszawy wyruszył wynajęty przez Kancelarię Prezydenta
RP skład historycznych eNek 838+1811. Ulicami
Woronicza i Puławską dotarł na pl. Unii Lubelskiej,
gdzie wsiedli goście z kancelarii prawniczej White&Case (zmieniała ona swoją siedzibę) i dalej ulicą
Marszałkowską pojechał przez centrum miasta do
ul. Królewskiej, gdzie goście wysiedli. Potem juŜ „na
pusto” ulicami Marszałkowską – Andersa – Mickiewicza i Słowackiego skład 4NJ+4ND1 dojechał do
pętli Potocka, skąd zjechał do zakładu R-3 Mokotów.
T Ciekawostka z R-1 Wola. Kierownictwo tej zajezdni wnioskuje o zaniechanie podłączania urządzeń elektrycznych (np. radia) do przewodów znajdujących się pod pulpitem tramwajowym (niektórzy
motorniczowie w ramach oszczędności baterii tak
robią). Argumentuje to większą ilością zwarć, jakie
wtedy powstają. Co ciekawe, nie respektowanie
powyŜszego wniosku będzie traktowane jako... sabotaŜ! W ramach sankcji przewidziane jest m.in. na11

tychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed.
obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
tramwaje
806+807 TNT
barwy zakł. 1078+1062 Junkers
Telegrosik po NG
1188+1189 LG Digital barwy zakł. 1279 Hulakula
Lotto
1330+1329 barwy zakł. LG telefony komórkowe
1368+1367 Samsung – Targi Pracy naklejki
odkurzacze
1428+1427 Blend A
Telegrosik Med
1432+1431 Naj/Claudia Telegrosik Z notatnika mechanika
numer
typ
koniec
rodzaj
pojazdu pojazdu napr.
naprawy
autobusy
1472 260.04
17.02. NB
4297 120M
19.02. NB
6381 260.73A
12.02. NC
tramwaje
296 13N
05.03. NG II
413 13N
03.03. NG II
491 13N
03.03. NG II
650 13N
28.02. NG I
794 13N
28.02. NG I
815 13N
05.03. NG II
1044 105Na
06.03. NG I
1082 105Na
06.03. NG I
1172 105Na
06.03. NG I
1173 105Na
06.03. NG I
1343 105Na
06.03. NG II
1344 105Na
06.03. NG II
1467 105Nm
26.02. NG I
1468 105Nm
26.02. NG I
Robert Człapiński, Dariusz Dąbrowski, Przemysław Figura, Julek Gędek, Jarosław Girstun,
Tomasz Igielski, Tomasz Kaczmarek, Krzysztof
Lipnik, Mariusz Mazek, Sławomir Moczulski,
Krzysztof Olszak, Robert Sokołowski, Marcin
Stiasny, mkm101, Karol Ślusarczyk, Michał Wolański, ztm.news

Wrocław
Linie
T Od 24.02. do 10.03. wymieniane były rozjazdy
na skrzyŜowaniu ulic Piastowskiej i Sienkiewicza.
SkrzyŜowanie stało się dość ruchliwe, odkąd przebiega tędy objazd linii 6, 11, 34 i 73 i właśnie wymiana wykorzystywanego przez ten objazd (a normalnie awaryjnego) łuku był głównym celem prac.
Wykonywane przez wrocławski Spolbud prace podzielone zostały na kilka etapów. Od 24.02. do godzin wieczornych 28.02. prowadzone były wyłącznie prace przygotowawcze, obejmujące rozbiórkę
nawierzchni wokół wymienianych szyn; ruch tramwajowy odbywał się normalnie, a ograniczony był
tylko ruch kołowy, co spowodowało drobny objazd
na trasie autobusu linii C (pojechał w obie strony
przez Piastowską). Od godzin wieczornych 28.02.
do wieczora 03.03 wymieniane były rozjazdy po
północnej stronie skrzyŜowania (Piastowska w kierunku Nowowiejskiej) i łuk torowy w relacji północwschód (od Nowowiejskiej do Grunwaldzkiej). W
związku z tym na trasy objazdowe zostały skiero12

Tramwaj linii 1 na „przelotce” na skrzyŜowaniu Sienkiewicza/Piastowska. Fot. Paweł Więcek,
01.03.2003 r.
wane tramwaje linii 0, 1, 6, 11, 34, 40, 73:
- linia 0 zamiast po trasie okólnej kursowała w relacji Hala Ludowa – pl. Powstańców Wielkopolskich – od pętli przy Hali Ludowej przez Wróblewskiego i Skłodowskiej-Curie do pl. Grunwaldzkiego i dalej po trasie; poniewaŜ na pl. Powstańców Wielkopolskich nie ma moŜliwości zorganizowania postoju wyrównawczego, tramwaje jadące w kierunku Hali Ludowej miały postój na ul.
Mieszczańskiej;
- linia 1 pojechała od Piastowskiej przez Sienkiewicza, Drobnera, Dubois, Pomorską i pl. Staszica;
- linie 6, 11, 34 i 73 od pl. Bema pojechały przez
Sienkiewicza;
- linia 40 pojechała od Piastowskiej przez Sienkiewicza, Drobnera, Dubois;
- autobusy linii zastępczych 706, 711 i 734 kursowały trasami wydłuŜonymi do pl. Bema;
- uruchomiono zastępcze linie 700 (dzienna, pl.
Grunwaldzki – pl. Powstańców Wielkopolskich) i
740 (nocna, pl. Grunwaldzki – Drobnera) przez
Piastowską, Sienkiewicza, Reja, Nowowiejską,
Słowiańską.
W nocy z 4 na 05.03 wymieniono rozjazd na ul.
Sienkiewicza od strony pl. Bema. Z tej okazji objazdem jeździła linia 32 – przez Poniatowskiego, Jedności Narodowej i Nowowiejską. W dniach 5–07.03.
prowadzono prace przygotowawcze, by od godzin
wieczornych 07.03. do godzin wieczornych 10.03.
wymienić rozjazdy po wschodniej stronie skrzyŜowania (Sienkiewicza w kierunku Grunwaldzkiej). Na
trasy objazdowe zostały skierowane tramwaje linii
6, 8, 9, 11, 17, 32, 34, 73. Tym razem objazdy były
inne w weekend, a inne w poniedziałek ze względu
na ograniczoną wytrzymałość trakcji na pl. Grunwaldzkim. I tak:
- linia 6 w weekend została skierowana od Piastowskiej przez Skłodowskiej-Curie, Wróblewskiego do pętli przy Hali Ludowej; w poniedziałek
natomiast od Drobnera przez Chrobrego do pl.
Powstańców Wielkopolskich z nawrotem na zajezdni 2 Ołbin;
- linia 8 została skierowana od pl. Dominikańskiego
przez Oławską, pl. Społeczny, Most Grunwaldzki,
pl. Grunwaldzki;
- linie 9, 17, 32, 34 i 73 zostały skierowane przez
Piastowską, Skłodowskiej-Curie, Mickiewicza;
- linia 11 w weekend została skierowana od Piastowskiej przez pl. Grunwaldzki, most Grunwaldzki do pl. Społecznego; w poniedziałek na-

PRZYSTANEK 5 (30)

tomiast od pl. Dominikańskiego przez Oławską do
pl. Społecznego;
- zastępcze linie 706 i 711 zostały w poniedziałek
wydłuŜone odpowiednio: 706 do pl. Powstańców
Wlkp., 711 do pl. Dominikańskiego;
- uruchomiono nocną linię zastępczą 732 na trasie
Sienkiewicza/Piastowska – Sępolno.
WaŜnym dla wrocławskich miłośników komunikacji
miejskiej faktem było to, Ŝe w przy okazji objazdów
wykorzystano słynne „przelotki” na skrzyŜowaniu
Sienkiewicza i Piastowskiej. Oryginalnie rozwiązany
łuk w relacji zachód-południe jest uŜywany bardzo
niechętnie ze względu na kolizyjność z ruchem samochodowym. Z „przelotek” korzystały linie 1 i 40
(pierwszy etap) oraz 8, 9, 17, 32 (drugi etap).
Paweł Więcek
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Częstochowa

Post-refleksji
o Częstochowie ciąg dalszy
W gąszczu komentarzy do wprowadzanych
zmian umknęła gdzieś kwestia linii 15, która 1
kwietnia 2003 primaaprilisowo zaŜartuje sobie z
uŜytkowników pętli przy ulicy Fieldorfa i, omijając ją,
podąŜy do pętli przy ulicy Kukuczki. Fakt ten moŜe
wydawać się mało istotny, bo zapowiadany przez
MPK od ponad pół roku, nie budzi sensacji. Ma jednak spore znaczenie.
Po pierwsze: sytuacja taka jest kolejnym ciosem
wymierzonym załoŜeniom całej reorganizacji. Jej
autorzy zauwaŜyli bowiem, Ŝe linia 16 jest na poszczególnych połowach trasy nierównomiernie wykorzystana i – pozostawiając ją linią silną – postanowili skrócić jej trasę do Dworca PKP Stradom.
Rolę drugorzędnej linii, dojeŜdŜającej do Wypalanek, miała przejąć linia 15, co pozostawało w zgodzie z jej funkcją na drugim końcu biegu: do pętli
przy cmentarzu Kule takŜe nie była potrzebna linia
silna. 15 miała się więc stać linią drugorzędną, kursującą raz na godzinę i 2 razy częściej w szczycie.
MPK nie zamierzało jednak z innych względów kontynuować eksploatacji pętli na Rolniczej i w efekcie
15 dotarła do pętli przy ulicy Fieldorfa.
Powstał w ten sposób bezsens, polegający na
kończeniu trasy autobusu juŜ przy wjeździe na duŜe
osiedle, z którego jednak zadowoleni byli mieszkańcy okolic pętli. Obecne przedłuŜenie jest więc
naturalną konsekwencją tego stanu rzeczy, jednak
tym samym 15 przestanie być linią drugorzędną –
jak zakładano. Oczywiście MPK moŜe pozostawić
dotychczasowy, rzadki rozkład, co nie zmieni jednak faktu, Ŝe po wprowadzeniu tej linii w ulice dzielnicy Północ powstanie zapotrzebowanie na częstotliwość wyŜszą.
Upadnie nie tylko idea linii 15 jako drugorzędnej,
ale teŜ stanie się ona niemalŜe kopią dawnej 16 ze
wszystkimi jej problemami – jeśli zostanie wzmocniona z tytułu istnienia takiej potrzeby po przedłuŜeniu, znów pojawi się linia pusta na połówce trasy
– do Wypalanek. Oczywiście dobra koordynacja
rozkładu z linią 16 powinna problem ten rozwiązać
– na wspólnym odcinku obie linie stworzą jakoby
jedną silną, a w drugiej części trasy pozostaną takie
jak były – w tym 15 stosownie słaba. Jednak, obserwując dotychczasową politykę MPK na tym polu,
trudno na koordynację liczyć. Obecnie waŜniejsza
jest dla nich koordynacja 16 z 24 i 15 z... 29.
Pojawienie się nowej linii w dzielnicy Północ

przywróci dyskusje nad wykorzystaniem nowej arterii, złoŜonej z ulic Obrońców Westerplatte i Szajnowicza-Iwanowa. Skoro trasę z pętli Kukuczki przez
cmentarz Kule „objęła” w swe panowanie linia 15,
nic nie stoi na przeszkodzie, by właśnie nową
(wciąŜ jeszcze nie otwartą) trasą pojechała jedyna
linia, jaka na tym odcinku miałaby sens, czyli właśnie 16. Linia 25 mogłaby wówczas pojechać obiecywaną trasą przez ulicę PCK. Nie ma chyba przecieŜ potrzeby kursowania aŜ dwóch linii (15 i 16)
przez niezamieszkały obszar cmentarza Kule, a
wspomniane wyŜej zalety utworzenia przez te linie
wspólnego szlaku autobusowego dotyczyły ogólnie
połączenia rejonu ulic Sosabowskiego i Kukuczki
z zachodnią częścią śródmieścia. Natomiast, mimo
wielości linii autobusowych w dzielnicy Północ, Ŝadna nie wykorzysta nowej arterii drogowej
dla szybkiej komunikacji na tym odcinku – 25 ma
bowiem trasę pozostawiającą w tym względzie wiele do Ŝyczenia, choć jest to linia bardzo waŜna i
mimo niekorzystnego przebiegu kursuje wręcz
przeładowana.
Dywagacje na temat zamiany tras linii 16 i 25
przypominają, Ŝe moŜna jeszcze sporo poprawić w
trasach rozpoczynających się w dzielnicy Północ na
terenie centrum miasta. Nowa rola linii 15 stwarza
tutaj jeszcze większe moŜliwości. Reformowe przetasowania tras linii 15, 16 i 22 stworzyły
bowiem wielką „dziurę” po dobrej komunikacji na
ulicy Sobieskiego. MPK podejmuje rozpaczliwe,
lecz wciąŜ nieudane próby jej załatania – skierowano tamtędy 17, następnie 23, dodano przystanki na
liniach podmiejskich.
Tymczasem trasy linii 15 i 16 znów moŜna byłoby
zamienić – bynajmniej nie odwracając lipcowej reformy. 15 mogłaby pojechać ulicami SzajnowiczaIwanowa, Popiełuszki i Pułaskiego (wówczas stawałaby się dawną 16, ale w takiej sytuacji bezdyskusyjna stałaby się potrzeba skierowania tej właśnie linii przez ulicę Obrońców Westerplatte), a 16
„korytarzem”. PowyŜsze rozwaŜania wystarczająco
chyba dowodzą, Ŝe byłaby to sytuacja optymalna –
obie linie pozostałyby na ulicy Sobieskiego (zapełniając wspomnianą „dziurę”); 15 zapewniłaby
mieszkańcom Północy wymarzone połączenie
przez nowo wybudowaną trasę (jednocześnie mogłaby powrócić na ulicę Michałowskiego, gdzie takŜe wystąpił po reformie niedobór autobusów); jedynie 25 jadące przez ulicę PCK wydawałoby się dla
Północy linią zbędną – jest nią jednak teoretycznie
juŜ obecnie, a jednak na popyt narzekać nie moŜe.
W dodatku w rejonie osiedla PCK wzmocniłaby linię
13, która – będąc niegdyś w ścisłej czołówce pod
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względem częstotliwości – w ramach całej reorganizacji dwukrotnie straciła na częstości.
Wydawać by się mogło, Ŝe powyŜszy tok rozumowania prowadzi do bardzo udanych rozwiązań.
Nie sposób jednak ustrzec się w ten sposób podstawowego błędu, popełnianego zarówno przez reformujące częstochowską sieć Biuro InŜynierii
Transportu, jak i przez poprawiające reformę MPK.
Chodzi o traktowanie wybranej grupy linii lub wybranego osiedla jako odizolowanej od reszty części
układu. W reformie przedstawiono nawet podział linii o zmienianych trasach na pakiety, co miało dodać projektowi animuszu i... niczego nie wniosło.
Przewidywano nawet wprowadzenie reformy etapami (po kolei poszczególne pakiety), co mogło
prowadzić do przejściowego niedoboru lub nadmiaru linii autobusowych w niektórych punktach miasta
oraz zupełnego braku koordynacji rozkładów jazdy.
RównieŜ teraz naleŜy pamiętać, Ŝe sieć komunikacyjna stanowi całość, a więc proponowane zmiany tras linii 15, 16 i 25 spowodują konieczność rewizji kursowania linii 13 oraz kolejnego przemeblowania komunikacji osiedla Trzech Wieszczy. Trzymając się bowiem tezy, Ŝe problem ulicy Sobieskiego rozwiąŜe skierowanie tamtędy (oraz przez dworce PKP i PKS) linii 18 oraz zamiana tras 23 i 33,
moŜna łatwo dojść do wniosku, Ŝe linia 16, kursująca do Dworca PKP Stradom, stałaby się zbędna na
odcinku pl. Biegańskiego – Dworzec PKP Stradom.
Dla tak silnej linii nietrudno jednak znaleźć odpowiednią trasę – mogłaby przecieŜ od tegoŜ placu
począwszy przejąć rolę linii 25, dojeŜdŜając do Malowniczej (z ewentualnym skróceniem niektórych
kursów do ZGH Sabinów). Powstałaby wówczas linia o wysokiej częstotliwości (15–20 minut w szczycie) i poŜądanej trasie. 25 zostałoby wówczas skazane na likwidację, bo wobec wielości połączeń autobusowych dzielnicy Północ z rejonami Politechniki
(15, 16, 22, 24 i 29), luksus kierowania linii autobusowych wszelkimi moŜliwymi trasami nie byłby konieczny. Ewentualnie moŜna byłoby przedłuŜyć do
dzielnicy Północ (w miejsce 25) linię 13, która stanowiłaby dla tej dzielnicy bardzo potrzebne połączenie z Zawodziem i nabrałaby nieco większego
sensu swego istnienia.
Na zakończenie pozostaje mała refleksja: główną
ideą wszystkich innowacji było wzmocnienie roli
tramwaju, między innymi poprzez likwidację konkurencyjnych połączeń autobusowych. Zlikwidowano
– owszem, ale te, które przywoziły tramwajom pasaŜerów z przesiadek (14, 17, 22). NiŜej podpisany
mieszka w dzielnicy Północ przy samej pętli tram1

wajowej. Przed reformą korzystał głównie z tramwajów, choć nie lubi. W chwili obecnej miejsce jego
zamieszkania stało się krainą liniami autobusowymi
płynącą (15, 16, 22, 25 i 29), w konsekwencji o istnieniu tramwajów dawno juŜ zapomniał. Nic dziwnego, Ŝe po hucznym przywróceniu im wysokiej
częstotliwości okazały się jeździć puste...
Rafał Lamch
GOP

PKM Katowice – cz. 1
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
w Katowicach jest jednym z największych przewoźników autobusowych w Górnośląskim Okręgu
Przemysłowym. Obecnie obsługuje 55 linii autobusowych na zlecenie KZK GOP.
Historia
1 października 1991 r. wydzielono Zakład Komunikacyjny nr 5 ze struktur Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Katowicach. Z zajezdni autobusowej w Katowicach utworzono
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Katowicach. Do nowopowstałej firmy dołączono jeszcze
Zakład Transportu Wewnętrznego, czyli zajezdnię
Bogucice (dziś Zawodzie), która w strukturach PKM
otrzymała nazwę Zakład Komunikacji i Transportu
w Bogucicach oraz zajezdnię w Brzezince, którą
uruchomiono na przełomie lat 1991/92. Pod ZK-5
podlegały równieŜ zajezdnia tramwajowa w Bogucicach – ją włączono do Przedsiębiorstwa Komunikacji Tramwajowej oraz zajezdnia autobusowa w Zawierciu, na bazie której około 1992 roku utworzono
PKM w Zawierciu, przekształcony dość szybko w
spółkę pod nazwą Przedsiębiorstwo TransportowoKomunikacyjne Sp. z o.o.
PKM Katowice przekształcone zostało w spółkę z
ograniczoną odpowiedzialnością około 1998 roku.
Udziały w spółce objęły gminy Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie i Chorzów. Siedziba zarządu spółki mieści się w Katowicach przy ulicy
Mickiewicza 59 – tam znajduje się teŜ zajezdnia Katowice. Pozostałe dwie zajezdnie mieszczą się w
katowickiej dzielnicy Zawodzie (ul. 1 Maja 152) oraz
w Brzezince – dzielnicy Mysłowic (ul. Fabryczna
10). Z obiektów „w terenie” firma posiada kolekturę
biletową na placu Szewczyka (przy Dworcu PKP) w
Katowicach – dawniej mieściła się tam dyspozytornia ruchu oraz informacja dla pasaŜerów. Kolektura
pełni teŜ funkcję zaplecza socjalnego dla kierowców
PKM-u.
Tabor
Według stanu na dzień 31 grudnia 1990 r. zajezdnia Katowice dysponowała 260 autobusami
(139 Ikarusów 280, 50 Ikarusów 260, 67 Jelczy
M11 oraz 4 Jelcze PR110Dlux). Zajezdnia Bogucice eksploatowała wyłącznie autobusy Jelcz M11 w
ilości 20 sztuk. Lata 1991–1992 przyniosły jeszcze
zakup 10 autobusów – 5 Ikarusów 280.58 (z automatyczną skrzynią biegów – numery 1601–1605), 5
Ikarusów 280.261 (są to autobusy po odbudowie w
Zakładzie Napraw Autobusów WPK nr 10 w Mikołowie – numery 1612, 1614, 1621 i 1622) oraz jednego Jelcza 120MM, który otrzymał numer 2703.
Numery nadawane były wówczas jeszcze jako kontynuacja numeracji WPK, później niestety z tego
zrezygnowano. Autobusy z zajezdni Bogucice, a
takŜe inne, które zostały tam na początku lat 90.
przeniesione przenumerowano – nadano im nume2

ry od 001 do 051. Wszystkie późniejsze nowo zakupione autobusy numerowane były od 007 przez
„zapychanie” kolejnych dziur w numeracji. Do dziś
numeracja doszła do numeru 178.
Lata 1994–95 to szał zakupów cuda techniki z
Laskowic, czyli Jelcza 120MM/1. Produkowana
wówczas była wersja z oknami w uszczelkach, starą ścianą przednią rodem z PR110 i dermowymi
siedzeniami. PKM zdecydował o zakupie autobusów wyposaŜonych w silniki MAN D0826LUH05 o
mocy 230 KM spełniających normę Euro 1 oraz w
automatyczną skrzynię biegów firmy ZF. W 1994
roku zakupiono 21 sztuk jelczy (numery 052–071 i
074). 7 z nich (052–058) wyposaŜono w specjalne
windy umoŜliwiające wejście do autobusu osobom
na wózkach inwalidzkich. Windy te jednak były
uŜywane sporadycznie z uwagi na bardzo długi
czas takiej operacji. Dalsze 7 jelczy zawitało do Katowic rok później (numery 075–079 i 086–087), a
ostatnie dwa w 1996 roku (numery 088 i 090). W
1997 roku uzupełniono tę liczbę jeszcze trzema podobnymi autobusami, ale po lekkim face-liftingu,
czyli z klejonymi oknami i plastikowymi siedzeniami
wewnątrz (otrzymały numery 015, 019 i 093).
Poza jelczami kupowano na szczęście równieŜ
inne autobusy. W 1994 roku do Katowic dotarł rodzynek w postaci Ikarusa 280.38A. Jest to wersja
ikarusa wyposaŜona w silnik MAN D0826 o mocy
270 KM. Ze względu na gabaryty silnika, drugie
drzwi przesunięte są nieco do przodu. Otrzymał on
numer 072. Rok później park taborowy PKM-u
wzbogacił się o 6 Ikarusów 280.70B (numery 080–
085). Ostatnie węgierskie przegubowce pojawiły się
w 1997 roku – było ich wówczas 24, a od tych
sprzed dwóch lat róŜniły się zastosowaniem skrzyni
biegów Voith w miejsce ZF (stąd oznaczenie typu
280.70E). Nadano im numerację w zakresie 094–
111 i 116–121. Prasa wówczas szeroko rozpisywała się na temat nowych nabytków> Dyrekcja PKM
tłumaczyła, Ŝe moŜna było kupić autobusy niskopodłogowe, ale one są droŜsze, więc wybrano
sprawdzony produkt Ikarusa, który jest doskonały
na nasze warunki eksploatacyjne. W planach był
zakup jeszcze większej ilości ikarusów (mówiono
nawet o liczbach w okolicy 100 sztuk), jednak kurek
z pieniąŜkami się zakręcił, opcja polityczna zmieniła
i 1997 rok zamknął kilkudziesięcioletnią historię dostaw ikarusów do Katowic. A szkoda, bo dziś, po
prawie sześciu latach, autobusy te są w doskonałym stanie technicznym, liczba awarii jest znikoma,
wozy te są chwalone przez kierowców, mechaników, a takŜe przez pasaŜerów. Mają tylko jeden
mankament – brak niskiej podłogi.
Ciąg dalszy nastąpi.
Jakub Jackiewicz
GOP

Jamnik
Czyli drugie z kolejnych wcieleń ikarusa
śadnego miłośnika komunikacji autobusowej nie
musimy przekonywać, Ŝe autobusy z Bolechowa
potocznie zwane są „jamnikami”. Neoplany i solarisy opatrzone są symbolem tego sympatycznego
skądinąd zwierzątka.
Na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego moŜna jednak często spotkać określenie
„jamnik” na zupełnie inny rodzaj autobusu!
W 1992 roku do przedsiębiorstw powstałych z
podziału WPK Katowice trafiła partia kilkudziesięciu
przegubowych ikarusów zmontowanych w firmie
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Jamna-Bus w Mikołowie. Te właśnie pojazdy w Ŝargonie nazywane są, z oczywistych powodów, jamnikami. W centralnej części GOP-u i ROW-u pojazdy otrzymały numerację od 1606 wzwyŜ, natomiast
dawne oddziały peryferyjne, jak na przykład Olkusz,
nie trzymały się jednolitego standardu numeracji.
Warto bliŜej przyjrzeć się tym pojazdom. Powstały one w roku 1992 jako montaŜ nowych elementów
węgierskich oraz „starouŜytecznych” części wycofywanych z eksploatacji przegubowców. Proces, w
którym powstały jamniki nazywany bywa odbudową, remontem kapitalnym lub teŜ naprawą główną –
autobusy w kaŜdym bądź razie jako rok produkcji
podany mają rok 1992.
Bazą odbudowy stały się podwozia węgierskie z
roku 1991 – moŜna z duŜą dozą pewności stwierdzić, iŜ pozostałe sprowadzone elementy równieŜ
pochodzą z tego roku. Niektóre egzemplarze posiadają na tabliczkach znamionowych błędną informację, Ŝe podwozie jest z roku 1992.
Do nowych węgierskich podwozi, kratownic i silników dołączono nadwozia z kasowanych pojazdów. Stąd w jamnikach pochodzących z roku 1992
spotkać moŜna po dziś dzień charakterystyczne
białe kabiny czy antyczny układ poręczy w przyczepie.
Wykorzystywano róŜne elementy, stąd niekiedy
wnętrze jamnika było prawdziwą „mieszanką wybuchową” róŜnych wersji autobusu Ikarus 280 (poręcze, kabiny, obudowy nad drzwiami, znaczki na
oknach i inne detale). W trakcie eksploatacji poszczególne elementy były wymieniane – oczywiście
nie sprzyjało to ujednolicaniu wnętrza, a wręcz
przeciwnie.
Najwięcej wątpliwości wzbudza oznaczenie fabryczne jamników. Wynika ono między innymi z
faktu, iŜ producent, w tym przypadku Jamna-Bus,
wyposaŜył pojazdy w bardzo mało czytelne tabliczki
znamionowe, a właściwie w tabliczki zastępcze. W
uŜyciu były zarówno standardowe tabliczki zastępcze, jakie moŜna spotkać w innych autobusach w
GOP-ie (np. w Jelczach M11), zwykłe kawałki blachy z wybitymi numerami (sic!), tabliczki firmowe
Ikarusa z lat późniejszych (występujące między innymi w ikarusach serii 400) oraz tabliczki z czarnym
tłem.
Wspomniane wątpliwości dotyczą podtypu, a
wzięły się między innymi ze zlewania się oznaczenia typu z numerem podwozia. Kolejne cyfry numeru 280261 są niekiedy błędnie interpretowane jako
kolejny podtyp popularnego pojazdu.
W rzeczywistości występuje jednak odmiana
280.261 – oznaczenie takie moŜna jednak spotkać
tylko w jednym egzemplarzu. O tym, Ŝe nie jest to
błąd przy wytłaczaniu tabliczki świadczy dobitnie
fakt oznaczenia innego pojazdu symbolem 280.260,
a ów drugi wóz takŜe pochodzi z Mikołowa.
Konkluzja zatem jest taka: kaŜdy Ikarus 280.261
pochodzi z Jamny, lecz nie kaŜdy jamnik jest oznaczony symbolem 280.261. MoŜna jedynie domniemywać, Ŝe pozostałe wozy oznaczone są typowym
symbolem 280.26, bowiem znakomita większość
tabliczek zawiera w odpowiednim miejscu jedynie
zdawkowe oznaczenie „IKARUS 280”.
Pośród jeŜdŜących po drogach GOP-u i ROW-u
ikarusów jamniki posiadają bodaj najbujniejszą historię. Obecnie moŜna jeszcze spotkać jamniki w
wersji niemalŜe dziewiczej, lecz coraz częściej autobusy te poddawane są róŜnego rodzaju remontom i modernizacjom.
Bartosz Mazur

Poznań

Rendez-vous
z historią P1D
Poznańskie spostrzeŜenia mistrza Frankusa
Z duŜym zainteresowaniem i sympatią śledzę batalię poznańskiego środowiska miłośniczego o odzyskanie zabytkowego tramwaju, zwanego przez
swą charakterystyczną budowę „dwoma pokojami z
kuchnią”. Tym Ŝywiej, Ŝe w Izbie Tradycji MPK Łódź
zachowały się materiały jakŜe mocno związane z
historią tego przepięknego pojazdu. Sprawozdanie
młodego inŜyniera, wieloletniego kierownika warsztatów Kolei Elektrycznej Łódzkiej, to podsumowanie
praktyk, jakie odbył w Poznaniu.
Alfred Frankus został przyjęty do pracy przez Kolej Elektryczną Łódzką w 1929 roku. Rozwijająca
się firma wysłała go w imponującą podróŜ po sieciach tramwajowych Polski, Niemiec, Czech czy
Austrii. Zwiedził Warszawę, Wiedeń, Zurich i Düsseldorf; zawitał w Hamburgu, Berlinie, Monachium i
Krefeld; oglądał Pragę. Relacja z przebiegu praktyk
naleŜała do jego obowiązków, a bogate doświadczenie czyni ją jeszcze ciekawszą.
Do Poznania majster Frankus przybył w kwietniu
1929 roku. Przez dwa tygodnie miał – jak to wówczas pisano – „zaznajomić się ze wzorowo zorganizowanymi urządzeniami tramwajowymi” – przyglądał się więc budowie wozu tramwajowego P1D,
przebudowie silników AEG52 i malowaniu wozów.
Próbował maszyn w warsztatach, urządzeń lejowni
[odlewni – przyp. aut.], badał sprawność sygnalizacji w wozach PKE; nie omieszkał opisać autobusów. Z 23-stronnicowego dokumentu interesuje nas
dziś najbardziej część opisująca „dwa pokoje z
kuchnią”. Oto, co pisał prawie 74 lata temu inŜynier:
MontaŜ nowych wozów przyczepnych
Montuje się tutaj 20 wagonów przyczepnych typu
wg. załączonego rysunku [Fot1].
Szkielet wozu jest zrobiony z drzewa jesionowego i dębowego. Przęsła dachowe są zrobione z 7
warstw 5-cio mm drzewa, na przemian jesion i sosna. Warstwy klejone klejem „Certus”. W ogóle
wszelkie wiązania drewniane są tym klejem sklejane.”. Szkielet (słupki) wozu jest malowany rozcieńczonym lakierem emaliowym „Blask” (rozcieńczony
pokostem). Dach pokryty jest drzewem jesionowym,
krańce dachu blachą miedzianą 0,85 mm. Dach jest
pokostowany i kitowany, poczym pokryty jest płótnem Ŝaglowym i znów dwa razy pokostowany i
wreszcie szarą emalią przeciągnięty. (...) Czas robocizny pokrywania dachu 25 godzin.(...)
Zewnątrz wóz pokryty jest blachą Ŝelazną 1 mm.
Blachy przymocowane są śrubkami. Na jeden wóz
wychodzi: 10 blach 1,0 mm o wymiarach
2000x1000mm, 6 blach 1,5 mm o wymiarach
2000x1000mm; blacha 1,5 mm do przedniej i tylnej
części wozu. Blachy przed obiciem musza być wyprostowane. Prostuje je 1 człowiek (młotkiem) w 7
dni po 10 godzin 16 blach t.j. dla jednego wozu. Jeden wóz obijają blachą w 7 dni 3 ludzi po 10 godzin.
Po obiciu blachą, zostają one gruntowane, szlifowane pumeksem z wodą (filcem), szpachlowane i
znów gruntowane i szlifowane, poczym idą 3 lazury
(farby w lakierze) i wreszcie pokryte lakierem powozowym No.3”Blask”.
Od wewnątrz wóz /drzewo/ zostaje pokryte zacieraczem porów (Porenfüller) i następnie 3 razy lakierowany lakierem. (...)
Drzwi będą zaopatrzone w mechanizmy oparte

na zazębianiu koła zębatego z zębatką. Mechanizm
ten daje zupełną pewność dobrego i subtelnego
działania w otwieraniu drzwi. Zatarcie drzwi jest wykluczone. (...) Czas robocizny wykonania karoserii
do wagonów przyczepnych nowych 2000 godzin.
(...)
Podwozie jest wykonane z korytek, kątowników i
blachy Ŝelaznej [Fot2]. Waga podwozia 2200 kg.
Odstęp osi 3 m. Hamulce klockowe (wkładkowe)
hamujące specjalne bębny umieszczone na osiach.
W podwoziu jest 840 nitów. Nitowanie jest wykonywane młotkiem pneumatycznym ręcznym (rewolwerem). Czas znitowania podwozia kompletnego – 20 godzin przez 4 ludzi. Płaca akordowa za
znitowanie jednego podwozia 120.-zł. Całkowite
ślusarskie roboty jednego podwozia (ucinanie korytek, zginanie ich, wiercenie otworów, zmontowanie i
znitowanie) zostały wykonane przez 36 ludzi (po 10
godzin dziennie) w ciągu 2 dni. Podwozie jest malowane raz minią i następnie dwa razy emalią szarą
„Blask”. Resory są malowane czarną farbą „śyrostyną”.
Koszt wagonu przy kalkulacji wstępnej zł.
18.000.Koszt wagonu prawdopodobny zł. 22.000.Poznań 15 IV 1929. A.Frankus
Jeszcze słychać stuk młotków przy ręcznym klepaniu blachy...
MoŜe nie wszystkich zainteresują roboczogodziny, szpachle, pokosty, arkusze blachy. Opisu dokonał jednak rasowy warsztatowiec, skupiający swą
uwagę na szczegółach technicznych, a cała relacja
dobrze ilustruje, jak bardzo przez lata zmieniła się
technologia budowy pojazdów szynowych i wzrosła
wydajność ludzkiej pracy.
zebrał i wstępem opatrzył Jerzy Wojtowicz
Poznań

Boso... ale w korku!
Bezpłatny Tygodnik Poznański opublikował w
najnowszym numerze felieton autorstwa Mariusza
Waszaka, opatrzony tytułem Boso, ale tramwajem.
Pan Mariusz, za pomocą rozmaitych, pseudonaukowych sądów uzewnętrznia swoją patologiczną
nienawiść do tytułowego środka transportu miejskiego.
A kim jest Mariusz Waszak? Obiło mi się o uszy,
Ŝe kandydował w wyborach parlamentarnych –
„stołka” na Wiejskiej nie otrzymał, a teraz trudni się
promowaniem diety optymalnej. Co natchnęło niedoszłego polityka do refleksji, Ŝe poznańskie tramwaje naleŜy zlikwidować?
Mariusz Waszak rozpoczyna felieton od ogólnikowego utyskiwania na komunikację miejską: Ŝe
wolno, Ŝe „dojechać dokądkolwiek w godzinach
szczytu nie jest (...) łatwo”, Ŝe drogo „a to za sprawą zupełnie idiotycznych biletów czasowych”. CóŜ
– moŜe i trafne są te opinie. Powiem jednak, Ŝe
funkcjonowanie komunikacji miejskiej zaleŜy od
wielu czynników: jeŜeli „wolno” – to znaczy, Ŝe tory
są „zaśmiecone” przez samochody, Ŝe bimba z
trzystu ludźmi w środku czeka dwie minuty na światłach, Ŝeby przepuścić nawet pięćdziesiąt samochodów, w których podróŜuje sześćdziesiąt osób.
W ograniczonym pojęciu Mariusza Waszaka „Ŝółwiowatość” leŜy u podstawy funkcjonowania komunikacji miejskiej.
Jak najbardziej zaprosiłbym Pana Waszaka do
merytorycznej dyskusji na temat usprawnienia komunikacji w Poznaniu, jednak ten ma juŜ gotowy
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patent: zlikwidować tramwaje! Podaje przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie w miastach „zbliŜonych
wielkością do Poznania” nie ma „nieszczęścia naszych ulic – czyli tramwajów”. Nie zdradza przy tym,
czy w miastach mniejszych (i większych) od Poznania jego zdaniem tramwaje funkcjonują.
Mariusz Waszak zdradza swoją kompletną niewiedzę w materii, którą brudnymi argumentami
śmiał dotknąć. OtóŜ, tramwaje funkcjonują w 60
miastach Stanów Zjednoczonych – od Atlanty do
Waszyngtonu: w części tych miast trwa dynamiczna
rozbudowa systemów zintegrowanej komunikacji
szynowej. Symbolem amerykańskiej przyszłości
tramwaju niech będzie oddana do uŜytku jeszcze
pod koniec lat osiemdziesiątych sieć szybkiego
tramwaju w... Dolinie Krzemowej.
Autor dalej stwierdza jednak, Ŝe wraz z likwidacją
tramwajów w USA „znikły korki i problemy komunikacyjne”. Panie Mariuszu, niech Pan nie będzie
śmieszny! Problemów komunikacyjnych nie rozwiąŜe się przez likwidację tramwajów i zamianę torowisk na jezdnie, „po których powinny jeździć samochody”: Stany Zjednoczone są tego najlepszym
przykładem. Kończąc wątek amerykański: Panie
Mariuszu, dlaczego nie wspomniał Pan o metrze,
czyli o kręgosłupie komunikacji miejskiej, funkcjonującym w kaŜdej większej amerykańskiej aglomeracji? Nieładnie!
CóŜ – brnąc dalej przez felieton, napotykamy na
odkrywcze stwierdzenie, Ŝe „(...) tramwaj jedzie tylko tam, gdzie są szyny. Gdzie ich nie ma – nie pojedzie (...).” Trudno odmówić słuszności: tramwaj
nie pofrunie, jednak przepustowość pasa drogi szerokości trzech metrów jest co najmniej kilkukrotnie
większa, gdy leŜą na nim szyny i jedzie po nim
tramwaj, niŜ gdy leŜy asfalt i tłoczą się na nim samochody. Nie wspominając juŜ o ekologii: nawet
Pan Mariusz jako ekspert raczej samozwańczy w
zakresie amerykańskiej komunikacji powinien łatwo
zgadnąć, skąd wziął się termin „smog typu Los Angeles”.
Pan Mariusz Ŝąda dalej likwidacji tramwajów, argumentując „kaŜdy zna piekielne dźwięki jakie wydają bimby”... Ha! JeŜeli chodzi o mnie, wolę słuchać metalicznego rzęŜenia bimby, niŜ warkotu
samochodów i odgłosów ich stłuczek w opalizującej
w słońcu otoczce spalin. Przytoczę jeszcze stare
hasło miłośników komunikacji miejskiej: „Lepiej jechać stojąc, niŜ stać siedząc!”.
Na koniec Pan Mariusz odkrywa clue artykułu:
chodzi o reklamę Unii Wolności promującą z kolei
polskie wuniowstąpienie na tramwaju właśnie.
Stwierdza, Ŝe tramwaj „to środek transportu tak absurdalny i szkodliwy jak i... one.”
Nie pałam sympatią ani do Mumii Wolności [nazwa uŜyta w komentowanym artykule – przyp. red.],
ani do Unii Euradzieckiej, aczkolwiek Panu Mariuszowi zapodałbym inny punkt widzenia: skoro nawet Unia Wolności agituje za pomocą tramwaju, to
coś w tym musi być!
Adam Białas
Warszawa

Metro teŜ się psuje
Jest poniedziałek, 17 marca, godzina 16:55. Typowe warszawskie popołudnie na stacji metra Politechnika. Ludzie tłoczą się na peronie. Jest gwarno
w pociągu, który przed chwilą nadjechał. Nagle słyszę: „Uwaga! PasaŜerowie stojący w pociągu w kierunku centrum, proszeni są o opusz o opuszczenie
3

składu po pociągu. Powtarzam. PasaŜerowie pociągu stojącego na torze w kierunku centrum, proszeni są o opuszczenie składu pociągu.” [oryginalny
tekst komunikatu – przyp. red.]. Maszynista biegnie
wzdłuŜ peronu do ostatniego wagonu, mimo wielu
prób nie udało mu się zamknąć wszystkich drzwi.
Megafon ryczy, podróŜni opuszczają skład, maszynista sili się z drzwiami, zamykając wszystkie ręcznie. Wreszcie pociąg rusza. Jest 16:59. OdjeŜdŜa w
kierunku stacji Ratusz, gdzie zmieni czoło i pojedzie
z powrotem w kierunku Kabat. JuŜ dyŜurny stacji
ogłasza komunikaty ostrzegające o pociągu niezabierającym pasaŜerów, i Ŝe trzeba zachować
ostroŜność i nie podchodzić do krawędzi peronu.
Kolejne pociągi są chwilowo zatrzymywane na innych stacjach...
Drzwi pociągów, szczególnie produkcji radzieckiej, psują się często. Jak mówi Teresa Kuźmińska,
rzecznik Metra Warszawskiego, główną tego przyczyną są pasaŜerowie, notorycznie blokujący drzwi,
którzy zwyczajnie rozregulowują mechanizm zamykający. Wtedy, w przypadku popsucia, pociąg musi
zostać wycofany z ruchu i być naprawiony, powoduje więc opóźnienia w kursowaniu pozostałych wagonów.
Za to rankiem 19 marca pociągi w kierunku Młocin kursowały opóźnione o kilka minut. Na stacji A-9
Racławicka pasaŜerowie czekali na przyjazd pociągu aŜ 9 minut. Czy to duŜo? Tak, bo zamiast rozkładowych 3–4, pociąg przyjechał opóźniony aŜ 5
minut. Skład odjechał w dziesiątej minucie...
W Metrze Warszawskim nieczęsto dochodzi do
tego typu opóźnień. Wydawałoby się, Ŝe opóźnienie
5-minutowe to mało, ale gdy pociągi kursują co 3-4
minuty, a pasaŜerów w bród, sytuacja taka oznacza
awarię. Prawdopodobnie wycofano pociąg z ruchu
na wcześniejszej stacji, moŜe zepsuł się jakiś skład
bądź chwilowo siadło zasilanie.
Ciekawe, Ŝe w Metrze Warszawskim dyŜurni zapowiadają kaŜde opóźnienie, nawet dwuipółminutowe, a co dopiero, gdy to pięć minut! Opóźnienia
mierzone są względem częstotliwości ustalonej w
rozkładzie. JeŜeli pociągi planowo kursują co 5–6
minut, a skład przyjedzie po 13 minutach, to znaczy, Ŝe spóźnił się 7 minut. W przypadku przyjazdu
znacznie opóźnionego pociągu bądź następnego
składu po takim, który nie zabrał pasaŜerów, dyŜurni informują przez głośnik o planowym przyjeździe
następnego pociągu i proszą o nie opóźnianie odjazdu. Raz nawet dyŜurna stacji Politechnika zagroziła: „Proszę nie wchodzić na siłę! Proszę nie
wchodzić na siłę do pociągu! Następny pociąg w
kierunku Kabat przyjedzie za minutę”.
Stacja A-11 Politechnika jakoś szczególnie do
gustu przypadła samobójcom. Mimo monitoringu i
wzmoŜonej czujności obsługi stacji, równieŜ w metrze dochodzi do wypadków śmiertelnych. 2 stycznia w opisywanym miejscu męŜczyzna rzucił się
pod koła wjeŜdŜającego pociągu Alstom w kierunku
Młocin. Była 15:00 – szczyt komunikacyjny, a kursowanie pociągów uległo zupełnej dezorganizacji.
Od stacji A-7 Wilanowska do stacji A-15 Ratusz wyłączono z ruchu tor w kierunku Młocin. Na odcinkach: A-7 Wilanowska – A-11 Politechnika i A-11
Politechnika – A-15 Ratusz planowo wahadłowo
kursowały dwa składy Alstom po torze w kierunku
Kabat. Od stacji A-1 Kabaty do stacji A-6 SłuŜew
pociągi czekały na przystankach nawet do czterech
minut! PodróŜ wydłuŜała się o niebotyczną sumę 20
minut. Dobrze, Ŝe na kaŜdej stacji pasaŜerowie byli
informowani o zmianie w kursowaniu pociągów,
jednakŜe wszędzie zapowiadano co innego.
4

Trzynaście minut po wypadku na stacji A-2 Natolin pani przez megafon poinformowała: „Uwaga! Od
stacji Kabaty do stacji Wilanowska pociągi kursują
normalnie, od stacji Wilanowska do centrum ruchem wahadłowym po torze w kierunku Kabat. Od
stacji Centrum do Ratusz pociągi kursują normalnie”. Na stacji A-4 Stokłosy zapowiedziano juŜ coś
innego: „Uwaga! Ruch pociągów w kierunku Młocin
odbywa się wahadłowo wzdłuŜ całej linii metra, z
przesiadką na stacji Wilanowska i stacji Politechnika. Powtarzam. Ruch pociągów w kierunku Młocin
odbywa się wahadłowo wzdłuŜ całej linii metra, z
przesiadką na stacji Wilanowska i stacji Politechnika.” Gdy dyŜurna głosiła owe słowa, pociągi jeździły
normalnie po dwóch torach do stacji Wilanowska, a
więc nie mogły kursować wahadłowo na całej długości linii metra! Poza tym pociągi mogą kursować
wahadłowo w dwóch kierunkach, a nie tylko w jednym... I czy pociągi mogą się przesiadać?... Najbardziej zbliŜony prawdzie okazał się komunikat na
stacji A-5 Ursynów: „Pociągi w kierunku Młocin dojeŜdŜają do stacji Wilanowska, od stacji Wilanowska do stacji Ratusz odbywa się ruch wahadłowy.
Pociągi jeŜdŜą jednym torem”.
Składy zbliŜające się do stacji A-7 Wilanowska
musiały czekać, aŜ wcześniejsze pociągi wjadą na
tory postojowe – dopiero wtedy mogły wtoczyć się
na tor w kierunku Młocin. PasaŜerowie proszeni byli
o opuszczenie składu pociągu, a maszynista przebiegał do drugiego końca składu i zjeŜdŜał na tory
postojowe, by po kilku minutach wjechać na tor w
kierunku Kabat i odjechać z pasaŜerami w tamtą
stronę. DyŜurny stacji co kilkadziesiąt sekund
nadawał komunikaty o kierunku odjazdu pociągu i o
pociągach kończących bieg. Pociąg do stacji Politechnika przyjeŜdŜał co 20 minut – do pierwszego
pociągu (około 15:33) wielu pasaŜerom nie udało
się wsiąść i musieli czekać na następny, podczas
gdy kilka pociągów z niewielką ilością pasaŜerów
odjeŜdŜało w kierunku Kabat. DyŜurny niestety zapomniał poinformować, za ile minut przyjedzie następny skład. Gdy wreszcie wjechał pociąg ze stacji
Politechnika na tor w kierunku Kabat, wszyscy pasaŜerowie, którzy stali na peronie, wsiedli do pociągu. Ten odjechał w tym samym kierunku, z którego
przyjechał – do stacji A-11 Politechnika. Za stacją
A-9 Racławicka maszynista poinformował, Ŝe pociąg jednak jedzie do stacji A-15 Ratusz. PodróŜ na
odcinku Kabaty – Politechnika wydłuŜyła się do 60
minut, zamiast rozkładowych 17 minut i 50 sekund.
Na stacji A-11 Politechnika do połowy peronu, na
torze w kierunku Młocin, stał pociąg Alstom. Po peronie kręcili się policjanci, zaaferowani nie mniej niŜ
obsługa. Dopiero po pewnym czasie odgrodzono
połowę peronu od jednego wyjścia do drugiego.
Wcześniej podróŜni tłoczyli się na niewielkiej powierzchni, poza miejscem zdarzenia. DyŜurny informował na bieŜąco o kierunku jazdy najbliŜszego
pociągu, co jakiś czas mówiąc przez głośnik: „Uwaga. Z przyczyn technicznych nastąpiły utrudnienia w
ruchu pociągów. Prosimy o korzystanie w miarę
moŜliwości z komunikacji miejskiej”.
Według nadawanych zapowiedzi, najbliŜszy pociąg miał jechać do stacji Wilanowska, jednak stało
się inaczej: „Uwaga. NajbliŜszy pociąg, który wjedzie od stacji Ratusz kończy bieg. NajbliŜszy pociąg, który wjedzie od stacji Ratusz kończy bieg. Po
nim przyjedzie pociąg do stacji Wilanowska.”. Na
tor w kierunku Kabat wjechał pociąg kończący bieg,
po czym zjechał na tory postojowe, aby ponownie
zeń wrócić (!) i odjechać do stacji Wilanowska.
Przed jego odjazdem w kierunku Kabat, pani poin-
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formowała przez megafon (a raczej wykrzyczała...):
„Uwaga! Pociąg stojący na stacji jedzie w kierunku
Kabat! Powtarzam! Pociąg stojący na stacji jedzie w
kierunku stacji Wilanowska!”. Skonsternowani pasaŜerowie na szczęście dowiedzieli się, w czym rzecz:
zapowiadająca niejako rehabilitując się nadała dwa
kolejne komunikaty, tym razem prawidłowej treści.
Utrudnienia w kursowaniu pociągów trwały do godziny 17:45. Zmiany obrazuje dołączony schemat
(tylko w wersji internetowej Przystanku).
Metro jest z reguły niezawodnym środkiem transportu. O wiele rzadziej niŜ choćby w przypadku
tramwajów, dochodzi tam do zakłóceń w kursowaniu. Jednak, gdy te juŜ wystąpią, stają się bardziej
odczuwalne dla pasaŜerów. Pewnych zdarzeń nie
da się przewidzieć i wyeliminować – często dochodzi do awarii składów pociągów, a główną przyczyną są wadliwe drzwi. Sporadycznie zdarzają wypadki, jak poŜary urządzeń, silne opady deszczu,
zalewające stacje, samobójstwa... Raz nawet pociąg popsuł się w tunelu przed stacją Ratusz, blokując ruch przez dwie godziny.
Ciekawym porównaniem będzie dla metra w
Warszawie Londyn, gdzie funkcjonuje 12 linii. Codziennie dochodzi tam do zamknięcia jakiejś stacji
bądź opóźnień. Ich główną przyczyną są: awaria
sygnalizacji, wadliwe pociągi, śnieg, woda, zepsute
windy, pozostawione bagaŜe, osoby na torach, prace modernizacyjne... 25 stycznia 2003 r. na linii
Central na stacji Chancery Lane wykoleił się pociąg
– rannych zostało kilkanaście osób. Ruch pociągów
na przewaŜającej długości linii jest wstrzymany do
dnia dzisiejszego.
Witold Urbanowicz
Listy do redakcji

O Tyńcu i dwóch
pokojach z kuchnią
Tyniec nie jest egzotyczny
Mam uwagę do ostatniego (5) numeru Przystanku, w którym natrafiłem na takie zdanie: „dla Czytelników spoza Krakowa wyjaśnienie: przegubowy
autobus, a tym bardziej scania wyposaŜona w film
to w Tyńcu rzadkość”. OtóŜ przegubowy autobus w
Tyńcu nie jest Ŝadną rzadkością. W dni robocze linia 112 obsługiwana jest wyłącznie ikarusami 280,
a i tak autobusy te jeŜdŜą przepełnione. Krótkie autobusy pojawiają się na tej trasie wyłącznie w
weekendy, być moŜe takiego właśnie dnia dokonał
obserwacji autor artykułu. W tym kontekście nazwa
tynieckiej końcówki na „filmie” w scanii nie jest niczym egzotycznym. Co prawda scanie nie jeŜdŜą
do Tyńca, ale pamiętajmy, Ŝe koniec ikarusów w
Krakowie jest bliski. Potem mogą zastąpić je właśnie przegubowe scanie, jako najstarszy przegubowy tabor w Krakowie.
Dwa pokoje z kuchnią
Skoro juŜ jestem przy głosie, wyraŜę równieŜ
swoje zdanie na temat poznańskiego wagonu „dwa
pokoje z kuchnią”, który poznańscy miłośnicy chcą
pozyskać z Krakowa. UwaŜam, Ŝe wagon ten powinien jak najszybciej trafić do Poznania. Jest to wagon poznański, w Krakowie nigdy takich nie było.
Poza tym poznaniacy deklarują chęć szybkiego jego odremontowania i tę szansę trzeba wykorzystać.
W Krakowie wagon ten musiałby czekać na remont
na pewno dłuŜej, a nawet gdyby taki remont nastąpił, to nie wiem, jak powinien być ten wagon poma-

lowany: na niebiesko? Mamy juŜ jednego „niekrakowskiego” Linke-Hoffmana. Na zielono? Bzdura
taka sama jak (przepraszam, ale takie jest moje
zdanie) 102Na w Warszawie czy 13N w Poznaniu.
Nie ulega wątpliwości, Ŝe najbardziej odpowiednim
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miejscem dla tego zabytkowego wozu jest Poznań.
Myślę, Ŝe niektórzy mieszkańcy Krakowa bronią
wagonu kierując się źle pojętym patriotyzmem lokalnym. Mimo Ŝe sam mieszkam w Krakowie, Ŝyczę
wszystkim miłośnikom z Poznania zwycięstwa w
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Berlin
Tabor
A Przybył pierwszy z dziesięciu zamówionych
przez BVG bolechowskich Solarisów U18. Autobus
2851 prezentował się 16.03. gotowy do ruchu w zajezdni Britz. Tymczasem kasacja spotkała MAN-a
SD202 numer 3586. Kontrakt, prócz rzeczonych
dziesięciu U18, obejmuje takŜe zakup dwóch wozów U12.
A 30.01. zakończyła się eksploatacja piętrusów
serii SD200. Ostatnim autobusem w ruchu był 3427
na linii 122, widziany teŜ 19.01. na linii 200.
S-Bahn Tylko do końca roku będą kursować
przedwojenne wagony S-Bahnu serii 477. Większość z kursujących jeszcze 374 wagonów (głównie
na linii S3) zostanie zezłomowanych, kilka zachowanych jako wagony muzealne lub restauracyjne.
Stare wagony zastąpią sukcesywnie dostarczane
nabytki serii 481. Od 1997 roku kosztem ponad miliarda euro berliński S-Bahn wzbogacił się o 1000
nowych wagonów.
Marcin Czech

Bielsko-Biała
Linie
A Zlikwidowano wariantowe, weekendowe kursy
linii 4, 10, 15, 20 do dyskoteki Silver Club. Stało się
to po zaleceniach Rady Miejskiej, badającej obecną
sytuację w MZK. Najprawdopodobniej w najbliŜszym czasie zostaną zlikwidowane wariantowe kursy do bielskich hipermarketów (linie 8, 16, 29, 33,
56, 57 do CH Sarni Stok; 8, 11, 16, 17, 25 do Tesco; i 25 do Auchan). Nieznany jest takŜe los bezpłatnych linii hipermarketowych MZK, jednak te najprawdopodobniej zostaną utrzymane ze względu na
konkurencję ze strony prywatnych przewoźników.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
pojazdu reklama reklama
autobusy
709 CH Makow- malowanie
scy
miejskie
055 Carman
malowanie
miejskie
080 Atrium
Centrum
Fiat

uwagi
zielononiebieskie
zielononiebieskie
-

Paweł Adamus

Bydgoszcz
Tabor
A Po NG w KZNS Solec Kujawski jeździ juŜ Ikarus 280.70 numer 3822. Podobnie jak 3832 jest
niebieski i ma białe zderzaki.
Piotr Tomasik

Częstochowa
Linie
A MPK w Częstochowie nie przestaje dokładać
starań, by jego klienci tłumnie przesiadali się do
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taksówek. Opublikowane właśnie rozkłady jazdy,
uwzględniające zmiany tras od 01.04., wołają o
pomstę do nieba. Linie, które będą się poruszać
bliźniaczymi trasami (15 i 16, 31 i 35 oraz 20 i 34),
mają w ogóle nieskoordynowane rozkłady – odstępy między nimi wynoszą niejednokrotnie po dwie
minuty! A przecieŜ 31-ka zmieniła trasę po to, by po
skoordynowaniu rozkładu, wspomóc rzadko kursującą linię 35... Zwiększyła się teŜ liczba linii obsługiwanych autobusami niskopodłogowymi, mimo nie
zwiększenia ilości taboru – drugą po 31 całkowicie
„niską” linią będzie 35.
Rafał Lamch

Drezno
Tabor
A Na wiosnę dostarczone zostaną 4 przegubowe
Solarisy U18 z Bolechowa do obsługi najbardziej
obleganej linii w mieście – 61.
Marcin Czech

GOP
Tabor
A Dzień 11.03. naleŜy uznać za koniec Jelczy
M11 w oryginalnym kremowo-czerwonym malowaniu, kursujących na liniach obsługiwanych przez
PKM Katowice. TegoŜ właśnie dnia przy uŜyciu
wałka przemalowany na Ŝółto został autobus o numerze 2615.
A W PKM Katowice trwa obecnie naprawa główna dwóch Ikarusów 280.26 o numerach 294 i 4402.
W obu pojazdach zamontowany zostanie ekologiczny zespół napędowy z silnikiem RABA D10
spełniającym normę emisji spalin Euro 2 oraz automatyczna skrzynia biegów Voith. Ponadto dobiega końca pierwsza w historii GOP-u NG autobusu
wyprodukowanego po 1992 roku, a mianowicie Jelcza 120MM/1-053 z 1994 roku. Poza remontami
PKM Katowice takŜe kasuje. Do pocięcia przeznaczone są Jelcze M11-2618 i 120MM/1-086. Oba po
wypadkach.
A PKM Sosnowiec rozstrzygnął przetarg na dostawę siedmiu nowych autobusów. Wygrała go firma Solaris Bus & Coach i do końca czerwca tabor
autobusowy Zagłębia wzbogaci pięć Solarisów U15
oraz dwa U12.
T W poprzednim Przystanku informowaliśmy o
zmianie oznakowania wagonów Tramwajów Śląskich. 15.03. zakończyła się wymiana tego oznakowania i obecnie wszystkie tramwaje wyposaŜone
są w duŜą ilość (od 4 do 6 sztuk) „gustownych” jajowatych naklejek z logo spółki. Na skutek niedbalstwa lub przeoczenia wśród nowego oznakowania
zabrakło miejsca dla numerów taborowych umieszczanych dotychczas z boku wagonów – jedynie na
wagonach z zajezdni Zawodzie te numery pozostały, gdyŜ po prostu nie zostały zdjęte; znikły za to ze
wszystkich pozostałych wagonów liniowych. Stodwójki otrzymały w prezencie „jajo” równieŜ na
przedniej i tylnej ścianie (dotychczas umieszczany
był tam tylko numer taborowy) – teraz numer prze-
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walce o „dwa pokoje z kuchnią” i mam nadzieję, Ŝe
wkrótce zobaczę w Przystanku albo na stronie
KMPS-u zaproszenie na imprezę ze składem
N+wspomniany wagon...
Tomasz Flaga, Kraków

ś w i a t a
niesiony został pod reflektor, a nad reflektorem
umieszczona została duŜa naklejka. Podobnie z tyłu, gdzie numer znajduje się jeszcze niŜej niŜ dotychczas, a Ŝeby zmieścić naklejkę konieczne było
podniesienie o kilkanaście centymetrów tablicy z
numerem linii. Wagony 116Nd ozdobiono aŜ sześcioma naklejkami – dwie w miejscu dotychczasowego herbu na środkowym członie, a kolejne dwie
pary z przodu i z tyłu wagonu – po obu stronach
pudła pod przednią/tylną szybą. Na kilku wagonach
napotkano na drobne problemy ze zmieszczeniem
wszystkich wymaganych elementów. Dwa z trzech
dwuślipków (wagony 102Na z zamontowanymi podwójnymi reflektorami z wagonu 105N) przerobiono
w ten sposób, Ŝe przednia tablica z numerem linii
powędrowała nad prawy reflektor (kto mówił, Ŝe się
nie zmieści?), a środek zajęło „jajo” i numer taborowy. Trzeci dwuślipek ma światła ustawione pionowo oraz kierunkowskazy zamontowane nad reflektorami, więc cały zestaw musiał się zmieścić
między światłami. Wagon 102Na-153 stracił natomiast resztki gniazd WS na ścianie przedniej, które
usunięto w celu naklejenia „jaja”. Na wagonach nauki jazdy 2 (stopiątka) i 8 (kanciak) numer taborowy
naklejono... z boku ściany przedniej. Nowe oznakowanie umieszczone jest juŜ równieŜ na wagonach roboczych oraz na taborze samochodowym.
Linie
A Od 17.03. do odwołania zamknięta została ulica Knurowska w Gliwicach na odcinku od granicy
miasta do skrzyŜowania z ulicą Chmielną. Autobusy
linii 8, 58, 194, 648 i 710 skierowanie zostały na objazd, poprowadzony ulicami Rybnicką (w Gliwicach), Rybnicką i Krywałdzką (przez miejscowości
Mysia Góra, Nieborowice i Kuźnię Nieborowską)
oraz Rybnicką (w Knurowie). Autobus linii 236 w
jednym kursie (odjazd o godz.16:05 z Leboszowic)
od przystanku Knurów Cegielnia pojedzie ulicami 1
Maja – Wilsona – Niepodległości – Rybnicką, a
później trasą objazdową taką jak pozostałe linie.
Zawieszone zostało kursowanie linii 8bis (linia wykonywała trzy pary kursów tylko w soboty).
A 21.03. pogrzeb jednego z policjantów, który
zginął w akcji w podwarszawskiej Magdalence był
przyczyną zmiany tras linii autobusowych 57, 93,
258, 259, 280, 692 i 693 w Gliwicach. Autobusy
kursowały ulicami Kozielską – Czołgową – Andersa;
obsługiwane były przystanki zlokalizowane na trasie
objazdowej. RównieŜ w czasie przemarszu konduktu ulicami miasta zatrzymywany był doraźnie ruch.
A 24.03. z powodu prac remontowanych na ulicy
Batorego w Chorzowie Batorym linie autobusowe
22, 48, 74, 98, 139, 144, 663 i 922 jadąc w kierunku
południowym, kierowane były trasą objazdową ulicami Farną – OdrowąŜów – Graniczną do Batorego, a dalej po stałej trasie. Przystanek Chorzów Batory Kościół przeniesiony został na ulicę OdrowąŜów w rejon skrzyŜowania z ulicą Kochanowskiego.
T 22.03. przeprowadzono prace przy remoncie
torowiska w rejonie nowo budowanego supermarketu w Chorzowie przy ulicy 3 Maja. Linia 11 kur5

sowała na trasie Katowice Plac Wolności – Chorzów Metalowców, obsługiwana przez pięć stodwójek. Na trasie Chorzów Rynek – Chebzie Pętla jako
komunikacja zastępcza jeździło pięć autobusów
(trzy Ikarusy 415 i dwa Jelcze M11) z PKM Bytom.
Autobus numer 3 wykonał wcześniej (w nocy z
21/22.03.) kursy za pociąg 1111 – ten potworek
kursuje od grudnia zeszłego roku zamiast PN-224.
Jakub Jackiewicz

Gorzów Wielkopolski
Tabor
A 18.02. MZK przekazało przedstawicielom
Związku Polaków na Białorusi jeden ze swoich autobusów marki Jelcz M11. Autobus-dar słuŜyć będzie w Grodnie i okolicach.
Linie
A Z początkiem marca zmieniono rozkłady jazdy
niektórych linii autobusowych:
- w dni robocze zawieszony został kurs linii 127
rozpoczynający się od przystanku KEN o godzinie 15:55; w soboty, niedziele i święta zawieszono kursy o 4:45 od przystanku Jagiełły i 5:00 od
przystanku Ustronie.
- linie A i B w dni robocze kursują dłuŜej – aŜ do
18:00, a w soboty i niedziele do 17:40.
Rozmaitości
! Od 01.01. bilety w MZK Gorzów sprawdzają
nowe firmy, o których nie mieliśmy okazji wspomnieć. Pierwsza z nich to spółka DIKE z siedzibą w
Płocku. Gorzowskie biuro oddziału DIKE mieści się
przy ul. Nad Wartą 7, czynne jest od poniedziałku
do piątku w godzinach 9:00–16:00. Drugą z nich
jest: Agencja Ochrony Mienia i Osób „Arsen”; firma
łódzka, której siedziba gorzowska mieści się przy
ul. Dworcowej 3. Jej biuro czynne jest w poniedziałki, wtorki, czwartki oraz piątki w godzinach 9:00–
15:00, w środy w godzinach 9:00–17:00.
! W Gorzowie powstał pomysł wyremontowania
zabytkowego pługu wirnikowego i ustawienia go jako kasy biletowej na rynku.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
tramwaje
134+133 Codipar
255 TP SA
OSM Go- Octopus
rzów Wlkp.
Remigiusz Grochowiak, Marcin Pejski

towany. Na pierwszą jazdę po zajezdni Podgórze
wyjechał 13.03. Teraz kursuje takŜe po mieście – z
pełnym obciąŜeniem, bo pasaŜerów zastąpiły worki
z piaskiem. Próby potrwają jeszcze 3 tygodnie i w
połowie kwietnia wagon powinien zacząć wozić pasaŜerów. MontaŜ kolejnego wagonu, 2016, zbliŜa
się ku końcowi. Być moŜe tramwaj kursować pocznie w końcu kwietnia, gdyŜ MPK planuje co miesiąc wprowadzać do ruchu 2–3 wagony. Domniemywać wolno takŜe, Ŝe na przełomie sierpnia i
września wyjedzie ostatni wóz nowej dostawy.
RóŜnią się one od poprzednich: obecnością dodatkowych drzwi z tyłu pojazdu, poszerzeniem wszystkich drzwi, przesuwnymi okienkami (takimi jak w
wagonie 2007), a takŜe – wymuszoną montaŜem
wspomnianych drzwi – mniejszą liczbą siedzeń.
Magazyn 995
19.03. Autobus linii 163 opuścił pętlę autobusową
na Nowym BieŜanowie dwie minuty przed planowym odjazdem. Niedoszła pasaŜerka, która nie
zdąŜyła na autobus, powiadomiła o zdarzeniu dyspozytornię MPK. Gorliwy pracownik, tłumacząc kierowcy, Ŝe z powodu przyśpieszenia klienci nie zdąŜyli na zaplanowany kurs, zmusił tegoŜ do zawrócenia z przystanku Nowy Prokocim i do powrotu na
pętlę. Tam nie było juŜ nikogo chętnego na podróŜ
przyspieszonym 163... Nasuwa się pytanie: czy
nerwowość pasaŜerów w połączeniu z nadgorliwością dyspozytorów nie powoduje większych strat niŜ
niestosowanie się kierowców do rozkładu?
Rozmaitości
A Kilka dni temu w Dzienniku Polskim pojawiła
się informacja o zaniepokojeniu, jakie w decydentach MPK Kraków wywarły wahania cen paliw w
pierwszym kwartale 2003 roku. Wzrost cen rynkowych paliwa moŜe zmusić krakowskiego przewoźnika do zmniejszenia ilości autobusów kursujących
po mieście. Pojawiły się takŜe spekulacje o moŜliwości zawieszenia w drugim półroczu kilku linii, które w zamyśle twórców tego awaryjnego planu dublują się z tramwajami. Wśród nich pojawiły się
choćby bardzo obciąŜone i lubiane przez pasaŜerów 128 czy 502. Lukę spowodowaną ich zniknięciem miałyby wypełnić tramwaje, korzystające ze
źródeł energii niezaleŜnych od ropy. NaleŜy mieć
nadzieje, iŜ ten czarny scenariusz jest jedynie planem awaryjnym, stworzonym na wszelki wypadek, i
nie zajdzie potrzeba jego wprowadzenia w Ŝycie.
Michał Kamiński, Paweł Paruch,
Krzysztof Utracki, Jerzy Witwinowski

Grudziądz

Lublin

Tabor
T Kolejne zmiany zestawienia taboru tramwajowego w MZK Grudziądz. Rozłączono pary osiemsetpiątek 67+66 oraz 65+64 i połączono je w parę
66+64. Wagony 65 i 67 pozostały na razie w zajezdni.
Marcin Smoliński

Tabor
Tr Wóz 754, po odbyciu słuŜby jako nauka jazdy i
po przeprowadzonych przy jego uŜyciu egzaminach, powrócił do ruchu liniowego.
Linie
A Od 17.03. nieznacznie wydłuŜono linię mikrobusową 74 z os. Paderewskiego do granicy miasta
na Choinach. Zmiana ma na celu wypełnienie luki
po wycofanej stamtąd linii 77.
A W ramach projektu renowacji Starego Miasta
od 03.03. zamknięte dla ruchu są pl. Wolności i ul.
Narutowicza (od pl. Wolności do ul. Okopowej). W
związku z tym zmieniono przebieg linii 8, 9 i 40.
Ósemka nie kończy juŜ na małej pętli przy pomniku
Kochanowskiego, tylko zatrzymuje się przy DOKP
na ul. Okopowej. Powrót następuje przez ulicę Lipową. Linia 9 ponownie została skierowana przez
ul. Mościckiego i Rusałkę, natomiast linię 40 wydłuŜono ulicami 3 Maja – Prusa – Północną – Szeligowskiego – Smorawińskiego do pętli na Chodźki.

Kraków
Tabor
A Do Krakowa dotarło 5 nowych Scanii OmniCity
CN94AB. Swoje miejsce, jak na scanie przystało, w
Krakowie znalazły w zajezdni Płaszów. Otrzymają
numery w przedziale PE191–PE195, na ulicach
mają pojawić się na przełomie marca i kwietnia. Zasadniczych zmian technicznych w nowych nabytkach nie zauwaŜono, wozy otrzymały tylko halogeny przednie wbudowane w zderzak.
T Pierwszy z nowej partii wagonów typu Bombardier NGT6, wóz o numerze 2015, jest juŜ zmon6
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A Kolejnym etapem przebudowy centrum jest
remont ulicy Królewskiej. Od 20.03. ulica ta została
zamknięta dla ruchu, jednak pozostawiono tam komunikację trolejbusową. Linie autobusowe 1, 6, 23,
33 i mikrobusowa 73 kursują objazdem przez aleję
Unii Lubelskiej, a linia 17 przez aleję Tysiąclecia – 3
Maja – Mościckiego i Rusałkę. Przerwy w kursowaniu trolejbusów linii 156 i 160 na ul. Królewskiej mają być krótkotrwałe.
A Na linii powiatowej 1 Lublin (Dworzec Gł. PKP)
– Świdnik pojawił się testowy MAN-ik NM223.3 z rejestracją WPR M941. Pojazd testuje prywatna firma
Lider Trans.
Rafał Tarnawski, Maciej Zyśko

Łódź
Tabor
! Wszystko jasne! Poza składem tramwajowym
2514+2516 i autobusem Volvo B10La-3967, kamer
w pojazdach MPK nie instalowano. Kilkanaście róŜnych firm złoŜyło MPK oferty monitoringu. Kilka z
nich jest ciekawych i atrakcyjnych. Prawdopodobnie
niedługo nowe rozwiązania będą testowane.
Magazyn 995
10.03. O godzinie 8:40 na ul. Pomorskiej przy ul.
Zacisze cysterna marki DAF włączała się do ruchu,
gdy od strony Stoków nadjechała 15-tka (skład
805Na 3924+3925). Według relacji motorniczego,
dwukrotna próba załączenia hamowania nie dała
rezultatów, w wyniku czego tramwaj staranował cysternę, wypadł z szyn, rozpędem dojeŜdŜając aŜ do
pobliskiego budynku. Na szczęście w wypadku
ucierpiały tylko pojazdy – nikt nie został ranny. Wagon 3925 udało się wkoleić tyłem „na popych”, 3924
macierzystym torowiskom przywrócił dźwig. Zatrzymanie spowodowane wypadkiem trwało 2 godziny.
10.03. Burzliwemu porankowi nie dość było: o godzinie 10:30 kierujący oplem dojeŜdŜając do skrzyŜowania Pabianickiej z Rudzką od strony Pabianic
brawurowo zmienił pas, zderzając się z peugeotem.
Samochód wypadł z jezdni, siłą rozpędu przełamał
bariery przystanku tramwajowego, potrącił dwie stojące na nim kobiety i zatrzymał się na szynach.
Stan poszkodowanych kobiet ocenia się, niestety,
jako cięŜki.
Rozmaitości
! Wydział Dróg i Transportu Miejskiego przedstawił harmonogram prac nad usprawnieniem ruchu
drogowego w Łodzi. Trwające juŜ roboty przy poszerzaniu wiaduktu kolejowego nad ul. Pabianicką,
od połowy marca wejdą we właściwą fazę – zamknięta zostanie jedna z nitek trasy kolejowej. Na
maj przewiduje się rozpoczęcie montaŜu nowego
wiaduktu, zaś w połowie roku zostanie przeprowadzony przetarg na modernizację jezdni i torowiska,
które muszą zostać obniŜone o 80 cm. Docelowo
na początku roku mają tamtędy przebiegać po 3
pasy ruchu w kaŜdą stronę z wyciszonymi torami
tramwajowymi pośrodku. Roboty mają być prowadzone przy normalnym ruchu kołowym i szynowym.
Zakończenie prac przewiduje się na początek przyszłego roku. Z kolei jesienią rozpocznie się modernizacja następnego fragmentu ul. Rokicińskiej – od
Augustów do alei Hetmańskiej. Wpierw połoŜona
zostanie nowa południowa nitka ulicy, a następnie
wyremontuje się jezdnię północną. Ostatni etap
obejmie budowę toru tramwajowego, który skręci w
Hetmańską i zakończy się krańcówką przy ul. Zakładowej. Kiedy jednak pojedziemy dziesiątką na
Olechów? Trudno to w tej chwili określić. WaŜne, Ŝe
ta, ponoć jedyna, inwestycja w rozbudowę łódzkiej

sieci tramwajowej ma szansę realizacji.
Łukasz Stefańczyk, Sławomir Zamuszko

Olkusz
Tabor
A Dla miłośników komunikacji miejskiej kolejny bolesny cios zgotowały warsztaty miejscowego PKM-u.
Kolejny kremowo-czerwony Ikarus 280 stracił zarówno barwy, jak i znaczną część tyłu. Tym razem na solówkę przerobiono wóz 1560. Autobus tradycyjnie
pomalowano na Ŝółty kolor. Systematyczne naprawy
główne połączone z konwersją 280 na 260 wyniszczyły juŜ praktycznie wszystkie przegubowce z tak
wspaniale zachowanymi oryginalnymi elementami z
początku lat 90. MoŜna spodziewać się, Ŝe rychło na
warsztat trafi „ostatni Mohikanin”, czyli wóz 1562.
Bartosz Mazur

Opole
Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzed. obecna
uwagi
reklama reklama
autobusy
402 Junkers
LG
614 Ŝółty
Bater
618 biały
Ŝółty
Marek Drewniak

Oświęcim
Tabor
A Z niepotwierdzonych informacji wynika, Ŝe MZK
Oświęcim kupi w tym roku tylko jeden a nie trzy autobusy, jak planowano. Kwota przeznaczona przez
miasto na zakup wynosi 597.709 złotych, wcześniej
mowa była o sumie 1.300.000 złotych.
Krzysztof Lączak

Poznań
Tabor
A Na początku miesiąca na testach przebywał
MAN NL223. Pojawił się między innymi na linii 80.
Oprócz tego, Ŝe pojazd był koloru białego, nie musimy juŜ nic dodawać, gdyŜ Czytelnikom autobus ten
jest dobrze znany.
T Sensacyjki taborowe. Z dniem 01.04. (nie jest to
primaaprilisowy dowcip) skład 262+261 przeprowadzi
się na stałe z zajezdni S1 Głogowska do zajezdni S3
Forteczna. Kilka dni temu odstawiono kolejną stodwójkę – tym razem padło na wóz nr 41, który,
oględnie mówiąc, jest strasznie przegnity. Data kasacji nie jest jeszcze znana.
T NG helmuta? Modernizacja GT8-659 postępuje
dalej. Na razie udało nam się dowiedzieć, Ŝe wagon
ten został wyposaŜony w przetwornicę statyczną
Enika.
T 21 marca do ZNT pojechały wagony N-624 i
4N1-737. Była to ich ostatnia podróŜ. Czeka je bowiem kasacja. Z terenu zajezdni S1 Głogowska,
gdzie zdąŜyły juŜ prawie zapuścić korzenie stojąc na
piachu, na ulicę Gajową pojechały ciągnięte pojedynczo holownikiem N-2050. Zostały ustawione na torze
15, gdzie aktualnie czekają na wykonanie wyroku.
T Optymizmem napawa jednak fakt, Ŝe po zakończeniu w ZNT remontu wagonu wieŜowego nr 2041,
„na warsztat” wreszcie trafi muzealna doczepka sanocka ND-436.
Linie
A Coś się kończy, coś się zaczyna – punktualność
linii 64 zadziwiająco się poprawiła. Dotyczy to równieŜ godzin szczytu. Co ciekawe, nie dokonano Ŝadnych modyfikacji w rozkładzie jazdy tej linii.

A Od poniedziałku 24 marca na stałe trasy wróciły
linie 58, 89 i 94. Linie te kursowały trasami objazdowymi od listopada. Było to spowodowane budową
wiaduktu nad autostradą A-2.
T Przypominamy, Ŝe w weekend 29/30 marca rozpocznie się (teraz juŜ na pewno...) remont torowiska
przy ulicy Starołęckiej. Objazdami pojadą linie: 4
(przez GTR do ronda Starołęka i na Połabską), 5 (do
ronda Starołęka i Hetmańską na Górczyn) 12 i 13
(przez GTR powrócą do ronda Rataje). Komunikację
zastępczą na zamkniętym odcinku zapewni zajezdnia
A1. Na miłośników czeka zaś masa atrakcji. Aktualnie trwa budowa łącznika torowego, który umoŜliwi
wyjazd przez pętlę liniowych tramwajów z zajezdni
Forteczna zgodnie z ruchem wskazówek zegara –
zostanie on podłączony do zewnętrznego kółka pętli
Starołęka. „Przypinanie” tego odcinka miało się odbyć juŜ w poprzedni weekend, jednak tę operację
przesunięto w czasie. Mimo to nie wstrzymano zmian
słuŜb motorniczym i obsady linii. 1, 12 i 13 obsługiwała więc zajezdnia S1, a linię 4 – S2.
Magazyn 995
08.03. W pół do piątej rano na skrzyŜowaniu ulic
Głogowskiej i Hetmańskiej wykoleił się ostatni wózek
holendra 856 (7/5). Stało się to na krzyŜaku, gdy
tramwaj podąŜał na Zawady. Zatrzymał się po przejechaniu kilkumetrowego odcinka – na przystanku.
Na tory wstawił go Krupp. Po 40 minutach zjechał do
zajezdni.
09.03. Na skrzyŜowaniu Królowej Jadwigi i Górnej
Wildy trzepnęły się dwa fiaciki: Punto i 126p. Unieruchomiło to w południe na 20 minut tramwaje.
11.03. Awaria układu sterowania uziemiła takŜe na
20 minut kanciaka nr 5 (4/2). Zdarzenie miało miejsce
przy skrzyŜowaniu Murawy i Winograd, gdy jechał na
Starołękę. Na Gajową został dopchnięty przez 10/1
(skład 248+247), a stamtąd niebawem zabrany przez
forteczański holownik.
12.03. Na ul. Pułaskiego, przed skrzyŜowaniem z
Armii Poznań, wysiadł rozruch w stodwójce nr 41
(4/12), która zmierzała na Połabską. Do celu dotarła
dopchana przez GT8-678 (10/7). Stamtąd do zajezdni została zholowana.
12.03. Pół godziny przed północą skręcająca z ul.
Głogowskiej w lewo w Hetmańską techniczna (sieciowa) eNka nr 2042 wykoleiła się pierwszą osią. W
tory wjechała bez pomocy Kruppa i po 6 minutach
wyruszyła w dalszą podróŜ.
13.03. Znów na torowisko w ul. Wyszyńskiego, za
skrzyŜowaniem z Chwaliszewem, wpadł samochód
osobowy. Scenariusz ten sam, co zwykle: Alfa Romeo wpadło w poślizg i zablokowało tor w kierunku
Śródki. Po prawie pół godzinie pojazd usunął Starśmieciarka. 8 tramwajów utknęło w korku, resztę
skierowano objazdami.
14.03. O godzinie 10:40 jadący w kierunku Budziszyńskiej zestaw 252+251 (15/1) narobił zamieszania
na rondzie Kaponiera. Pierwszy wózek pierwszego
wozu skręcił na zwrotnicy najazdowej w lewo, a drugi
się na niej wykoleił. Ruch w obie strony był niemoŜliwy. Przez 13 minut tramwaje jadące w kierunku Mostu Teatralnego jeździły przez ul. Towarową i Św.
Marcin.
14.03. Na ul. Górna Wilda, przy Wierzbięcicach,
miało miejsce 18-minutowe wstrzymanko w obu kierunkach. Na środku torowiska bowiem wyhaczyło się
przednie koło w nieustalonym samochodzie osobowym. Pojazd ściągnął na bok MPK-owski Star.
15.03. Po meczu Lech Poznań – Odra Wodzisław
na stadionie przy ul. Bułgarskiej, MPK Poznań podstawiło kibicom dodatkowo 3 rezerwy tramwajowe
zabrane z końcówek oraz 4 składy dodatkowe, które
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– po zakończeniu krótkich zmian – od razu nie zjechały do zajezdni. Nie zapomniano takŜe o autobusach – 4 rezerwy czynne wzmocniły linie 91 (dwie pojechały na Batorego) i 63 (jedna pomknęła na Górczyn i jedna na Śródkę). W imieniu kibiców dziękujemy za miły gest.
16.03. Krótko przed godziną 16 na pętli Połabska
wykoleiła się pierwsza oś drugiego wózka holendra
879 (4/1) przejeŜdŜającego po środkowym torze.
Wszystko za sprawą oberwanego kloca hamulca
szynowego. Oczywiście, na odsiecz przybył Krupp.
Przez godzinę wszystkie tramwaje musiały kursować
po torze zewnętrznym.
16.03. O godzinie 16:20 sieć trakcyjna przy stacji
PST Lechicka (w okolicach kładki dla przewodów
ciepłowniczych) stała się przez jakichś kretynów wieszakiem dla około 10-metrowego przewodu i...
spodni. Usuwanie tych swoistych „dekoracji” zajęło
pracownikom pogotowia sieciowego 20 minut.
16.03. Wykoleiła się pierwsza oś czwartego wózka
holendra 856 (4/1), który o godzinie 23:28 podjeŜdŜał
z wewnętrznego toru pętli Starołęka na przystanek
początkowy. Na miejsce zdarzenia Krupp przybył dopiero o godzinie 0:30 i wstawił wykolejeńca na tory.
Do 1:02 zablokowana była jeszcze 4/3 i wagon roboczy.
17.03. Rano na pętli Budziszyńska wytramwaił się
pierwszą osią zestaw 115+116, gdy przejeŜdŜał na
małe koło. Zawinił wyjechany klin iglicy. Pętla była
nieprzejezdna przez 40 minut – wszystkie inne tramwaje standardowo kierowano na Junikowo.
18.03. W stojący przed skrzyŜowaniem Głogowska/Sielska skład 132+133 (5/3 relacji Stomil –
Górczyn) puknął późnym wieczorem zestaw
182+181 (14/2). Skończyło się na szczęście tylko na
minimalnych wgnieceniach i zbitych kloszach lamp.
Prawie natychmiast oba składy zjechały do zajezdni.
19.03. Zaparkowane częściowo na torowisku w ul.
Wołyńskiej (przy aptece) Seicento wstrzymało tramwaje podąŜające do Piątkowskiej w godzinach
21:18–21:40.
20.03. Rano na pętli Połabska wykoleił się drugim
wózkiem wyjeŜdŜający z małego koła na przystanek
początkowy GT8-673 (10/2). Poznańskim torowiskom
helmuta zwrócił Krupp. Nie na długo jednak. Bowiem
zaraz po ruszeniu współpracy z tym samym krzyŜakiem odmówił trzeci wózek. Znów pomógł Krupp.
„Akcja” trwała łącznie 75 minut.
21.03. W samo południe wjeŜdŜająca na Ŝeberko
pętli Dębiec rezerwa czynna (holender 879) raczyła
się wykoleić drugim wózkiem, co spowodowało wystawienie z torów takŜe pierwszego. Pętla była nieczynna aŜ do godziny 13:45, gdyŜ w następstwie wykolejenia pękła takŜe lewa szyna. Interweniował
Krupp. Do czasu usunięcia skutków zdarzenia bimby
linii 2, 9 i 10 kończyły bieg w zajezdni Madalińskiego,
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Sklep modelarski „Pantera”, ul.
Gąsiorowskich 3, tel. 866-46-42,
poleca modele:
- kolejowe,
- lotnicze,
- pancerne,
- inne.
W sklepie „Pantera” otrzymacie
bezpłatnie Przystanek.
7

zaś dalej smrodziły zatramwaje. Jak się okazało,
sprawcą zdarzenia był wyłamany klin iglicy. Do godziny 14:35 jeŜdŜono tylko jednym torem.
21.03. Dość nietypowe zdarzenie miało miejsce po
południu na ul. Górna Wilda w okolicach skrzyŜowania z Chwiałkowskiego. Pewna kobieta zaparkowała
swoje Renault Megane pozostawiając je „na luzie” i
poszła do sklepu. A Ŝe było z górki, autko zaczęło
zjeŜdŜać. Samodzielnie pokonało jakieś 100 m i
pewnie jechałoby dalej, gdyby nie przeszkodził mu w
tym zmierzający na Dębiec helmut nr 603 (9/7). Na
skutek kolizji pogięła się maska samochodu i lekko
strzaskało przednie poszycie w bimbie, która musiała
w związku z tym zjechać do zajezdni.
21.03. O wielkim szczęściu moŜe mówić pasaŜerka
siedząca tuŜ za trzecimi drzwiami wagonu 242 (skład
242+241 – 16/6). O godzinie 16:23 na estakadzie
Bogdanki w szybę tramwaju na wysokości głowy kobiety uderzył około dziesięciocentymetrowej średnicy
kamień rzucony ręką nie zidentyfikowanego bezmózgowca. Pomimo sporego impetu uderzenia szyba nie pękła, ocalając pasaŜerce przynajmniej zdrowie. Jeden z pasaŜerów poinformował natychmiast o
zajściu centralę 995 przez telefon komórkowy, uzyskując zapewnienie o niezwłocznym skierowaniu policji na miejsce zdarzenia.
21.03. Pierwszy dzień wiosny zbytnio się udzielił
pięcioosobowej grupce w wieku 17–20 lat, płci obojga. OtóŜ w 6/8 (skład 106+105) na przystanku Półwiejska zaczęła się po pijaku zabawiać... rozgniataniem owoców cytrusowych i jabłek na tylnym pomoście wozu 106. Wszystkich młodzieńców zatrzymała
policja, zaś tramwaj po 8 minutach zjechał do zajezdni celem wyczyszczenia.
21.03. Hucznie wiosnę postanowił równieŜ przywitać drut podjazdowy izolatora sekcyjnego przy Agromie. Uszkodził on ślizgi pantografów podąŜających w
kierunku os. Lecha: 16/6 (242+241), 16/7 (210+209),
5/10 (158+127), 5/11 (126+125), 1/15 (206+205) i
11/1 (671). Ogólnie doraźna naprawa wymienionych
tramwajów i wyrwanego drutu zajęła pracownikom
pogotowia technicznego 55 minut. Pozostałe tramwaje kierowano objazdami.
23.03. W godzinach 11:11–11:25 policja zamknęła
dla ruchu Al. Niepodległości na odcinku Libelta – Św.
Marcin, by umoŜliwić przemarsz uczestnikom uroczystości w auli UAM. W związku z tym jeŜdŜące tędy autobusy skierowano objazdem (w obie strony)
przez Św. Marcin – Kaponierę – Roosevelta i Libelta.
23.03. Wieczorkiem na przystanku Nad Wierzbakiem uszkodził się wyłącznik nadmiarowy w holendrze 868 (9/8), który pomykał na Dębiec. Z miejsca
zdarzenia do zajezdni przy ul. Gajowej zepchnął go
po kwadransie niemiecki kolega nr 601 (11/3).
Rozmaitości
T Rowerowa Sekcja Zwiadowcza KMPS odnalazła
na terenie ogródków działkowych koło Promna poznański wagon tramwajowy typu ND o numerze 570.
Posiada on drzwi jednoskrzydłowe z napędem ręcznym po prawej stronie (patrząc w kierunku jazdy).
Poszycie zewnętrzne wagonu jest całkowicie przeszyte rdzą, zachowały się tylko nieliczne napisy i
resztki gniazd międzywagonowych. Wewnątrz wagonu moŜna obejrzeć mechanizm hamulca ręcznego,
klosze oraz poręcze. Wagon stoi na „dzikiej” działce i
słuŜy za magazyn desek. Klub Miłośników Pojazdów
Szynowych nie planuje jego pozyskania.
T Zakład Komunikacji Tramwajowej zgodził się na
zajęcie nieuŜywanej liniowo pętli Plac Wielkopolski
przez stragany. Obecnie pętla jest juŜ nieprzejezdna,
lecz w razie konieczności jej uŜycia, w ciągu trzech
dni musi zostać udroŜniona.
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Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzed. obecna
reklama reklama
autobusy
1357 Inter Marche barwy MPK
1401 Heroes Life barwy MPK
tramwaje
94+93 Mapa
Mapa
Poznania
Poznania
190+189 Apap
barwy MPK
605 barwy MPK Ford Bemo
Motors
661 Natura
barwy MPK
671 ORIX
barwy MPK

uwagi
po NG
odnowa
-

Tomasz Albrecht, Adam Białas, Tomasz
GieŜyński, Adam Konieczka, Łukasz Nowicki,
Natalia Rychlewicz, Piotr Warzywniak

Szczecin
Tabor
T Samotne wojaŜe wagonu 105N-656 trwały bardzo krótko. Po tygodniu powrócił do składu 656+695.
Rozmaitości
! Z powodu małego zainteresowania nowych
władz miasta, Siemens zrezygnował z negocjacji w
sprawie przejęcia szczecińskiej komunikacji tramwajowej.
A Kolejny testowy autobus przybył do SPPK. Przez
około tydzień 12-metrowy turkusowy Volvo 7000 cieszył oczy głównie pasaŜerów linii 101.
Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzed. obecna
uwagi
reklama reklama
tramwaje
732 Apap
barwy zakł. Jacek Kalicki, Olaf Skrzymowski

Trójmiasto
Tabor
SKM Nowa reklama pojawiła się na środkowym
członie EN57-1757. Ogłasza się na nim Przegląd
Sportowy.
Wojciech Lemański

Warszawa
Tabor
A 07.03. zakład T-5 Inflancka skreślił ze stanu inwentarzowego resztę swoich jelczy M11. Tym samym poŜegnaliśmy się teŜ z autobusami o numerach
91 i 94. Ten pierwszy juŜ od ponad tygodnia jest szabrowany w warsztatach T-4. Kolega 94 wkrótce podzieli jego los...
T Mamy kolejny dobry przykład, w jakim stanie są
wolskie 105Na, których numery zaczynają się na
10xx. Pudło wozu 1078 (ze składu 1078+1062) pomimo przeprowadzonej ostatnio NG jest w katastrofalnym stanie. Wagon jest cały poskręcany, a podłoga powybrzuszana. Stojąc za tylnym skosem, patrząc do przodu, nie widzi się przednich okien. Jeden
z redaktorów Przystanku miał (nie)przyjemność jechać kilkukrotnie tym wozem w ostatnich dniach i
przejaŜdŜka ta przypominała mu ruską karuzelę.
Według oceny niektórych, wagon 1078 moŜe wkrótce
podzielić los pobratymca o numerze 1020 (przypomnijmy, Ŝe w wagonie tym mimo przeprowadzonego
remontu pękł czop skrętu). Prawdopodobnie jeszcze
gorzej sytuacja wygląda z mokotowskim 105Na-1172
(ze składu 1172+1173), który dopiero co opuścił
bramy warsztatów T-3.
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T W nawiązaniu do informacji z poprzedniego numeru informujemy, Ŝe w nocy z 05/06.04. (data ta
będzie zaproponowana do akceptacji Tramwajom
Warszawskim) planowany jest okolicznościowy przejazd stodwójką numer 42 na specjalnej linii 0, i tym
samym objechanie większości warszawskiej sieci
tramwajowej (m.in. jednotorów na Boernerowo i tymczasowego na Okęcie). Niewykluczone, Ŝe w trakcie
imprezy odbędzie się grill. MoŜliwe teŜ, Ŝe w czasie
przejazdu wagon przegubowy zostanie podmieniony
na coś innego – wszystko to spowodowane jest obawą przed nadmiernym eksploatowaniem wagonu,
który mimo niedawnej naprawy instalacji elektrycznej
(wymiana kabli w najgorszych miejscach), jest w nie
najlepszym stanie technicznym.
T śoliborski wagon 13N-491, mimo wcześniejszych zapowiedzi, nie dostał jednak kabiny w czasie
przeprowadzonego remontu.
T Jakieś trzy tygodnie temu Dyrekcja TW wpadła
na pomysł zamontowania odpływów podłogowych w
wagonach typu 116Na/1. Obecnie montaŜ tych urządzeń trwa i mają je juŜ wagony: 3005, 3010, 3015,
3017 oraz 3021. Ponadto trwa zakrojona na szeroka
skalę akcja skracania u-bootowych lusterek. W chwili
obecnej czynność tę R-2 Praga wykonała juŜ we
wszystkich wagonach, oprócz 3009, 3021 i 3023.
T W dniu 13.03. na 2/23 hasał sobie na zmianie B
Ŝoliborski skład 13N 742+761 w malowaniu zakładowym. Został on wysłany na podmianę
za zdefektowanego 105Na 1260+1259, który przez
blisko dwie godziny stał na pętli Czynszowa.
Linie
! Sprostowanie: W poprzednim numerze Przystanku błędnie nazwano przywrócone przystanki „na
Ŝądanie”, obowiązujące dla linii: 508, 509 i 510. Prawidłowa nazwa tego zespołu przystanków brzmi: Stare Świdry. Za pomyłkę przepraszamy.
A Wielka akcja psucia linii przyspieszonych trwa.
Po sławetnym przystanku Warneńska dla linii 416,
tym razem dostało się liniom 408 i 515,
dla których przystanki w zespole Kordiana z dniem
12.03. zostały przekształcone z „na Ŝądanie” na stałe.
A Zjawisko to nie ominęło takŜe linii podmiejskich.
Z dniem 08.03. zmieniono charakter przystanków (z
„na Ŝądanie” na zwykłe) w zespole Wspólna w Markach dla linii 718. Identyczna zmiana nastąpiła w dniu
17.03. Tym razem dotyczyła przystanków w zespołach Śmigłowca i Popularna w Warszawie, obowiązujących dla linii 717.
A Z kolei od 15.03. dla linii 724 zostały utworzone
całkiem nowe przystanki „na Ŝądanie” – Dominikańska i Podbipięty.
A Od 13.03. na okres około 4 miesięcy autobusy
linii 153 jadące w kierunku pętli Szatkowników od
skrzyŜowania Czwartaków/Szyszaków zostały skierowane na trasę objazdową, przebiegającą ulicami:
Szyszaków – al. Sztandarów – al. gen. Chruściela i
dalej stałą trasą. Trasa tej linii w kierunku przeciwnym
pozostała niezmieniona. Przy okazji warto dodać, Ŝe
jest to pierwsza oficjalna – choć tylko tymczasowa –
zmiana trasy tej linii od ponad 35 lat (to rekord, jeśli
chodzi o Warszawę).
A Rozpoczęcie kolejnego etapu przebudowy Alei
Jerozolimskich w rejonie ronda Zesłańców Syberyjskich spowodowało, Ŝe od 16.03. od godziny 22:00
na około miesiąc została zwęŜona południowa jezdnia Alei Jerozolimskich od ronda Zesłańców Syberyjskich do ul. Grzymały-Sokołowskiego. Jednocześnie
zamknięto na stałe przejazd z jezdni południowej Alei
Jerozolimskich na teren Dworca Zachodniego. W
związku z tym od 17.03. zmienione zostały na stałe

trasy linii 136 i 717 – tylko w kierunku pętli Dw. Zachodni. I tak:
- linia 136 – od skrzyŜowania Bitwy Warszawskiej
1920 r./Szczęśliwicka kursuje ulicami: Szczęśliwicką – Grzymały-Sokołowskiego – Alejami Jerozolimskimi do krańca Dw. Zachodni;
- linia 717 – od ronda Zesłańców Syberyjskich jeździ
ulicami: Bitwy Warszawskiej 1920 r. – Szczęśliwicką – Grzymały-Sokołowskiego – Alejami Jerozolimskimi do pętli Dw. Zachodni.
Trasy wyŜej wymienionych linii w kierunku przeciwnym nie uległy zmianie. Zmiana trasy linii 717, a
przede wszystkim znaczne pogorszenie przejezdności przebudowywanego ronda, wymusiły rozkładowe
wydłuŜenie czasu przejazdu tej linii. Aby nie odbiło
się to na częstotliwości kursowania, w dzień powszedni dołoŜono jedną brygadę szczytową z zakładu T11 Kleszczowa. Zmiana ta spowodowała zaprzestanie kursowania wtyczki – maratonu z linii 181, która
była obsługiwana właśnie przez wspomnianą zajezdnię.
A Potwierdziły się przypuszczenia odnośnie funkcjonowania dodatkowych przystanków uruchomionych na okres zimowy dla linii przyśpieszonych. Po
przeprowadzeniu pomiarów ich wykorzystania przez
pasaŜerów, ZTM postanowił z dniem 21.03. wpisać
do rozkładów jazdy kilka z nich. Są to:
- dla linii 401 przystanek Astronautów („na Ŝądanie”)
– tylko w kierunku pętli Natolin Płn.;
- dla linii 408 przystanki Hala Kopińska (zwykłe);
- dla linii 515 i 523 przystanki Os. Majdańska (zwykłe);
- dla linii 519 przystanki Spacerowa (zwykłe);
- dla linii 523 przystanki Szaserów („na Ŝądanie”).
W tym samym dniu, to jest 21.03. przestały obowiązywać pozostałe przystanki „silnomrozowe” uruchomione dla linii przyśpieszonych 11.01.
A T Przygotowania do remontu wiaduktu w alei
Krakowskiej nad torami linii radomskiej weszły w fazę
końcową. Po przeniesieniu ruchu kołowego w kierunku centrum miasta na tymczasowy wiadukt zbudowany tuŜ obok, przyszła pora na zmianę organizacji
ruchu tramwajów. W czasie trwania remontu tramwaje będą kursować przez wiadukt tylko jednym torem
(ale o tym w osobnej notatce). Właśnie prace przy
przebudowie torowiska i trakcji w obrębie tego wiaduktu były powodem wstrzymania od 15.03. od godziny 0:00 do 17.03. do godziny 4:00 ruchu tramwajowego na ciągu ulic: Grójecka – aleja Krakowska (na
odcinku od ul. Banacha do pętli Okęcie). W tym czasie linie tramwajowe 7, 9, 15 i 25 jeździły na skróconych trasach:
- linie 7 i 9 – do pętli Pl. Narutowicza;
- linie 15 i 25 – do pętli Banacha.
Kursowanie wyŜej wymienionych linii odbywało się
według specjalnych rozkładów jazdy. Skrócenie tras
wspomnianych linii spowodowało, Ŝe do ich obsługi
wyjechało w sumie osiem brygad tramwajowych
mniej. W czasie wyłączenia ruchu tramwajowego na
trasie: pl. Narutowicza – Grójecka – aleja Krakowska
– Okęcie kursowały autobusy linii zastępczej 202
(nawet co 6 minut). Do jej obsługi skierowano osiem
brygad: po dwie – z zajezdni MZA T-5 Inflancka, T-6
Redutowa i T-7 Woronicza oraz po jednej – z T-9
Chełmska i T-11 Kleszczowa. Jak widać, na tej linii
kursowały wozy ze wszystkich zajezdni lewobrzeŜnej
Warszawy. Pewną ciekawostką był fakt pojawienia
się na tej linii ikara 5522 w reklamie Samsunga, a
przede wszystkim ikara 5254 w malowaniu historycznym, którym w dniu 16.03. (zmiana A) powoził sam
prezes KMKM-u.
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08.03. TuŜ przed godziną 14:00 na rondzie Wiatraczna Ŝoliborski skład 13N 714+755 linii 6, jadący w
stronę Huty, przepchnął kilka metrów po torowisku
autko, które nagle pojawiło się na torach. Przy okazji
rzeczony samochodzik wykosił kilka słupków wygrodzeniowych. Zatrzymanie trwało około pół godziny.
Przez ten czas, oprócz torowiska, zablokowany był
takŜe przejazd dla samochodów.
13.03. O 6:18 na skrzyŜowaniu Marszałkowskiej i
Świętokrzyskiej u-boot 3006 linii 2 lekko puknął w
stojący na przystanku skład 13N 329+307 linii 4. Zatrzymanie trwało 14 minut i nikt nie odniósł obraŜeń. Z analizy wydruku tachografu wynika, Ŝe motorniczy stoszesnastki po prostu zasnął za pulpitem (w
sumie godzina była dość wczesna), poniewaŜ wagon
toczył się jednostajnie przez dość długi czas z prędkością około 15 km/h i zupełnie nie hamował. Wyhamowała go dopiero rzeczona trzynastka. Straty na
szczęście były niewielkie i wóz 3006 z pękniętą
przednią atrapą zjechał do R-2 Praga. W wagonie
numer 307 wgniótł się za to tył oraz pogięły sprzęgi
międzywagonowe. Oba składy po bieŜących naprawach wróciły do ruchu liniowego.
13.03. Przed godziną 19:30 na skrzyŜowaniu Marymoncka/Zabłocińska (kierunek Cmentarz Wolski)
Ŝoliborski skład 105Na 1214+1215 linii 27 potrącił
kobietę w średnim wieku, która nagle wtargnęła na
torowisko w miejscu niedozwolonym. Kobieta została
potrącona przodem pierwszego wagonu, a następnie
dostała się pod jego przód. Na szczęście dla niej, zaczepiła się o odgarniacz i w takiej pozycji była wleczona pod hamującym wagonem przez ponad 25
metrów. Kobieta przeŜyła. W stanie bardzo cięŜkim
(rozległe obraŜenia wewnętrzne oraz liczne złamania) trafiła do pobliskiego szpitala. Co ciekawe, na
miejsce nie zdąŜył jeszcze przybyć dźwig, a juŜ osobę tę wyciągnął spod wagonu mąŜ wraz z przypadkowymi świadkami zdarzenia – w tym pasaŜerami
tramwaju. Zatrzymanie trwało prawie trzy kwadranse.
W tym czasie tramwaje linii 6, 15, 17 i 27 kursowały z
pętli Huta przez ulice Nocznickiego i Broniewskiego.
16.03. O godzinie 16 z minutami na pętli na pl. Narutowicza miała miejsce akcja wstawiania „na pieska”
zatartej drugiej osi pierwszego wózka drugiego wagonu Ŝoliborskiego składu 13N 828+663, który tego
dnia kursował na 4/19. Samo zatarcie nastąpiło w
okolicach skrzyŜowania alei Niepodległości z ul. Nowowiejską. Po ponad 20 minutach pracy dźwigu numer 307 na torze technicznym, z którego musiała
zrezygnować jedna siódemka, wyŜej wspomniana
ośka znalazła się „na piesku”. O 16:34 skład odjechał
do macierzystej zajezdni.
17.03. Wczesnym popołudniem na ul. Leszno zapalił się silnik solarisa A-022 z Connexu, który tego
dnia obsługiwał linię 171. Na szczęście nikt z pasaŜerów nie odniósł obraŜeń, a autobus wymagał tylko
niewielkich napraw w zajezdni.
18.03. O 10:42 na skrzyŜowaniu ulic Grochowskiej
i Międzyborskiej wolski skład 105Na 1012+1065 linii
8 uderzył w daewoo lanos. Winę za wypadek ponosi
kierowca samochodu, który nie upewnił się, Ŝe ma
wolną drogę przejazdu. Zatrzymanie trwało kilkanaście minut. Na szczęście nikomu nic powaŜnego się
nie stało.
18.03. Około 19:00 na skrzyŜowaniu Nowowiejska/aleja Niepodległości, skręcający w stronę pl. Narutowicza skład 13N (numery nieustalone) linii 47, na
przejściu dla pieszych potrącił człowieka.
Rozmaitości
! 18.03. pracę rozpoczęli kontrolerzy biletów z
prywatnej firmy Zet-Ka, która to wygrała przetarg
ogłoszony przez ZTM. Od tego dnia 60 kanarów wy-
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posaŜonych w blachy z logiem ZTM-u oraz imieniem
i nazwiskiem codziennie sprawdza warszawskich pasaŜerów. Zaobserwowano, Ŝe kontrolerzy ci lubią
„atakować” o nietypowych porach (np. późnym wieczorem).
A W nawiązaniu do notatki z poprzedniego numeru
informujemy, Ŝe miłośnicy zajezdni R-5 Inflancka powinni się spieszyć z fotografowaniem autobusów tam
stacjonujących. Bowiem jest juŜ niemal w 100%
pewne, Ŝe od dnia 01.07. zajezdnia ta zostanie zlikwidowana, a tabor rozdysponowany po innych zakładach i – tym samym – przenumerowany. Takowe
rozdysponowania juŜ nawet istnieją, ale o tym będziemy informować w kolejnych numerach. Na
szczęście zaniechano na razie planów likwidacji zajezdni R-9 przy ul. Chełmskiej, poniewaŜ MZA po
prostu nie miałoby gdzie trzymać swoich pojazdów.
JuŜ po likwidacji R-5, gdzie stacjonuje 212 autobusów, i tak będzie problem z miejscem w pozostałych
zakładach. Upadł teŜ pomysł reaktywowania zajezdni
R-8 PoŜarowa, połoŜonej w linii prostej jakieś 3–4 kilometry od R-5 po drugiej stronie Wisły. Jej teren jest
obecnie dzierŜawiony.
A W dniu 08.03. doszło do dość kuriozalnej sytuacji. W godzinach 14:55–15:15 na samym środku
Nowego Świata (na wysokości ulicy Chmielnej) StraŜ
PoŜarna postawiła swój podnośnik i zajęła się strącaniem resztek lodowych sopli z dachów pobliskich
kamienic. Czyn słuszny, ale dlaczego w środku dnia?
W dodatku ani ZTM, ani jakakolwiek inna słuŜba
miejska nie została o tym poinformowana... Całemu
zdarzeniu przyglądała się tylko biernie StraŜ Miejska. W 20-minutowym wstrzymaniu ruchu utknęło
ponad 30 autobusów linii 100, 111, 116, 122, 175,
180, 195, 303, 503 oraz 518. Dodamy, Ŝe jednym z
nich kierował prezes KMKM-u, który niezwłocznie
powiadomił odpowiednie słuŜby.
A Dnia 10.03. policja została powiadomiona o podłoŜeniu bomby na ul. Śniadeckich. Zarządzono ewakuację mieszkańców kilku pobliskich kamienic. DyŜurny Techniczny Miasta za zgodą i pomocą ZTM-u
wezwał na miejsce autobus, który mógłby zapewnić
schronienie ewakuowanym ludziom. Tym samym na
miejsce koło 17:20 przybył przegubowy ikarus 5754 z
zajezdni Inflancka. Kierował nim prezes KMKM-u. Z
racji braku miejsca na zaparkowanie autobusu w
jezdni (wąskie uliczki centrum miasta), za zgodą policji, wjechał on na środek pl. Politechniki i tamŜe zaparkował! Po 18:00 alarm bombowy odwołano i busik
powrócił do zajezdni.
A Reklamy całopojazdowe stają się plagą w MZA.
Ostatnio inflancki ikarus 5752 zmienił szaty GoSportu
na kanarkowego MarcPola. Podobne malowanie
otrzymał wóz 5171 z zajezdni T-7 Woronicza.
M Metro Warszawskie wycofało się na początku
marca ze współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w
Warszawie. Przestało udostępniać studentom powierzchnie swoich wentylatorni i innych budynków,
tłumacząc się wynajęciem ich na komercyjne reklamy
firmie AIPA. Gotowe projekty, m.in. pomalowania
wentylatorni przy stacji Wierzbno, czekają. Rzecznik
Metra wyjaśnia, Ŝe firma nie zrywa do końca współpracy z ASP, i jeśli tylko zostanie wolne miejsce, to
studenci będą mogli tam malować. Ponadto zapowiada zdjęcie billboardów z juŜ gotowych murali.
T Wagon 112N-3001 jako jedyny na początku lutego został wyposaŜony w dwie Ŝółte prostokątne tablice boczne z napisem „Zjazd do zajezdni Praga”
(czerwony napis na Ŝółtym tle). Niezorientowanym
naleŜy się wyjaśnienie. W Warszawie w wagonach
niewyposaŜonych w wyświetlacze motorowi przed
wykonaniem kursu zjazdowego dokonują przełoŜenia
9

na drugą stronę tablic z numerem linii w kasetach
przedniej i tylnej, gdzie umieszczony jest napis „Zjazd
do zajezdni…” (tutaj widnieje nazwa jednej z czterech
zajezdni TW) i na dole numer linii. Tablice boczne z
przebiegiem trasy danej linii pozostają w kasetach.
Wspomniana stodwunastka jest wyposaŜona w małe
wyświetlacze przedni i tylny, na których mieści się jedynie numer linii. W Ŝaden sposób nie moŜna było
wyświetlić stosownej informacji o zjeździe, a to powodowało częste wprowadzanie w błąd pasaŜerów,
którzy nie byli świadomi tego, Ŝe wagon wykonuje
kurs zjazdowy.
T W dniu 08.03. zaczęły się przygotowania do
przebudowy torowiska na wiadukcie nad torami kolejowymi w alei Krakowskiej. Prace te związane są z
remontem wyŜej wymienionego wiaduktu, który był
juŜ w katastrofalnym stanie. Co ciekawe, czasowo
powstanie tam kolejny w Warszawie jednotor! Ostatnio podobna sytuacja zdarzyła się w dniach 01.07.–
02.09. roku 2001 na ul. Andersa (między ulicami
Anielewicza i Muranowską). Za to w dniu 08.03.
moŜna było juŜ zobaczyć, którędy zostaną poprowadzone zjazdy z obu stron w aleję Krakowską. Torowcy powbijali słupki oznaczające planowaną oś torów
zjazdowych i rozjazdowych. 15.03. rozpoczęły się
właściwe prace i popołudniu leŜała juŜ mijanka, którą
dzień później zespawano z resztą torowiska. 16.03
przewieszono teŜ sieć trakcyjną oraz podłączono
wzbudzaną sygnalizację. Nie moŜna nie zauwaŜyć,
Ŝe do prac sieciowych uŜyto spalinowo-elektrycznego
technicznego wagonu 13N-23 z zakładu T-1, który
bardzo rzadko pojawia się na ulicach miasta. Wóz
posiada kabiny z obu stron, co znacznie ułatwia manewrowanie na przebudowywanych odcinkach.
16.03. uŜywano oczywiście jego zasilania spalinowego, poniewaŜ na odcinku Bitwy Warszawskiej 1920 r.
– Okęcie w sieci trakcyjnej z wiadomych względów
nie było prądu. O objazdach związanych z tymi pracami piszemy w dziale Linie.
T W dniu 08.03. po mieście znów kursował historyczny wagon N1-607. Tym razem wynajęły
go feministki z Amnesty International. Wóz jeździł na
okręŜnej trasie Potocka – Słowackiego – Mickiewicza
– Andersa – pl. Bankowy – Marszałkowska – rondo
Dmowskiego – Marszałkowska – pl. Konstytucji –
Marszałkowska – pl. Zbawiciela – Nowowiejska – pl.
Politechniki – Nowowiejska – Chałubińskiego – aleja
Jana Pawła II – rondo ONZ – aleja Jana Pawła II –
rondo Zgrupowania AK Radosław – aleja Jana Pawła
II – pl. Grunwaldzki – Popiełuszki – Potocka.
T Z dniem 01.03. ZTM nakazał TW zaprzestania
uŜywania czarno-seledynowych tablic czołowych
oraz przednich, które testowano na liniach 9, 15, 26 i
33. Jednak Tramwaje dość lekcewaŜąco podeszły do
tego polecenia i wiele brygad wspomnianych linii
jeszcze przez ponad 10 dni jeździło z nowymi tablicami. Dopiero doraźna kontrola w dniu 12.03 spowodowała zaprzestania ich uŜywania. Obecnie juŜ
wszystkie linie posiadają swoje normalne białoczarne tablice. KMKM podjął starania w celu zachowania dla potomności kilku tablic testowych. A decyzja ZTM-u była spowodowana negatywną opinią
większości mieszkańców oraz wielu instytucji (m.in.
Polskiego Związku Niewidomych).
T W dniu 17.03. na pętli OdrowąŜa wyciągnięto
pierwszy z sześciu słupów trakcyjnych. Był to drugi
słup po prawej stronie toru patrząc od wjazdu na pętlę. Przypomnijmy, Ŝe na pierwszym słupie (który
jeszcze stoi) do niedawna wisiała uratowana przez
KMKM tabliczka przypominająca motorowym o zło-

10

Ŝeniu lusterka w czasie przejeŜdŜania koło słupa zlokalizowanego przy cmentarnym murze.
T W uzupełnieniu notatki z poprzedniego numeru
informujemy, Ŝe skradzione z ul. Broniewskiego
boczniki złącz izolujących pozbawiły połączenia z
ujemnym biegunem podstacji około 800-metrowy odcinek toru w kierunku centrum. Ponadto wspomniane
złącza izolujące zostały zainstalowane tam na potrzeby badań prowadzonych przez Instytut Elektrotechniki. Tak więc bezmyślni złodzieje nie tylko zafundowali mieszkańcom Piasków ponadgodzinną
przerwę w kursowaniu tramwajów, ale i zadali dotkliwy cios rodzimej nauce, gdyŜ jest wielce prawdopodobne, Ŝe po tym incydencie dyrekcja TW nie zezwolą na ponowną instalację złącz.
Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzed.
obecna
reklama reklama
autobusy
5171 barwy zakł. MarcPol
5752 GoSport
MarcPol
tramwaje
1069+1037 Olympus
Telegrosik
1130+1131 barwy zakł. Opryszczka
– infolinia
1172+1173 Praktiker
barwy zakł.
1238+1237 Idea POP Opryszczka
– infolinia
1378+1377 PolAnglo
barwy zakł.
1388+1389 Idea POP Opryszczka
– infolinia
1440+1439 Idea POP Plus GSM
1466+1465 barwy zakł. Pij mleko!
1468+1467 Naj/Claudia Plus GSM
1470+1469 Baltona
Opryszczka
– infolinia

uwagi
po NG
po NG
-

Z notatnika mechanika
numer
pojazdu

typ
koniec
rodzaj
pojazdu napr.
naprawy
autobusy
1037 260.04
20.02. NB
1062 260.04
20.02. NB
4295 120M
21.03. NC
6306 260.73A
10.03. NC
6318 260.73A
18.03. NC
(ex 6389)

Grzegorz Bąk, Robert Człapiński, Grzegorz Fedoryński, Przemysław Figura, Jarosław Girstun,
Tomasz Igielski, Tomasz Kaczmarek, Dariusz Kalinowski, Michał Kiembrowski, Adam Krasnodębski, Krzysztof Lipnik, Mariusz Mazek, Sławomir
Moczulski, Robert Sokołowski, Marcin Stawicki,
Marcin Stiasny, Paweł ZadroŜny, ztm.news

Wrocław
Tabor
T 07.03. pojawił się w mieście skład 105Na
2558+2557, a 5 dni później 2520+2519. W ramach
NG oba zestawy dostały standardowe poremontowe
detale (pudła pozostały czterodrzwiowe) oraz elektrykę 105Na. 2558+2557 bowiem jeszcze kilka miesięcy
temu nosił oznaczenie typu 105NT i umilał jazdę
śpiewem tyrystorów, natomiast 2520+2519 reprezentował ginący gatunek 105N. Obecnie pozostały juŜ
tylko 4 składy tego typu: 2522+2521 z zajezdni Gaj
oraz 2239+2215, 2218+2219 i 2290+2291 z Ołbina.
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Linie
! Planowana na wiosnę reforma komunikacji nocnej przynosi juŜ pierwsze zmiany: trwają intensywne
szkolenia kierowców autobusów, byłych motorniczych. Najprawdopodobniej więc odkładana od sześciu lat rewolucja dojdzie do skutku, a obecne 10 linii
tramwajowych i 11 autobusowych nocnych zastąpi
14 wyłącznie autobusowych.
T Trwa remont torowiska na skrzyŜowaniu Kazimierza Wielkiego i Krupniczej. Pierwszy etap prac
wykonywany był we wrześniu 2002 i obejmował rozjazdy i część torowiska w ul. Krupniczej. Teraz Zakład Torowy Sp. z o.o. wymienia rozjazd i krzyŜownicę po zachodniej stronie skrzyŜowania, na łuku z ul.
Krupniczej w kierunku Nowego Świata. Pozostanie
wymiana rozjazdów po wschodniej stronie skrzyŜowania (dla relacji Krupnicza – pl. Dominikański),
przewidziana na lipiec. Remont wymusił wprowadzenie ograniczeń w ruchu kołowym od 17.03., zaś
22.03. przejeŜdŜającym tamtędy tramwajom przydzielono objazdy:
- 3, 10, 12, 37, 73 w kierunku Pilczyc i Leśnicy kursują od pl. Dominikańskiego przez Skargi – Teatralną – pl. Teatralny – Świdnicką – Podwale do
pl. 1 Maja; w kierunku przeciwnym od Kazimierza
Wielkiego przez Krupniczą – Podwale – Świdnicką
– pl. Teatralny – Teatralną – Skargi;
- 22, 30, 33 w kierunku Pilczyc i Leśnicy kursują od
Sądowej przez Podwale do pl. 1 Maja; w kierunku
przeciwnym stałymi trasami;
- 20 w kierunku Robotniczej kursuje od Świdnickiej
przez pl. Teatralny – Widok – Szewską – Grodzką
– Nowy Świat; w kierunku przeciwnym od pl. 1 Maja przez Podwale;
- 24 w kierunku Zawalnej kursuje od Świdnickiej
przez pl. Teatralny – Widok – Szewską – Grodzką;
w kierunku przeciwnym stałą trasą.
Wojciech Gąsior, Paweł Więcek
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Częstochowa

Schyłek zimy w częstochowskiej komunikacji
Trzy tygodnie po wprowadzeniu w Częstochowie
kolejnej reformy moŜna juŜ dokonać pewnej oceny
tych zmian. Największe kontrowersje budziła niewątpliwie nowa linia 29 łącząca Północ z Grabówką. Wiele było polemik na temat przebiegu trasy,
częstotliwości etc. Wydawało się, Ŝe godzinna częstotliwość poza szczytem oraz w weekendy będzie
zbyt mała i pasaŜerom nie będzie się chciało czekać tak długo na bezpośrednie połączenie. A jednak. Nowa linia cieszy się sporym zainteresowaniem, szczególnie w weekendy. Częstym gościem
na niej jest Ikarus 415-64, ale pasaŜerowie w prezencie dostają czasem Solarisa Urbino 12. Na starą
trasę powróciło 28, które z dnia na dzień cieszy się
coraz większą popularnością, większą niŜ gdy po
reformie kursowało przez Kilińskiego.
Niestety nowy rozkład juŜ nie jest tak dobrze skoordynowany z rozkładem 13, przez co na wspólnym
odcinku mamy odstęp dwudziestoparominutowy w
szczycie, a potem przerwę... jednominutową. NaleŜy tu dodać, Ŝe spadła popularność linii 13 na odcinku od II Alei do PCK. Niejednokrotnie, nawet po
godzinie 14:00, moŜna spotkać autobusy z wolnymi
miejscami siedzącymi. Ciągle jednak pozostaje
problem na odcinku Zawodzie – II Aleja, gdzie powstają wspominane wyŜej luki. I nie zmienia tego
faktu kursujące raz na 90 minut 31, które na tym
odcinku się pojawiło od 1 kwietnia.
Unormowała się sytuacja z nowymi kursami obsługiwanymi przez autobusy niskopodłogowe. Sporadycznie jednak na kursach tych moŜna zobaczyć
Jelcza M11. Jednak, w porównaniu z miesiącem
poprzednim, ma to juŜ raczej charakter incydentalny. W wyniku nadwyŜki autobusów tego typu widzimy je na róŜnych kursach obsługiwanych według
rozkładu przez autobusy wysokopodłogowe. Częstymi gośćmi na 69/02 są solarisy.
Pogorszyła się za to po zmianach komunikacja
na ulicy Sobieskiego. Linia 23, która zastąpiła 17,
jest obsługiwana tylko jednym autobusem przegubowym, i to szczytowym. O ile po popołudniowym
szczycie byłby on zupełnie zbędny, tak między 9:00
a 14:00 miałby kogo wozić. Często teŜ moŜna zaobserwować autobusy 22 i 23 jadące tuŜ po sobie,
bo niestety rozkłady nie zostały w najmniejszym
stopniu skoordynowane. Pozostają więc spacery na
Śląską pod USC. Nie doczekaliśmy się do tej pory
obiecywanego w styczniu przystanku na Sobieskiego pod Polikliniką dla 14, 15, 17, 30 jadących od
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strony Centrum, gdyŜ MPK... czeka na koniec zimy.
Jednak od 12 marca mamy drugi z obiecywanych
nowych przystanków na liniach 12, 21, 24, 32, 53,
58, 58bis, 65, 67, 68 i 70 przy Al. Wojska Polskiego
w kierunku Katowic przy Centrum HandlowoUsługowym „Jagiellończycy”.
Nie sprawdziła się zmiana trasy linii 18, która teraz zamiast na Parkitkę wozi nas na Dworzec PKP
Stradom. Po pełnym 33 ze strony Mirowa, w skutek
kolejnego niezgrania rozkładów, jedzie kilka minut
później przegub 18 wiozący parę osób, których
liczba w Alejach NMP ogranicza się czasem do ilości policzalnej na palcach jednej ręki. Studium Ruchu MPK na pytanie o moŜliwość wpuszczenia 18
w ulicę Sobieskiego twierdzi, Ŝe te autobusy są potrzebne w III Alei i na Pułaskiego, ale tu mamy 33
oraz 11, a 23 i tak dojeŜdŜa do Pułaskiego.
Spore zmiany zaszły na liniach bezpłatnych. Po
moim osobistym telefonie do hipermarketu Auchan i
rozmową z... szefem ochrony, bo to on decyduje o
autobusach, usankcjonowano przystanek Śląska
USC dla linii W. Na kursach popołudniowych w
weekendy moŜna było spotkać znów autobusy
przegubowe. Nie będzie jednak rozkładów rozwieszonych na przystankach, bo... „klienci i tak wiedzą
jak autobusy kursują”. To pozostawiam bez komentarza. Szkoda tylko, Ŝe na niektórych przystankach
wiszą stare rozkłady, nie uwzględniające podziału
tygodnia na poniedziałek–czwartek, piątek, sobotę i
niedzielę osobno. Od 19 marca MPK nie obsługuje
linii do Tesco. Przejęły je Biesy, nadając nowym liniom numerację 203, 204, 205. Mimo róŜnicy w starej i nowej numeracji, MPK zamalowało rozkłady
swoich linii dopiero w połowie dnia, co mogło wprowadzać pewne zamieszanie. Firma Biesy przejmując wyŜej wymienione linie, zmuszona była do zakupu nowego taboru, który dość ładnie prezentuje
się na linii 203. Rozkłady jazdy pozostały bez
zmian, to znaczy 203 przejęło rozkład 3 itd. Niepewne są jeszcze losy przegubów IK280 nr 280,
282 i 286, zwyczajowo obsługujących linię 3. Być
moŜe zostaną skasowane, być moŜe pojawią się na
innych liniach, gdzie mimo faktu przydziału takiego
wozu pojawiają się krótkie, jak np. na
22/03.
Janusz Karlikowski
GOP

PKM Katowice – cz. 2
O niskiej podłodze myślano w Katowicach juŜ
dawno. Gdy tylko Jelcz rozpoczął produkcję pierwszych prototypowych egzemplarzy modelu M121M,
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PKM natychmiast zakupiło do Katowic jedną sztukę. Autobus o numerze 073 to jeden z pierwszych
wyprodukowanych jelczańskich niskowejściowców
– pochodzi z 1995 roku. Był to teŜ pierwszy autobus
PKM wyposaŜony w wyświetlacz matrycowy (firmy
R&G). Próby eksploatacyjne wypadły prawdopodobnie pomyślnie, gdyŜ w 1996 roku PKM wzbogacił się o kolejnych pięć Jelczy M121M. Jeden z nich
(089) wyposaŜony jest jeszcze w ścianę przednią
rodem z PR110, a kolejne (007, 009, 091 i 092) – w
nową ścianę z panoramiczną szybą czołową i wyświetlaczem firmy Pixel Bydgoszcz.
Kupując nowy tabor jednocześnie likwidowano
starsze autobusy. Zakupy jelczy powodowały eksterminację Ikarusów 260, a nowe przegubowce
skutkowały złomowaniem starych 280-tek. Wielu
mieszkańców Katowic zapewne pamięta widok, gdy
w 1997 roku na placu postojowym w zajezdni Katowice (dziś w tym miejscu stoi biurowiec Banku
Śląskiego) wystawiono na widok publiczny (plac był
doskonale widoczny z głównych ulic w centrum
miasta) kilkanaście w większości kremowo-czerwonych ikarusów, które oczekiwały palnika.
W 1998 roku kontynuowano zakupy jelczy – znów
w lekko zmodyfikowanej wersji. W porównaniu z autobusami z 1996 roku zastosowano ścianę przednią
z panoramiczną szybą, Ŝółte poręcze oraz silniki
MAN D0826LUH12 spełniające normę Euro 2. Jelcze 120MM/2, gdyŜ tak są oznaczone, zasiliły park
taborowy PKM-u w ilości 8 sztuk. Nadano im numery od 122 do 128 i 130.
Rok później dokonano pierwszego zakupu autobusów produkcji zachodniej. 23 grudnia 1999 r. na
katowickim Rynku, w obecności mieszkańców miasta i piszącego te słowa, przekazano 8 niskowejściowych autobusów MAN NL222. Nowe nabytki
otrzymały numery w zakresie 131–134 i 138–141.
Zakup ten okazał się jednak tragiczny w skutkach
dla ostatniego Ikarusa 260 eksploatowanego przez
PKM Katowice. Autobus o numerze 1309 z zajezdni
Brzezinka został w grudniu 1999 roku wycofany z
eksploatacji i złomowany.
Rok 2000 nie przyniósł Ŝadnych zakupów nowych
autobusów. Dopiero w 2001 roku dokonano kolejnych. Tym razem zdecydowano się znów na wysokopodłogowe Jelcze 120MM/2. Tłumaczono to faktem, Ŝe autobusy niskopodłogowe są zbyt drogie i
lepiej kupić więcej wysokopodłogowych. Jelczy
przyjechało 15 sztuk. Od dostawy z 1998 roku róŜnią się drobiazgami – nowszy model siedzeń (ale
nadal plastikowe), inny odcień koloru poręczy, kasowniki Mikroelektronika zamiast R&G i dwuwierszowy, zamiast jednowierszowego, boczny wyświetlacz. Nowe autobusy zajęły numerację: 142–144,
1

148, 149, 151–153 i 155–161.
Ostatnie do tej pory nowe autobusy nadjechały
pod koniec 2002 roku. Przetarg na ich dostawę był
dwukrotnie uniewaŜniany i dopiero za trzecim razem udało się wybrać dostawcę. 15 w pełni niskopodłogowych Solarisów Urbino 12 dotarło do Katowic pod koniec listopada. Nadano im numery 162–
173, 175, 177 i 178.
Ostatnie zakupy spowodowały dawno nie widzianą w Katowicach „rzeź niewiniątek”. Pod palnik na
złomowiskach kopalni Kleofas i bazy towarowej
PKS Katowice trafiło aŜ 19 Jelczy M11. Z zajezdni
Katowice – 2126, 2339, 2363, 2398, 2425, 2426,
2618 i 2619, z zajezdni Zawodzie (dawniej Bogucice) – 003, 004, 013, 041, 2326, 2356 i 2594 oraz z
zajezdni Brzezinka – 2235, 2295, 2362 i 2366.
Na początku 2003 roku ogłoszono kolejny przetarg na dostawę niskopodłogowych autobusów.
Tym razem ma ich być 10. Jeśli wszystko pójdzie
zgodnie z planem, to na początku sierpnia zobaczymy je na ulicach.
Poza zakupami nowych autobusów PKM prowadzi równieŜ remonty posiadanego taboru. Do 1990
roku planowe remonty Ikarusów 260/280 i Jelczy
M11 prowadził Zakład Napraw Autobusów WPK nr
10 w Mikołowie (przekształcony później w Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Komunikacji Miejskiej Jamna-Bus, a pod koniec lat 90. w firmę pod
nazwą Bohurex). Później jednak brak wystarczających środków finansowych powodował, Ŝe planowych remontów nie prowadzono w ogóle – we własnych warsztatach wykonywano tylko naprawy bieŜące i powypadkowe. Dopiero w 1996 roku zdecydowano się poddać naprawie głównej kilka autobusów. Skorzystano z opracowanego przez Kujawskie
Zakłady Napraw Samochodów w Solcu Kujawskim
we współpracy z firmą MAN programu odbudowy
Ikarusów 280. Odbudowa taka miała zapewnić długoletnią dalszą eksploatację oraz zmniejszenie emitowanych zanieczyszczeń. Ikarusom w miejsce dotychczasowych silników RABA D2156 wstawione
zostały jednostki napędowe MAN D0826 o mocy
260 KM. Ponadto do autobusów wprowadzono typowo soleckie „unowocześnienia” w postaci zmodernizowanej ściany przedniej (prostokątne światła i
inna atrapa) oraz „obłe” obudowy maszyn drzwiowych. W ten sposób zmodernizowano 7 autobusów
– 115, 129, 136, 201, 204, 1509 i 4280. Około 2001
roku z bliŜej nieznanych powodów (prawdopodobnie awaria) w autobusie 204 PKM samodzielnie
wymienił jednostkę napędową na starą dobrą RABĘ
D2156. W KZNS wyremontowano równieŜ (jednak
bez modernizacji układu napędowego) osiem Jelczy M11 – 017, 021, 2009, 2066, 2122, 2227, 2228
i 2291. Te remonty miały miejsce w latach 1998–
1999.
W 2001 roku do naprawy głównej skierowano kolejne autobusy. Jednak tym razem remonty postanowiono wykonywać we własnych warsztatach w
zajezdni Katowice. Zmodernizowano pięć przegubowców – 135, 4248, 4284, 4289 i 4336. Zamontowano w nich silnik RABA D10 spełniający normę
Euro 1, automatyczną skrzynię biegów Voith oraz
wyświetlacze matrycowe firmy Pixel. Wbrew panującej tendencji nie wymieniono siedzeń na tandetne
plastiki, lecz wstawiono tradycyjne dermowe, wykonane przez własnego tapicera. W następnym roku
remonty Ikarusów 280 prowadzono dalej. 6 autobusów wyjechało jednak z warsztatów z tradycyjną
jednostką napędową i manualną skrzynią biegów –
są to autobusy o numerach 227, 230, 293, 4285 i
4286. W drugiej połowie roku powrócono do monta2

Ŝu silników RABA D10 i automatycznych skrzyń
biegów. WyposaŜone w ekologiczny zespół napędowy opuściły warsztaty ikarusy o numerach 137,
1515, 4315, 4398 i 4421. Na rok 2003 planuje się
kolejne naprawy główne – tym razem w oparciu o
wersję silnika RABA D10 spełniającą normę Euro 2.
„Na warsztacie” juŜ znajduje się przegubowiec o
numerze 4402.
Kilka słów o malowaniu autobusów. AŜ do 1995
roku wszystkie autobusy malowane były w tradycyjne barwy WPK, czyli kolory kremowy i czerwony.
Numery taborowe i symbol firmy nanoszone były od
szablonu. W latach 1995–98 firma za bardzo nie
mogła się zdecydować czego chce. Nowe jelcze i
ikarusy po remoncie przychodziły cały czas kremowo-czerwone (za wyjątkiem Jelcza 120MM/1 nr 071
z 1994 roku, który pomalowany był na Ŝółtoczerwono oraz Jelcza M121M nr 089 z 1996 roku,
który był cały biały), natomiast nowe ikarusy i jelcze
po remoncie juŜ nie. Dostawa ikarusów z 1995 roku
pomalowana była w barwy warszawskie – Ŝółtoczerwone. Seria z 1997 roku oraz jelcze po remoncie w latach 1998–99 malowane były na ciemnoŜółto z dwoma czerwonymi pasami przez cały autobus. Numery i logo nadal malowane były od szablonu. Na czerwonych autobusach – na Ŝółto (w
Zawodziu na kremowo), natomiast na Ŝółtych autobusach – na brązowo. Ciekawostką jest fakt, Ŝe
oznaczenie „PKM” malowane na autobusach jest
cały czas identyczne z tym uŜywanym w WPK – jedynie litera „W” jest odwrócona i przeniesiona na
koniec napisu. W drugiej połowie lat 90. ubiegłego
wieku pojawiło się autobusach pełno róŜnej maści
nalepek z nazwą firmy. Stosowanych wzorów było
co najmniej kilka. Około 1999 roku ujednolicono
wreszcie logo firmy i w zatwierdzonej wersji pojawia
się ono na wszystkich nowych autobusach oraz
częściowo na starszych. Logo stanowi herb Katowic
oraz stylizowany napis „PKM KATOWICE Sp. z
o.o.”.
Nowe jelcze z 1998 roku zapoczątkowały nowe
malowanie autobusów PKM – czyli kolor Ŝółty (odcień kanarkowy). Od tego czasu większość autobusów jest malowana w taki podkład – zarówno tych
nowych, jak i remontowanych. W 2003 rok PKM
wszedł z dwunastoma czerwonymi autobusami. Są
to Ikarusy 280 o numerach 121, 154, 294, 1580,
1612, 1614, 1621, 4338, 4401 i 4404 oraz Jelcze
M11 o numerze 2615 i M121M z numerem 007.
Warto równieŜ wspomnieć o pewnej ciekawostce
taborowej z PKM-u. Mianowicie Ikarus 280.26 o
numerze 4250 aŜ do 1999 roku jeździł liniowo przebudowany na naukę jazdy. Funkcję autobusu szkoleniowego w Ośrodku Szkolenia Zawodowego WPK
poza nim pełniły równieŜ dwa inne ikarusy, słuŜące
później w PKM-ie – 4248 i 4251 oraz Jelcz M11 nr
2594. Jednak tylko 4250 eksploatowany był w zwykłym ruchu liniowym wraz z pełnym wyposaŜeniem
pojazdu szkoleniowego. Charakteryzował się powiększoną kabiną (sięgającą drugich drzwi); w
„przedziale słuŜbowym” siedzenia pasaŜerskie
ustawione były bokiem do kierunku jazdy. Centralnie na środku zainstalowany był fotel instruktora. W
1999 roku, przy okazji jednego z kolejnych badań
rejestracyjnych, autobus przebudowano na zwykły,
likwidując przedział słuŜbowy i instalując zwykłą
kabinę i standardowy układ siedzeń.
Według stanu na dzień 1 lutego 2003 r. PKM Katowice posiada 239 autobusów następujących typów:
Ikarus 280.26 – 68 szt. (w tym 16 z silnikami Euro)
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Ikarus 280.261 – 4 szt.
Ikarus 280.38A – 1 szt.
Ikarus 280.58 – 5 szt.
Ikarus 280.70B – 6 szt.
Ikarus 280.70E – 24 szt.
Jelcz 120MM – 1 szt.
Jelcz 120MM/1 – 33 szt.
Jelcz 120MM/2 – 23 szt.
Jelcz M121M – 6 szt.
Jelcz M11
– 45 szt.
MAN NL222
– 8 szt.
Solaris U12
– 15 szt.
Na tabor techniczny składa się obecnie 5 pogotowi w postaci Ikarusów 280/A oraz pojazdy uzupełniające. Pogotowia noszą numery 003A (zajezdnia Brzezinka), 005A i 1151A (zajezdnia Zawodzie)
oraz 1168A i 1187A (zajezdnia Katowice). Pojazdy
uzupełniające to m.in. dwa pługi odśnieŜne zbudowane w oparciu o autobusy Jelcz 272 i samochody
zaopatrzenia.
Autor dziękuje Aleksandrowi Kwaśniakowi i Marcinowi Stiasnemu oraz dyrekcji i pracownikom PKM
Katowice za pomoc przy pisaniu artykułu.
Jakub Jackiewicz
GOP

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji
na terenie GOP
Z dniem 21 marca 2003 r. w komunikacji autobusowej organizowanej przez Międzygminny Związek
Komunikacji PasaŜerskiej w Tarnowskich Górach
wprowadzone zostały następujące zmiany:
- linia 52 – zawieszenie 2 par kursów w dni wolne;
- linie 53, 64, 78, 85, 103 i 670 – korekty rozkładów
jazdy;
- linia 780 – przywrócenie kursowania w dni robocze do godziny 16, a w dni wolne od pracy do
godziny 19, ale tylko na trasie Świerklaniec Park
– Tarnowskie Góry – Stare Tarnowice Ośrodek
Rehabilitacji (w dni robocze) i Świerklaniec Zajezdnia – Nowe Chechło – Tarnowskie Góry –
Stare Tarnowice Ośrodek Rehabilitacji (w dni
wolne od pracy).
Z dniem 1 kwietnia 2003 roku Komunikacyjny
Związek Komunalny GOP w Katowicach oraz Międzygminny Związek Komunikacji PasaŜerskiej w
Tarnowskich Górach wprowadziły następujące
zmiany w funkcjonowaniu komunikacji.
Zmiany w komunikacji autobusowej:
- linia 1 – przywrócenie rozkładu jazdy sprzed 1
marca 2003 r., czyli ponowne skierowanie linii do
Osady Jana;
- linia 43 – z obsługi w dni wolne zostały wyłączone
Dobieszowice i Rogoźnik. W godzinach wieczornych w dni robocze oraz w dni wolne linia kursuje
na trasie Katowice Kopernika – Siemianowice
Śląskie – Czeladź – Będzin – Wojkowice Park. W
dni robocze zmieniono typ taboru z C na B;
- linia 64 – korekty rozkładu jazdy w godzinach
wieczornych;
- linia 119bis – zmiana numeru linii na 170. Tym
sposobem juŜ Ŝadna linia z oznaczeniem „bis” nie
kursuje przez obszar Zagłębia, zaś jedynymi liniami „bisowymi” na terenie GOP-u są obecnie
8bis i 58bis w Gliwicach i Knurowie;
- linia 133 – zawieszenie kursowania w dni robocze
w godzinach wieczornych oraz zmiana typu taboru z C na B;

- linia 135 – zmianie uległa trasa w centrum Tarnowskich Gór. Autobusy z ulicy Gliwickiej jadą w
kierunku Starych Tarnowic bezpośrednio ulicą
Wyszyńskiego. Jest to jedyna obecnie linia w
centrum Tarnowskich Górach pomijająca Dworzec PKP. Zmniejszona została liczba kursów w
dni robocze, zawieszone zostało kursowanie linii
w dni wolne od pracy. Odwrotne zmiany poczynione zostały na linii 735;
- linia 141 – zmiana trasy w sosnowieckiej dzielnicy
Pogoń. Z obsługi wyłączono przystanki Pogoń
Kościół i Pogoń Orla w kierunku Sosnowca. Jednocześnie zmniejszona została liczba kursów w
międzyszczycie;
- linia 165 – zmiana trasy w chorzowskiej dzielnicy
Klimzowiec. Autobusy w obydwu kierunkach jadą
ulicami: Katowicką, Gałeczki, Wojska Polskiego i
Tysiąclecia;
- linia 219 – zmiana trasy w Mysłowicach. Kursuje
obecnie na wydłuŜonej trasie Jaworzno Pocztowa
– Brzezinka – Mysłowice Towarowa z kursem na
trasie wariantowej do Szopienic Bednorzy;
- linia 220 – zawieszenie kursowania;
- linia 297 – korekta obsady taborowej;
- linia 299 – przywrócone zostały w dni robocze w
międzyszczycie kursy zawieszone od 1 kwietnia
2002 roku. Nastąpiła teŜ zmiana typu taboru z C
na B;
- linie 662 i 982 – korekty rozkładów jazdy;
- linia 735 – zmiana trasy na terenie Tarnowskich
Gór poprzez włączenie do obsługi rejonu kopalni
zabytkowej oraz uruchomienie kursowania linii w
dni wolne, wraz ze zmianą przebiegu trasy na terenie Miechowic i Stolarzowic;
- linia 788 – zmiana trasy w centrum Mysłowic.
Wszystkie kursy zostały skrócone do przystanku
Mysłowice Towarowa. Dotychczas część kursów
wydłuŜona była do przystanku Mysłowice Rzemieślnicza Pętla;
- linie 11, 911, 44 i 76 – zmiana typu taboru z C na
B w soboty;
- linie nr 14, 127, 183 i 280 – zmiany stanowisk odjazdowych na dworcu autobusowym w Bytomiu;
- autobusy nocne N-4, N-29, N-32, N-33, N-37, N48, N-88, N-X (obsługiwane przez PKM Sosnowiec) oraz N-12, N-14, N-21, N-81 (obsługiwane
przez PKM Katowice) – termin wprowadzenia
ograniczeń został przesunięty na 16 kwietnia
wskutek protestów związków zawodowych;
- autobusy nocne N-1, N-6, N-11 – ograniczenie
kursowania. Kursują jedynie w nocy z piątku na
sobotę oraz z soboty na niedzielę.
Do wyliczenia zmian w komunikacji nocnej naleŜy
się kilka słów komentarza. Jako przyczynę zmian w
komunikacji nocnej KZK GOP podaje brak dotacji z
Samorządu Województwa oraz niski stopień wykorzystania linii. Tymczasem jednym z największych
zastrzeŜeń, jakie moŜna mieć do komunikacji nocnej, jest w wielu przypadkach całkowity brak informacji o takowej na przystankach autobusowych,
bądź teŜ informacja niepełna lub niewłaściwa. Ponadto nie została przez długi czas wyjaśniona kwestia dostępności niektórych linii dla pasaŜerów –
przykładem jest większość autobusów nocnych
PKM-u Sosnowiec, które funkcjonują na zasadzie
przewozów pracowniczych, a były liniami organizowanymi przez KZK GOP.
Zmiany w komunikacja tramwajowej:
- linia 3 – w dni robocze obsługiwana jest solówkami, ponadto w niedziele i święta kursuje przez
cały dzień z częstotliwością 30-minutową;
- linia 4 – w niedziele i święta do godziny 9 kursuje

z częstotliwością 30-minutową;
- linia 5 – zmiana częstotliwości kursowania w dni
robocze w godzinach szczytu z co 20 na co 10
minut. Pomysł uruchamiania na tej trasie pojedynczych wagonów co 20 minut okazał się wybitnie nietrafiony;
- linie 8 i 18 – korekta rozkładu jazdy;
- linia 9 – zwiększenie ilości pociągów obsługiwanych pojedynczymi wagonami typu 105N oraz
podmiany w dni robocze wszystkich składów na
solówki w godzinach wieczornych;
- linia 10 (dawne PN-100) – ograniczenie ilości
kursów. Obecnie pozostały juŜ tylko 2 pary;
- linia 19 – zmiana taboru z podwójnego na pojedynczy (wyjątek stanowią dwie poranne pary kursów) i częstotliwości z co 10 na co 7–8 minut
oraz ograniczenie częstotliwości kursowania w
niedziele i święta w godzinach przedpołudniowych;
- linia 29 – ograniczenie częstotliwości kursowania
z co 30 na co 60 minut w niedziele i święta do
godziny 9;
- linia 30 – ograniczenie ilości kursów w dni robocze: średnio 2 pary na godzinę przy nieregularnej
częstotliwości. Ponadto dosyć ciekawe rozwiązanie zostało wprowadzone na tej linii w soboty –
otóŜ linię 30 obsługują pociągi linii 5 kursujące w
relacji Bytom Plac Sikorskiego – Biskupice Pętla,
oznakowane w tym kierunku jako linia 30 (w
przeciwnym kierunku jako linia 5);
- PN-201, PN-202, PN-203 i PN-205 – zawieszenie
kursowania. Dla pracowników zostały uruchomione przez ZKT-1 dwa pociągi nocne personalne.
Na terenie GOP-u został więc juŜ tylko jeden pociąg nocny – PN-204. Kursuje on na trasie Będzin
Zajezdnia – Huta Katowice. Nieoficjalnie wiadomo,
Ŝe utrzymał się on z dwóch powodów: najmniejsza
praca przewozowa oraz największa ilość pasaŜerów w porównaniu z innymi pociągami nocnymi.
Pozostałe pociągi nocne zostały włączone w strukturę dziennych linii. ZałoŜenie reformy polegające
na stworzeniu czytelnego systemu nocnej komunikacji tramwajowej, opartego na trasach linii dziennych, nie zostało zrealizowane – kursy nocne w
róŜnym stopniu pokrywają się z trasami linii dziennych.
Andrzej Soczówka
Poznań

JuŜ prawie 200 PO
Blisko 3 lata mijają od rozpoczęcia wydawania
białych tablic rejestracyjnych. Patrząc na przejeŜdŜające samochody, moŜna niekiedy odnieść wraŜenie, Ŝe większość tablic to właśnie tego typu „blachy”. RównieŜ MPK w Poznaniu idzie z duchem
czasu i czarne, stare tablice, zastępuje nowymi o
kontrastowym kolorze. JuŜ blisko 2/3 autobusów liniowych jest wyposaŜonych w tablice nowego typu.
Z 298 autobusów białe ma bowiem 194. Nowe numery rejestracyjne mają między innymi wszystkie
Solarisy U18, większość U12 i wszystkie MAN-y
trzeciej generacji. Oprócz nowych pojazdów, tablice
te posiadają równieŜ najstarsze wozy, np. wszystkie
DAF-y MB200, a takŜe zdecydowana większość
ikarusów. Ciekawostką jest fakt, Ŝe równieŜ kaŜdy
ze skasowanych niedawno zemunów był w momencie kasacji posiadaczem białego prostokącika
na zderzaku.
Tablice rejestracyjne są chyba prawie tak stare
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jak same pojazdy. Co ciekawe, proces wymiany ze
starszych na nowe w MPK jest prawdopodobnie
równie stary. Kiedyś wymieniano tablice z 2 literowych na trzyliterowe, później (na początku lat 90.) z
tzw. państwowych (3 litery + jedna na końcu np.
PNA 088H) na „ogólne” (np. PZY 0023). Teraz (od
2000 roku), kiedy prawie wszystkie były ogólne, zaczęto wymianę teŜ na ogólne, z tym Ŝe białe (np.
PO 20005).
W tej chwili w MPK są wciąŜ trzy-cztery typy tablic rejestracyjnych. Pierwszy z nich to najstarszy
(ten tzw. państwowy), który obecnie jest reprezentowany jedynie przez Jelcza M11 nr 1409 (POG
378B), choć istnieje kilka łudząco podobnych (np.
PZS 663P), które pochodzą z okresu 1997–2000 i
są tablicami ogólnymi, a swój „państwowy” wygląd
zawdzięczają ograniczonej ilości kombinacji czterocyfrowych. Drugi jest typ „czarny ogólny” (np. PWW
1013) i wreszcie trzeci – ogólny biały (np. PO
14737), z którego równieŜ wyodrębnił się nieco inny
podtyp, z literą na ostatniej pozycji (np. PO 0069F).
Małą „tablicową ciekawostką” była pierwsza rejestracja wozu 1042 (biała POZ H831). Była to tzw.
rejestracja powiatowa, co oznaczało, Ŝe pojazd ten
nie mógł być własnością MPK. I faktycznie, był on
przez pierwsze pół roku w posiadaniu MAN-a z
Tarnowa Podgórnego.
Nawet tak nieistotne rzeczy jak tablice rejestracyjne mogą dzielić się na róŜne typy i podtypy.
Ładna nowa tablica i numer niejednokrotnie mają
wpływ na ogólny wizerunek pojazdu. No, przynajmniej „wpływik”.
Grzegorz Narkiewicz
Szczecin

Autobusy niskopodłogowe
w Szczecinie
W latach 90. poprzedniego stulecia dostrzeŜono
problem dostępności pojazdów komunikacji miejskiej dla osób niepełnosprawnych. Wysokie dwa lub
trzy stopnie sprawiają często wiele trudności starszym osobom, zaś dla osób na wózkach inwalidzkich są nie do pokonania. Wychodząc naprzeciw
potrzebom społecznym, producenci taboru komunikacji miejskiej zaczęli konstruować pojazdy niskopodłogowe. Wejście ogranicza się do jednego
schodka, a dodatkowo montowana jest specjalna
pochylnia, po której wózek inwalidzki moŜe wjechać
do środka. Pochylnia ta nie jest potrzebna, jeśli peron przystankowy zostanie odpowiednio podniesiony na wysokość podłogi pojazdu.
Niewątpliwą zaletą niskiej podłogi jest udostępnienie pojazdów komunikacji miejskiej dla osób niepełnosprawnych, ale takŜe znaczne ułatwienie dla
osób kalekich, poruszających się o kulach oraz dla
matek z dziećmi w wózkach. Niedogodnością dla
producentów jest konieczność przeprojektowania
konstrukcji pojazdu, z czym niektórzy poradzili sobie doskonale. Dla nabywców największym utrudnieniem moŜe być stan dróg, po których porusza
się wspomniany tabor.
Przedsiębiorstwa komunikacyjne w całej Polsce
nabywają tabor niskopodłogowy, zarazem odnawiając mocno zdekapitalizowany majątek. Jedne miasta czynią to szybciej, inne wolniej. Niektóre miasta,
jak Bydgoszcz i Kraków, wycofały juŜ całkowicie z
eksploatacji Jelcze M11 oraz Ikarusy 260. Niezaprzeczalny bowiem jest fakt, Ŝe kupno nowoczesnego taboru w miejsce wysłuŜonego moŜe spowodować radykalne obniŜenie kosztów eksploatacji, a
3

szczególnie kosztów napraw, remontów i przestojów.
W Szczecinie nie ma ani jednego tramwaju niskopodłogowego. Natomiast pierwszy niskopodłogowy autobus pojawił się w 1996 roku w zajezdni
Dąbie. Był to Jelcz M121MB. Od tego czasu nowe
autobusy niskopodłogowe kupowało tylko SPPK w
Policach. W 1998 r. dotarły pierwsze MAN-y
NG312, a w następnym roku MAN-y NL222. Do
dnia dzisiejszego SPPK zakupiło 21 MAN-ów róŜnych typów i jednego mikrobusa marki Jelcz
M081MB, który jest eksploatowany na linii powiatowej w Policach.
Wprawdzie w szczecińsko-polickiej komunikacji
59% (154 z 261 sztuk) taboru autobusowego ma
poniŜej 9 lat, to tylko 33 pojazdy są niskopodłogowe. Stanowi to niecałe 13% ogólnej liczby autobusów. Na uwagę zasługuje fakt, Ŝe dopiero w ubiegłym roku w Szczecińskim Przedsiębiorstwie Autobusowym Klonowica pojawiły się pierwsze autobusy
niskopodłogowe.
Kilka obserwacji podróŜnych niepełnosprawnych

Z

k r a j u

Berlin
Tabor
A Jest juŜ cała nowa dostawa solarisów dla BVG
– 10 U18 (2851–2860) i dwa U12 (1250 i 1253).
Tymczasem Solaris U12-1251 pojechał na prezentację do Wuppertalu.
A BVG skreśliło ze stanu pierwszego piętrusa typu DN (z 1995 r.) numer 3085 po szkodach wywołanych poŜarem silnika.
Magazyn 995
25.03. Około godziny 13:07 doszło do wypadku
dwóch pociągów metra linii U6 przed stacją KurtSchumacher-Platz. Na wyjeŜdŜający na trasę z
prędkością 25 km/h pusty skład najechał podąŜający z bocznego toru od strony Alt Tegel pociąg z 80
pasaŜerami. Doszło do wypadnięcia wagonów z
szyn. W wyniku kolizji 8 osób zostało rannych.
Prawdopodobną przyczyną wypadku było zlekcewaŜenie czerwonego sygnału przez motorniczego
składu z pasaŜerami. Do czasu usunięcia szkód
(przez 2 dni) między stacjami Alt Tegel i Leopoldplatz kursowała autobusowa komunikacja zastępcza obsługiwana przez 20 wozów przegubowych.
Marcin Czech

Bielsko-Biała
Tabor
A Z warsztatów Motorenu po trzech miesiącach
wyjechał po NG ikarus 280.37-006. Podobnie jak
jego rówieśnik remontowany był z zachowaniem
części właściwych oryginałowi. Nieoryginalne są jedynie laminaty i wykładzina podłogowa (z Jelcza)
oraz blacha riflowana na stopniach. Jest to drugi po
010 wyremontowany bielski IK280.37. Po zakończeniu jego remontu na warsztat trafił IK280.37001, a 007 jest mniej więcej w połowie remontu.
Wracając do IK280-010: na jego biało-czerwone
malowanie naklejono niestety reklamę oraz (w miesiąc po zakończeniu remontu!) wymieniono boczne
okna z odsuwanych na odchylane (znane z bielskich i kieleckich IK280.70E). Nie wiadomo, czy i
kiedy takie okna otrzyma 006 i inne remontowane
4

uzmysławia dopiero potrzebę wprowadzenia tego
typu taboru. Mając pomoc drugiej osoby, nie mają
problemu, aby dostać się do niskopodłogowego pojazdu. Jak dotąd widziałem 4 takie przypadki, z
czego 3 w ciągu ostatnich 2 miesięcy.
Pierwszy przypadek to – jak przypuszczam – test
obsługi pochylni przez podstawione osoby. Działo
się to niedługo po wprowadzeniu do eksploatacji
Jelcza M121MB. Po krótkiej debacie osoba prowadząca wózek i kierowca chwycili wózek za kółka i
wnieśli do środka, choć wyraźnie groziło to urwaniem części wózka. Dwa razy widziałem wózki inwalidzkie podróŜujące MAN-em NG312. Zupełnie
niedawno zaobserwowałem, Ŝe tyłem moŜna wciągnąć wózek nawet do stodwójki! Ten ostatni przypadek pozwala przypuszczać, Ŝe tabor wysokopodłogowy nie jest tak niedostępny, jak się wydaje.
Niemniej jednak wsiadanie do niskopodłogowych
pojazdów jest łatwiejsze dla wszystkich pasaŜerów,
nawet tych sprawnych.
Zestawienie niskopodłogowych autobusów w
Szczecinie zawiera poniŜsza tabela.

i

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe
Klonowica
MAN NL223
nr 1201–1205 rok prod. 2002
Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe
Dąbie
Jelcz M121MB nr 2650
rok prod. 1996
MAN NL223
nr 2201–2205 rok prod. 2002
Szczecińsko Polickie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne
Jelcz M081MB nr 602
rok prod. 2001
MAN NL222
nr 3011–3015 rok prod. 1999
MAN NL222
nr 3016
rok prod. 2000
MAN NL223
nr 3017–3018 rok prod. 2000
MAN NL223
nr 3019
rok prod. 2001
MAN NL313
nr 3020–3024 rok prod. 2002
MAN NG312
nr 749–753 rok prod. 1998
MAN NG312
nr 754
rok prod. 1999
MAN NG313
nr 755
rok prod. 2001
Jacek Kalicki

ś w i a t a

z e

IK280.37.
A Ofiarą solarisów padł Jelcz M11-680 z 1988 roku. Tym samym w MZK pozostały 23 z 48 „migów”
(3 szt. z 1987, 15 szt. z 1988 i 5 szt. z 1989 roku).
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
autobusy
006 malowanie malowanie Po NC
miejskie
miejskie
(stare)
(nowe)
010 malowanie Dziennik
miejskie
Zachodni
(stare)
029 Marbet
zielono-biały podkład
061 Ceresit
Ceresit
nowa wersja
693 Polskie
malowanie KsiąŜki Te- miejskie
lefoniczne (nowe)
Z notatnika mechanika
numer
typ
koniec
rodzaj
pojazdu pojazdu
napr.
naprawy
autobusy
006 IK280.37
03.2003 NC
Paweł Adamus

Brzesko
Rozmaitości
A W tegorocznym budŜecie gminy Brzesko znalazł się zapis o przeznaczeniu 300 tys. zł dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Brzesku.
Obecnie trwa dyskusja, czy lepiej te pieniądze
przeznaczyć na zakup nowego miejskiego autobusu (najprawdopodobniej w grę wchodzi Autosan
A10-10), czy teŜ na remont generalny trzech kilkunastoletnich juŜ pojazdów (przewaŜnie Autosany
H9-35 i Jelcze PR110M). Znając polskie realia, zapewne zostanie wybrana ta druga opcja i w tym roku kilka wyeksploatowanych pojazdów uda się w
podróŜ do Solca Kujawskiego, Słupska czy Iławy,
aby móc jeszcze przez kilka lat wozić mieszkańców. Obecnie stan taboru MPK wynosi 17 autobu-
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sów.

InfoBus, http://www.infobus.com.pl/

Chełm
Tabor
A Na linii 13, obsługiwanej przez podwykonawcę
Chełmskich Linii Autobusowych, pojawił się Ikarus
280. ChociaŜ właściwie jest to juŜ Ikarus 260, bo
wycięto z niego przegub i przyspawano tylne drzwi.
Jest to pewna odmiana dla pasaŜerów, bo oprócz
jeszcze jednego Ikara 260, pozostali podwykonawcy nadal obsługują linie autosanami H9-35.
Rafał Tarnawski

Chrzanów
Rozmaitości
A W marcu Związek Komunalny Komunikacji
Międzygminnej w Chrzanowie wprowadził podwyŜki
cen biletów na liniach lokalnych (maksymalnie do
20 procent w zaleŜności od czasu jazdy) oraz na liniach regionalnych (od 18 do 40 procent). Przyczyn
wzrostu cen jest kilka. NajwaŜniejsze z nich to
zmieszenie wpływów ze sprzedaŜy biletów (w 2002
r. wyniosły one 6,85 mln złotych i były o 168 tysięcy
złotych mniejsze niŜ w 2001 r.) oraz ograniczenie o
około 700 tysięcy złotych dotacji od gmin: Chrzanowa, LibiąŜa i Trzebini. W tym roku Związek planuje uzyskanie dochodu z tytułu sprzedaŜy biletów
rzędu 7,3 mln zł zlecając zadania przewozowe na
poziomie 4,13 mln wozokilometrów. Przy okazji informujemy, Ŝe w lutym Związek Komunalny Komunikacja Międzygminna w Chrzanowie wypowiedział
umowę MZK Oświęcim na obsługę linii 22, jedynej
na trasie Gromiec – Oświęcim. Powodem są zbyt
wysokie, jak dla ZKKM, koszty funkcjonowania tej
linii, czyli 1,26 zł za wozkilometr! Gmina LibiąŜ dopłaca do niej tylko 0,80 zł/wzkm i w tej sytuacji
Związek musi dokładać około 0,46 zł do kaŜdego
wozokilometra. Obecnie ZKKM szuka tańszego
przewoźnika na tę trasę.
InfoBus, http://www.infobus.com.pl/

Częstochowa
Rozmaitości

A 24 marca, ku wielkiemu zaskoczeniu pasaŜerów, na szczytowe 22/04 wyjechał przegubowy Ikarus 280 o numerze 319. Autobusy tego typu pojawiały się bardzo sporadycznie na tej linii, ale od ponad 10 lat linia ta była obsługiwana wyłącznie przez
autobusy krótkie, być moŜe dlatego, Ŝe pętla w Kiedrzynie zupełnie nie jest przystosowana do wykręcania przez długie autobusy.
T Po niedawnych wymianach zwrotnic na pętli
Kiedrzyńska przyszła kolej na aleję Niepodległości,
czyli zwrotnice przy wjeździe do zajezdni. W nocy z
4 na 5 kwietnia remontowana była zwrotnica wyjazdowa w kierunku Kucelina. Rolę nocnych tramwajów przejęły więc dwa krótkie autobusy.
Janusz Karlikowski, Jakub Lubaszewski

Elbląg
Rozmaitości
T W związku z budową marketu Leclerc została
zaplanowana przebudowa torowiska w ulicy Grunwaldzkiej. Ulica ta ma być poszerzona, a tory tramwajowe mają być przeniesione na środek. Zostaną
takŜe zbudowane wysepki przystankowe dla pasaŜerów. Przebudowa torowiska ma się rozpocząć w
maju i potrwać około czterech miesięcy. Sfinansują
ją Tramwaje Elbląskie.
Wojciech Lemański

Gdańsk
Tabor
A Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku planuje w tym roku remont generalny dwóch autobusów przegubowych Ikarus 280 i jednego Ikarusa
260. Łączny koszt ich odnowy wyniesie około 500
tys. zł. Ponadto Zarząd Miasta Gdańsk przymierza
się do zakupu w tym roku 7 szt. niskopodłogowych
autobusów miejskich. Przypomnijmy, Ŝe w zeszłym
roku do Gdańska trafiły 23 nowe autobusy niskopodłogowe marki MAN (20 szt. NL263 i 3 szt. NG
313), których zakup został sfinansowany w ramach
kredytu z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.
InfoBus, http://www.infobus.com.pl/
SKM Z Mińska Mazowieckiego z naprawy rewizyjnej połączonej z modernizacją powrócił EN571718. Otrzymał wandaloodporne siedzenia, identyczne do tych stosowanych w autobusach i tramwajach oraz uchylne okna typu autobusowego. Całkowicie zdemontowane zostały półki na bagaŜ. Niestety, ze względów finansowych nie zdecydowano
się na inne usprawnienia. Miały to być m.in. oświetlenie zabudowane w sufit oraz wyświetlacze pikselowe. SKM planuje zmodernizować ogółem 18
sztuk EN57. NaleŜy więc mieć nadzieję, Ŝe kolejne
egzemplarze zostaną zmodernizowane w pełnym
zakresie.
Linie
A W związku z pracami drogowymi na odcinku ul.
Warszawskiej zmienione zostały trasy autobusów
linii: 118, 155, 162, 174, 175, 255, N1, N4. WyŜej
wymienione linie kursują objazdem przez ulicę Kielecką, na której umieszczono tymczasowe przystanki. Objazdy potrwają około miesiąca.
Wojciech Lemański

Gdynia
Tabor
A Dnia 24.02. odbyło się przekazanie do eksploatacji nowego autobusu miejskiego Scania OmniCity. „Uśmiechnięty” autobus zakupiony przez Ornowski Travel będzie obsługiwał gdyńską linię nr
181. Uroczystość odbyła się w obecności przed-

stawicieli władz miasta, kierownictwa Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni oraz kierownictwa Scania Polska. Pierwszy w Gdyni nowoczesny autobus
marki Scania został wyprodukowany w fabryce
Scania-Kapena w Słupsku, jednej z trzech europejskich fabryk koncernu Scania (obok Silkeborg i
Sankt Petersburga) wytwarzających autobusy miejskie. Właścicielem pierwszego w Gdyni autobusu
OmniCity jest istniejąca od 1998 roku prywatna firma przewozowa Ornowski Travel (właścicielką firmy jest Joanna Ornowska). Obecnie firma posiada
cztery autobusy wykorzystywane przede wszystkim
w komunikacji miejskiej, które obsługują trasy naleŜące do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni
oraz bezpłatną linię dla klientów Ikea w Gdańsku.
Ornowski Travel wywodzi się z istniejącej od 1984
roku znanej na wybrzeŜu firmy M&O – Zbigniew
Ornowski, zajmującej się transportem i spedycją
międzynarodową. Od początku działalności M&O
specjalizuje się w przewozach na kierunku niemieckim, belgijskim oraz holenderskim. W ciągu niemal
20 lat działalności firma M&O wypracowała stabilną
pozycję na rynku, zdobywając zaufanie wielu renomowanych firm. Światowa premiera miejskiego niskopodłogowego autobusu OmniCity miała miejsce
w połowie 1997 r., a w Polsce w maju 1998 r. podczas Międzynarodowych Targów Motoryzacyjnych
w Poznaniu. W odróŜnieniu od innych pojazdów tego typu, autobusy OmniCity charakteryzują się
przede wszystkim aluminiową konstrukcją nadwozia
i nowatorską stylistyką przedniej ściany, co zapewniło im miano „uśmiechniętych autobusów”. W pojeździe zastosowano wiele nowoczesnych rozwiązań technicznych, do których naleŜą m.in.: zwiększone moŜliwości przewozowe (większa pojemność
pasaŜerska dzięki niewielkiej masie własnej); ułatwione mycie pojazdu oraz czyszczenie wnętrza
dzięki eliminacji ostrych krawędzi, płaskiej podłodze
pozbawionej podestów (siedzenia mocowane są do
ścian bocznych); zastosowanie komputerowego
systemu diagnostycznego; hamulce tarczowe na
obu osiach sterowane są 3-obwodowym układem
pneumatycznym z systemem ABS; przedział silnikowy wyposaŜony w detektor dymu i ognia oddzielony ścianą ognioodporną od przestrzeni pasaŜerskiej.
InfoBus, http://www.infobus.com.pl/
Tr Po trwającym prawie półtora roku postoju (od
września 2001) wyjechał po naprawie powypadkowej przeprowadzonej w warsztatach PKT Gdynia
trolejbus PNTKM/Jelcz 120ME o numerze taborowym 3374 (rok prod. 1998). W ramach remontu
wyprostowano kratownicę i zwichrowane pudło, ponadto zamontowano nowe wnętrze. Po wypadku
nie planowano przywracania tego trajtka do Ŝycia i
wówczas podjęto decyzję o zdemontowaniu wyposaŜenia i zamontowaniu wszystkich elementów do
remontowanego trolejbusu KPNA/Jelcz 120MTE3366. Tak więc 3374 otrzymał nowe podsufitki, poręcze malowane proszkowo na kolor Ŝółty, wykładziny antypoślizgowe, fotele Astromal, nową kabinę
i jej wyposaŜenie... a takŜe w ramach polepszania
standardu wyświetlacze PIXEL Light.
Tr Naprawa główna trolejbusu KPNA/Jelcz
PR110E-3326 (rok prod. 1987) w warsztatach postawionego w stan likwidacji PNTKM Trobus dobiega końca. Pojazd jest juŜ wylakierowany i za kilka
tygodni naleŜy spodziewać się go na linii.
Linie
Tr 17.03. zostanie – podobnie, jak w roku ubiegłym – zamknięta ulica Świętojańska w ramach
przeprowadzonego II etapu remontu kapitalnego
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ulicy od świrki i Wigury do Piłsudskiego. Planowane
zakończenie robót to 30.11. W tym czasie zawieszona zostanie na tej ulicy normalna komunikacja
miejska, a wprowadzona zostanie tymczasowa –
zastępcza, obsługiwana minibusami. Trolejbusy linii
21 i 23 dojeŜdŜać będą odpowiednio do Dworca i
Stoczni przez ulicę Warszawską, a linie 22 i 30 zostaną poprowadzone przez 10 Lutego. Nocna komunikacja standardowo kursująca Świętojańską
zostanie poprowadzona przez Władysława IV.
Rozmaitości
Tr Tegoroczne modernizacje sieci trakcyjnej posuwają się do przodu. Kończony jest remont Węzła
Działdowska, czyli skrzyŜowania ulic Morskiej z
Chylońską, gdzie pozostała do zamontowania
wyłącznie juŜ czeska zwrotnica sterowana drogą
radiową. Remont pętli w Orłowie przy ulicy
Przebendowskich jest w stadium początkowym –
stoją juŜ zakotwione wszystkie nowe słupy trakcyjne.
Marcin Połom

GOP
Linie
A Ze względu na przebudowę skrzyŜowania ulic
KuŜaja, Sikorskiego, Nałkowskiej i Artura w Radzionkowie, od 27.03. do 17.04. autobusy linii 73,
94, 173, 608 i 708 kursują objazdem ulicami Obwodową, Północną, Strzelców Bytomskich (w Bytomiu)
i Objazdową, Północną do KuŜaja (w Radzionkowie). Nie są obsługiwane przystanku Rojca Szarlejka n/Ŝ, Rojca Kopalnia i Rojca Wtórmet n/Ŝ. Linia
174 natomiast w kursach do przystanku Rojca Kopalnia skrócona została do przystanku Radzionków
Targowisko.
A 26 marca 2003 r. zakończył się remont ulicy
Knurowskiej w Gliwicach; linie 8, 8bis, 58, 58bis,
194, 236, 636, 648 i 710 powróciły na swoje stałe
trasy.
A W związku z rozpoczęciem prac kanalizacyjnych oraz wykonywaniem nowej nawierzchni na
odcinku ulicy Kosynierów w okolicy skrzyŜowania z
ul. Dmowskiego w Sosnowcu, od dnia 01.04. linie
autobusowe 182 i 622 do odwołania skierowane
zostały na trasę objazdową, przebiegającą ulicami:
Dmowskiego, Wiosny Ludów i drogą tymczasową z
wyjazdem na ulicę Kosynierów w okolicy osadników
wód dołowych KWK Porąbka-Klimontów.
A T 29.03. na Stadionie Śląskim w Chorzowie
odbył się mecz piłkarski Polska – Węgry. Z tej okazji uruchomionych zostało 13 pociągów specjalnych
obsługiwanych taborem 2×105N, które dowoziły i
odwoziły kibiców na trasach Katowice Plac Wolności – Chorzów Stadion Śląski i Bytom Plac Sikorskiego – Chorzów Stadion Śląski. Ponadto na liniach 6/41 zastąpiono wagony 116Nd (oraz jedyną
solówkę 105N) składami 2×105N. Dwa składy
2×105N pojawiły się równieŜ niespodziewanie na linii 12 (ostatni raz dwa składy kursowały tam co
najmniej kilka lat temu). Na linii 11 kursowały same
stodwójki, a wieczorem wyjechały jeszcze dodatkowo cztery składy (z tego dwa zastąpiły stodwójki). Autobusy linii przyspieszonych 820, 830
i 840 obsługiwały dodatkowo przystanek Chorzów
AKS, a na linii 830 pojawiły się autobusy przegubowe.
Rozmaitości
T Z dniem 01.04. przestał istnieć Zakład Komunikacji Tramwajowej nr 4 w Gliwicach. Przekształcony
został w oddział Zakładu Komunikacji Tramwajowej
nr 3 w Bytomiu. Powodem jest trwająca restrukturyzacja spółki Tramwaje Śląskie oraz obniŜanie kosz5

tów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pracę straciły 22 osoby z administracji zakładu.
Jakub Jackiewicz, Andrzej Soczówka

Irkuck
Magazyn 995
29.03. O godzinie 5 rano (według czasu lokalnego) zapalił się gmach administracyjny zajezdni
tramwajowej, gdzie równieŜ znajduje się Miejski
Urząd Tramwajowo-Trolejbusowy i wydział milicji
drogowej miasta. Wszystkie wagony zostały z zajezdni ewakuowane. PoŜar groził takŜe wybuchem
podstacji akumulatorowej, która równieŜ znajduje
się na terenie zajezdni.
Valery Tikhonov

Iwanowo
Magazyn 995
29.03. śaden autobus nie wyjechał rano na linie w
mieście i okolicach. Przyczyną był kompletny brak
paliwa w miejskim przedsiębiorstwie komunikacji,
spowodowany tym, ze nie otrzymało ono w naleŜytym terminie zapłaty od władz miasta i rejonu za
przewóz osób uprawnionych do ulg. Problem jednak okazał się moŜliwy do rozwiązania: odpowiednie środki finansowe znalazły się niemal błyskawicznie i ruch autobusów wznowiono po południu.
Sytuacja stanie się przedmiotem „ścisłych badań”
miejskiej administracji.
Valery Tikhonov

Kraków
Tabor
A Doczekaliśmy się! Nowe Scanie OmniCity
CN94UA 6x2/2 w ilości 5 (PE191–195) sztuk zasiliły
dzisiaj krakowskie linie autobusowe. Według słów
kierownictwa mają być skierowane na takie linie jak:
105, 124, 152, 172 i 444. W związku z tym zaszły
pewne zmiany w obsłudze taborowej innych linii,
np. po trzyletniej przerwie na linię 159 powróciły
Jelcze M181MB (w 2000 r. obsługiwały tę linię w
soboty jeszcze jako stacjonujące w zajezdni Bieńczyce). Wracajmy do Scani. Dzień wcześniej,
31.03., doszło do oficjalnej ceremonii „namaszczenia” nowych autobusów. Wzięli w niej udział kierownictwo MPK Kraków i prezydent miasta. Kontrastem dla tych nowoczesnych pojazdów stal się
pięknie odrestaurowany na 75-lecie komunikacji autobusowej w Krakowie (2001 rok) Jelcz 272 MEX
numer 341, który jest jeŜdŜącym eksponatem muzealnym. W związku z wprowadzeniem do ruchu 5
nowych autobusów, ze stanu zostanie skreślonych
4 lub 5 Ikarusów 280.
Linie
A Od 29.03. linia 112 została skrócona do przystanku Tyniec, poniewaŜ ul. Bogucianka zostanie
wzbogacona o kanalizację. RównieŜ od 29.03. na
ul. Ojcowską zawitają zmechanizowane brygady
drogowe. Linia 118 pojedzie w dalszym ciągu z
Nowego Kleparza do Bronowic Wielkich, z tym, Ŝe
ulicami Jasnogórską i Chełmońskiego; linia 120 na
trasie Nowy Kleparz – Bronowice Wielkie bez
zmian, a następnie pojedzie Ojcowską, Chełmońskiego i Jasnogórską. Linie omijają ul. Radzikowskiego i część Ojcowskiej.
T W dniach 12 i 13.04., w związku z remontem
nawierzchni na torowisku na Moście Grunwaldzkim,
zmienionymi trasami będą kursować linie 18, 19 i
22. Pojadą one ulicami Krakowską, Kalwaryjską i
Wadowicką. Zostanie takŜe uruchomiona zastępcza
linia autobusowa 318 na trasie: Łagiewniki – BroŜka
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– Kapelanka – Monte Cassino – Dietla – Stradom.
Autobusy tej linii będą się zatrzymywać w rejonie
przystanków tramwajowych, z wyjątkiem przystanków Orzeszkowej (w obu kierunkach) oraz BroŜka
(w kierunku Łagiewnik). TakŜe w związku z powyŜszym remontem w dniach 7–13 kwietnia przystanek
Most Grunwaldzki dla linii 128 i 609 w kierunku ul.
Dietla zostaje przeniesiony za rondo Grunwaldzkie
(przed wjazdem na most).
T W dniach 11 i 12.04., z okazji obchodów Dni
Ziemi, uruchomiona zostanie linia specjalna 45, obsługiwana tramwajem niskopodłogowym NGT6. Jej
trasa to: Pl. Wszystkich Świętych – Franciszkańska
– Straszewskiego – Podwale – Dunajewskiego –
Basztowa – Dworzec Główny – Westerplatte –
Poczta Główna – Starowiślna – Grzegórzecka –
aleja Pokoju – alej Jana Pawła II – Plac Centralny.
Powrót po tej samej trasie do Poczty Głównej, a
następnie ul. św. Gertrudy i Dominikańską do pl.
Wszystkich Świętych. Linia będzie kursowała w godzinach 9–17, a przejazd nią będzie bezpłatny.
Rozmaitości
! W połowie kwietnia ukaŜe się w sprzedaŜy
drugie wydanie rozkładu jazdy wszystkich linii
tramwajowych i autobusowych MPK Kraków. Nie
będzie to jednak, tak jak poprzednio, gruba ksiąŜka,
tylko segregator, dzięki czemu będzie moŜna na
bieŜąco wymieniać nieaktualne rozkłady. Przewidywana cena to 15 zł.
T Jak donoszą masmedia, w tym roku oczywiście
nie zostaną wykonane wszystkie roboty w zakresie
remontów torowisk. Oprócz remontu kompleksowego ul. Kalwaryjskiej (torowisko z siecią trakcyjną,
jezdnie, chodniki) być moŜe uda się jeszcze wymienić sieć trakcyjną w ciągu ul. BroŜka, Kapelanka, Monte Cassino. Przypomnijmy, Ŝe odcinek ten
(do Dębnik) został oddany do ruchu 22.07.1978 roku i od tego momentu nie był kompleksowo remontowany. Naprawy wymaga ponad 40 km torowisk, a
zostaną w tym roku wyremontowane niecałe 3 km.
Remontu nie mogą się doczekać torowiska w ul.
Igołomskiej, Mrozowej, Kocmyrzowskiej, wspomnianej BroŜka – Kapelanka – Monte Cassino. Pozostałe są w lepszym lub gorszym stanie.
Z pamiętnika lakiernika
Tabela przedstawia zmiany z marca 2003 roku.
numer poprzed. obecna
pojazdu reklama reklama
tramwaje
190 barwy zakł. Artresan
386+387 Apap
barwy zakł.
602+601 barwy zakł. Codipar
610+609 Ardo
barwy zakł.
616+617 Kerakoll
Plus GSM
634+635 Claudia/Naj barwy zakł.
639+638 barwy zakł. Dziennik
Polski
681+680 LG AGD
barwy zakł.
682 barwy zakł. Mitex
686+687 LG Flatron barwy zakł.
734+735 Grudnik
barwy zakł.
766+767 Claudia/Naj Klarin
782+783 barwy zakł. Codipar
804+807 Claudia/Naj barwy zakł.
839+840 TNT
barwy zakł.
841+842 TNT
barwy zakł.

uwagi
-

Paweł Paruch, Krzysztof Utracki

Lublin
Tabor
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Tr Trajtek 754 ponownie powrócił do szkolenia
młodych kierowców. Stara załoga tegoŜ poznała
zaś nowy pojazd, czyli 822 – jest on cały granatowy
z nową górą i niedawno opuścił halę NG.
Linie
A Od 24 marca na studenckiej linii 56, obok 2 autobusów prywatnych, pojawiły się 2 kolejne pojazdy
MPK. Zmianę wprowadzono na skutek bojkotu tej
linii przez studentów, którzy mieli dosyć niesumiennych i mało solidnych przewoźników prywatnych.
Rozmaitości
A W dniach 27–30 marca ostatni jelcz PR110M
(nr 2137) z MPK stał w miasteczku akademickim,
robiąc za wystawę wlepek. Decyzja o udostępnieniu
pojazdu przez MPK wydaje się kuriozalna, bo to
moŜe zachęcić ludzi do większego zanieczyszczania pojazdów komunikacji miejskiej.
Tr Sprostowanie. Katastroficzna wizja rozpadających się lubelskich słupów trakcyjnych z 30. numeru Przystanku zawiera oczywisty błąd: znajdują się
one na ulicy Głębokiej, a nie – jak podano – na Gołębiej. Za omyłkę Autora oraz Czytelników przepraszamy. Redakcja
Rafał Tarnawski, Maciej Zyśko

Łódź
Tabor
A W dniach 25–28 marca na linii 56 obsługiwanej
przez MPK-Łódź Sp. z o.o. testowany był Mercedes
Sprinter na niemieckich numerach rejestracyjnych
(AK KK 86). Pojazd posiada jedne drzwi oraz 14
miejsc siedzących (w tym 4 rozkładane) i 15 stojących. Na masce białego mercedesa umieszczono
logo MPK oraz napisy „MPK-Łódź Sp. z o.o.”. Wewnątrz przyklejono do szyby przebieg trasy i numer
linii. To pierwszy z serii testów małych autobusów w
łódzkiej spółce. Zgodnie z nową polityką prowadzoną przez aktualny zarząd firmy, na najmniej obciąŜonych liniach (w tym nocnych) mają się pojawić
autobusy tej klasy. Wkrótce testowane będą pojazdy innych marek, ale juŜ nie na linii 56, na której w
sezonie wiosenno-letnim zdecydowanie zwiększa
się frekwencja.
Linie
T O godzinie 0:00 w nocy z 31.03. na 01.04.
pierwszy raz z zajezdni spółki Tramwaje Podmiejskie (Brus) wyruszył na trasę tramwaj linii 43bis –
nocny. Tym samym, po 26 miesiącach przerwy,
reaktywowano w Łodzi nocną komunikację tramwajową. Linię utworzono staraniem władz Konstantynowa Łódzkiego i tramwaj kursuje na trasie Brus –
Konstantynowska – Legionów – pl. Wolności – Legionów – Konstantynowska – Brus – Konstantynów
– Brus, a w soboty i niedziele dojeŜdŜa aŜ do Lutomierska. W rozkładzie są 2 kursy: pierwszy o
wspomnianej godzinie 0:00, a drugi o 2:45. Czasy
przejazdu są krótsze niŜ w dzień, i tak np. odcinek
Brus – Zachodnia (na pl. Wolności nie ma przystanku) tramwaj pokonuje w 15 minut, zamiast w 18
jak w dzień. Jak na razie frekwencja w nocnym
tramwaju, delikatnie mówiąc, jest niska, ale duŜe
znaczenie ma tu jednak fakt, Ŝe uruchomieniu nocki
nie towarzyszył Ŝaden rozgłos. Władze TP biorą
pod uwagę nadanie linii w najbliŜszym czasie nowego, bardziej charakterystycznego numeru. Warto
dodać, Ŝe według tego samego rozkładu od wielu
lat kursował tramwaj słuŜbowy.
Łukasz Stefańczyk

Malbork
Linie
A MZK Malbork nadal będzie obsługiwało sztum-

skie linie autobusowe. Dotąd wszyscy byli zadowoleni z współpracy i nikt nie spodziewał się, Ŝe moŜe
coś ją w przyszłości zakłócić. Okazało się jednak,
Ŝe moŜe – MZK przekształcając się dwa lata temu
w spółkę prawa handlowego nie mogło w 2002 roku
tak po prostu „dostać” obsługi sztumskich linii (jak
to było do tej pory), tylko musiało się o nie ubiegać
na drodze przetargu nieograniczonego. I tu pojawił
się problem: wszyscy bowiem doskonale wiedzieli,
Ŝe gmina jest zadowolona z malborskiego przewoźnika i dlatego nikt nie chciał z nim konkurować.
Dwa pierwsze przetargi zostały uniewaŜnione z
powodu zbyt małej ilości ofert, dopiero wówczas
gmina skorzystała z trybu zapytania o cenę. Cała
sprawa zakończyła się w lutym br. i dopiero teraz
MZK moŜe juŜ spokojnie wliczyć do swojego budŜetu około 140 tys. zł za obsługę sztumskich linii.
InfoBus, http://www.infobus.com.pl/

Olkusz
Tabor
A Na liniach obsługiwanych przez miejscowy
PKM pojawił się nowy nabytek tejŜe firmy. Jest to
uŜywany Ikarus 260 nie ustalonego jak dotąd pochodzenia. Autobus od razu został pomalowany na
Ŝółto, zaś nazwę przewoźnika oraz numer taborowy
wykonano uŜywając obecnie obowiązującego szablonu.
Bartosz Mazur

Opole
Linie
A W poniedziałek 31 marca na trasę powróciła
sezonowa linia S łącząca Dworzec Główny z działkami przy ulicy Częstochowskiej.
A Od 01.04. – i bynajmniej nie jest to Ŝart primaaprilisowy – skrócona do pętli przy ul. Wschodniej
została linia 5. Do tej pory dojeŜdŜała ona kilka
przystanków dalej – do ul. Głogowskiej. Zmianą tą
zrozpaczone są muchy, które do tej pory na zawieszonym odcinku były w zasadzie jedynymi pasaŜerami. W dni wolne od pracy zawieszona zostaje linia 2, jednocześnie autobus do tej pory ją obsługujący zasili 17 (choć, niestety, tylko przez jedną
zmianę). Przypomnijmy, Ŝe 2 jest de facto skróconą
wersją 17. Dzięki wprowadzonej zmianie 2 i 17 nie
będą juŜ jeździć stadnie, a mieszkańcy wielkiego
blokowiska Malinka czy pacjenci Wojewódzkiego Centrum Medycznego będą się cieszyć linią
o częstotliwości „aŜ” 40-minutowej. Do tej pory
było to wszak ponad 80 minut. Drobnych korekt
doczekały się równieŜ linie 15 i B. Wszystkie te
zmiany naleŜy ocenić pozytywnie, czekamy na więcej!
! Z uwagi na malejące przychody ze sprzedaŜy
biletów, MZK zdecydowało się na zatrudnienie drugiej firmy kontrolującej bilety. Będzie to... Klub
Sportowy Gwardia Opola. Umowa z klubem podpisana została na 3 miesiące. Nowi, umundurowani
kontrolerzy powinni pojawić się w autobusach juŜ w
tym tygodniu.
Z pamiętnika lakiernika
numer
poprzed.
obecna
uwagi
pojazdu reklama
reklama
autobusy
124 podkład po Ŝółty
reklamie
150 miejskie
Champion 413 Emetal
miejskie
609 białe
Salome/
Paroc

MB Sprinter na pl. Dąbrowskiego w Łodzi. Fot. Łukasz Stefańczyk, 26.03.2003 r.
622 białe
623 białe

Coty
Coty

Marek Drewniak

Oświęcim
Tabor
A Informacja o zakupie przez MZK w tym roku
jednego autobusu okazała się błędna – Czytelników
przepraszamy. MZK ogłosiło bowiem przetarg na
zakup dwóch autobusów. Jednego małopojemnego
(mówi się tu o Autosanie H7-20.02) i drugiego
średniopojemnego (tu opcje są dwie: Jelcz L100 lub
120M albo Solbus). Termin realizacji przetargu wyznaczono na 31.07.
Linie
A Wkrótce nastąpi zmiana taboru na linii nr 5.
Obecnie kursuje tu Autosan H7-20.02. Jako nowy
autobus ma kursować Jelcz L100i. Zmiana spowodowana jest prośbą i apelami pasaŜerów.
A Prawdopodobnie w najbliŜszym czasie zostanie
skrócona trasa linii 22, która obecnie kończy kursy w
Gromcu. Po skróceniu miałaby ona kończyć w Bobrku. Powód: Chrzanowski ZKKM chce wypowiedzieć MZK umowę na świadczenie usług na tej linii.
Krzysztof Lączak

Płock
Linie
A 01.04. wprowadzono zmianę trasy linii 31 –
„wahadłowca” kursującego pomiędzy Orlenem a
osiedlem Skarpa, a teraz równieŜ osiedlem Winiary.
Do tej pory 31 nie miało swojej pętli na Skarpie i
jeździło objazdem ulicami: Łukasiewicza, Kobylińskiego, Dobrzyńską, Gałczyńskiego, Miodową i Łukasiewicza do Orlenu. Teraz z Winiar podąŜa trasą:
Szpital, Medyczna, Dobrzyńska, Gałczyńskiego,
Miodowa, Mościckiego, Dobrzyńska, Kobylińskiego,
Łukasiewicza i dalej do Orlenu. Jednak, jak to przy
zmianie, jednym lepiej drugim gorzej. Oto waŜny
przystanek Miodowa Pszczela na osiedlu Dobrzyńskim stracił połączenie z kombinatem. Mieszkańcy
osiedla muszą teraz biegać na Łukasiewicza albo
na przystanek przy komendzie policji na Miodowej.
Rozmaitości
! Wróciły ulgi 50% dla uczniów i emerytów, którzy do tej pory płacili za bilet jednorazowy 1,15 zł.
Teraz jest to 0,95 zł.
Jakub Putyra

Poznań
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Tabor
A Nienowe niskopodłogowe. Poznańskie MPK
rozpisało przetarg na zakup 4 dwunastometrowych i
6 osiemnastometrowych uŜywanych autobusów niskopodłogowych. Przypominamy, Ŝe ostatni tego
typu przetarg wygrały autobusy firmy MAN – NL223
i NL283.
A Zaraza się rozszerza. Reklamy nowego w Poznaniu typu, pokrywające półprzezroczystą folią tylną szybę, pojawiły się na solarisach 1334 i 1336. Z
„drobniutką” róŜnicą w porównaniu z wszystkimi
poprzednimi autobusami – reklama opuściła co
prawda tylną szybę, jednak przyjęła formę płachty
przymocowanej na burcie autobusu: zasłania
znaczną większość wysokości burty, a o szerokości
moŜemy powiedzieć jedynie tyle, Ŝe pokrywa cztery
okna. Na płachtach tych widnieją reklamy Coty Paris.
A T W wagonach RT6N1, kursujących przez
GTR od ostatniego poniedziałku, pojawiły się
dźwiękowe zapowiedzi przystanków, przez które
dotąd tatry nie jeździły liniowo. Są to: „Plim, plom...
Polanka, Kórnicka, Os. Lecha, Os. Czecha, śegrze
I, śegrze II, śegrze III, Rondo śegrze”. Podziwiamy,
Ŝe nie wybrano wariantu łatwiejszego i systemu po
prostu nie wyłączono. Jednak wariant niechlujny
obowiązuje przykładowo na autobusowych przystankach: Wilczak, os. Batorego I i II. W pierwszym
przypadku na wyświetlaczu jest „Wilczak”, a słychać „Wilczak I”, z kolei os. Batorego I zapowiadane jest prawidłowo, lecz wyświetla się „Os. Batorego”. Na Os. Batorego II widać teŜ „Os. Batorego”,
słychać zaś „os. Batorego I”.
T 03.04. liniową słuŜbę rozpoczął głogowski
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Sklep modelarski „Pantera”, ul.
Gąsiorowskich 3, tel. 866-46-42,
poleca modele:
- kolejowe,
- lotnicze,
- pancerne,
- inne.
W sklepie „Pantera” otrzymacie
bezpłatnie Przystanek.
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skład 244+243. Pierwszy dzień słuŜby spędził na
14/4. Skład ten jest pod kilkoma względami inny od
poprzednich po NG i modernizacji. Przykładowo:
pudła wagonów zostały wyremontowane w Zakładzie Naprawy Autobusów w Biskupicach Wlkp., a
nie w FPS; wagon wyposaŜony został w pikselowe
tablice zewnętrzne (2 duŜe i 2 małe) oraz 2 diodowe wewnętrzne, słuŜące do wyświetlania nazw
przystanków (po jednej w wagonie). Z wyświetlaczami współpracuje dźwiękowy system informacji
pasaŜerskiej, dzięki któremu kaŜdy przystanek jest
równieŜ zapowiadany przez głośniki. Nad wszystkim czuwa pokładowy komputer Intertraffic, znany z
autobusów. Konsola komputera została zlokalizowana w miejscu dawnej skrzynki sterowania kasownikami, dodajmy Ŝe identycznymi jak w autobusach. Niestety, system nie działa tak dokładnie, jak
powinien – zapowiadany przystanek nie zawsze
odpowiada właściwemu.
T Pierwszy wagon składu 180+179 „raczył był”
połamać swój charakterystyczny pantograf połówkowy typu OTK-2. Dziś „połówki” moŜemy spotkać
więc jedynie na RT6N1.
Linie
A Zakład Usług Komunikacyjnych Rokbus z siedzibą w Rokietnicy na zlecenie tamtejszego Urzędu
Gminy, umotywowanego wnioskami okolicznych
mieszkańców, uruchomił nową linię autobusową R2
łączącą poznańską pętlę PST Sobieskiego z Mrowinem. Autobusy z około godzinną częstotliwością
jeŜdŜą trasą: Poznań Piątkowo PST – Szeligowskiego – Kurpińskiego – Obornicka – Suchy Las –
Złotkowo – Sobota – Rokietnica – Napachanie –
Mrowino – Cerekwica - Przybroda. W zamian za to
zlikwidowano połączenie Przybrody – Ogrody.
Ogrody zyskają jednak połączenie z śydowem
przez Rokietnicę linią R3.
A Sezonowy pośpieszny znów na trasie. Linia P,
łącząca pętlę Kacza z Sierosławiem, wróciła na ulice 01.04. Z czerwonymi tablicami tej linii będzie
woziła się obsada w postaci – jak zwykle – jednego
przegubowego ikarusa z A-3.
A Linia 88, łącząca Os. Batorego z Moraskiem,
została „trochę” przedłuŜona do Radojewa. „Trochę” – dlatego, Ŝe zaledwie jednym kursem w soboty, a dwoma kursami w niedzielę. Z Moraska do
Radojewa autobusy pojadą ulicą Jaśkowiaka. Przypominamy, Ŝe mieszkańcy Radojewa domagają się
– równieŜ na łamach prasy – usprawnienia komunikacji miejskiej w ich rejonie. Dotychczas Radojewo
oraz kilka osiedli leŜących przy ulicy Naramowickiej
miało do dyspozycji jedną linię autobusową.
A Od 01.04. obsługę linii 78 przejęła zajezdnia A3 Kacza. Przez ostatnie półtora roku w dni robocze
linia była obsługiwana wspólnie przez oba wydziały,
w weekendy zaś przez wydział autobusowy A-1.
Jedyną okazją, aby przejechać się neoplanem na
78 pozostaje więc niedzielny wieczór, gdy druga
brygada 78 podmieniana jest na N4020.
Magazyn 995
26.03. Ostatnie wstrzymanie ruchu liniowego na
pętli Starołęka przed remontem spowodowane było... obcinaniem gałęzi z drzewa rosnącego na pętli.
W godzinach 8:46–8:52 i 8:48–9:07 tramwaje nie
kursowały.
26.03. Kwadrans po dziewiątej pewne BMW wjechało na skrzyŜowanie ulic Wołyńskiej i Małopolskiej. Jednak w tym samym czasie znalazł się na
nim równieŜ zmierzający na Piątkowską helmut 673
(11/1). Skutkiem „spotkania” było lekkie uszkodzenie przodu bimby i rozbicie maski „beemy”.
26.03. Wieczorem obsługujący 64/3 ikarus 1178
8

w trakcie jazdy na Kaczą przytarł się do zaparkowanego przy skrzyŜowaniu Szymborskiej i Chociszewskiego Opla Omegi. W hungarze lekko wgniotło się tylne prawe naroŜe, w oplu zaś delikatnie lewy bok.
28.03. Czego to się w tym kraju nie kradnie... Od
25 do 27.03. demontowano płotki wygrodzeniowe
na przystankach rondo Rataje, by wstawić nowe,
znacznie ładniejsze. Ogółem zdjęto 180 m stalowych konstrukcji, które złoŜono przed przystankami.
28.03. miały być wywiezione. I zostały wywiezione!
Tyle Ŝe około godziny 4:30 rano i nie przez pracowników MPK, a przez złomiarzy, którzy bezczelnie
załadowali je na skrzyniowego Ŝuka i zniknęli.
28.03. To juŜ się robi nudne! Znów na torowisku w
ul. Wyszyńskiego, kawałek za mostem Mieszka I,
wylądował samochód. Tym razem była to Škoda
Felicja, która zablokowała ruch tramwajowy w kierunku Śródki od godziny 11:16 na prawie trzydzieści minut. Torowisko „oczyścił” MPK-owski Star. W
korku utknęło 10 bimb.
28.03. Kawałek przed pętlą Os. Lecha jadący z
Ogrodów forteczański zestaw 290+291 (1/5)
uszkodził sobie akumulatory w pierwszym wozie.
Interweniowało pogotowie techniczne. We wstrzymaniu mającym miejsce w godzinach 12:55–13:43
utknęło 10 pociągów, a kolejne kierowano objazdami. Złośliwy tramwaj zjechał następnie do zajezdni.
29.03. Około 100 m za przystankiem Kórnicka (w
kierunku os. Lecha) zerwany drut jezdny przy „ajzolatorze” uszkodził ślizg pantografu 1/15 (stopiątkowe siostrzyczki 204+203). Naprawa tramwaju oraz
sieci miała miejsce w godzinach 22:41–23:54. W
tym czasie pozostałe bimby kierowano na trasy objazdowe.
30.03. O godzinie 9:50 w przegubowym ikarusie
nr 1179 (61/1) po dojechaniu na pętlę w KrzyŜownikach miał miejsce wystrzał... Samoczynnie „wystrzeliła” bowiem gaśnica w kabinie kierowcy, zapaskudzając proszkiem słuŜbowe ubranie drivera, całą kabinę i częściowo przedział pasaŜerski. Autobus
zjechał więc do zajezdni.
30.03. W godzinach 12:10–12:47 tramwaje nie
mogły przejechać ul. Strzelecką w kierunku Królowej Jadwigi. Wszystko za sprawą inteligentnego inaczej kierowcy, który zaparkował swego Chryslera
TVC przy pl. Wiosny Ludów częściowo na torowisku. Część tramwajów linii 2, 5, 9 i 13 zawrócono
przez Al. Marcinkowskiego.
30.03. Krótko przed godziną 14 dojeŜdŜający do
przystanku początkowego pętli Ogrody (wewnętrznym torem) zestaw 84+83 (1/15) grzmotnął w stojący skład 122+121 (1/13). Na skutek uderzenia wykoleiła się druga oś wagonu 84, którą na tory wstawił Krupp. Pętla była cały czas przejezdna po zewnętrznym torze z wyjątkiem 9-minutowego wyłączenia napięcia w sieci na potrzeby dźwigu. Oba
składy ewakuowały się do zajezdni – wóz 84 z oberwanym przednim zderzakiem i pogiętymi bocznymi
osłonami, a 121 z wgniecionym lekko tyłeczkiem i
urwanym zderzaczkiem.
30.03. Kolejne wykolejenie. Pod wieczór cofająca
na torze odstawczym pętli Górczyn rezerwa czynna, reprezentowana przez zestaw 166+165, przejechała ograniczniki toru i wskutek tego wyskoczyła z
szyn ostatnim wózkiem. Przy okazji pogięła się w
niej pokrywa skrzyni z akumulatorami. Na odsiecz
przybył oczywiście Krupp, który wstawił ją na szyny.
Po trwającej 25 minut operacji zjechała do zajezdni.
Przez ten cały czas pętla była przejezdna.
31.03. Przed południem jadący na Górczyn prze-
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gubowy MAN nr 1080 (93/3) pokonywał skrzyŜowanie ulic Niestachowskiej i Wojska Polskiego. Jakoś
mu to jednak nie wyszło, gdyŜ przodem uderzył w
prawy bok jadącego ul. Wojska Polskiego w kierunku ul. Dojazd Volkswagena Transportera. Bus stracił przednią lewą szybę i pogniótł sobie naroŜnik,
natomiast prawa burta volkswagena zyskała całkiem nowy kształt.
01.04. Na ul. Hetmańskiej (w okolicach Fabrycznej) GT6-602 (11/3) późnym wieczorem potrącił
pieszego przebiegającego przez tory. MęŜczyzna
trafiony przodem tramwaju upadł, jednak następnie,
wraz z pomocą jakiejś kobiety, uciekł.
01.04. W samo południe na skrzyŜowaniu Estkowskiego i Garbar zderzyły się Trabant 601 i Citroen AX. Ranną pasaŜerkę „mydelniczki” pogotowie ratunkowe przewiozło do szpitala. W związku z
tym zdarzeniem tramwaje w kierunku Śródki nie
kursowały przez 30 minut.
03.04. W helmucie GT8-679 (11/1) rankiem na
rondzie śegrze wystąpił zanik niskiego napięcia. Po
14 minutach na Madalinę zepchnęła go 1/13 – zestaw 90+89.
03.04. Nieroztropny kierowca Opla Vectry jadąc
ul. Winogrady od strony Przełajowej nagle wykonał
prawoskręt w ul. Zagrodniczą. Nie zauwaŜył jednak
podąŜającego z tego samego kierunku helmuta nr
601 (3/2). Zaowocowało to wielkim bum, w wyniku
którego autko odskoczyło na barierki ochronne oddzielające torowisko od chodnika. Jeden uszkodzony element trzeba było uciąć, by wydobyć zaklinowany między barierką a tramwajem pojazd, którego
prawy bok przestał istnieć. W tramwaju ucierpiało
tylko dolne przednie poszycie i reklama na prawym
boku, bowiem „blachosmród” raczył ją zarysować.
Wstrzymanie trwało w godzinach 9:15–9:36.
03.04. Pewnemu kierowcy „kaszla” 126p wydawało się, Ŝe da radę uciec przed policyjnym pościgiem,
nawet jadąc pod prąd dwupasmowymi Al. Niepodległości. O godzinie 20:10 swą jazdę skończył jednak na ruszającym z przystanku Polonez (w kierunku os. Wichrowe Wzgórze) neoplanie nr 1316
(71/3). Na szczęście nikomu nic się nie stało – niegroźnie ucierpiało tylko lewe przednie naroŜe autobusu oraz cały lewy bok fiacika. Przez 7 minut był
całkowicie wstrzymany ruch na tej jezdni – linie 68 i
71 kursowały przez ul. Pułaskiego. Po niedługim
czasie autobus podjął dalsze kursy.
Rozmaitości
! Remont Starołęckiej (1). W rozmaitości obfituje
to duŜe przedsięwzięcie, jakim bez wątpienia jest
remont trasy tramwajowej przy ulicy Starołęckiej.
Objazdami kursują linie tramwajowe 4, 5, 12 i 13 (o
ich trasach informowaliśmy w poprzednich numerach Przystanku) oraz – o czym zapomnieliśmy –
autobusowe linie nocne N31 i N41. Za tramwaj
kursuje oczywiście linia Za tramwaj, obsługiwana
czterema Ikarusami 280 z A1. Trasa tej linii jest
pewną ciekawostką – autobusy nie jadą ani troszeczkę równolegle do zamkniętej trasy tramwajowej: Trasa Rondo śegrze – Forteczna – Obodrzycka – Unii Lubelskiej – Starołęcka wydaje się być
dość ciekawą i kontrowersyjną zarazem: powstaje
pytanie, dlaczego nie zdecydowano się na przejazd
tejŜe linii przez jednokierunkową teraz ulicę Starołęcką, aby zapewnić dojazd do Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i licznych firm przy tej ulicy.
Pewne zdziwienie budzi teŜ obecność aŜ czterech
(pięciu od osiedla Lecha) linii tramwajowych na
Górnym Tarasie Rataj, bowiem na miejsce wycofanej piątki pojawiła się dwunastka i trzynastka.
Godną uwagi jest propozycja połączenia na czas

remontu linii 4 z linią 7 – uniknęłoby się wtedy pustych składów wieczorami, aŜ zapraszających
wandali. Tymczasem, zaplanowany na około 10
tygodni remont postępuje. Zdejmowane są tory po
południowej stronie ulicy. Miejscami pojawił się juŜ
wykop pod nowe torowisko (spora przestrzeń jest
potrzebna na solidne odwodnienie torowiska). Do
zajezdni Forteczna, która była odcięta na czas budowy zwrotnicy i przetoczki przy rondzie Starołęka,
tramwaje zjeŜdŜają „pod prąd” korzystając z tego
właśnie nowego łącznika oraz drugiego – przy
wjeździe do zajezdni. Budowa pierwszego łącznika
i odcięcie zajezdni od reszty sieci spowodowała objawienie się między innymi wozów GT8 na liniach 4
i 13 w weekend 29 i 30 marca. Na liniach tych pojawiły się równieŜ szerookoobręczaste helmuty, które zabawnie podskakiwały na kamieniach łuku
Hetmańska/Zamenhofa. Głęboka wiara ponoć
przenosi góry. JeŜeli jednak chodzi o sprawy ziemskie, moŜna uciec się do radykalniejszych metod.
Zdjęcie przedstawia profilowanie łuku łącznika międzytorowego przy rondzie Starołęka przy pomocy koparki i... naboŜnych spojrzeń. Jako kolejną
ciekawostkę dodajmy, Ŝe szkoleniowe wagony
854 i 272+273 nocują teraz na Budziszyńskiej,
a na terenie zajezdni S1 Głogowska stacjonują w
dzień dwie rezerwy czynne z S3 – stopiątka i (!) tatra.
! Od 1 kwietnia w poznańskim MPK obowiązuje
nowy cennik biletów. Do nowości naleŜy zaliczyć bilety imienne, trzydziestodniowe i bilety elektronicznie, niezbyt szczęśliwie nazwane „komkartami”
(pewien niesmak budzi u niektórych poznaniaków
podobieństwo tego słowa do okupacyjnego dokumentu toŜsamości, Kennkarty). Szczegółowy cennik
prezentuje tabela.
T Na skrzyŜowaniu Kórnickiej/Jana Pawła II uruchomiono wreszcie system TRACK umoŜliwiający
zdalne przełoŜenie zwrotnicy przez tramwaj. Poprzedni wyłączono juŜ kilka miesięcy temu, gdyŜ
zdarzały się czasem przypadkowe przełoŜenia
zwrotnic pod pokonującymi to skrzyŜowanie helmutami. Teraz zamontowano przed skrzyŜowaniem z
kaŜdej strony pętle indukcyjne oraz semafory
świetlne informujące motorniczych o przełoŜeniu
zwrotnicy.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
tramwaje
198+197 Kerakoll
Plus GSM 244+243 Nokia
barwy MPK po NG
250+249 barwy MPK Klarin
Adam Białas, Tomasz GieŜyński,
Marcin Jurczak, Adam Konieczka,
Janusz Ludwiczak, Łukasz Nowicki,
Maciej Rudzki

Szczecin
Linie
A Od 24.03. zlikwidowano pierwszy wariant darmobusa 709, czyli trasę okólną przez Niebuszewo i
Warszewo. Obecnie linia jeździ tylko trasą z Rugiańskiej do Targowiska Rostocka, za to dwa razy
częściej (co pół godziny). Dla tego wariantu przewidywano pierwotnie numer 713, zaś ostatecznie autobus pojawiał się na trasie z tablicą 709bis.
A Od 01.04. wprowadzone zostały letnie rozkłady
jazdy na liniach 52 i 74. W przypadku linii 52 oznacza to dodatkowy autobus w dni powszednie w godzinach 13–20, a w dni świąteczne w godzinach 7–

Oryginalna, koparkowa technika naginania torów – budowa łącznika przy rondzie Starołęka.
Fot. Adam Białas

102Na-34 przemierza nowo wybudowany łącznik torowy na rondzie Starołęka.
Fot. Maciej Rudzki, 02.04.2003 r.
12 i 16–20. Linia 74 natomiast została wydłuŜona
do pętli Łukasińskiego Ogrody we wszystkich kursach, a nie – jak dotąd – tylko w godzinach szczytu.
A RównieŜ od 01.04. skorygowano rozkład jazdy
linii 106, aby skomunikować autobusy z tramwajami
na Głębokim. Szkoda, Ŝe nie dotyczy to wszystkich
kursów.
A Od 07.04. na okres próbny (do 30.06.) wprowadzono nowy rozkład jazdy linii 58. Poprzednio
kursowała ona w bardzo ograniczonym zakresie
tylko w godzinach szczytu. Obecnie kursuje takŜe w
międzyszczycie, aŜ do godziny 17. Częstotliwość
pozostała niezmieniona i wynosi 36 minut.
T Od 01.04. przeniesiono na pętlę Głębokie poranne i popołudniowe podmiany solówek na składy i
odwrotnie. Wszystkie kursują w dni powszednie na
linii 9.
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Rozmaitości
A Na linii 107 mogliśmy podziwiać (niestety, tylko
testowo) Solarisa Urbino 18 numer 5252 z PKA
Gdynia. Wydarzenie jest o tyle doniosłe, Ŝe jest to
pierwszy przegubowy Solaris kursujący po Szczecinie.
A Znana jest juŜ najbardziej prawdopodobna
przyszłość komunikacji nocnej. ZDiTM odrzucił projekt STMKM przewidujący stworzenie nowego układu z centralnym punktem przesiadkowym na
pl. Rodła i po kilku dniach zaproponował własny.
Liczba linii ma zmniejszyć się z 17 do 13, ponumerowanych od 520 (!) do 534 (bez 530), przy
czym większość z nich ma trasy zbliŜone do obecnych.
T Informacja o rezygnacji Siemensa z przejęcia
szczecińskich tramwajów okazała się jednak
9

przedwczesna. Pod koniec kwietnia prezydent miasta ma odwiedzić Lipsk, by zapoznać się z komunikacją w tym mieście.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
autobusy
1416 Ascalcin
barwy zakł. 2741 barwy zakł Coty Paris 2742 barwy zakł Coty Paris tramwaje
670+650 KeraPlus GSM Koll/SLC
910 Nida Gips/ barwy zakł. Lafarge
Dodatkowo prostujemy informację z numeru 30
Przystanku, w którym podaliśmy, Ŝe autobus nr
2870 ma reklamę tylko na lewym boku. W rzeczywistości jest to reklama standardowa na obu bokach autobusu. Za nieścisłość przepraszamy.
Jacek Kalicki, Wojciech Lipiński, Magdalena
Murawska, Olaf Skrzymowski, Marcin
Stefanowicz

Tychy
Tabor
A Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z
o.o. w Tychach poinformowało, Ŝe planuje w 2003
roku przeprowadzić przetarg na dostawę 10 niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej.
Rozmaitości
! Powiadamianie SMS-em o zdarzeniach losowych! Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
wprowadził od kilku dni na okres próbny do końca
września nową, ciekawą usługę dla pasaŜerów. Polega ona na powiadamianiu SMS-ami o utrudnieniach w ruchu, bądź teŜ innych nieprzewidzianych
zdarzeniach. Aby skorzystać z tej usługi, naleŜy się
zarejestrować poprzez wysłanie SMS-a o odpowiedniej treści pod specjalny numer. Usługa jest
bezpłatna, a jedyny koszt, jaki ponosi pasaŜer, to
opłata za wysłanie SMS-a do sieci ERA GSM. Więcej szczegółów na temat novum znajduje się w Internecie
pod
adresem:
http://www.mzk.pl/komunikaty/komunikaty.htm#kom
unikat103.
! MZK Tychy wprowadził równieŜ drugą usługę
SMS-ową. Został bowiem uruchomiony specjalny
numer telefonu komórkowego, pod który moŜna
wysyłać SMS-y dotyczące zauwaŜonych nieprawidłowości w komunikacji miejskiej organizowanej
przez MZK (m.in. opóźnienia w ruchu). Na SMS-y
nie będą udzielane odpowiedzi, ale wszelkie otrzymane sygnały będą w miarę moŜliwości niezwłocznie sprawdzane. Szczegóły pod adresem:
http://www.mzk.pl/komunikaty/komunikaty.htm#kom
unikat100.
Marcin Chrost

Warszawa
Tabor
A W dniu 25.03. na linii 175 (brygada 1) ponownie zagościł przegubowy ikarus 280 (planowo linia
ta w całości obsługiwana jest taborem niskopodłogowym). Co ciekawe, był to jeden z ostatnich kremowo-czerwonych wozów. Tym razem padło na autobus o numerze 2077.
A Z naprawy powypadkowej powrócił „odkurzacz”
nr 7905. Odbudowana została cała jego przednia
ściana, kompletnie zniszczona w czołowym zderzeniu ze starem na Wale Miedzeszyńskim. Wymie10

Nowy cennik biletów w MPK Poznań
l.p.

rodzaj biletu
cena biletu
bilety jednorazowe czasowe
1 normalny na linie zwykłe i nocne do 10 minut
1,10 zł
2 normalny na linie zwykłe i nocne do 30 minut
2,20 zł
3 normalny na linie zwykłe i nocne do 60 minut
3,30 zł
4 normalny na linie zwykłe i nocne do 90 minut
4,40 zł
5 normalny na linie pospieszne i sezonowe do 10 minut
2,20 zł
6 normalny na linie pospieszne i sezonowe do 30 minut
4,40 zł
7 normalny na linie pospieszne i sezonowe do 60 minut
6,60 zł
bilety jednorazowe przystankowe
1 autobusowy normalny na linie zwykłe i nocne do 10 przystanków
1,70 zł
2 autobusowy normalny na linie zwykłe i nocne powyŜej 10 przystanków
2,80 zł
3 autobusowy normalny na linie pospieszne i sezonowe do 10 przystan.
3,40 zł
4 autobusowy normalny na linie pospieszne i sezonowe pow. 10 przyst.
5,60 zł
5 bilet SMS wieloprzejazdowy
20,00 zł
bilety okresowe
na okaziciela imienny
1 24-godzinny normalny na sieć – na linie zwykłe i nocne
9,40 zł
2 7-dniowy normalny na sieć – na linie zwykłe i nocne
22,00 zł
3 miesięczny normalny na sieć – na linie zwykłe i nocne
69,00 zł
55,00 zł
4 miesięczny normalny do 6 przystanków na linie zwykłe i nocne
22,00 zł
16,60 zł
5 miesięczny normalny do 18 przystanków na linie zwykłe i nocne
46,00 zł
34,00 zł
6 30-dniowy normalny na sieć – na linie zwykłe i nocne
69,00 zł
55,00 zł
7 30-dniowy normalny do 6 przystanków na linie zwykłe i nocne
22,00 zł
16,60 zł
8 30-dniowy normalny do 18 przystanków na linie zwykłe i nocne
46,00 zł
34,00 zł
9 miesięczny normalny na linie pospieszne, sezonowe, zwykłe i nocne
116,00 zł
87,00 zł
10 miesięczny normalny na 1 linię pospieszną
66,00 zł
50,00 zł
11 30-dniowy normalny na linie pospieszne, sezonowe, zwykłe i nocne
116,00 zł
87,00 zł
12 30-dniowy normalny na 1 linię pospieszną
66,00 zł
50,00 zł
13 3-miesięczny normalny na sieć – na linie zwykłe i nocne
192,00 zł
138,00 zł
14 3-miesięczny normalny do 6 przystanków na linie zwykłe i nocne
56,00 zł
40,00 zł
15 3-miesięczny normalny do 18 przystanków na linie zwykłe i nocne
118,00 zł
84,00 zł
16 6-miesięczny normalny na sieć – na linie zwykłe i nocne
335,00 zł
250,00 zł
17 9-miesięczny normalny na sieć – na linie zwykłe i nocne
474,00 zł
364,00 zł
18 12-miesięczny normalny na sieć – na linie zwykłe i nocne
602,00 zł
472,00 zł
19 10-miesięczny ulgowy na sieć, na linie zwykłe i nocne waŜny od września do czerwca następnego roku
253,00 zł
199,00 zł

niono oczywiście takŜe fragmenty kratownicy oraz
panele zewnętrzne. Autobus otrzymał nową kabinę
kierowcy, nową deskę rozdzielczą a takŜe nowe
wykładziny aŜ do wysokości osi przedniej.
A Zajezdnia Stalowa chyba przygotowuje się do
przyjęcia nowych MAN-ów. Najpierw z remontu nie
wrócił do macierzystego zakładu krótki ikarus nr
6389, lecz trafił na Kleszczową dostając numerek
6318. Nieco później do przewidzianej do likwidacji
Inflanckiej T-13 wysłało dwie solówki o numerach
1010 i 1617, które otrzymały w T-5 numery odpowiednio 3 i 8. Sytuacja ta spowodowana jest teŜ po
części brakiem solówek w T-5 Inflancka. Zajezdnia
ta na brygady solówkowe musiała wysyłać przeguby i tym samym była na tym stratna. Najprawdopodobniej w momencie likwidacji T-5 wspomniane solówki wrócą na T-13, ale niewykluczone, Ŝe dostaną
juŜ jakieś inne numery niŜ „pierwotne” 1010 i 1617.
A Ostatnio skasowanymi autobusami były: z
Kleszczowej solówka nr 710 oraz przegub 2747; z
Woronicza przegubowce z numerami 2068 i 2157.
A W zastraszającym tempie spada ilość oryginalnych solówek w starym Ŝółto-czerwonym malowaniu (tzw. malowaniu przejściowym). Po wciągnięciu
w marcu do T-4 ostatniej takowej z T-10 Ostrobramska (nr 6305) oraz przedostatniej z T-11 Kleszczowa (nr 6317) liczba ich wynosi obecnie 15, z
czego poza 6310, 6373 i 6374 wszystkie są na T-13
Stalowa.
A Na początku kwietnia dotarły na Stalową drugi i
trzeci midi-MAN. Tam otrzymały numery 1301 i
1303 (1302 jeździ juŜ od kilku tygodni). JuŜ w dniu
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04.04. busik o numerze 1301 zagościł na linii 133.
1303 stwierdzono na tej samej linii kilka dni później.
Zasadniczo busiki, które przyszły kilka dni temu, nie
róŜnią się znacznie od swojego poprzednika. W
oczy rzucają się praktycznie tylko dwie nagrzewnice, których 1302 nie miał. Jedna z nich znajduje się
za przednim prawym nadkolem, druga natomiast na
bocznej ścianie tylnego lewego nadkola.
T W poprzednim numerze informowaliśmy o planowanej z okazji 95-lecia tramwajów elektrycznych
nocnej imprezie przegubowym wagonem 102Na42. Tym razem wiadomo juŜ na pewno, Ŝe przejazd
ten odbędzie się w nocy z 12 na 13.04. Wiadomo
takŜe, Ŝe podmiany wagonu linii 0 nie będzie i stodwójka będzie kursować całą noc. Impreza rozpocznie się o godzinie 22:00 na awaryjnej pętli na
pl. Starynkiewicza a skończy około godziny 4:30
nad ranem w okolicach zajezdni R-3 Mokotów. Odwiedzone zostaną najciekawsze zakamarki warszawskiej sieci tramwajowej. Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej wespół z Tramwajami Warszawskimi serdecznie zaprasza na imprezę. Przy
okazji naleŜą się gorące podziękowania dyrekcji
oraz pracownikom wspomnianego juŜ zakładu Mokotów, którzy społecznie doprowadzili wagon do
pełnej sprawności technicznej.
T Przedstawiamy ostatnie chwile Ŝycia wagonu
13N-777, który był ostatnim fizycznie zlikwidowanym „kassungiem” z roku 2001. Wagon ten przez
wiele miesięcy stał na Obozowej. A Ŝycie przedłuŜył
mu postój między halami (i tym samym trudny dostęp do niego), poniewaŜ na T-2 docierały kolejne

kasacyjne wozy, które likwidowano w pierwszej kolejności. Dnia 18.03. wóz 777 został wyciągnięty
spomiędzy hal i ustawiony na torze po prawej stronie placyku, na którym dokonywane były egzekucje.
Dzień później stał juŜ na samym placyku. W dniu
24.03. poprzecinany był w przedniej części, a następnego dnia został poprzecinany do końca (jednak jeszcze trzymał się w całości, to znaczy stał).
Kolejnego dnia zostały po nim tylko resztki smętnych blach na placyku. I w ten sposób zakończył
się długi i Ŝmudny proces fizycznej kasacji wagonów skreślanych w 2001 roku z powodu dostaw
bulw.
T Dnia 27.03. na 1/23 hasał sobie skład 13N
546+545 w barwach zakładowych – wyjechał na
podmianę za zepsute stopiątki. Ponownie szczęście
uśmiechnęło się do naszego klubowego kolegi.
Warto zauwaŜyć, Ŝe tego dnia pętla Czynszowa
przeŜyła prawdziwe oblęŜenie obłych składów.
Oprócz wspomnianego juŜ 546+545, dwa razy zagościły na niej trzynastkowe nauki jazdy: rano był to
Ŝoliborski skład 628+455, a około południa mokotowski 412+269.
T Kolejnych kłopotów przysporzyła mechanikom
jedyna na świecie stodwunastka. Niedawno spaleniu uległ dławik na środkowym wózku, odpowiedzialny za prace drugiej grupy silników. Został on
zastąpiony przez dławik z „delfina”, czyli wagonu
105N2k/2000. PoniewaŜ ten typ ma nieco inne rodzaje wyprowadzeń, pozostaje kwestia odpowiedniego podłączenia go do aparatury wagonu. W
momencie gdy ten numer Przystanku dotrze do
Czytelników, wagon o numerze 3001 powinien juŜ
pojawić się na mieście jako sprawny.
T Na początku kwietnia, po ponad trzytygodniowym przestoju, wyjechał ponownie na miasto zmodernizowany wolski skład 1392’’+1391’’’. W drugim
wagonie konieczna była wymiana łoŜysk od przetwornicy. Ostatnimi czasy skład ten pojawia się
dość często na liniach 7 i 23.
T Dnia 03.04. na 5/23 od około godziny 16:30
jeździł skład 13N 449+482 w barwach miejskich.
Pojawił się on jako rezerwa, poniewaŜ skład stopiątek obsługujący wcześniej tę brygadę potrącił
śmiertelnie człowieka na ul. Powstańców Śląskich.
Szerzej o tym piszemy w Magazynie 995. Za to
dzień później na linii 23 kursował skład 13N
622’’+749’’ takŜe w barwach zakładowych.
Linie
A Z powodu kolejnego etapu montaŜu konstrukcji
stalowej wiaduktu nad rondem Zesłańców Syberyjskich, nocami 24/25, 25/26, 26/27, 27/28, 28/29 i
29/30.03. w godzinach około 0:30–4:30 nieprzejezdna była zachodnia jezdnia wyŜej wymienionego
ronda w relacji: al. Prymasa Tysiąclecia – Bitwy
Warszawskiej 1920 r. W czasie trwania prac autobusy linii 605 jadące w kierunku pętli UrsusNiedźwiadek kursowały od Dworca Zachodniego
następującą trasą: Alejami Jerozolimskimi – Opaczewską – Mszczonowską – Bitwy Warszawskiej
1920 r. i dalej bez zmian. Trasa w kierunku przeciwnym nie uległa zmianie.
A Z uwagi na rozgrywanie I Miejskiego Rajdu
Przygodowego Warszawa 2003, 29.03. około godziny 17:00 oraz 30.03. około godziny 10:00 nastąpiło kilkunastominutowe wstrzymanie ruchu na
jezdniach w węźle WybrzeŜe Gdyńskie/Krasińskiego (z utrzymaniem przejezdności na wiaduktach
przebiegających nad wspomnianym węzłem), co
spowodowało skierowanie linii: 110, 118, 185 i 701
na trasy objazdowe. I tak:
- linie 110 i 701 od pętli Pl. Wilsona jeździły ulica-

mi: Krasińskiego – zawrotka na skrzyŜowaniu z
ul. Czarnieckiego – Krasińskiego – pl. Wilsona –
Słowackiego i dalej własnymi trasami (tylko w kierunku Cm. Północnego i Łomianek);
- linia 118 – przejazd wiaduktami nad skrzyŜowaniem WybrzeŜe Gdyńskie/Krasińskiego z pominięciem przystanków KS Spójnia (w obu kierunkach);
- linia 185 – od skrzyŜowania WybrzeŜe Gdańskie/Sanguszki ulicami: Sanguszki – Konwiktorska – Muranowska – Andersa – (powrót: Andersa
– Słomińskiego – Bonifraterska – Konwiktorska) –
Mickiewicza – pl. Inwalidów – Mickiewicza – pl.
Wilsona – Mickiewicza i dalej bez zmian (w obu
kierunkach).
A W nocy z 1 na 02.04. zostały wprowadzone,
zapowiadane od kilku tygodni, zmiany w funkcjonowaniu linii nocnych, które miały na celu objęcie
komunikacją nocną rejonów Warszawy do tej pory
jej pozbawionych (tzn. Choszczówki, Międzylesia,
Nowodworów, Wesołej i Zielonego Ursynowa).
„Nocna rewolucja” objęła zmiany tras czterech i
uruchomienie dwóch nowych linii. Oto, jak szczegółowo, przedstawiają się te zmiany (zmieniony przebieg trasy wyróŜniony podkreśleniem):
- zmiana trasy linii 601: Stare Bemowo – ... – Podskarbińska – Dwernickiego – Szaserów – Chłopickiego – pl. Szembeka – Zamieniecka – Łukowska – Rodziewiczówny – Ostrobramska – (z
jednoczesnym wycofaniem z ulic: Grochowskiej i
Płowieckiej na odcinku od ul. Podskarbińskiej do
ul. Marsa) – Marsa – Ilskiego – al. Komandosów
– Grzybowa – Szosowa – Wspólna – Niemcewicza – 1. Praskiego Pułku – Armii Krajowej – śółkiewskiego (wycofanie z ulic: Okularowej, Stepowej i Korkowej). Wraz ze zmianą trasy zwiększona została o jedną brygadę z T-6 Redutowa (do
siedmiu) obsługa tej linii. Obecnie kaŜdej nocy
wyjeŜdŜają trzy autobusy z zajezdni Redutowa i
cztery z Ostrobramskiej. Utrzymana została dotychczasowa 30-minutowa częstotliwość kursowania tej linii;
- wydłuŜenie trasy 606: Chomiczówka – ... – Bokserska – Kłobucka – Wyczółki – Poleczki – Puławska – Karczunkowska – PKP Jeziorki. Jednocześnie do planu obsługi dopisano jedną brygadę
(szóstą) z zakładu Woronicza. Od początku
kwietnia obsługę tej linii zapewniają zajezdnie: T5 Inflancka (dwie brygady), T-6 Redutowa (jedna)
i T-7 Woronicza (trzy). Tak jak w przypadku linii
601, nie zmieniła się częstotliwość kursowania;
- podział dotychczasowej linii 609 na dwie linie –
609 i 613 z jednoczesną zmianą trasy linii 609:
Dworzec Centralny – ... – Tamka – most Świętokrzyski – WybrzeŜe Szczecińskie – Okrzei – Sierakowskiego – al. Solidarności – (powrót dotychczasową trasą: al. Solidarności – most ŚląskoDąbrowski – Grodzka – WybrzeŜe Gdańskie –
WybrzeŜe Kościuszkowskie – Karowa – Dobra –
Tamka) – Targowa – ... – Modlińska – Światowida – Myśliborska – Porajów – Świderska – Mehoffera – Światowida – (powrót: Światowida –
Świętosławskiego – Świderska) – podjazd do pętli
Nowodwory – Światowida – Mehoffera – Modlińska (wycofanie podjazdu Modlińską do przystanku Wiśniewo) – Główna – Buków (powrót: Buków
– Główna – Gąsiorowskiej – Przyrzecze – Modlińska). Nową trasę obsługują jedynie dwie brygady z zajezdni T-13 Stalowa, co znalazło przełoŜenie w dwukrotnym zmniejszeniu częstotliwości kursowania do 60 minut. Pozostałe dwie brygady, które do końca marca jeździły na linii 609,
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przesunięto do obsługi nowej linii 613, o której
szczegółowo piszemy poniŜej;
- podział dotychczasowej linii 610 na dwie linie –
610 i 614 z jednoczesną zmiana trasy linii 610:
Os. Górczewska – ... – Ostrobramska – Marsa –
Okularowa – Stepowa – Korkowa – Kościuszkowców – Kajki – PoŜarskiego – śagańska – al.
Dzieci Polskich – Międzylesie (z jednoczesnym
wycofaniem z ulic: Płowieckiej, Grochowskiej, pl.
Szembeka, Chłopickiego, Szaserów, Wiatracznej,
Chrzanowskiego, Mińskiej, Terespolskiej, Stanisławowskiej, Mińskiej, Chodakowskiej, śupniczej,
Bliskiej, Lubelskiej oraz pętli Dworzec Wschodni).
Obecnie linia 610 pojawia się na przystankach co
60 minut (do tej pory co 30 minut). Zmniejszyła
się takŜe (do trzech) liczba brygad wysyłanych na
tę linię;
- uruchomienie linii 613 na trasie: Dworzec Centralny – Emilii Plater – (powrót: Emilii Plater – Al.
Jerozolimskie – al. Jana Pawła II – jezdnia północna Dw. Centralnego – Dw. Centralny) – Świętokrzyska – Kopernika – Tamka – most Świętokrzyski – WybrzeŜe Szczecińskie – Okrzei – Sierakowskiego – al. Solidarności – (powrót: al. Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – Grodzka –
WybrzeŜe Gdańskie – WybrzeŜe Kościuszkowskie – Karowa – Dobra – Tamka) – Targowa –
Ratuszowa – Dąbrowszczaków – (powrót: Dąbrowszczaków – InŜynierska – Wileńska – Targowa) – pl. Hallera – Jagiellońska – rondo Starzyńskiego – Jagiellońska – Modlińska – Światowida – Myśliborska – Porajów – Świderska – Mehoffera – Światowida – (powrót: Światowida –
Świętosławskiego – Świderska) – Nowodwory –
Światowida – Mehoffera – Modlińska – Klasyków
– Bohaterów – Ołówkowa – Parowozowa – Polnych Kwiatów – Mehoffera – Raciborska –
Choszczówka (powrót: Choszczówka – Raciborska – Przytulna – Henrykowska – Wyganowska –
Raciborska – Mehoffera – Światowida). Linię tę
obsługują dwie brygady z zakładu T-13 Stalowa,
które zapewniają częstotliwość kursowania co 60
minut.
- uruchomienie linii 614 na trasie: Os. Górczewska
– Górczewska – Powstańców Śląskich – Człuchowska – Lazurowa – Szeligowska – Połczyńska (tylko w kierunku pętli Stara Miłosna w wybranych kursach podjazdy ul. Połczyńską do pętli
Karolin) – Wolska – Redutowa – Jana Olbrachta
– Górczewska – al. Prymasa Tysiąclecia – Kasprzaka – Prosta – rondo Daszyńskiego – Prosta
– rondo ONZ – Świętokrzyska – Emilii Plater –
Dworzec Centralny – Emilii Plater – Al. Jerozolimskie – (powrót: Al. Jerozolimskie – al. Jana
Pawła II – jezdnia północna Dworca Centralnego
– Dworzec Centralny – jezdnia północna Dworca
Centralnego – Emilii Plater) – rondo Dmowskiego
– Al. Jerozolimskie – rondo de Gaulle’a – Al. Jerozolimskie – wiadukt mostu Poniatowskiego –
most Poniatowskiego – al. Poniatowskiego – rondo Waszyngtona – Francuska – pl. Przymierza –
Paryska – Brukselska – Ateńska – Egipska – Bora-Komorowskiego – Umińskiego – Fieldorfa –
Ostrobramska – Marsa – Okularowa – Stepowa –
Korkowa – Kościuszkowców – Bronisława Czecha – Trakt Brzeski – Jana Pawła II – zawrotka
na rondzie – Jana Pawła II – Stara Miłosna. Nową linię obsługują trzy brygady, dzięki czemu linia
jeździ co 60 minut.
Podsumowując: od początku kwietnia liczba linii
nocnych wzrosła do 14. Niestety, stało się to kosztem częstotliwości kursowania kilku linii – w sumie
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tylko 8 z nich jeździ nadal co pół godziny. Pozostałe
kursują tylko co godzinę. Na pocieszenie pasaŜerów linie, których trasy na znacznym odcinku pokrywają się, a więc: 608 i 612, 609 i 613 oraz 610 i
614, jeŜdŜą wymiennie, co pozwala na wspólnym
odcinku zachować standardową częstotliwość kursowania – co 30 minut. Warto takŜe zauwaŜyć, Ŝe
w trosce o bezpieczeństwo kierowców postoje na
pętlach na odległych peryferiach miasta (do takich
zaliczono krańce: śółkiewskiego – linia 601, PKP
Jeziorki – linia 606, Falenica – linia 608, Międzylesie – linia 610, Wędkarska – linia 612, Choszczówka – linia 613 i Stara Miłosna – linia 614) ograniczono nawet do… 0 minut!
A Początek miesiąca przyniósł takŜe kilka zmian
w obsłudze niektórych linii autobusowych. I tak: w
dzień świąteczny nie ujrzymy juŜ jelczy 120M naleŜących do ajenta – firmy Connex – na linii 147. Dotychczasowe dwie brygady obsługiwane prze tego
przewoźnika przejęła zajezdnia MZA T-10 Ostrobramska, która od tego momentu wysyła autobusy
na wszystkie trzy brygady tej linii.
A Od 05.04., po zimowej przerwie, przywrócono
kursowanie linii 804 w soboty, niedziele i święta.
Autobusy tej linii jeŜdŜą w dni wolne od pracy z
częstotliwością 45–120 minut (w przybliŜonych godzinach 9:00–17:00 ze stałą częstotliwością co 60
minut), którą zapewniają dwie brygady z zakładu T7 Woronicza.
A Zgodnie z powiedzeniem, Ŝe w przyrodzie nic
nie ginie, „odzyskane” z linii 146 i 147 trzy jelcze z
Connex-u od 05.04. zaczęły obsługiwać w dni świąteczne trzy brygady na linii 170, zamiast trzech brygad niskopodłogowych z zakładu T-5 Inflancka. W
ten sposób linii tej w soboty, niedziele i święta nie
obsługują juŜ wyłącznie wozy niskopodłogowe.
Pierwszego dnia ajent wypuścił na 170 jelcze 120M
o numerach A-211, A-212 oraz A–249. Na osłodę w
rozkładzie tej linii obowiązującym w dzień powszedni zastąpiono jedną brygadę wysokopodłogową
naleŜącą do zajezdni Stalowa niską.
A Z kolei czwarta odzyskana brygada trafiła w dni
świąteczne na linię 101 zamiast brygady z zakładu
T-13 Stalowa. W ten sposób w dni wolne od pracy
wszystkie trzy brygady tej linii są obsługiwane jelczami Connex-u.
A Jeszcze jedna ciekawostka dotycząca zmiany
obsługi brygadowej. Od 05.04. takŜe w dni świąteczne na linii 716 pojawiła się brygada niskopodłogowa (do tej pory w święto wszystkie brygady tej linii były wysopodłogowe i pochodziły z PPKS-u
Grodzisk Mazowiecki). Wspomnianą brygadę obsługuje firma Connex solarisem U12, który przeszedł z linii 180.
A W następstwie powyŜszego faktu na linii 180 w
dni wolne zwiększyła się o jeden (do czterech) liczba brygad naleŜących do zajezdni T-6 Redutowa.
A Ponadto nastąpiło kilka zmian w rozdysponowaniu brygad wtyczkowych. W dni wolne od pracy
nie ujrzymy juŜ takich brygad na liniach: 189, 510 i
519. W zamian przybędzie jedna wtyczka na linii
171.
A Od 01.04. została uruchomiona nocna linia autobusowa łącząca Legionowo z Warszawą, a dokładnie z pętlą nocnego autobusu 609 w Bukowie.
Jej powstanie jest wynikiem licznych postulatów
mieszkańców Legionowa, którzy w godzinach nocnych byli pozbawieni komunikacji ze stolicą. Urząd
Miasta Legionowa znalazł prywatnego przewoźnika
– firmę Lech-Trans, który będzie obsługiwał tę linię
(dotychczas firma zapewniała obsługę linii łączącej
Legionowo z Nieporętem). Mikrobusy nowej linii
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nocnej (prawdopodobnie marki Isuzu) jeŜdŜą na
trasie: (Legionowo) Os. Młodych – Piaskowa – Zegrzyńska – StruŜańska – gen. Roi – Wrzosowa –
Polna – Handlowa – Kościuszki – Piłsudskiego –
Jagiellońska – Mickiewicza – Sowińskiego – Warszawska – (Jabłonna) Zegrzyńska – Modlińska –
(Warszawa) Modlińska – Główna – Buków (powrót:
Buków – Główna – Gąsiorowskiej – Przyrzecze –
Modlińska). Cena za przejazd nową linią wynosi 5
zł. Według zapewnień przewoźnika, linia nie powinna przynosić strat – wystarczy, Ŝe w pojeździe będą
podróŜować jedynie dwie osoby, a pokryją one
koszty takiego kursu. Jednocześnie w przypadku
wzrostu frekwencji (zwłaszcza w weekendy) mikrobusy mogą zostać zastąpione przez standardowe
autobusy, a nawet mogą zostać uruchomione dodatkowe kursy. Oczywiście sam pomysł uruchomienia takiego połączenia naleŜy uznać za słuszny.
Niestety, niezbyt fortunnie ustalono rozkład nowej
linii, który nijak nie został zsynchronizowany z rozkładem 609. Jadąc w stronę Warszawy, pasaŜerowie są zmuszeni czekać na przesiadkę na pętli Buków od 13 do… 44 minut! Jeszcze gorzej sytuacja
wygląda w przeciwnym kierunku, kiedy trzeba
oczekiwać od 48 do 58 minut! NaleŜy mieć nadzieję, Ŝe prywatny przewoźnik odpowiednio skoryguje
rozkład obsługiwanej linii, bo w obecnej sytuacji nie
moŜna wróŜyć nowemu przedsięwzięciu zbyt wielkiego powodzenia.
Magazyn 995
21.03. Około godziny 16:00 na pętli SłuŜewiec
mokotowski skład 13N 397+391 linii 18 wjechał w
tył takŜe mokotowskiego składu 105Nm 1462+1461
linii 10. Niestety, stopiątki stały na łuku pętli i wagon
397 uderzył centralnie przodem w kant 1461, któremu prawie nic się nie stało (zbite światło i urwany
zderzak). Za to 397 jest dość mocno uszkodzony
(jego przód cofnął się kilkanaście centymetrów do
środka). Przyczyny wypadku nie są dokładnie znane. Być moŜe nastąpiły pewne problemy z hamulcami w wagonie 391, co mogło być pośrednią przyczyną zdarzenia.
23.03. W dniu tym panowała piękna słoneczna
pogoda, więc na ulice wyjechali niedzielni (dosłownie) kierowcy. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Około godziny 13:30 na skrzyŜowaniu al. Jana
Pawła II i al. Solidarności Ŝoliborski skład 105Nm
1468+1467 linii 33 przetrącił dość powaŜnie autko,
które nagle pojawiło się na torowisku. Kilka godzin
później do podobnej kolizji doszło na pl. Bankowym
(kierunek śoliborz).
24.03. Około godziny 19:30 na ul. Marszałkowskiej (przy Litewskiej, kierunek centrum) zapalił się
pierwszy wózek praskiego u-boota 3018 kursującego na 14/4. Interweniowała StraŜ PoŜarna, która
podczas interwencji uszkodziła dodatkowo podłogę
w członie A wagonu. Na domiar złego, za feralnym
wagonem jechał jego pobratymca z rodziny
116Na/1. Niestety, on równieŜ raczył się zepsuć
podczas spychania (tym razem zablokowały się koła). Na miejsce ściągnięto więc dwa dźwigi (z R-3 i
z R-2), poniewaŜ ten pierwszy przyjechał bez wózeczka, na który potem wstawiano wagon 3018.
Gdy to się juŜ udało, uszkodzony skład zepchnięto
na tor techniczny pętli na pl. Narutowicza. Zatrzymanie trwało 92 minuty. Utknęło w nim bardzo duŜo
składów. Zarząd Transportu Miejskiego zapewnił informację pasaŜerską i kierował pasaŜerów do autobusów. Objazdem przez ulice Woronicza – Wołoską
– Rakowiecką – al. Niepodległości – Nowowiejską
kursowały linie 4, 18, 19 i 35. Obecnie wagon nr
3018 wrócił juŜ do ruchu liniowego.
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24.03. TuŜ po godzinie 10:00 „kondomexowy” solaris A-024 kursujący na linii 167 przywalił na rondzie Zesłańców Syberyjskich w osobowego mercedesa. W autobusie uszkodzeniu uległo prawe
przednie naroŜe. Kierowca autobusu prawdopodobnie zjeŜdŜał ze skrzyŜowania na czerwonym
świetle, którego z powodu oślepiającego słońca nie
dostrzegł. Obecnie solarka juŜ kursuje liniowo.
26.03. Przed godziną 10:00 na ul. Grójeckiej (tuŜ
za rondem na pl. Zawiszy, kierunek Okęcie) woroniczański solaris 8701 potrącił kobietę, która nagle
wtargnęła na przejście dla pieszych. Ranną z ogólnymi potłuczeniami pogotowie ratunkowe przewiozło do pobliskiego szpitala.
26.03. Około godziny 9:50 na rondzie Starzyńskiego TIR wjechał w osobową ładę. Rzeczony samochód został jeszcze dociśnięty do solówki 1609
rodem ze Stalowej. Kierowcę łady Pogotowie odwiozło do szpitala.
26.03. Około godziny 16:30 na skrzyŜowaniu
Marszałkowskiej z Królewską jadący w stronę Potockiej mokotowski skład 105Nb/e 1388’’+1389’’
(5/4) wyegzekwował sobie pierwszeństwo przejazdu na fordzie fieście, który niespodziewanie skręcił
na torowisko. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
W tramwaju uszkodzony został odgarniacz, samochód miał rozbitą całą prawą stronę. Zatrzymanie
trwało około 15 minut i utknęło w nim prawie 30
składów (po około 15 w kaŜdą stronę).
30.03. Przed południem na Moście GrotaRoweckiego zderzyły się powaŜnie cztery białoruskie TIR-y. Spowodowało to kompletny paraliŜ i
ogromne korki, poniewaŜ przejazd przez most w
kierunku śoliborza nie był w ogóle moŜliwy (z czasem udroŜniono jeden pas dla aut osobowych). Tak
więc do około godziny 15:00 objazdami kursowały
wszystkie linie autobusowe na co dzień tamtędy
kursujące.
02.04. O godzinie 16:24 na przystanku na pl. Narutowicza (kierunek Okęcie) w drugim wagonie praskiego składu 105Na 1340+1339 linii 25 doszło do
awarii drzwi. W zatrzymaniu utknęły cztery składy.
Niestety, jeden z nich (linii 47) zablokował takŜe tor
w kierunku centrum. W związku z tym w tę stronę
stało 6 składów. Wznowienie ruchu opóźniło się
przez starszego jegomościa, który nie chciał opuścić zdefektowanego wagonu. Uznał on, Ŝe tylko
jeden wagon w końcu się zepsuł! Jednak szybka
perswazja pracownika NR TW ostudziła zapał
przemądrzałego pasaŜera. Po 11-minutowym
wstrzymaniu uszkodzony skład zjechał do R-2 robiąc nawrotkę przez pętlę Banacha.
03.04. O godzinie 11:22 tramwaj linii 23 (brygada
3 – Ŝoliborski skład 105Na 1134+1135) skasował
fiacika na skrzyŜowaniu Obozowej z Trasą AK.
Rannych nie było, zatrzymanie trwało dokładnie 10
minut.
03.04. Około godziny 16:30 na ul. Powstańców
Śląskich (przy bazarku na Bemowie) na przejście
dla pieszych wtargnął nagle 78-letni męŜczyzna
(wracał on z banku ze znaczną sumą pieniędzy).
Niestety, wszedł wprost pod rozpędzony Ŝoliborski
skład 105Na 1116+1117 (5/23) zmierzający na Nowe Bemowo. Mimo Ŝe nie dostał się pod wagon, i
tak poniósł śmierć na miejscu (został odrzucony
około 10 metrów). Zatrzymanie trwało dwie godziny
i utknęło w nim ponad 10 składów linii 1, 12, 13 i 23.
W tym czasie resztę tramwajów skrócono do pętli
na Kole. Obawiano się jej zapchania, więc wozy od
razu „wypychano” z powrotem na miasto. Na przykład na pętli Czynszowa stały po 3–4 brygady linii
23. Wspomniany skład prowadziła motorowa za-

przyjaźniona z KMKM-em. Ponadto dość ironicznie
w tej sytuacji brzmiał napis widniejący na burcie
tramwaju: „I ty moŜesz uratować komuś Ŝycie”.
Wagon ten wszak reklamuje PCK.
Rozmaitości
! Od 3 marca na ZTM-owskich przystankach pojawiło się prawie 200 nowych „duŜych” (na 12 rozkładów jazdy) tablic firmy Dylik. Ponadto wkrótce
zawiśnie na wiatach około 1200 mniejszych tablic,
które pomieszczą 6 rozkładów. Sukcesywnie będą
teŜ wymieniane słupki przystankowe na nowe.
! Pod koniec marca ZTM po raz czwarty przesunął termin wycofania ze sprzedaŜy biletów tekturowych z paskiem magnetycznym. Tym razem zaprotestowali kioskarze, którzy wciąŜ posiadają duŜe ich
zapasy. Obecny termin wycofania to 30 czerwca.
Tak więc przez trzy kolejne miesiące Warszawska
Karta Miejska nie będzie jedyną formą biletów
okresowych. Dodatkowo wyszło na jaw (informacje
za Gazetą Stołeczną), Ŝe bilety kartonikowe teŜ cały czas były dodrukowywane!
! MZK w Gorzowie Wielkopolskim postawił
KMKM przed trudnym zadaniem. Mianowicie na
początku roku przysłał do Klubu pismo, w którym
prosi o zajęcie stanowiska w sprawie zakupionego
przez KMKM kilka lat temu niemieckiego wagonu
4EGTW-205. Prosi teŜ o podanie daty zabrania
wagonu z terenu zajezdni argumentując to brakiem
miejsca na torach odstawczych. Oczywiście KMKM
postara się w najbliŜszym czasie wagon zabrać.
Jednak problemem jest brak bocznicy kolejowej do
zajezdni MZK – odpada więc transport tą drogą, natomiast koszty lawety samochodowej są astronomiczne – wynoszą bowiem 30 tysięcy zł. Tak więc
zwracamy się do wszystkich ludzi, którzy mogą
nam w jakikolwiek sposób pomóc, o jak najszybszy
kontakt. !
! W dniu 03.04. o godzinie 14:45 w sądzie przy
al. Solidarności odbyła się rozprawa w sprawie fałszywego kanara, do którego złapania przyczynił się
jeden z miłośników – nasz klubowy kolega. Owy
kanar grasował głównie w okolicach Rembertowa.
Rozprawa trwała około 15 minut. Sąd wymierzył
oszustowi karę w wysokości 500 zł. Dodatkowo delikwent ten dostał wpis do Ŝyciorysu o karalności.
Przed sądem wyjaśniał, Ŝe robił to, bo chciał Ŝeby
ludzie nie jeździli na gapę i tylko wysadzał ich z autobusu i puszczał gdy złapany gapowicz kupił sobie
bilet w kiosku. Jak widać, sąd w te bzdury nie uwierzył.
A Władze Warszawy obcięły dotacje na komunikację miejską. W budŜecie zabraknie pieniędzy na
zakup 70 nowych autobusów dla MZA oraz nie będzie pieniędzy „z miasta” na rozbudowę pętli Targówek i Esperanto. Na ten drugi cel przeznaczono
pierwotnie 3,5 miliona złotych.
A Po czterech miesiącach od zakończenia remontu historyczny ikarus 280.37A nr 5254 otrzymał
w końcu Ŝółte kołpaki. Tym samym zyskał ostatni
brakujący element wyposaŜenia, dzięki czemu wygląda juŜ tak, jak na rasowego ikarusa przystało.
A W dniu 29.03. w zajezdni autobusowej T-9
Chełmska odbyło się „skrobanie” zakupionego
przez KMKM od MZA za symboliczne 10 zł technicznego ogórka, który od wielu lat stał niewykorzystywany na terenie tejŜe zajezdni. Co ciekawe, jest
to oryginalny jelcz MEX 272. Jest to o tyle waŜne,
Ŝe wiadomo tylko o jednym całym zachowanym
miejskim ogórku w Polsce – znacznie więcej zachowało się podmiejskich. Pozostałe zachowane
egzemplarze to „wiśniowa” odmiana RTO, która nie
dość, Ŝe była produkowana dłuŜej, to jeszcze cie-

Techniczny Jelcz MEX 272 tuŜ po odpaleniu na teranie zajezdni T-9 Chełmska.
Fot. Paweł ZadroŜny, 05.04.2003 r.
szyła się duŜym powodzeniem u prywaciarzy.
A Naklejane reklamy (rodem z MZA) rozpleniły
się ostatnio na solarisy z Connexu. Tym razem
Rzeczpospolita reklamuje się na lewych burtach solarek o numerach A-002, A-003, A-004, A-005, A026, A-031, A-040, A-052 i A-056.
A Reklamy „prawie całopojazdowe” atakują coraz
więcej przegubowych ikarusów. Po dwóch Ŝółtych
MarcPolach 5171 i 5752 pojawiły się błękitne GoSporty – cztery z zajezdni Woronicza (2071, 2101,
2160 i 2165) oraz dwa z Ostrobramskiej (2508 i
2540).
A W dniu 02.04. kolizję miał ikarus 280.37A nr
5254 kursujący w historycznym malowaniu. Nieroztropna niewiasta wjechała swoim autem w jego lewe tylne naroŜe. Na szczęście nic powaŜnego się
nie stało. Kilka dni wcześniej lekko rozbita została
takŜe solówka nr 2, równieŜ posiadająca prawie historyczne malowanie.
M W dniu 24.03. Metro Warszawskie poinformowało o wyniku postępowania na dostawę części
zamiennych do wagonów metra serii 81, prowadzonego w trybie „z wolnej ręki”. Podpisano umowę z
firmą „Kolmex” SA.
M Dnia 26.03. około godziny 14:30 ogłoszono
alarm bombowy w metrze. W związku z tym przeprowadzono błyskawiczną ewakuacje pasaŜerów
(nie trwała dłuŜej jak 5 minut). Metro natomiast stanęło na całej swej długości, a na trasy wyruszyły
zastępcze autobusy linii M oraz Z (były oznaczone
na oba sposoby). Po godzinie podziemna kolejka z
powrotem ruszyła. M-ki jeździły jednak aŜ do godziny 16:00.
M W ostatnim dniu marca policjanci z komisariatu
w metrze zatrzymali trzech nastolatków w wieku
17–20 lat, którzy od dłuŜszego czasu malowali
sprayem wagony warszawskiego metra. A wyobraźnię mieli bujną, poniewaŜ planowali zamalować cały tabor metra. Złapano ich z puszkami ze
sprayem w okolicach stacji techniczno-postojowej
na Kabatach. Ponadto w ich domach znaleziono
zdjęcia i filmy ich „dzieł”. Młodzi ludzie dysponowali
równieŜ planami wejść do stacji technicznopostojowej. Postawiono im zarzut niszczenia mienia
publicznego. Dodamy, Ŝe dewizami metra są czystość i bezpieczeństwo. KaŜdy zamalowany pociąg
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nie wyrusza na trasę aŜ do całkowitego wyczyszczenia. Dlatego godne pochwały jest tak surowe i
bezwzględne tępienie tego rodzaju wandalizmu.
T W dniu 20.03. po mieście jeździł praski skład
105Na 1228+1227 (nauka jazdy). Jednak w tym
dniu drugi wagon słuŜył za plener do reklamowego
filmu. A reklamowane były produkty Ery GSM (od
kilku dni moŜemy podziwiać tę reklamę w telewizji).
Punktem bazowym tramwaju była awaryjna pętla na
pl. Starynkiewicza. Jednak wyŜej wymieniony skład
widziano teŜ na ulicach Marszałkowskiej oraz Filtrowej.
T W dniu 25.03. studenci Szkoły Głównej Handlowej wynajęli sobie na okolicznościowy przejazd
historyczny skład 4NJ+4ND1 838+1811 i do późnych godzin nocnych jeździli nim po mieście. Przejazd uświetnił międzynarodowe spotkanie uczelni
ekonomicznych, w programie którego było m.in.
spotkanie z byłym prezydentem, Lechem Wałęsą.
T W dniu 26.03. minęła 95 rocznica uruchomienia
tramwaju elektrycznego w Warszawie i z tej okazji o
godzinie 15:15 w Kościele Św. Antoniego z Padwy
przy ul. Senatorskiej 37 odbyła się msza święta w
intencji TW, na którą mógł przybyć kaŜdy pracownik
firmy (w zajezdniach wisiały stosowne zaproszenia). Przy okazji zostało dokonane poświęcenie
nowego sztandaru Tramwajów Warszawskich ufundowanego przez pracowników firmy (pisaliśmy o
tym w poprzednich numerach). Na spotkanie zostali
równieŜ zaproszeni przedstawiciele KMKM-u.
T W dniu 26.03. padły wszystkie (poza jednym)
słupy trakcyjne na pętli przy ulicy OdrowąŜa.
Wkrótce potem ekipa robotników rozpoczęła cięcie
palnikami usuniętych słupów na krótsze elementy.
T W dniu 28.03. wyjechał z remontu zmodernizowany (trzeci juŜ) skład 2008+2009 ex-106Na.
Wagony te posiadają teraz układ elektryczny IGBT,
silniki na prąd przemienny, nowe wózki 2NNa, plastikowe drzwi, napędy drzwi IGE, EMOP (Elektryczny Mechanizm Opuszczania Pantografu), połówkowy pantograf OTK2, okna uchylne, wyjścia
bezpieczeństwa, dŜojstiki (zamiast pedałów), nowe
gniazda sterowania wielokrotnego Aviotech z przodu i z tyłu obu wagonów, „bulwosiedzenia” oraz Ŝółte poręcze malowane proszkowo. W dniu 04.04.
skład ten wyruszył z R-1 Wola na próbę, ale wyjeŜ13

dŜając z pętli koło Cm. Wolskiego zdefektował i spowodował zatrzymanie w ruchu. Mamy nadzieję, Ŝe
wkrótce zobaczymy go juŜ podczas jazd liniowych.
T Jeśli juŜ o modernizacjach mowa, to pod koniec
marca (dokładnie 27.03.) naprędce wytypowano kolejny skład do przeróbki układu sterowania na impulsowy. Tym razem padło na mokotowski skład 105Na
1364+1363. Zakończenie prac planowane jest na jesień. Wagony juŜ znajdują się w warsztatach T-3.
T Wagon 105N1k-2011 z elektryką opartą na aparaturze belgijskiej w grudniu ubiegłego roku uległ powaŜnej awarii – spaliła się znaczna część aparatury
sterującej wagonem (uszkodzeniu uległ głównie impulsowy układ rozruchowy oraz, oczywiście, wiązki
kablowe). Przez kilka minionych miesięcy pracownicy
zakładu R-2 Praga wraz z Instytutem Elektrotechniki
próbowali się uporać z awarią. IE we własnym zakresie naprawił „tyrystory”, które potem R-2 montowało
przez kilka dni ponownie do pudła wagonu (wszystko
trzeba było wcześniej wymontować i przewieźć do
IE). W układzie GTO wprowadzono parę dość
znacznych poprawek (typu wymiana kostek przyłączeniowych itp.). Kilka dni temu odbyły się próby sygnałowe wozu. Pojawiły się po nich jeszcze drobne
problemy z układem hamulcowym, zdarzały się takŜe
zwarcia instalacji oświetlenia wagonu. JednakŜe od
kilku dni moŜna go ponownie oglądać wraz z „bratnim” 2010 na warszawskich torach. Jednak niewykluczone, Ŝe skład 105N1k 2010+2011 będzie kolejnym, którego czeka modernizacja w warsztatach T-3.
Wszystko zaleŜy od tego, czy awarie elektroniki będą
się powtarzać.
T W dniu 31.03. dyrekcja TW podjęła decyzję o
wyłączaniu ogrzewania w tramwajach typu 105Na i
pochodnych. Co prawda, mamy teraz „drugi atak
trzeciej zimy”, ale zapewne jest to zjawisko dość
krótkotrwałe. Warto podkreślić, Ŝe podtrzymano decyzję o uŜywaniu guzików słuŜących do otwierania
drzwi przez pasaŜerów.
T W nocy 01/02.04. przystanek Al. Reymonta 01
przeszedł dość powaŜne przeobraŜenie. W głąb ulicy
Broniewskiego o jakieś 10 m została przesunięta wiata. Pozwoli to na zmieszczenie się na tym przystanku
dwóm składom tramwajowym. Za to obok przebudowywane jest nieco torowisko i wysepka tramwajowa.
Dotychczas długość tego przystanku ograniczała się
do długości trzech wagonów tramwajowych.
T W dniu 03.04. Tramwaje Warszawskie poinformowały o wyniku postępowania prowadzonego w
trybie „z wolnej ręki” na dostawę w roku 2003 części
aparatury trakcyjnej. Podpisano umowę z firmą Bombardier Transportation (Obsługa Klienta) Sp. z o.o.
Ponadto TW poinformowały teŜ o wyniku postępowania na dostawę kompletnych układów sterowania
zwrotnic tramwajowych wraz z urządzeniami odbiorczymi prowadzonego takŜe w trybie „z wolnej ręki”.
Podpisano umowę z firmą Zrzeszenie PraŜska
Strojirna a.s. z czeskiej Pragi.
T Od jakiegoś czasu prowadzone są prace torowe
przy głowicy wjazdowej na teren zakładu R-2 Praga.
W tym momencie nowe tory znajdują się juŜ na 5 z
15 istniejących w tej zajezdni kanałach. Co ciekawe –
i zarazem smutne – zabytkowa kostka brukowa
(przedwojenne „kocie łby”) zastąpiona zostaje... asfaltem. Ciekawi jesteśmy, jak to podłoŜe będzie
sprawdzać się w czasie letnich upałów. Ponadto nie
sądzimy Ŝeby asfalt komponował się zbyt ładnie z
zabytkową (takŜe przedwojenną) wschodnią fasadą
zajezdni praskiej, w której to przecieŜ planowane jest
w dalszej przyszłości Muzeum Komunikacji. Wymianie poddane zostały takŜe wiekowe słupy trakcyjne.
Dodamy, Ŝe wymiana torów prowadzona jest takŜe
14

na terenie zakładu R-3 Mokotów.
Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzed.
obecna
uwagi
reklama reklama
autobusy
2071 barwy zakł. GoSport
nowa
wersja
2101 barwy zakł. GoSport
nowa
wersja
2160 barwy zakł. GoSport
nowa
wersja
2165 barwy zakł. GoSport
nowa
wersja
2508 barwy zakł. GoSport
nowa
wersja
2540 barwy zakł. GoSport
nowa
wersja
tramwaje
270+265 BGś – In- barwy zakł. tegrum
1018+1063 Feniks
barwy zakł. 1092+1066 KeraKoll
Kwik-Fit
1246+1245 KeraKoll
Kwik-Fit
1344+1343 barwy zakł. PCK przy
po NG
MZA i TW
1452+1451 BGś – In- barwy zakł. tegrum
Z notatnika mechanika
numer
typ
koniec
rodzaj
pojazdu pojazdu napr.
naprawy
autobusy
4293 120M
27.03. NC
6307 260.73A
26.03. NC
6311 260.73A
24.03. NC
tramwaje
408 13N
03.04. NG I
457 13N
03.04. NG II
458 13N
03.04. NG II
1349 105Na
01.04. NG II
1350 105Na
01.04. NG II
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Wrocław
Tabor
A W ostatnim czasie do grona Jelczy M121 spaskudzonych reklamami całopojazdowymi dołączyły
dwa kolejne – wozy 9518 i 9525 reklamują telewizję
kablową UPC. W tej chwili z 63 gniotów reklamy całopojazdowe ma 10 wozów, a jeden ma reklamę naklejaną. Wszystkie reklamowe wozy pochodzą z zajezdni VII.
A Od niedawna Wrocław wzbogacił się o drugiego
Jelcza M180 w malowaniu zakładowym. W barwy
miejskie przemalowany został wóz 8007 (poprzednio
reklama Zbych). W odróŜnieniu od wozu 8001 tym
razem pamiętano o Ŝółtych pasach na górze i dole
wozu, ale za to błędnie (na Ŝółto zamiast na czerwono) pomalowano górną część przodu. Pozostałe 5
wozów jeździ bądź w reklamach (8005 i 8006), bądź
w podkładach po reklamach.
Linie
! Zakończył się pierwszy etap remontu Mostu po-
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koju i ul. Wyszyńskiego. Od soboty 05.04. otwarta dla
ruchu została nowa jezdnia zachodnia (zbudowana w
miejscu dotychczasowego torowiska) i zamknięta stara jezdnia (powstanie tu nowa jezdnia wschodnia i
wydzielone torowisko pośrodku). Z tej okazji zmieniły
się trasy autobusów, i tak:
- 145, 146, 201, 209 wróciły na stałą trasę przejazdu
przez Os. Grunwaldzką;
- A, N, 206, 231 jadące w kierunku południowym zatrzymują się dodatkowo na przystankach na Ŝądanie Katedra i Urząd Wojewódzki usytuowanych w
nowo zbudowanych zatokach;
- 206 i 231 jadące na północ zatrzymują się takŜe na
przystanku na Ŝądanie Urząd Wojewódzki (linie A i
N zatrzymywały się tam normalnie), który został
tymczasowo przesunięty przed skrzyŜowanie.
Tramwaje na Most Pokoju wrócą dopiero jesienią, po
ponad dwóch latach przerwy.
T W weekend 12–13.04. będą wykonywane prace
torowe na skrzyŜowaniu Kazimierza Wielkiego i Ruskiej. Z tej okazji od zjazdów wieczornych w dniu
11.04. do wyjazdów porannych w dniu 14.04. objazdem pojadą tramwaje linii 6, 7, 14, 31 i 36 jadące w
kierunku Borka i Grabiszynka – od Drobnera i Pomorskiej przez Dubois, Mosty Mieszczańskie,
Dmowskiego, Jagiełły, Mostową, Most Sikorskiego,
Podwale, pl. 1. Maja, Podwale i dalej stałą trasą.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
tramwaje
2046 Pilkington barwy zakł. 2364+2363 Düfa
barwy zakł. Wojciech Gąsior, Paweł Więcek
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Trolejbusy towarowe
Zastosowanie ciągników zasilanych energią elektryczną z dwuprzewodowej sieci górnej do transportu towarowego nie jest nowością. Pojazdy takie
kursowały choćby w Gorzowie Wielkopolskim (J.
Wojcieszak, Dzieje komunikacji miejskiej w Gorzowie Wielkopolskim, Poznań 1992). Ich zasadniczą
cechą był jednak fakt, iŜ pojazdy te korzystały z sieci trakcyjnej rozwieszonej dla potrzeb transportu
osobowego. Przewozy towarowe były niejako dodatkiem.
Tymczasem za oceanem – na przykład w firmach
International Salt Co. (Dearbora, stan Michigan)
oraz Riverside Cement Co. (Kalifornia) – funkcjonowały cięŜarowe trolejbusy jako samodzielny środek transportowy. Na bazie tych doświadczeń w
1958 roku firmy General Electric Co. oraz Le Tourneau Inc. rozpoczęły prace studialne nad wdroŜeniem trakcji elektrycznej w transporcie urobku w
kopalni odkrywkowej, naleŜącej do Towarzystwa
Anaconda (Batle, stan Montana). W rezultacie w
kwietniu 1960 roku wprowadzono do eksploatacji
trzy „trolejwozy” cięŜarowe. Były to samochody
marki Kenworth o ładowności 75 ton, które przebudowano, wstawiając cztery silniki elektryczne, napędzające indywidualnie kaŜde koło pojazdu, o mocy 400 KM i zasilane napięciem 600V. Dodatkowo
pojazd posiadał pomocniczy silnik wysokopręŜny
wykorzystywany do jazdy poza zasięgiem sieci
trakcyjnej oraz przy za- i wyładunku. Był to chyba
pierwszy pojazd z napędem hybrydowym...
Trasa przewozu była bardzo krótka – miała długość tylko 730 m, z czego zelektryfikowany był
środkowy odcinek o długości 355 m. Sieć trakcyjna
była podwieszona na 40 słupach, rozstawionych co
9 do 12 metrów. Były to profile sześciokątne, zamknięte, zafundamentowane w blokach betonowych. Była to takŜe sieć przenośna, którą przekładano w miarę zmian miejsca wydobycia. Dolny odcinek (bez sieci trakcyjnej) miał długość około
180m.
Wbrew pozorom zastosowanie takiego dziwnego
rozwiązania było technicznie uzasadnione. W tamtych latach moŜliwe było zbudowanie silnika spalinowego o mocy wystarczającej do napędu tak wielkiej cięŜarówki (przypomnijmy: 75 ton ładowności),
ale ograniczeniem był profil trasy – poziomy, z niewielkimi pochyleniami. Tymczasem w kopalni był
wymagany podjazd załadowanego pojazdu pod
wzniesienie o nachyleniu 15°. Zastosowanie silników elektrycznych pozwoliło na swobodne pokony-

wanie tego podjazdu z prędkością dochodzącą do
18 km/h. Znacznie zwiększyło to wydajność systemu transportowego: pojedynczy cykl transportowy
zamykał się w 9 minutach. Jak pracowicie obliczono, na ten czas składał się:
- załadunek
1,82 min.;
- jazda z ładunkiem
3,12 min.;
- zwałowanie
1,04 min.;
- powrót pojazdu próŜnego 3,09 min.
Dodajmy, Ŝe rozładunek był realizowany pomocniczym silnikiem o mocy 130 KM, a pojazd miał
hamulce oporowe.
Na podstawie World Minning, marzec 1961
Marek Malczewski
Komunikacja miejska w literaturze pięknej
Drodzy Czytelnicy!
Rozpoczynamy nowy cykl publikacji pod tytułem
„Komunikacja miejska w literaturze pięknej”. Będzie
to cykl nieregularny, spontaniczny – chcemy w nim
przedstawiać Czytelnikom fragmenty mniej lub bardziej znanych ksiąŜek, które w jakiś sposób zahaczają o tematykę, jaką na co dzień zajmuje się
„Przystanek”. RównieŜ i Was zapraszamy do nadsyłania fragmentów ulubionych publikacji. Dziś
przedstawiamy tekst autorstwa Romana Brandstaettera pochodzący z ksiąŜki pod tytułem Przypadki
mojego Ŝycia, wydanej przez poznańskie wydawnictwo W drodze w roku 1992.
Redakcja

Przystanek
utraconej nadziei
„Moje miasto rodzinne było zawsze bardzo ambitne. I jak przystało na ambitne miasto, miało ambitnego burmistrza, którym był przez długie lata dr
Wilhelm Tertil, świetny administrator, zasłuŜony
działacz społeczny i gorący patriota. Posłował do
parlamentu austriackiego w Wiedniu, był ostatnim
prezesem Koła Polskiego, a poza tym właścicielem
okazałej kamienicy z długim, dwuwylotowym dziedzińcem łączącym Plac Kazimierza z Rynkiem.
Tarnowianie nazwali tę wspaniałą budowlę PasaŜem Tertila, albowiem tworzyła ona w ich świadomości godną paralelę z PasaŜem Mikolasza we
Lwowie, który jak wiadomo był wtedy stolicą Galicji i
Lodomerii i siedzibą c.k. namiestnika. Tertil, w którego uszach tytuł burmistrza brzmiał nieco prowincjonalnie i zbyt skromnie, marzył o zmianie struktury administracyjnej miasta i o stanowisku jego prezydenta. Chcąc osiągnąć cel swoich marzeń, systematycznie miasto rozbudowywał, porządkował,
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upiększał, uprzemysławiał, zakładał zieleńce i...
zbudował linię tramwajową łącząc dworzec kolejowy z odległą Grabówką. Cztery czerwone wozy
tramwajowe z regularnością zegarka dumnie krąŜyły po tej jednej linii i stanowiły Ŝywy dowód gospodarności burmistrza, upatrującego w nich symbol
chwały swojej i swojego grodu, i chyba słusznie, bo
w hierarchii miast galicyjskich, nasze miasto było
trzecim po Lwowie i Krakowie, zaszczytnie wyróŜnione posiadaniem nowoczesnej komunikacji miejskiej. Ale niewdzięczna historia inaczej pokierowała
losami burmistrza, który nigdy nie został prezydentem, i równie po macoszemu obeszła się z jego
tramwajami. Gdy pewnego dnia, juŜ po drugiej wojnie światowej, przybyłem w odwiedziny po trzydziestoletniej nieobecności do mojego rodzinnego miasta i stanąłem na placu przed dworcem, stwierdziłem z Ŝalem, Ŝe po dumnym tramwaju, po jego szynach i sieci elektrycznej nawet ślad nie pozostał.
– Gdzie jest tramwaj? – spytałem jakiegoś stojącego obok wyrostka.
Chłopiec spojrzał na mnie jak na człowieka niespełna rozumu i odparł:
– Co? Tramwaju się panu zachciało? U nas nigdy
nie było tramwaju...
– Jak to nie było? – spytałem uraŜony. – Był.
PrzecieŜ sam nim jeździłem.
Chłopiec krzyknął:
– Wariat!
I uciekł.
Rozejrzałem się dokoła, poszedłem kilkadziesiąt
kroków przed siebie i przystanąłem w miejscu gdzie
ongi znajdował się przystanek – dobrze pamiętam
to miejsce – chcąc chociaŜ przez chwilę przywołać
dawno umarłą rzeczywistość. I cierpliwie czekałem
na tramwaj, który juŜ nigdy, nigdy nie przyjedzie.”
Rodzinnym miastem Brandstaettera był Tarnów.
Sieć tramwajowa w tym mieście uruchomiona została w roku 1912. Po trzydziestu latach funkcjonowania, w efekcie Drugiej Wojny Światowej, wozy
tramwajowe zostały wywiezione przez niemieckiego
okupanta do Lwowa. Tam zachowano jeden z nich
jako czynny wóz historyczny. To największa pamiątka po tarnowskich tramwajach, które juŜ nigdy
więcej nie powróciły na ulice miasta.
wyczytał Adam Białas
Warszawa

Metro teŜ się psuje – c.d.
Jak udało mi się dowiedzieć, przyczyną awarii
składu rosyjskiego w dniu 17.03.2003 r. na stacji
Politechnika był popsuty przełącznik zamykania
1

drzwi. W wyniku tego maszynista nie mógł zamknąć
ich wszystkich. Natomiast następnego dnia (18.03.)
przyczyną awaryjnego zjazdu pociągu były niesprawne zamki sterowania.
Z kolei przyczyną opóźnienia pociągów w kierunku Młocin w dniu 19.03. była awaria rozjazdów na
stacji Kabaty około godziny 7:00. Wcześniej, o godzinie 5:20 doszło do awarii, która skutkowała brakiem hamowania elektrodynamicznego. Tego samego dnia około 8:47 z ruchu został wycofany
kolejny skład. Przyczyną była uszkodzona uszczelka w drzwiach i awaria wyłącznika spręŜarek.
Przykładowo, kolejnego dnia 20.03. doszło do
czterech awarii: niesprawny układ hamowania,
awaria sytemu ograniczania prędkości, uszkodzone
uszczelki w drzwiach i wadliwy wyłącznik spręŜarek.
Co prawda metro nie prowadzi Ŝadnych statystyk,
ale pani rzecznik Teresa Kuźmińska poinformowała, Ŝe nie ma reguły co do tego, w jakich pociągach
dochodzi do awarii – po równi w obu typach pociągów. Nie ma teŜ zasady na jakiej stacji mają one
miejsce najczęściej.
Według informacji przekazanych przez panią
rzecznik, częstą przyczyną awarii jest bezmyślne
zachowanie pasaŜerów, np. uniemoŜliwianie zamknięcia drzwi poprzez podstawianie nogi bądź odrywanie uszczelek przy drzwiach. W wyniku tego
dochodzi do awarii mechanizmu zamykania drzwi i
pociąg musi zostać wycofany z ruchu powodując
opóźnienia w kursowaniu pozostałych składów. A
warto dodać, Ŝe dziennie metrem podróŜuje około
250 tys. pasaŜerów!
Nasuwa się pytanie: jak obsługa metra radzi sobie z bezmyślnością ludzką? 8 listopada 2002 r.,
godzina 15:15, stacja Pole Mokotowskie – typowe
popołudnie. Jeden z młodych pasaŜerów umyślnie
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Berlin
Magazyn 995
11.04. Pierwszy raz w historii BVG uprowadzono
pojazd komunikacji miejskiej. MęŜczyzna, który obrabował bank, upodobał sobie w piętrusie MAN
SD202 nr 3638 obsługującym linię 185 wehikuł
ucieczki. Wraz z kierowcą i pasaŜerami jeździł po
ulicach Berlina, aŜ około godziny 14 policja przypuściła w dzielnicy Schöneberg atak na autobus. Wóz
odbito, porywacz został ranny, pasaŜerom na
szczęście nic się nie stało. Policja podkreśliła rolę
kierowcy autobusu, który prowadząc autobus, cały
czas negocjował z porywaczem.
Marcin Czech

Bochum
Tabor
A Przetarg na dostawę autobusów krótkich dla
firmy Bogestra wygrał Solaris, który do końca października dostarczy 11 autobusów Urbino 12.
Marcin Czech

Bydgoszcz
Tabor
A PKS Bydgoszcz otrzymał nowego 3drzwiowego Autosana A1010M i oznaczył go numerem B325. Autobus jest biały z niebieskimi paskami,
ale nie ma wyświetlaczy, tylko naklejki «301 Lę2

blokował drzwi, uniemoŜliwiając odjazd pociągu.
Sytuacja powtórzyła się na następnej stacji Politechnika, gdzie maszynista po półminutowym postoju zamknął drzwi i je ponownie otworzył. Wówczas jego cierpliwość się skończyła. Jako Ŝe w kabinie rosyjskiego składu było dwóch pracowników
metra, jeden z nich wyszedł i popatrzył na cały
skład, a następnie pobiegł wzdłuŜ pociągu. Dobiegł
do ostatnich drzwi w przedostatnim wagonie i siłą
wyciągnął chłopaka oraz dziewczynę na peron. To
oni najprawdopodobniej blokowali drzwi. Przekazał
ich przechodzącemu w pobliŜu pracownikowi SłuŜby Ochrony Metra. Pobiegł z powrotem do kabiny,
poczym pociąg odjechał w kierunku stacji Centrum.
Przeciwdziałanie blokowaniu drzwi nie musi być aŜ
tak drastyczne – przy nagrywaniu nowych komunikatów do pociągów, lektor Ksawery Jasieński został
poproszony o nagranie komunikatu specjalnego:
„Proszę nie blokować drzwi!”. JednakŜe podczas
dwuletniego korzystania z metra nigdy nie spotkałem się, aby był on uŜyty. Maszyniści w przypadku
umyślnego bądź nieumyślnego blokowania drzwi
wolą trąbić, a Ŝe trąbki mają donośny głos, to od razu wszyscy pasaŜerowie w pierwszym wagonie i ci,
którzy stoją na peronie podskakują, pozostając w
„szoku” na kilkanaście sekund. Natomiast rzadko
do akcji wkracza dyŜurny stacji. Jednak najczęściej
jego interwencja kończy się na sygnale od komunikatu. Nie wszyscy pracownicy są na tyle cierpliwi.
Dnia 19 grudnia 2002 roku na stacji Imielin o godzinie 16:17, mimo nadania sygnału odjazdu i zamknięcia drzwi, w pociągu Alstom jeden męŜczyzna
przytrzymał pierwsze drzwi w składzie, później do
wagonu weszło parę innych osób. Zdenerwowany
maszynista wyszedł z kabiny, retorycznie pytając:
„Kto teraz naprawia drzwi!? Jest chętny!?”. Po czym
trzasnął drzwiami od kabiny, ponownie otworzył i

i

czycka – Osowa Góra».

z e
Filip Kuncewicz

Bytom
Tabor
A Kolejny ikar-przegubowiec z PKM Bytom zmienił barwy na obecnie obowiązujące, czyli Ŝółtoczerwone. Tym razem ten przykry los dotknął wóz
numer 7236, który do czasu lakierowania cieszył
oko kremowo-czerwonym malowaniem. Znikły niestety takŜe rodem jeszcze ze Szczecina, wykonane
od szablonu, piktogramy przy drzwiach.
Bartosz Mazur

Częstochowa
Tabor
T Częstochowskie tramwaje wciąŜ cierpią na
niedobór reklamodawców. Wprawdzie reklamę
otrzymał skład 611+612, ale do grona czerwonych
wagonów dołączyły ostatnio 616, 646 i 647. A jeszcze nie tak dawno prośba chorzowskiego klubu miłośników o pomalowanie jednego ze składów w jubileuszowe barwy spotkała się z odmową motywowaną... dwuletnim okresem oczekiwania na reklamę. Stosowane obecnie malowanie wzbudza w zasadzie śmiech – nie jest to bowiem ani firmowe malowanie MPK (białe z niebieskimi i fioletowymi paskami), ani tradycyjne – fartuchy pozostają wszak
kremowe...
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zamknął drzwi składu, donośnie zatrąbił i odjechał
w kierunku Młocin.
Zupełnie innym przejawem głupoty ludzkiej był
kawał o bombie, który zdezorganizował pracę metra, postawił wszystkie słuŜby w stan pogotowia i
spowodował utrudnienia w podróŜy wielu tysięcy
pasaŜerów. W dniu 26 marca osoba telefonująca
poinformowała, Ŝe w metrze znajduje się ładunek,
nie podając konkretnego miejsca. Dlatego teŜ podjęto decyzję o wstrzymaniu ruchu pociągów wzdłuŜ
całej linii metra, a nie na konkretnym odcinku. Jak
poinformowała mnie pani rzecznik, pasaŜerowie po
dojechaniu pociągu na najbliŜszą stację, byli proszeni o opuszczenie stacji metra. Ewakuacja trwała
pięć minut. Ruch pociągów wstrzymano w godzinach 14:30–15:30. W tym czasie zamknięto równieŜ wszystkie stacje. Na niektórych stacjach pojawiły się informacje, Ŝe metro nie kursuje do odwołania. Przez cały czas, aŜ do godziny 16:00 funkcjonowały autobusy komunikacji zastępczej oznaczone znaczkiem metra i literą »M«. Po mieście krąŜyły plotki, Ŝe informację o bombie otrzymała obsługa stacji Politechnika i tam ten ładunek miał się znajdować. Nieoficjalnie teŜ wiadomo, Ŝe wstrzymano ruch nad stacją Politechnika wzdłuŜ ulicy Waryńskiego. Pani rzecznik nie
potwierdziła Ŝadnych plotek. Nie udało się teŜ
rozwiać dodatkowych wątpliwości, gdyŜ powiedziała, Ŝe tymi sprawami zajmuje się policja metra.
Witold Urbanowicz
W tym numerze (tylko w wersji internetowej) zamieszczamy równieŜ schemat kursowania pociągów w dniu 02.01., którego omyłkowo nie zamieściliśmy w poprzednio. Wszystkich zainteresowanych
przepraszamy.
Redakcja

ś w i a t a
Linie
A Przejęcie obsługi bezpłatnych linii hipermarketu
Tesco przez firmę Biesy poprawiło standard podróŜowania pasaŜerów tychŜe linii. Skierowano tam
poniemieckie autobusy drugiej generacji, znacznie
nowocześniejsze niŜ Jelcze M11 i najstarsze Ikarusy 280.02, jakie wypuszczało na te linie częstochowskie MPK Sp. z o.o. Osobom, którym firma
Biesy kojarzyła się z przestarzałym taborem obsługującym linie do Blachowni, warto zwrócić uwagę,
Ŝe obecne autobusy Biesów to tabor tej samej klasy, co witane przed trzema laty z wielką pompą na
placu Biegańskiego empekowskie MAN-y NL222,
tyle Ŝe wysokopodłogowe. Jest jednak takŜe niskopodłogowy rodzynek – Neoplan N4014NF. Po ujednoliceniu w ubiegłym roku barw autobusów, co
znacznie poprawiło wizerunek firmy, jest to kolejny
krok Biesów w przygotowaniach do przetargu na
obsługę linii miejskich.
A Zarówno w Wielkanocną Niedzielę, jak i Lany
Poniedziałek nie kursował w Częstochowie Ŝaden
przegubowiec. MPK na wszystkie linie wysłało autobusy krótkie. Stało się tak nawet na linii 24, na
której autobus solo uświadczyć moŜna bardzo
rzadko. Prywatne Biesy, obsługujące linie do supermarketów, w ogóle w te dni nie kursowały. Za to
jedynego swego przegubowca wysłał na linię PKS.
Ponadplanowo niskopodogowe autobusy obrodziły
szczególnie na liniach 12 i 27. PróŜno jednak było

ich szukać w rejonie tak oblęŜonych cmentarzy, jak
choćby na (jadących zazwyczaj w parze) liniach 15
i 16.
Rafał Lamch, Jakub Lubaszewski

Gdańsk
Tabor
A 31.03. skasowano Jelcza M11-246 oraz Ikarusa 280-2273.
T W trakcie napraw znajdują się składy 105Na:
1269+1270 (NG – wyjazd zaplanowano na maj),
105Na 1295+1296 (NS), 105Na 1397+1398+1399
(NS).
T Skład ginącego w Gdańsku gatunku tramwaju
– 105N, a konkretnie 1212+1213 został 01.04. wycofany z ruchu linowego i odstawiony na halę w
macierzystej zajezdni Nowy Port. Tam, po ogołoceniu ze wszystkich moŜliwych do wymontowania
części, wykona swój ostatni kurs do Krainy Wiecznych Objazdów. W ruchu liniowym w Gdańsku zostało więc juŜ tylko 5 składów 105N: 1133+1134,
1141+1136, 1234+1233, 1238+1205 oraz
1259+1260. Z Wrzeszcza do Nowego Portu w zamian za skasowanego „dykciaka” przeszedł skład
105Na 1315+1316. Powodem kasacji 1212+1213
był katastrofalny stan techniczny.
Rozmaitości
T 24.04. rozpoczął się remont torowiska w ul. Legionów. Linie 2, 4 oraz 8 zmieniły swoje stałe trasy.
Wykonawcą robót jest firma Tor-pol z Poznania.
T Przebudowa układu torowego na pętli Brzeźno
Hallera trwa w najlepsze. Nowy przystanek jest juŜ
na ukończeniu, trwają przy nim prace wykończeniowe. Stworzenie przystanku związane jest w
przebudową układu torowego tak, aby tramwaje
kończące bieg na tej pętli mogły wysadzać pasaŜerów na przystanek przy prawym torze. Dotychczas
tor ten pełnił rolę Ŝeberka. Przebudowa polega na
zamienieniu rolami torów lewego i prawego: prawy
tor stanie się torem przejazdowym, zaś lewy tor zostanie skrócony i pełnić będzie rolę Ŝeberka.
T Za sprawą budowy od nowa przystanku Wczasy, tramwaje linii 13 i 15 tymczasowo zatrzymują
się na pętli Brzeźno Hallera, tj. około 100m dalej w
stronę Centrum.
T 24 kwietnia rozpoczął się pierwszy z kilku remontów torowisk w Gdańsku. Prace obejmują modernizacje torów, przystanków oraz przejazdów
drogowych na odcinku pl. Komorowskiego – Hynka.
Więcej szczegółów podamy w kolejnych numerach.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
autobusy
2436 Coty
2452 Coty
2476 Coty
2263 barwy zakł. tramwaje
1364+1365 barwy zakł. po NS
+1366
Łukasz Bartnik, Krystian Jacobson

Gdynia
Linie
A 14.04. skorygowano rozkład jazdy linii 259.
Zmiana polega na... wykonywaniu odtąd kursu tejŜe
jako 159. Jak informuje serwis www.zkmgdynia.pl,
wiąŜe się to z „warunkami wydawania zezwoleń na
obsługę linii”. Po raz kolejny więc ustawodawstwo,

tak dobrze znane juŜ wszystkim miłośnikom, poprzez masę idiotycznych ograniczeń, rujnuje budowane przez lata systemy komunikacji miejskiej w
naszym kraju, a tym razem – co gorsza – boleśnie
dotyka doskonałego systemu gdyńskiego, będącego równie dobrze znanym wzorem do naśladowania. Być moŜe znikną niedługo inne podobne gdyńskie mutacje (241, 263, 265, a moŜe nawet siedemsetki!). Tymczasem, przy takim tempie usuwania się przedsiębiorstw przed prawem, niedługo
niemoŜliwym stanie się wysyłanie w trasę autobusów rezerwowych, tworzenie nowych linii itp. Ustawy, które miały uregulować rynek, powodują niestety jedynie zahamowanie rozwoju, a wręcz jego cofanie...
Rafał Lamch
Rozmaitości
A 11 marca Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni podał wyniki niecodziennego przetargu na obsługę linii uruchamianych po meczach piłki noŜnej na
stadionie przy ul. Olimpijskiej w Gdyni. Te niewątpliwie trudne i niebezpieczne zadania będą realizowane przez dwa gdyńskie przedsiębiorstwa PKA i
PKM. Autobusy będą czekać na kibiców pod stadionem Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i
stamtąd rozwiozą kibiców Arki Gdynia do wszystkich rejonów miasta oraz do Rumi. Pojazdy będą
eskortowane przez policję. Obu przewoźnikom Ŝyczymy jak najmniej szkód!
InfoBus, http://www.infobus.com.pl/

Gliwice
Tabor
A Kurację odmładzającą w Solcu Kujawskim
przeszły ikary-przegubowce 1612, 4291 oraz 4334
z miejscowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej.
Bartosz Mazur

GOP
Tabor
A KZK GOP dnia 14.04. wprowadziło do obsługi
wymienionych linii autobusy przystosowane do
przewozu osób niepełnosprawnych:
6 – jeden autobus w dni robocze;
60 – jeden autobus w dni robocze;
120 – dwa autobusy w dni robocze oraz jeden autobus w soboty, niedziele i święta;
156 – jeden autobus w dni robocze, soboty, niedziele i święta;
187 – jeden autobus w dni robocze, soboty, niedziele i święta;
198 – dwa autobusy w dni robocze oraz jeden autobus w soboty, niedziele i święta;
259 – jeden autobus w dni robocze, soboty, niedziele i święta;
280 – dwa autobusy w dni robocze;
676 – jeden autobus w dni robocze, soboty, niedziele i święta;
677 – jeden autobus w dni robocze, soboty, niedziele i święta;
840 – jeden autobus w niedziele i święta;
850 – dwa autobusy w dni robocze, soboty, niedziele i święta.
Szczegółowe oznaczenia kursów wykonywanych
taborem niskopodłogowym umieszcza się teraz
sukcesywnie na tabliczkach przystankowych Gliwic
i Zabrza. Przyznać jednak naleŜy, Ŝe krok ten jest
tylko formalnym przypieczętowaniem sytuacji istniejącej od dawna.
Linie
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A W dniach 14–19.04. kwietnia linia autobusowa
676 kursowała objazdem z uwagi na zamknięcie
fragmentu ulicy Warszawskiej w Gliwicach. Objazd
poprowadzony został ulicami Warszawską, Świętojańską, Tarnogórską i Skowrońskiego. Przystanki
Gliwice Warszawska II i Gliwice Grottgera nie były
obsługiwane, w zamian autobusy zatrzymywały się
na przystankach Gliwice Warszawska I (stanowisko
na ulicy Świętojańskiej), Gliwice Tarnogórska oraz
na tymczasowym przystanku bez nazwy na ulicy
Skowrońskiego w rejonie skrzyŜowania z ulicą Tarnogórską.
A Od 22.04. do odwołania potrwają prace przy
modernizacji kanalizacji w rejonie ulic RóŜanej, Tulipanów i Reja w mysłowickiej dzielnicy Brzezinka.
Ulica Reja zostaje zamknięta dla ruchu. Linia 76
skierowana została na trasę objazdową ulicami
Wybickiego, Pukowca, Laryską i Brzezińską w obu
kierunkach jazdy. Przystanki Morgi SkrzyŜowanie
(stanowisko na ulicy Wybickiego), Brzezinka Leśna
i Brzezinka Reja nie będą obsługiwane, a w zamian
autobusy zatrzymywać się będą na przystankach
Morgi SkrzyŜowanie (stanowisko na ulicy Pukowca), Morgi Pukowca, Brzezinka III, Brzezinka II i
Brzezinka I. Przystanek Brzezinka I (stanowisko w
kierunku jazdy do Wesołej i Kosztów) zostaje przeniesiony za skrzyŜowanie z ulicą Laryską – zmiana
ta dotyczy równieŜ linii 66, 77, 149, 931 i 995. Jednocześnie zawieszone zostaje kursowanie linii 162,
a na linii 77 wprowadzony zostaje wakacyjny rozkład jazdy (do 18.06. niektóre kursy obsługiwane
będą autobusami przegubowymi).
AT
W czasie Świąt Wielkanocnych komunikacja tramwajowa i autobusowa KZK GOP funkcjonowała zgodnie z obowiązującymi rozkładami jazdy
za wyjątkiem linii 102, która w dniach 17–22.04. nie
kursowała, oraz linii obsługujących centra handlowe, które kursowały w sposób następujący:
- 19.04.: niektóre linie kursowały krócej niŜ zwykle
(250 do 17:31, 750 do 20:32, 752 do 20:37, 753
do 20:45, S-2 do 19:54, S-3 do 16:48, S-4 do
17:48, S-5 do 18:18, S-9 do 17:04 i S-10 do
17:18); natomiast linie 23, 155, 230, 255 i 850 po
zamknięciu centrów handlowych kursowały bez
obsługi przystanków przy tych centrach (Auchan
Katowice, Tesco Ruda Śląska, Plejada Bytom i
M1 Zabrze);
- 20 i 21.04.: linie 250, 750, 752, 753, S-2, S-3, S4, S-5, S-6, S-7, S-8, S-9, S-10, S-11, S-12 i S-13
nie kursowały; linie 23, 155, 230 i 255 nie obsługiwały przystanków przy centrach handlowych; a
linia 850 kursowała według specjalnego rozkładu
jazdy.
W dniach 1, 3 i 04.05. obowiązywać będą rozkłady
jazdy na niedziele i święta, a w dniu 02.05. – na soboty (za wyjątkiem linii 194, która będzie kursowała
jak w dni robocze). Ponadto autobusy linii 32 w
dniach 3 i 04.05 mają kursować według specjalnego rozkładu jazdy, obowiązującego w tzw. niedziele
giełdowe (ze względu na giełdę samochodową w
Sośnicy).
T Z dniem 22.04. KZK GOP wprowadził kolejne
zamieszanie w rozkładach jazdy tramwajów w Zabrzu i okolicy. Zmieniły się rozkłady linii 3, 4 i 5. Na
linię 3 powracają składy 2×105N podmieniane po
południu na solówki z linii 5. Drugie wagony zabrane zostały z linii 4, która obecnie kursować będzie
w dni robocze co 8 lub 12 minut i obsługiwana będzie na zmianę składem 2×105N i solówką 1×105N.
Na linii 5 wprowadzone zostały korekty rozkładu
jazdy.
3

Rozmaitości
! Od 01.05. KZK GOP wprowadza podwyŜkę cen
biletów okresowych. Wynosi ona od kilku do kilkunastu procent w zaleŜności od rodzaju biletu. Jednocześnie do cennika wprowadzono na stałe tzw.
promocje wakacyjne, czyli rozszerzenie uprawnień
biletu o nominale 3,30 zł (poza jednorazowym przejazdem w granicach trzech lub więcej gmin uprawnia on do podróŜowania przez 1 godzinę z moŜliwością przesiadania się) oraz wakacyjny dwumiesięczny (waŜny w lipcu i sierpniu) bilet sieciowy
oznaczony symbolem WSC w cenie 150 zł normalny i 75 zł ulgowy. Do oferty dodano teŜ bilet 2dniowy w cenie 18 zł normalny i 9 zł ulgowy. Wprowadzono równieŜ zmiany w cenniku opłat dodatkowych – podstawowa, za jazdę bez waŜnego biletu
(płatna po 7 dniach), wynosi 90 zł. Dotychczas było
to 80 zł. Opłata dodatkowa za przewóz bagaŜu lub
zwierzęcia bez waŜnego biletu wynosi natomiast 50
zł.
Jakub Jackiewicz, Maciej Łoś

Gorzów Wielkopolski
Tabor
T 07.04. wyjechały pierwsze trzy z sześciu zakupionych tramwajów typu 6EGTW z Kassel. Debiut
przyznano wagonom: 261 (eks-365), 262 (eks-366),
263 (eks-361). Pozostałe trzy to: 264 (eks-262),
265 (eks-358), 266 (eks-364).
Linie
A Awaria wodociągu w ul. Piłsudskiego dnia
24.04. była powodem zamknięcia arterii na odcinku
od alei Odrodzenia do ul. Walczaka. Linie autobusowe 125, 126, A, kursowały objazdami:
125 po trasie Śląska, Towarowa, Fabryczna, Chrobrego, Jagiełły, Walczaka, Czereśniowa, Piłsudskiego i po stałej trasie w jednym kierunku
oraz Dekerta, Szarych Szeregów, Kombatantów, Okulickiego, Górczyńska, Piłsudskiego,
Czereśniowa, Walczaka i dalej zwykłą trasą –
w kierunku przeciwnym;
126 po trasie Myśliborska, aleja Konstytucji 3 Maja,
Estkowskiego, Jagiełły, Walczaka, Czereśniowa, Piłsudskiego i dalej po stałej trasie w jednym kierunku oraz Dekerta, Czartoryskiego,
Piłsudskiego, Czereśniowa, Walczaka i dalej

po zwykłej trasie – w kierunku przeciwnym;
A po trasie Działkowców, Szarych Szeregów,
Kombatantów, Okulickiego, Górczyńska, Piłsudskiego, Czereśniowa, Walczaka i dalej po
stałej trasie.
A 01.04. zmienione zostały rozkłady jazdy linii autobusowych 101, 104, 126 – kaŜdej obcięto po kilka
kursów; zawieszono takŜe sobotnie i niedzielne
kursowanie linii 223.
Magazyn 995
14.04. Około godziny 20:30 na rondzie Santockim
samochód cięŜarowy uderzył w drugi wagon składu
105Na 134+133. Na szczęście nikomu z pasaŜerów
nic się nie stało.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
tramwaje
126 Globex
Samsung 131 barwy zakł. Samsung 261 barwy KVG Mustang
eks-Kassel
Kassel
Jeans
365
262 barwy KVG Altresan
eks-Kassel
Kassel
366
263 barwy KVG srebrny
eks-Kassel
Kassel
podkład
361
Marcin Pejski

Kraków
Tabor
T 08.04. odbyło się w zajezdni Podgórze uroczyste przekazanie do ruchu dwóch pierwszych wagonów NGT6Kr/II. Gala rozpoczęła się o godzinie 12.
Wśród sztucznych ogni, przedzierając się przez
niebieskie balony, na halę napraw wjechały z impetem dwa bombardiery o numerach 2015 i 2016.
Przywitali je miejscy dostojnicy – prezydenci Majchrowski, Trzmiel i Gołaś. Wagon 2015 poświęcił
kardynał Franciszek Macharski, nadając mu imię
Drezno na pamiątkę wagonu NGT6DD z tegoŜ miasta, testowanego w Krakowie kilka lat temu. Drezno
w ramach prezentacji pokonał z zaproszonymi gośćmi trasę z zajezdni Podgórze do Borku Fałęckiego i z powrotem. Wspomnieć naleŜy, Ŝe nowe wozy
róŜnią się od poprzednich. Dla komfortu pasaŜerów

polepszono wentylację, powiększono przesuwne
okna i dodano tylne drzwi. Nowe tramwaje wyjadą
na linię 24, wozy z poprzedniej serii zasilą natomiast kolejne brygady linii 6, później pojawią się
takŜe na 3-ce. W sumie ilostan bombardierów
zwiększy się do końca roku o dwanaście nowoczesnych jednostek.
Linie
AT
Święta Wielkiej Nocy nie mogły się obyć
bez zmian w komunikacji miejskiej. 19.04. odpoczywali kierowcy obsługujący linię autobusową 194.
W Wielkanoc MPK zafundowało pasaŜerom juŜ
większe rozrywki: zawieszono tramwaje linii 7, natomiast linie 11, 18 i 20 rozpoczęły pracę mniej więcej w godzinach 13–14. Autobusy odpoczywały od
linii 114, 127, 135, 158, 163 i 308, natomiast linia
502 rozpoczęła słuŜbę od godziny 14. JeŜeli chodzi
o obsadę linii, to jedyne zmiany tramwajowe w tym
dniu zanotowano na 21-ce, na której hulały GT6
(normalnie składy 105Na). Większe roszady dotknęły autobusów. Na tradycyjnie obsługiwanych
przez przeguby liniach pojawiły się solówki, a były
to: 124, 129, 173, 152, 444. Na linii 102 zamiast
Jelczy M120 zobaczyć moŜna było Autosany H6. W
świąteczny poniedziałek wszystko wróciło do normy
– tradycyjnego rozkładu dnia świątecznego.
T W ostatnim numerze podaliśmy informację o
kursowaniu linii specjalnej 45, której pojawienie się
miało być związane z obchodami Dnia Ziemi. Niestety, aura pokrzyŜowała plany organizatorów i z
powodu nawrotu zimy imprezę przełoŜono. Ma się
ona odbyć w dniach 25–26.04. i w związku z tym
właśnie wtedy pojawi się linia specjalna 45 obsługiwana wagonem NGT6. Linia będzie łączyć centrum
Krakowa z Placem Centralnym przez ul. Starowiślną, Dietla, Aleję Pokoju. Przejazd będzie bezpłatny.
T MPK Kraków odwołało zapowiadaną wcześniej
zmianę w kursowaniu w dniach 26 i 27.04. linii 1 i 5
w związku z remontem ul. Kocmyrzowskiej. Linie te
miały jeździć objazdem przez aleję gen. Andersa –
pl. Centralny – CA HTS – Ujastek – Łowińskiego do
Wzgórz Krzesławickch.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
pojazdu reklama reklama
tramwaje
185 barwy zakł. B&G
173+543 barwy zakł. Junkers Hydrosolar
690+691 Kerakoll
SKOK
732+733 Kerakoll
SKOK
855 Mare
barwy zakł.
919 Kamir
barwy zakł.

uwagi
-

Michał Kamiński, Michał Smajdor,
Krzysztof Utracki

Lublin

Nowy NGT6Kr II serii numer 2015 w zajezdni Podgórze. Fot. Michał Smajdor, 08.04.2003 r.
4
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Linie
A 09.04. kwietnia zmieniono przebieg trasy linii
76. Wbrew zapędom MPK, które chciało linię zlikwidować, Urząd Miasta wziął pod uwagę prośby
mieszkańców osiedla Węglin i skierował 76 przez
ulice: Sowińskiego – Aleje Racławickie – Grottgera
– Skłodowskiej – Lipową – Aleje Racławickie – Sowińskiego. Nowy przystanek ustawiono na ulicy
Grottgera przy teatrze. Nowością są takŜe sobotnie
kursy tej linii.
A 14.04. zmianie uległa trasa linii 77, która
wreszcie nie pokrywa się z linią 16. Nowa trasa 77
wiedzie z ulicy Kasprowicza przez Turystyczną –

Kalinowszczyznę – aleję Unii Lubelskiej – Rusałkę
– Mościckiego – Hempla – 3 Maja – aleję Tysiąclecia – Kalinowszczyznę – Turystyczną do Kasprowicza. W miejsce linii 77 wycofanej z ul. Szymonowica wydłuŜono linię 16.
A Jedna z prywatnych firm obsługująca mikrobusami linie podmiejskie wzięła na testy autobus Irisbus Renault Agora. Biało-niebieski pojazd zaskakiwał pasaŜerów na trasach z Lublina do Świdnika i
Lubartowa.
Rafał Tarnawski

Łódź
Linie
A MPK uruchomiło 4 przystanki gwarantowane –
takie, na których autobus jednej linii będzie czekał
na wóz z innej w razie, gdyby tamten się spóźniał.
Było to moŜliwe dzięki zradiofonizowaniu całego taboru – kierowcy mogą się teraz wzajemnie informować o poślizgach. Ta nowa usługa ma umoŜliwić
skomunikowanie linii o niskiej częstotliwości. Status
gwarantowanych zyskały przystanki: Łagiewnicka/Okólna dla linii 51 i 66; krańcówka Rzgowska/
CZMP dla linii 68 i 70; Tomaszowska/Olechowska
dla linii 71 i 72 oraz Rokicińska/Gajcego dla linii 82 i
90.
Łukasz Stefańczyk, Sławomir Zamuszko

Nowy Sącz
Tabor
A Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w
Nowym Sączu przejdzie do historii jako pierwszy w
Polsce nabywca autobusów miejskich Solbus B 9,5.
Dzięki zwycięstwu w przetargu nieograniczonym
(ogłoszonym 12 grudnia 2002 roku) na dostawę
dwóch autobusów o średniej pojemności, w marcu
pierwszy autobus z Kujaw wszedł w skład floty MPK
Nowy Sącz, a kolejny ma dojechać w połowie
kwietnia. Nowy tabor kosztował przewoźnika 902
312 zł i była to najniŜsza cena zaoferowana w przetargu. Obecnie małopolski przewoźnik ma 79 autobusów, w tym ponad 50% z nich ma więcej niŜ 10
lat.
InfoBus, http://www.infobus.com.pl/

Opole
Linie
A Organizacja ruchu opolskich autobusów w
święta Wielkiej Nocy nie róŜniła się niczym od rozwiązań ubiegłorocznych. W niedzielę na miasto wyjechały jedynie kursy oznaczone w rozkładach literą
»s«. Łącznie opolanie mogli korzystać z 7 wozów,
po jednym na liniach 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17. W poniedziałek obowiązywał normalny rozkład na dni
wolne od pracy. W obydwa świąteczne dni nie kursowała linia nocna N.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
autobusy
618 Ŝółty
Eko Eks- press
704 Ŝółty
Eko Eks- press
Marek Drewniak

Płock
Rozmaitości
A Do 10.05. potrwają w KM Płock testy nowych
tablic kierunkowych – diodowych jasnoświecących

produkcji R&G Mielec. Tablice testowane są od
17.02. w Neoplanie N4020td numer 633, z którego
wymontowano dotychczasowe tablice klapkowe,
podświetlane jarzeniówkami. Tablice są nieporównywalnie lepsze od zwykłych diodowych, które w
Płocku znalazły się w 1994 roku w dwóch Jelczach
120MM/1. Zwykłe czerwone diody były słabo czytelne, szczególnie podczas słonecznej pogody. W
nowych tablicach pokonano ten problem – kolor
pomarańczowy zdaje się bardziej rzucać w oczy.
Jednak, jak deklaruje KM, w najbliŜszym czasie nie
będzie jej stać na zakup nowych tablic.
Marcin Gierzyński, Jakub Putyra

Poznań
Tabor
! Będzie nowy tabor, ale... nieliniowy. Poznańskie MPK ogłosiło przetarg na zakup 3 nowych samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie
całkowitej do 3,5 tony.
A Jak wiadomo, w autobusach marki Jelcz i Ikarus, które przebyły modernizację i naprawę główną,
zamiast tradycyjnych tablic montuje się wyświetlacze. Wyświetlacz boczny zakłada się w miejscu metalowych uchwytów dwustronnej tablicy kierunkowoszczegółowej. Od kilkunastu dni obserwujemy powrót tablic i uchwytów, tyle Ŝe wykonanych z tworzywa sztucznego i przymocowanych do „pleców”
wyświetlacza bocznego.
T Będą kolejne helmuty. Począwszy od maja będzie przybywać 12 zakupionych wozów GT8 z Düsseldorfu. Wszystkie trafią na Madalińskiego, w
związku z czym zajezdnia ta dostanie więcej torów
postojowych na Budziszyńskiej, zwalnianych przez
wydział S1, o czym poniŜej. A jak wygląda obecna
sytuacja na helmutowym froncie w Poznaniu? 616 i
682 wciąŜ stoją „zimne” na Madalinie, czekając na
obręcze... Pierwsze combino dotrze do Poznania
we wrześniu, a ostatnie w kwietniu przyszłego roku.
T Znamy juŜ datę kasacji wagonu 102Na-41. PoŜegnaliśmy go z dniem 11.04. Najprawdopodobniej
jego los niebawem podzieli wóz 33 oraz jeszcze jakiś. W związku z tym dojdzie do kolejnych przeprowadzek stopiątek z zajezdni S1 do S3 (mówi się o
„handelku” jeden za jeden, czyli jedna stopiątka za
jednego trupa 102N). Pierwsza z nich ma nastąpić
zaraz po zamordowaniu stodwójki nr 33.
Linie
A Linia 82 zyskała bardziej przewiewny tabor: od
poniedziałku 07.04. obsługują ją głównie Ikarusy
280, a na linii 91 kursują przegubowe MAN-y, które
dotąd dominowały na 82.
A Podczas tegorocznych targów Infosystem/Poligrafia bezpłatną linię kursującą po terenach
MTP obsługiwało MPK. Przez cztery dni po targowych terenach jeździł Neoplan N4009-1253 z A1.
Autobus kursował co 10–20 minut od godziny 10 do
16. Na przystankach wisiały tabliczki z rozkładem
podobne do tych, które wiszą na pozostałych przystankach MPK. Pojazdy MPK obsługiwały linię targową linię do 2000 roku, później zastąpiły je prywatne minibusy.
AT
26 kwietnia odbędzie się Wielka Parada
Lokacyjna z okazji 750 rocznicy nadania Poznaniowi praw miejskich. Dodajmy, Ŝe wezmą w niej
udział m.in. tramwaj konny, świeŜo wyremontowana
eNka 602+456 (takie właśnie oznaczenie na burtach ponownie udało się KMPS-owi wywalczyć)
oraz przegubowy solaris. W związku z przejściem (i
przejazdem) barwnego korowodu sprzed pl. Adama
Mickiewicza na Stary Rynek, zamknięty zostanie
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ruch tramwajowy i autobusowy w centrum miasta.
JuŜ w nocy z piątku na sobotę nocki N31, N32,
N33, N37i N43 jadąc w kierunku Kaponiery od al.
Niepodległości będą się zatrzymywać na torowisku
tramwajowym na wysokości przystanku Zamek
(zamknięta zostanie północna jezdnia Św. Marcina). W sobotę od godziny 14:00 zostaną wprowadzone następujące zmiany:
- linia 2 ma jeździć od Kaponiery przez Roosevelta
– most Dworcowy – Królowej Jadwigi – Górną
Wildę – ... (z powrotem przez ... – 27 Grudnia –
Fredry – most Teatralny – Dąbrowskiego na
Ogrody);
- linia 3 będzie zawracać po pętelce: ... – Roosevelta – Kaponiera – Zwierzyniecka – Kraszewskiego – Rynek JeŜycki – Dąbrowskiego –
Roosevelta – ...;
- linia 5 pojedzie przez Roosevelta – most Teatralny – Fredry – MielŜyńskiego –23 Lutego – pl.
Wielkopolski – Estkowskiego Wyszyńskiego –
rondo Śródka –Jana Pawła II i dalej do ronda Starołęka (z powrotem przez 27 Grudnia – Fredry –
most Teatralny i Roosevelta);
- linia 9 z Roosevelta pomknie przez most Dworcowy – Królowej Jadwigi – Górną Wildę. Wracać
będzie po stałej trasie;
- linia 13 zostanie skierowana przez Roosevelta –
most Teatralny –Fredry – MielŜyńskiego – 23 Lutego – pl. Wielkopolski – Estkowskiego – Wyszyńskiego – rondo Śródka – Jana Pawła II –
rondo Rataje – Zamenhofa do ronda Starołęka.
Powrót będzie miał miejsce po stałej trasie.
Od godziny 15:30 nastąpią dalsze zmiany:
- linia 2 na Ogrody będzie wracać przez Górną
Wildę – Królowej Jadwigi – most Dworcowy –
Roosevelta – Zwierzyniecką;
- linia 5 na Górczyn pojedzie przez Jana Pawła II –
rondo Śródka – Wyszyńskiego – Estkowskiego –
pl. Wielkopolski – 23 Lutego – MielŜyńskiego –
Fredry – most Teatralny – Roosevelta;
- linia 9 jadąc na Piątkowską pomknie przez Górną
Wildę – Królowej Jadwigi – most Dworcowy –
Roosevelta;
- linia 13 na Junikowo będzie się kierować przez
Trasę Kórnicką – Jana Pawła II – rondo Śródka –
Wyszyńskiego – Estkowskiego – plac Wielkopolski – 23 Lutego – MielŜyńskiego – Fredry.
Podobna rewolucja dotknie autobusy. Od rana do
około godziny 14:00 będą kierowane następująco:
- linie 51 i 68 przez al. Niepodległości – Libelta Roosevelta – rondo Kaponiera (powrót po stałych
trasach);
- linia 76 przez Królowej Jadwigi – Most Dworcowy
– Roosevelta – rondo Kaponiera (powrót po stałej
trasie);
- linia A ze Św. Marcina przez Kościuszki – Taylora
– Składową – Towarową – most Dworcowy – Roosevelta do Bukowskiej (powrót po stałej trasie).
Na czas całkowitego zamknięcia al. Niepodległości
w rejonie skrzyŜowania ze Św. Marcinem oraz na
czas przejścia parady, tj. w godzinach 14:00–16:30
autobusy będą kursować następująco:
- linie 51 i 68 zostaną dodatkowo skrócone do ronda Kaponiera, skąd do swej zwykłej trasy dołączą
ulicami Roosevelta i Libelta;
- linia 71 pojedzie objazdem przez Libelta – Roosevelta – most Dworcowy;
- linia 76 do Dworca PKP dojedzie zwykłą trasą,
ale na Dębinę będzie kierować się Dworcową –
Św. Marcinem – rondem Kaponiera – Roosevelta
– mostem Dworcowym – Królowej Jadwigi;
5

- linia A „pośpieszy się” przez Krzywoustego – Królowej Jadwigi – most Dworcowy – Roosevelta do
Bukowskiej, a wracać będzie przez Św. Marcin –
al. Niepodległości – Królowej Jadwigi.
Na deser – w godzinach 15:00–17:00 – zmiany dotkną:
- linię 74, która pojedzie przez Garbary – Estkowskiego – Wyszyńskiego – rondo Śródka – Jana
Pawła II i rondo Rataje (wracać będzie po stałej
trasie);
- linię 90, która od Garbar pojedzie przez Estkowskiego – Chwaliszewo – Wielką z powrotem do
Garbar.
AT
Tegoroczne święta Zmartwychwstania
Pańskiego na Ŝółto-zielono wyglądały następująco:
w Wielką Sobotę obowiązywał zwykły, sobotni rozkład, w niedzielę zawieszono kursowanie tramwajów linii 3, 4, 11 i autobusów 52, 59, 71, 79, 83 i 94
oraz pierwszą zmianę linii 2 i 14, a takŜe autobusów
63, 85, 90, 91, 99 i A. W świąteczny poniedziałek
obowiązywał oczywiście świąteczny rozkład jazdy.
Na okres od 17–22.04. zawieszone było kursowanie studenckiej linii 98.
T 11.04. przez centrum miasta przeszła Droga
KrzyŜowa. Zaowocowało to lokalnymi zaburzeniami
na liniach 2, 5, 9 i 13 oraz skierowaniem linii 3 na
objazd przez al. Marcinkowskiego.
T 12.04. odbyło się tradycyjne juŜ wielkopostne
Misterium Męki Pańskiej na poznańskiej Cytadeli.
Uczestniczyło w nim około 50 tysięcy ludzi. Dla ich
komfortu MPK wzmocniło obsadę (do siedmiu brygad) i częstotliwość kursowania (do około pięciu
minut) na linii 3. Kursowały następujące wagony:
851, 868, 871, 876, 601, 668 i 676.
Magazyn 995
05.04. Po południu na pętli Junikowo w 13/9 (zestaw 304+305) znaleziono nietrzeźwego pasaŜera.
Pogotowie ratunkowe po kwadransie przewiozło go
do szpitala.
06.04. Brak pionowej kreski dla tramwajów wjeŜdŜających na PST spowodował od godziny 15:35
do 15:43 wstrzymanie. Zawiniła zanieczyszczona
zwrotnica, która nie dała się przełoŜyć. Do akcji

wkroczyło pogotowie torowe i sieci. Pierwsze przejazdy odbyły się w asekuracji pracowników Nadzoru
Ruchu, a od 15:50 ruch odbywał się juŜ normalnie.
06.04. O godzinie 21:05 na skrzyŜowaniu ulic
Głogowskiej i Hetmańskiej rozjechała się tatra nr
402, zjeŜdŜająca z zajezdni przy ul. Głogowskiej na
Forteczną. Drugiemu wózkowi zachciało się jechać,
zamiast w prawo, prosto. Na szczęście prędkość
była niewielka i uszkodzeniu uległa tylko osłona
przegubu. Tramwaj wcofał się i do celu dotarł juŜ
bez problemów. Całe zajście nie trwało nawet kwadransa.
08.04. O godzinie 7:40 na ul. Podgórnej w zjeŜdŜającej w dół 13/4 (skład 306+307) rozerwał się
sprzęg między wagonami. Zaowocowało to urwaniem przewodów międzywagonowych i najechaniem drugiego wozu na pierwszy. Po rozłączeniu i
zmianie sterowania wagony osobno zjechały do zajezdni przy ul. Głogowskiej. Wstrzymanie trwało 20
minut, a częściowo moŜna by zmniejszyć jego skutki, gdyby była wyczyszczona wajcha przed skrzyŜowaniem Marcinkowskiego i Podgórnej. Wtedy
tramwaje mogłyby jeździć objazdem.
08.04. Rano na pętli Połabska na zwrotnicy najazdowej drugim wózkiem wykoleił się helmut 672
obsługujący 10/2. W takim stanie przejechał 12m,
co spowodowało zarysowanie lakieru wozu o barierkę oddzielającą torowisko od chodnika i uszkodzenie osłony pierwszego przegubu. Wykolejony
tramwaj po wstawieniu przez Kruppa zjechał do zajezdni. Wstrzymanie trwało 3 kwadranse i zablokowało tramwaje linii 10/2 (GT8-672), 4/2 (102Na-33),
10/3 (252+251) i 4/3 (310+311). Kolejne skierowano na Wilczak. Na odcinku Serbska – Murawa uruchomiono komunikację zastępczą realizowaną ikarusami nr 1151 i 1555.
08.04. W południe na przejściu dla pieszych
skrzyŜowania Garbar i Estkowskiego pomykająca
do ronda Starołęka stodwójka nr 66 (4/4) potrąciła
dwunastolatka, który wyszedł zza jadącego w przeciwnym kierunku tramwaju. Chłopiec wszedł na bok
wagonu, zaraz za kabiną motorniczego. Został zabrany do szpitala, a tramwaj celem załatwienia for-

Remont torowiska na Starołęckiej posuwa się bardzo szybko. Fot. Adam Białas
6
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malności zjechał na Zawady, skąd włączył się normalnie do ruchu.
10.04. Na skrzyŜowaniu Zamenhofa i Obrzycy
trzasnęły się Honda Civic i Opel Astra, który ostatecznie po zakręceniu piruetu wylądował na torach
blokując na 23 minuty ruch. AŜ dwa pogotowia
tramwajowe go stamtąd wyciągały.
10.04. Od 11:25 do 11:50 tramwaje nie jeździły
przez ul. Gwarną, gdyŜ straŜacy usuwali nawisy
śniegowe z tamtejszych budynków.
11.04. Na ul. Wolnica (w pobliŜu ul. Św. Wojciech)
idąca chodnikiem piesza nagle wtargnęła pod jadącą na Ogrody 1/12 (222+221). Do szpitala odwiozło
ją pogotowie ratunkowe.
11.04. Akcja straŜy poŜarnej ratującej ludzi z płonącego mieszkania na trzecim piętrze przy ul. Głogowskiej (niedaleko ul. Potockiej) zablokowała całkowicie ruch kołowy i tramwajowy. Autobusy nocne
skierowano przez ul. Chociszewskiego i Kasprzaka.
Tramwaje były zablokowane od godziny 23:14 do
0:05.
13.04. Spore wstrzymanko narobił na pętli Połabska holender 868, który jechał jako rezerwa za
10/6. O godzinie 15:23 wjeŜdŜając na małe koło
wykoleił się drugim wózkiem. Standardowo na szyny wstawił go Krupp. Przerwa trwała do godziny
16:40. W tym czasie, oczywiście, pozostałe wozy
kierowano do Wilczaka, a w zamian za nie uruchomiono zatramwaje. Zawinił krzyŜak, w związku z
czym czasowo zabroniono holendrom i niemcom
wjeŜdŜać na małe koło, a dla pozostałych tramwajów ustawiono ograniczenie prędkości do 5 km/h.
14.04. Na ul. Wojska Polskiego przed Podlaską
man nr 1088 (82/4) został zmuszony do nagłego
hamowania. W związku z tym rany odniosła stojąca
z przodu pasaŜerka w średnim wieku, która przewracając się wyrwała znajdujące się przy kabinie
kierowcy ruchome barierki i wybiła głową przednią
prawą szybę. Pogotowie przewiozło ją do szpitala,
a autobus zjechał do zajezdni.
14.04. W godzinach 19:00–19:28 nie jeździły
tramwaje na os. Sobieskiego, gdyŜ na stacji Słowiańska zdefektowała tatra nr 402 (12/6). Po udanej próbie zluzowania, 14/1 (siostrzyczki 182+181)
zepchnęła ją na Sobieskiego. Pozostałe tramwaje
jeździły od mostu Teatralnego objazdami, a na Sobieskiego pomknęły 2 zatramwaje.
16.04. Na skrzyŜowaniu ulic Głogowskiej i Strusia
trzasnęły się Fiat 126p i Opel Zafira. Od 9:15 do
9:25 nie jeździły bimby do Hetmańskiej, a 20 minut
dłuŜej w przeciwną stronę. W sumie stało bezczynnie 10 pociągów.
16.04. W południe przy Bałtyku w jadącym na os.
Kopernika manie nr 1019 (69/1) złamało się oparcie
siedzenia. W skutek tego siedzący na nim pasaŜer
zrobił bam. Autobus ewakuował się do zajezdni.
17.04. W godzinach 12:50–13:07 stały tramwaje
na ul. Hetmańskiej przed skrzyŜowaniem z 28
Czerwca. Wysiadająca z helmuta nr 615 (11/3)
starsza pasaŜerka (poruszająca się o kulach) przewróciła się doznając urazu prawej nogi. Przewieziono ją do szpitala, tramwaj natomiast – ze względu na zakrwawienie wnętrza – zjechał do zajezdni.
17.04. O godzinie 17:45 u zbiegu Górnej Wildy i
28 Czerwca na zwrotnicy wykoleił się czwarty wózek holendra 856 jadącego jako 9/1 na Piątkowską.
Interweniował Krupp. Bimby linii 2 i 9 kierowano objazdem przez 22 minuty.
17.04. W godzinach 21:45–22:25 bimby nie jeździły ul. Głogowską na Górczyn, gdyŜ przy ul. Strusia na torowisku tramwajowym urwało się przednie

koło w Audi V8. Pojazd usunęła pomoc drogowa. Z
Górczyna do Kaponiery jeździły 2 zatramwaje, gdy
9 składów stało w korku.
18.04. Lepperiadę na przystanku PST Serbska
urządził pijany męŜczyzna: połoŜył się na torach i
nie chciał z nich zejść. Tramwaje z os. Sobieskiego
nie kursowały przez 13 min., czyli do czasu jak delikwentem zainteresowała się policja.
20.04. W środku nocy podąŜający ul. Zwierzyniecką do Kaponiery N33/2 (ikarus nr 1732) zapalił
się. Ogień pojawił się w okolicy rozrusznika i akumulatorów, jednak kierowca błyskawicznie stłumił
go gaśnicą. Do zajezdni A1 autobus odholowano.
Rozmaitości
A Od 01.05. w soboty i święta na liniach 86 i 95
przybędzie po jednym autobusie, kursującym w sezonie letnim.
T Pod koniec lata lub jesienią szykuje się kolejny
remont torowiska. Tym razem na około miesiąc będzie zamknięty odcinek ul. Grunwaldzkiej od ronda
Przybyszewskiego do Bułgarskiej.
T Remont Starołęckiej idzie szybko, aŜ miło patrzeć. Kończy się zmiana fragmentu torowiska przy
wyjeździe z zajezdni Forteczna, najprawdopodobniej zostanie tam połoŜony dodatkowy tor. Trwa
remont, a właściwie budowa od nowa torowiska pętli Starołęka. Nowe torowisko układane od strony
ronda Starołęka sięga coraz dalej. Rozebrano krzyŜownicę z bocznicą do Stomila, a bocznicą tą dostarczono szyny tramwajowe dwoma wagonami kolejowymi. Przy pętli Stomil wyrosła gigantyczna góra świeŜo utłuczonego tłucznia.
T W ostatnim miesiącu na skrzyŜowaniu Pułaskiego/al. Wielkopolska zainstalowano nowe sterowanie zwrotnicą najazdową – teraz obsługuje ją
system Track. Jak na razie nowa zwrotka funkcjonuje całkiem dobrze.
T Od grudnia są testowane urządzenia do smarowania łuków torowych na pętli Os. Lecha. Dwie
maszynki (jedna znajduje się w tunelu, a druga przy
zwrotnicy wjazdowej na pętlę) wytryskują porcje
smaru przez nawiercone otwory w główkach szyn
na ich powierzchnie jezdne. KaŜde z urządzeń
składa się ze specjalnej skrzynki zawierającej butlę
z gazem, który to wypycha rzeczone porcje smaru.
Dzięki temu tramwaje tak nie piszczą.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
autobusy
1092 barwy MPK śółty
Tydzień
1144 Septolete barwy MPK 1172 Bilobil
barwy MPK 1301 barwy MPK Petro Oil
1302 barwy MPK Nowa
Dolina Nidy
1323 barwy MPK Panorama Firm
1334 barwy MPK Coty
naklejana
1335 barwy MPK Coty
naklejana
1336 barwy MPK Coty
naklejana
1502 Bilobil
barwy MPK tramwaje
96+95 Big Star
Big Star
odnowa
130+131 TKP Pobarwy MPK po NG
znań
200+199 barwy MPK Panorama Firm
228+227 Franke
Franke
odnowa

298+299 Kerakol
310+311 Claudia

SKOK
Panorama
Firm
332+333 Kerakol
barwy MPK
603 barwy MPK Budchem
611 Inter
Plus GSM
Consult
667 Ginkofar
barwy MPK
675 Slowmag barwy MPK

po 322+323
-

841, które pozostały na posterunku do godzin porannych następnego dnia.
Tomasz Szydłowski

po 102Na-41
-

Skierniewice

-

Adam Białas, Krzysztof Dostatni, Tomasz
GieŜyński, Bartosz Kaj, Adam Konieczka,
Łukasz Nowicki, Maciej Rudzki

Radom
Linie
A Tydzień po poprzedniej zmianie skorygowano
rozkład 9-ki. PasaŜerowie domagający się porannego połączenia z dworcem PKP, otrzymali dodatkowy kurs o godzinie 5:09 w dni powszednie z pętli
Os. Gołębiów, zaś kurs o godzinie 5:19 ponownie
przesunięto na godzinę 5:29.
A Przedsmak problemów, jakie pojawić się mogą
w przypadku zamknięcia alei Grzecznarowskiego
pod wiaduktem kolejowym znajdującym się w katastrofalnym stanie technicznym, doświadczyli w
marcu pasaŜerowie linii 6. Na czas robót ciepłowniczych od 19 marca na 10 dni zamknięto południową
nitkę wspomnianej arterii, ruch odbywał się wyłącznie jezdnią północną, a autobusy szóstki w kierunku Milejowic kursowały ulicami Młodzianowską,
Czarną, Kolejową, Śląską i aleją Grzecznarowskiego. W przeciwnym kierunku trasa nie uległa zmianie. Dodajmy, Ŝe na remont rzeczonego wiaduktu
brak środków tak w kasie miejskiej, jak i w lichym
skarbie PKP.
A Przez trzy i pół dnia autobusu zostali pozbawieni mieszkańcy Dąbrówki Nagórnej. Ze względu
na zły stan techniczny pętli autobusowej w tej miejscowości (po opadach nawierzchnia stawała się
grząska) od 17.04. do 20.04. kursy linii 26 do Dąbrówki Nagórnej „W” były skrócone do Janiszewa.
A MZDiK sprawił wiosenny prezent działkowcom
z Wincentowa. Do linii 12, która ponoć nie spełniała
potrzeb miłośników ogródka, dołączyło 05.04. kilka
kursów 21-ki po starej trasie.
A Okres świąteczny nie był dla radomskich pasaŜerów szczególnie uciąŜliwy. W sobotę 19.04. obowiązywał rozkład sobotni, zaś niedzielę i poniedziałek rozkłady świąteczne. Jedyne zmiany, jakie
wprowadził MZDiK, to zawieszenie kursowania 50ki w niedzielę i poniedziałek (CH Echo jest zamknięte) oraz zwiększenie częstotliwości kursowania linii 4 w sobotę 19.04 w godzinach 10–17. Aby
zapewnić bezproblemowy dojazd do cmentarza na
Firleju, w wyŜej wymienionych godzinach 4-ka jeździła co 7–8 minut. Jednocześnie trasa w okolicach
cmentarza została zmieniona poprzez zastosowanie wariantu „1 listopada” – autobusy podąŜały ulicami Ofiar Firleja i Barlickiego do tymczasowego
przystanku Barlickiego (wyjazd ulicami Barlickiego i
Warszawską). Nieczynne były przystanki Firlej
Cmentarz oraz Ofiar Firleja/Szkoła (w kierunku centrum).
Magazyn 995
06.04. W pawilonie handlowym na osiedlu Gołębiów II wybuchł wieczorem dość groźny poŜar. W
związku z groźbą rozprzestrzenienia się ognia na
okoliczne budynki (palił się duŜy sklep spoŜywczy i
apteka) zarządzono ewakuację mieszkańców. MPK
podstawiło w tym celu dwie deskorolki numer 819 i
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Rozmaitości
A Po Wielkanocy na przystankach autobusowych
zawisły nowe tablice rozkładowe z nowymi rozkładami. Nawiązują do obowiązujących kolorów w
MZK Skierniewice i do barw miejskich – są niebieskie, zaś tabele rozkładów wydrukowano na zielonych kartkach. Na niektórych przystankach dołączono zdjęcie busika miejskiego stojącego przed
zabytkową bramą parkową. W wielu miejscach rozkłady uzupełniono o aktualną ofertę usługową MZK
Skierniewice, tym razem wydrukowaną na Ŝółtym
papierze. Miejmy nadzieję, Ŝe nowe rozkłady będą
stanowić zapowiedź naprawy MZK w Skierniewicach. W ostatnich latach spółka przeŜywa znaczny
odpływ pasaŜerów. Jeszcze w 1997 roku z komunikacji miejskiej korzystało 4 mln osób miesięcznie, w
minionym roku juŜ tylko 2–2,5 mln. Co gorsza 40%
osób korzystających z usług MZK, to osoby uprzywilejowane: emeryci, renciści, którym przysługuje
przejazd darmowy. Wraz ze zmianą rozkładów dnia
25.12.2002 r. zlikwidowano linie 2 i 9 oraz zawieszono nierentowne kursy. Ponad połowa autobusów ma więcej niŜ 15 lat, a 80% nadaje się do wymiany.
Witold Urbanowicz

Szczecin
Linie
A 15.04. uruchomiono trzy nowe przystanki na
Ŝądanie: Stary Szlak n/Ŝ na ul. Przylesie dla linii 73,
Kniewska I n/Ŝ na ul. Kniewskiej dla linii 77 i 517
oraz Topolowa stadion n/Ŝ na ul. Topolowej dla linii
79.
A Zmiany na linii 709, o których pisaliśmy w poprzednim numerze, są juŜ nieaktualne. W zarządzie
targowiska Bandurskiego Rostocka wymyślono linię
z trzema wersjami, a wdroŜenie nastąpiło między 3
a 5.04. – dokładna data nie jest znana z powodu
nieumieszczenia dat waŜności na rozkładach jazdy.
Obecnie jeden autobus wykonuje naprzemian kursy
spod targowiska do ul. Studziennej (przez Thugutta,
Kruczą i HoŜą), do kościoła na Warszewie oraz do
ul. Rugiańskiej (przez Bandurskiego i Przyjaciół
śołnierza, zaś nawrót następuje nie jak dotychczas
na pętli 69, ale przez ul. Stalmacha i ul. Lubeckiego). Częstotliwość kursowania wynosi godzinę w
kaŜdym wariancie.
Rozmaitości
A Natarcie białych tablic rejestracyjnych trwa. W
niedługim czasie białe blachy pojawiły się na Jelczach M11-566 i 569 oraz Volvo B10MA-1556 z
SPA Klonowica, a takŜe na polickim MAN-ie NL222
3011. Co ciekawe, po 8 miesiącach eksploatacji
nowe tablice dostał MAN NL313-3023.
A SPA Klonowica wymieniło albo wyczyściło filmy
w swoich Jelczach M11 i 120M. Bardzo słusznie, bo
w niektórych autobusach tło numeru linii i nazw pętli
było tak brudne i zszarzałe, Ŝe cięŜko było cokolwiek przeczytać.
T Do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego trafiła
oferta sprzedaŜy kilkudziesięciu wagonów typu E6 i
c6 z Wiednia. Te dwukierunkowe pojazdy na pewno
znalazłyby u nas zastosowanie, ale po złych doświadczeniach z helmutami szefostwo MZK nie jest
pozytywnie nastawione do tej propozycji.
Z pamiętnika lakiernika
7

numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
tramwaje
658 barwy zakł. Pleciuga
reklama naklejana
690+691 barwy zakł. TNT
918 Kurier
barwy zakł. Szczeciński
1041+1042 barwy zakł. TNT
Jacek Kalicki, Olaf Skrzymowski

Warszawa
Tabor
A Na T-13 Stalowa jest juŜ 6 MAN-ów NM223.3.
Wkrótce spodziewane są kolejne egzemplarze.
A Likwidacja T-5 Inflanckiej zbliŜa się wielkimi
krokami. Zaczęły się juŜ przerzuty autobusów do
innych zakładów. Na pierwszy ogień w dniu 15.04.
poszedł jedyny warszawski piętrus – MAN SD202 o
numerze 995, który trafił do najnowszej zajezdni
MZA – Stalowej. Dzięki temu w zakładzie tym znajdują się przedstawiciele wszystkich typów MAN-ów
będących w posiadaniu MZA (SD202, NG313 oraz
NM223.3.
A Na T-11 Kleszczowa z Ŝyciem poŜegnało się
pogotowie autobusowe 9667. Ponadto ostatnimi
czasy MZA ścięło solówkę o numerze 1296 (z T-10)
oraz dwa przeguby z numerami 2456 (z T-13) i
2521 (z T-10).
A Stała się rzecz od dawien dawna w stolicy nie
spotykana – wszystkie pięć woroniczańskich ikarusów 435 (tzw. pchaczy) zawitało ponownie w ruchu.
Dotychczas z powodu braku części zamiennych
poszczególne egzemplarze były na wiele tygodni
odstawiane. Jednak od początku roku zaczęły się
pojawiać autobusy o numerach 7273 i 7274, później
dołączył do nich 7272, a całkiem niedawno pozostałe 7270 i 7271. Dodajmy, Ŝe kursuje takŜe volvo
(Jelcz 180M) o numerze 7370.
A Wyremontowane ostatnio w warsztatach T-4
dwa Jelcze 120MM z T-9 Chełmska (numery 4293 i
4295) straciły swoje przednie filmy (przesuwane
wstęgi). Zamontowano w nich w zamian tradycyjne
kasety na zwykłe „dechy”. Do tego szyby świetlika
zamaskowano ciemną brązową folią.
T W dniu 07.04. na linii 23 znów zagościł Ŝoliborski skład 13N. Tym razem padło na wagony
833+819. Trzy dni później na rzeczonej linii (brygada 3) od rana kursował skład 781’’+409 w barwach
zakładowych.
T W nocy z 12 na 13.04. odbył się zorganizowany przez TW oraz KMKM ogólnopolski przejazd wyremontowanym siłami zajezdni R-3 Mokotów ekspoznańskim wagonem 102Na-42. Kursował z okazji
95-lecia tramwajów elektrycznych w Warszawie
(rocznica wypada dokładnie 26.03., ale z powodu
fatalnej pogody imprezę kilka razy przesuwano; z
tego samego względu „właściwe” obchody – parada
wagonów połączona ze zwiedzaniem jednej z zajezdni – odbędą się w maju). Na dachu, wzorem
poznańskim, załoŜono tarczę linii 0. Wóz przyozdobiono takŜe w biało-czerwone chorągiewki. Impreza
rozpoczęła się kilka minut po godzinie 22 na awaryjnej pętli na pl. Starynkiewicza – to właśnie tam
nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi. Zjawiło się
ponad 40 osób, prawie drugie tyle wsiadło juŜ
wcześniej na trasie dojazdu. Frekwencja dopisała
więc znakomicie (byli m.in. miłośnicy z GOP-u oraz
Gdańska). Podobnie jak i pogoda, która nie sprawiła juŜ „zimowego” psikusa. Początkowo zielonemu
tramwajowi towarzyszył radiowóz NR TW, ale z
8

czasem stodwójka juŜ samotnie mknęła w czeluściach nocy. W trakcie przejazdu zaliczono wiele
nieuŜywanych liniowo skrętów (m.in. na rondzie
Waszyngtona, przy kinie Femina, na rondzie Starzyńskiego i przy PD-ie) oraz klimatycznych miejsc
warszawskiej sieci tramwajowej. Odwiedzono m.in.
brukowaną pętlę na Kawęczyńskiej-Bazylice, industrialne okolice śerania Wschodniego, a takŜe dwa
warszawskie jednotory – tymczasowy w alei Krakowskiej oraz kultową trasę na Boernerowo, którą
objechano z pewnymi atrakcjami. Na mijance Górce
krótką mowę wygłosił prezes KMKM-u, po czym
wszyscy uczestnicy podzielili się wielkanocnym jajeczkiem. Imprezę naleŜy zaliczyć do bardzo udanych, bo humory, pogoda i nastroje dopisały. Mimo
obaw niektórych, wagon spisał się świetnie i wkrótce prawdopodobnie zobaczymy go ponownie na
warszawskich torach.
T W dokumentacji TW zmodernizowany ostatnio
wolski skład 2008+2009 figuruje jako typ...
105N/MWAs (M – modernizacja, W – Warszawa,
As – asynchroniczny). Tak więc mamy kolejnego
dziwoląga, bowiem kaŜda modernizacja została
oznaczona inaczej. Prawdopodobnie jest to jednak
sprawką Instytutu Elektrotechniki, który maczał w
tym palce (w Katowicach mamy przecieŜ 105N/MK
a w Łodzi 805N/ML) Dodajmy, Ŝe skład ten do dziś
nie pojawił się w ruchu liniowym. Za to praktycznie
co noc wyjeŜdŜa z R-1 Wola na próby. Mają one
potrwać do połowy maja.
Linie
A Rankiem 10.04. zapadła się jezdnia ulicy Krasińskiego (między Popiełuszki a Broniewskiego,
kierunek Sady śoliborskie). Dziura była całkiem pokaźnych rozmiarów i konieczne było zamknięciu ulicy – tym samym wprowadzenie
tras objazdowych dla linii 121, 122, 148 oraz
520. Kursowały one przez ulice Popiełuszki i Broniewskiego.
A Z uwagi na remont nawierzchni jezdni na pl.
Hallera od 15.04. do odwołania (przewidywany czas
trwania robót to około 2 tygodnie) autobusy linii
192, zamiast na przystanek krańcowy Pl. Hallera 07
zlokalizowany na środku placu, podjeŜdŜają na
przystanek Pl. Hallera 05 – przy jezdni północnej
placu przed skrzyŜowaniem z ul. Jagiellońską. Z ko-

lei autobusy linii: 103, 302, 607, 609 i 613, które
zwykle zatrzymują się na przystanku Pl. Hallera 05,
na czas trwania robót stają na przystanku Pl. Hallera 02 na ul. Jagiellońskiej.
A Z powodu naboŜeństwa Drogi KrzyŜowej
18.04. w godzinach 19:45–20:30 zamknięta była dla
ruchu ul. Miodowa (od ul. Krakowskie Przedmieście
do ul. Długiej). W tej sytuacji autobusy kursowały w
obu kierunkach poniŜszymi trasami objazdowymi:
- linie: 116, 122, 174, 175, 195, 503 i 518 – od
skrzyŜowania
Krakowskie
Przedmieście/Królewska ulicami: Królewską – pl. Piłsudskiego – Moliera – pl. Teatralnym – Senatorską –
(powrót: Senatorską – Wierzbową – pl. Piłsudskiego) – pl. Bankowym – Andersa – Świętojerską – Bonifraterską i dalej stałymi trasami;
- linia 160 – od skrzyŜowania Królewska/Marszałkowska ulicami: Królewską – pl. Piłsudskiego – Moliera – Nowy Przejazd – aleja Solidarności i dalej własną trasą (powrót: aleja Solidarności – pl. Bankowy – Marszałkowską – Królewską);
- linia 180 – od skrzyŜowania Krakowskie Przedmieście/Królewska ulicami: Królewską – pl. Piłsudskiego – Moliera – pl. Teatralnym – Senatorską – (powrót: Senatorską – Wierzbową – pl. Piłsudskiego) – pl. Bankowym – Andersa – Nowolipki – Zamenhofa – Anielewicza (powrót: Anielewicza – Andersa) i dalej bez zmian;
- linia 192 – od skrzyŜowania Krakowskie Przedmieście/Królewska ulicami: Królewską – pl. Piłsudskiego – Moliera – Nowy Przejazd – aleją Solidarności i dalej własną trasą (powrót: aleja Solidarności – pl. Bankowy – Senatorska – Wierzbowa – pl. Piłsudskiego).
A T Dnia 06.04. po raz drugi (tym razem tylko na
jeden dzień) został wyłączony ruch tramwajowy w
ciągu ulic: Grójecka – al. Krakowska (na odcinku od
ul. Banacha do pętli Okęcie). W tym czasie tramwaje linii: 7, 9, 15 i 25 kursowały jak w dniach 1516.03., tzn. siódemka i dziewiątka były skrócone
do pętli Pl. Narutowicza, a linie 15 i 25 – do krańca
Banacha. Kursowanie wyŜej wymienionych linii odbywało się według specjalnych rozkładów jazdy, a
skrócenie ich tras spowodowało, Ŝe do ich obsługi
wyjechało w sumie osiem brygad tramwajowych

Wagon 102Na-42 podczas fotostopu na rondzie śaba; na górze pociag sieciowy PKP.
Fot. Robert Człapiński, 13.04.2003 r.
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mniej. Oczywiście w czasie wyłączenia ruchu tramwajowego na trasie: Pl. Narutowicza – Grójecka –
aleja Krakowska – Okęcie pojawiły się autobusy linii
zastępczej 202. Ta jednak kursowała co 8 minut (poprzednim razem co 6 minut). Obsługę zapewniło
sześć brygad – po dwie z zajezdni Inflancka i Chełmska oraz po jednej – z Redutowej i Kleszczowej.
Konkretnie były to przegubowe ikary: 5254, 5250,
2970, 2974, 5764 i 5417. Co ciekawe, wszystkie te
brygady zaczerpnięto z wtyczek z linii: 171, 189, 519
i 522, które tego dnia nie kursowały.
A T JuŜ po świętach Wielkiej Nocy. Zgodnie z kilkuletnią tradycją w weekend poprzedzający święta,
czyli 12 i 13.04., na ulice wyjechało więcej autobusów
i tramwajów niŜ w zwykłą sobotę i niedzielę. Stało się
to za sprawą zasilenia wybranych linii dodatkowym
taborem. W obydwa dni mniej więcej w godzinach
8:00–16:00 z dwukrotnie większą częstotliwością
kursowały następujące linie (w nawiasie liczba brygad zasilających):
- tramwajowe: 3 (7), 9 (8), 18 (6), 22 (9), 24 (4), 25
(10) i 26 (8);
- autobusowe: 127 (8), 140 (7), 169 (5), 170 (8), 181
(3), 190 (7), 509 (6), 517 (13) i 709 (4).
Ogółem kaŜdego dnia wyjechały dodatkowo 52 brygady tramwajowe i 61 autobusowych. Przy okazji pojawiło się kilka ciekawostek w postaci wozów z zajezdni, które na co dzień nie obsługują danych linii. I
tak:
- linie 9 i 25 obsługiwała zajezdnia R-3 Mokotów (pojawiły się na nich m.in. wozy typu 13N);
- na linii 26 było 8 składów z zakładu R-4 śoliborz
(normalnie z R-4 kursuje na tej linii tylko jedna brygada);
- na liniach 169 i 170 pojawiły autobusy z zajezdni
Ostrobramska;
- na liniach 171 i 517 dodatkowe brygady obsługiwały wozy z zakładu T-7 Woronicza.
Ponadto w niedzielę 13.04. obowiązywały rozkłady
sobotnie, co znalazło odzwierciedlenie w pojawieniu
się na ulicach autobusu linii 373.
A T W Wielką Sobotę 19.04. ponownie zasilono
kilkanaście linii autobusowych i tramwajowych. Zasady wprowadzonych zasileń były identyczne jak w miniony weekend 12–13.04. Jedynym wyjątkiem było
zasilenie w tym dniu linii 500, która tydzień wcześniej
nie była wzmocniona. Do obsługi tej linii skierowano
dodatkowo 5 brygad. Zawieszona była równieŜ linia
turystyczna 100.
A T M 17.04. obowiązywały rozkłady jazdy dnia
powszedniego. Ponadto zostały zawieszone wybrane
kursy linii 121, 708 i 715 oraz podjazdy w rejony
szkół linii 163, 164 i 806 wykonywane w dni nauki
szkolnej.
A T M Dzień później, czyli 18.04., takŜe waŜne były
rozkłady dnia powszedniego. Dodatkowo zawieszone
zostało kursowanie linii tramwajowych: 16, 44, 46 i 47
oraz autobusowych: 301, 302, 303, 307, 308, 312,
322, 326, 327, 345, 356, 384, 406, 415, 416, 460, E1, E-2, E-3, E-4 i E-5, a takŜe wybranych kursów linii
121, 708 i 715 oraz podjazdy w rejony szkół linii 163,
164 i 806 – wykonywane w dni nauki szkolnej. W tym
dniu metro kursowało według sobotniego rozkładu
jazdy.
A T M Z kolei w Niedzielę Wielkanocną oraz Lany
Poniedziałek, czyli 20 i 21.04. obowiązywały świąteczne rozkłady jazdy. Ponadto zawieszone zostało
kursowanie linii tramwajowych: 1, 8, 9, 16, 19, 21 i 36
oraz autobusowych: 100, 101, 106, 107, 128, 129,
130, 139, 140, 177, 178, 179, 190, 507 i 510. W ten
sposób na ulicach pojawiły się 33 składy tramwajowe
i 70 autobusów mniej niŜ w zwykłą niedzielę. Oprócz

tego: w pierwszy dzień świąt odwołano wybrane kursy (głównie w godzinach przedpołudniowych) niektórych linii oznaczone w rozkładach jazdy literą „d”. Z
kolei w oba dni świąt próŜno było wypatrywać kursów
linii 124 oznaczonych symbolem „g”. W zamian na
czas świąt wprowadzono obowiązek zatrzymywania
się linii przyspieszonych na Ŝądanie pasaŜerów na
wszystkich przystankach napotkanych na trasie.
A T M 22.04. obowiązywały rozkłady jazdy dnia
powszedniego. Wyjątkiem było metro, które jeździło
według sobotniego rozkładu jazdy. Ponadto całkowicie zawieszono kursowanie linii tramwajowych: 16,
44, 46 i 47 oraz autobusowych: 301, 302, 303, 307,
308, 312, 322, 326, 327, 345, 356, 384; odwołano
kursy czterech brygad w szczycie porannym linii E-1 i
E-3 (po dwie z kaŜdej linii) oznaczone w rozkładach
literą „f”.
T Awaria wodociągowa na skrzyŜowaniu Nowowiejskiej z aleją Niepodległości była powodem wyłączenia od dnia 12.04. od godziny 0:00 do dnia 14.04.
do godziny 4:00 z ruchu tramwajowego łuków na
wymienionym skrzyŜowaniu w relacji pl. Zbawiciela –
rondo ONZ. W tym czasie tramwaje linii 19 skierowane zostały od pl. Zbawiciela na trasę zastępczą ulicami: Marszałkowską – pl. Konstytucji – Marszałkowską – rondem Dmowskiego – Marszałkowską – pl.
Bankowym – Andersa – Stawkami – aleją Jana Pawła II i dalej właściwą trasą. Niestety, na trasie objazdowej dziewiętnastka nie cieszyła się duŜą popularnością. Wytłumaczenie tego faktu jest nader oczywiste: Trasa objazdowa 19-ki pokrywała się praktycznie
ściśle z trasą linii 35, a dodatkowo rozkład obu linii
jest tak ułoŜony, Ŝe w praktyce tramwaje jeździły tuŜ
po sobie. PodróŜ od pętli do pętli wydłuŜyła się o 2
minuty.
Magazyn 995
07.04. Przed godziną 15:30 pod skład stopiątek
(9/4) na pl. Bankowym wjechała Toyota Yaris. O ile
tramwaj nabawił się tylko rys na lakierze, to autko
straciło zderzak i błotnik.
08.04. Około godziny 20:45 przed skrzyŜowaniem
ul. Wrocławskiej i Powstańców Śląskich connexowy
Solaris A-053 linii 167 najechał na auto osobowe. Na
szczęście nikomu nic się nie stało.
08.04. Kwadrans przed godziną 18:00 w padającym śniegu na ul. Waszyngtona (róg Garibaldiego,
kierunek Gocławek) 05/24 (wolski tyrystor
2046+2047) skasowało dość powaŜnie osobową
mazdę. Byli ranni, poniewaŜ autko pozbyło się całego
prawego boku. Zatrzymanie trwało około 35 minut
(stało w nim przynajmniej 8 składów), chociaŜ uszkodzone wagony juŜ wcześniej zostały odstawione na
pętlę Wiatraczna. Uszkodzeniu uległy odgarniacz,
fartuch i kierunkowskaz.
14.04. Na Moście Poniatowskiego (kierunek Praga)
po godzinie 11:00 kierowca autobusu linii 521 najechał z dość duŜą prędkością na auto osobowe. W
wyniku nagłego hamowania oraz uderzenia kilkoro
pasaŜerów przewróciło się wewnątrz przegubowego
ikarusa. Cztery osoby zostały niegroźnie ranne.
14.04. Zrobiło się ciepło i być moŜe dlatego dzień
był dość tragiczny dla warszawskich tramwajów. Doszło bowiem aŜ do czterech wypadków z udziałem
pieszych. Najgorsze w tym wszystkim jest to, Ŝe
średnia wieku osób uczestniczących w tych wypadkach wyniosła nieco ponad 11 lat. Po kolei:
- pierwszy wypadek zdarzył się koło godziny 14 na
ul. Broniewskiego (przy Galla Anonima). 10-letni
chłopiec wszedł na Ŝoliborski skład 13N 683+530.
Na szczęście prawie nic mu się nie stało, w szoku
trafił do szpitala;
- kolejny wypadek wydarzył się na pl. Unii Lubelskiej
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koło 15. 11-letnia dziewczynka wpadła pod praskiego u-boota numer 3004 linii 18. Na szczęście
nie dostała się pod pierwszy wózek i spod wagonu
wydobyli ja straŜacy z pobliskiej jednostki (mieści
się dosłownie kilka metrów od torów tramwajowych). Dziewczynka w stanie niezagraŜającym Ŝyciu trafiła do pobliskiego szpitala. Po wypadku wagon 3004 zjechał na pętlę Pl. Narutowicza;
- trzeci wypadek był juŜ makabryczny. Koło godziny
17 na pętli Czynszowa pod odjeŜdŜający wolski
skład 2052+2053 linii 23 wpadł 2-letni chłopczyk,
który niespodziewanie wyrwał się matce. Niestety,
pani motornicza nie miała Ŝadnych szans i chłopiec
znalazł się pod pierwszym wózkiem wagonu 2052.
Na miejsce natychmiast wezwano wszelkie słuŜby
ratownicze – w tym dźwig z zakładu R-2 – które w
przeciągu kilku minut zjawiły się na miejscu. Po
podniesieniu wagonu chłopca w stanie krytycznym
przewieziono do szpitala. Stracił obie nogi;
- ostatnie zdarzenie było juŜ mniej tragiczne. Miało
miejsce po południu na ul. Towarowej przy Grzybowskiej. 22-letni męŜczyzna wszedł na odjeŜdŜający z przystanku Ŝoliborski skład bulw 2116+2117
linii 22, po czym prawdopodobnie w stanie szoku oddalił się z miejsca zdarzenia.
Miejmy nadzieję, Ŝe Ŝaden kolejny dzień nie będzie
tak tragiczny, jak ten. Niestety, zbliŜają się wakacje i
wkrótce na ulicach ujrzymy duŜo więcej dzieci.
16.04. Za kwadrans dwunasta praski skład 105Na
1288+1287 linii 9, przejeŜdŜając przez skrzyŜowanie
Alei Jerozolimskich z ulicą śelazną (kierunek Okęcie), połamał pantograf drugiego wagonu. Na miejscu
dość szybko zjawili się sieciowcy. W trwającym około
pół godziny zatrzymaniu utknęło kilkanaście składów.
16.04. Koło południa na pl. Zawiszy doszło do kolizji TIR-a z trabantem. Nie byłoby w tym nic dziwnego,
gdyby nie to, Ŝe kierowca cięŜarówki był Czechem i w
ogóle nie mógł się dogadać z policjantami z drogówki. W tym czasie samochód blokował ruch tramwajowy (oba kierunki) na Alejach Jerozolimskich. Na
szczęście z pomocą przybył prezes KMKM-u, który
dość często odwiedza naszych południowych sąsiadów. Dzięki jego interwencji ruch tramwajowy przywrócono po kilkunastu minutach. Nadmieniamy, Ŝe w
kolizji nikomu na szczęście nic się nie stało.
Rozmaitości
! Wszystko wskazuje, Ŝe juŜ za kilka dni (tj. z początkiem maja) nie będzie moŜna korzystać z biletów
długookresowych ZTM w pociągach osobowych PKP
– Przewozy Regionalne. Najprawdopodobniej umowa o „wspólnym bilecie” między PKP a miastem nie
zostanie przedłuŜona. Przyczyną sporu są jak zwykle
finanse. Kolej Ŝąda bowiem od miasta coraz większej
ilości pieniędzy, powołując się na przeprowadzone
badania wykorzystania biletu. Niestety, badania te
nie są powszechnie znane, a słuszność tych kalkulacji podwaŜa takŜe ZTM. Co ciekawe, w dalszej przyszłości planowane jest wprowadzenie biletu aglomeracyjnego waŜnego oczywiście takŜe w pociągach
PKP – tego typu rozwiązanie ułatwia przejrzyste dzielenie wspólnych wpływów.
! Od dnia 09.04. pełniącym obowiązki dyrektora
naczelnego ZTM-u jest juŜ Robert Czapla. Zastąpił
on na tym stanowisku Wiesławę Dolińską, wicedyrektor i główną księgową, piastującą do tej pory funkcję
po Przemysławie Prądzyńskim, który podał się do
dymisji.
! Informacja o powstaniu nocnego połączenia
Warszawy z Legionowem zamieszczona w poprzednim numerze Przystanku okazała się nie do końca
prawdziwa. Nowa linia tworzona była „po partyzancku”. Prywatny przewoźnik nie starał się o zalegalizo9

wanie funkcjonowania swojej linii w odpowiednich instytucjach, m.in. nie wystąpił o zgodę na korzystanie
z przystanków podlegających ZTM Warszawa, a nawet... z przystanków Komunikacji Lokalnej w Legionowie. A przecieŜ Urząd Miasta Legionowa był inicjatorem powstania takiego połączenia... Prezydent Legionowa obiecał jak najszybciej naprawić to niedopatrzenie, wydając odpowiednie pozwolenia. Tym bardziej, Ŝe kursowanie nowej linii zostało zawieszone
do czasu załatwienia wszelkich formalności, w tym
takŜe stworzenia nowego, lepiej skoordynowanego
rozkładu.
A Po reklamach „Rzeczpospolitej” na solarisach
Connex-u pojawiły się reklamy tygodnika „Forum”. W
sumie reklamy naklejono na lewych burtach wozów:
A-001, A-006, A-007, A-008, A-009, A-010, A-011, A017, A-024, A-027 i A-029. Co ciekawe, niektóre autobusy dostały taką reklamę takŜe na tylnej ścianie.
A Dnia 09.04. MZA ogłosiło przetarg nieograniczony na regenerację 1800 sztuk opon rozmiaru 295/80
R 22,5 z bieŜnikiem na oś napędową.
A Ostatnimi czasy – wzorem MZA – Connex zaczął naklejać tylne numery taborowe na swoich solarkach nad szybą w okolicach prawego światła.
A W dniu 10.05. odbędzie się zapowiadana od
dawien dawna – w perspektywie likwidacji zajezdni T5 Inflancka – impreza przegubowym ikarusem
280.37A numer 5254 w historycznym malowaniu. W
godzinach 10–18 autobus kursował będzie po mieście. Dodatkowo umoŜliwione zostanie odwiedzenie
likwidowanej zajezdni – oprowadzać gości będą m.in.
członkowie KMKM-u, którzy wespół z MZA serdecznie zapraszają na poŜegnalna imprezę.
M W dniu 15.04. minęło dokładnie 20 lat od rozpoczęcia budowy metra na warszawskim Ursynowie.
Pierwszy pociąg pasaŜerski wyruszył za to na trasę
Kabaty – Politechnika dnia 07.04.1995 roku.
M W dniu 07.04. Metro Warszawskie poinformowało o postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, które zamierza przeprowadzić w roku
2003. I tak planowane są:
- budowa odcinka I linii metra: stacja A19 Marymont
– szlak B20 – stacja A20 Park Kaskada;
- budowa odcinka I linii metra: szlak B21 – stacja
A21 Bielany – szlak B22 – stacja A22 Wawrzyszew;
- budowa odcinka I linii metra: szlak B23 – stacja
A23 Młociny – tory odstawcze.
Rozpoczęcie wszystkich trzech inwestycji planowane
jest na maj.
T Wśród motorowych utarł się zwyczaj nie wyłączania stacyjki mesit po zjeździe wagonu na zakład.
Dział Techniczny TW postanowił więc sprawdzić
wszystkie wagony podczas postoju na zajezdniach i
ukarać niesubordynowanych motorowych. Od kilkunastu dni prowadzone są kontrole stacyjek oraz
sprawności technicznej wagonów.
T Trwają kursy na motorniczych w Tramwajach
Warszawskich. Po zmianie Kodeksu Pracy sytuacja
kadrowa w TW stała się tak trudna (brakuje około 60
ludzi), Ŝe firma praktycznie od ręki przyjmuje adeptów
jady tramwajowej. Są to nowi ludzie przyjmowani celem uzupełnienia powstałych po zmianach braków
(głównie na dodatkach). Przypomnijmy, Ŝe jeszcze
niedawno skończenie kursu na motorowego nie gwarantowało pracy. MoŜe wrócą czasy, kiedy kursy były
bezpłatne...
T W dniu 08.04. w uŜyciu ponownie było ślepe Ŝeberko na pętli Banacha. Tym razem zaszczyciły je
dwie mokotowskie solówki (!) – normalnie wagony
nauki jazdy. Były to 13N-412 oraz 105Na-1186.
10

T Mimo panującej juŜ prawie letniej pogody przypominamy, Ŝe na początku kwietnia mieliśmy w Warszawie zjawisko prawie sensacyjne. Kursowały nocą
przecieraki mające nie dopuścić do oblodzenia sieci
trakcyjnej oraz zasypania torowisk śniegiem (np. w
okolicach śerania Wschodniego). Trzeba przyznać,
Ŝe takiej zimy dawno juŜ w kwietniu nie było...
T Od dwóch tygodni sieciowcy dokonują przeglądu
i konserwacji sieci trakcyjnej na awaryjnej pętli ZOO.
Prace prowadzone są zarówno w dzień, jak i w nocy
za pomocą samochodów wieŜowych marki Iveco
Montraks 3PS, Star oraz WUKo.
T W dniu 14.04. Tramwaje Warszawskie ogłosiły
przetarg nieograniczony na płomieniowe hartowanie
akcesoriów torowych stanowiących części składowe
zwrotnic i rozjazdów tramwajowych.
T W tym samym dniu TW poinformowało o postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
planowanych na rok 2003. I tak z robót budowlanych
planowana jest:
- modernizacja urządzeń podstacji trakcyjnej Rydgiera – rozpoczęcie w czerwcu,
- wymiana kabli zasilających i powrotnych, modernizacja układu zasilania podstacji Rydgiera – rozpoczęcie w maju.
T W ciągu dnia 09.04. zniknął krótki – około metrowy – fragment torowiska dawnej pętli OdrowąŜa.
Jest to odcinek przed samą zwrotnicą włączeniową.
Powodem wycięcia właśnie tego fragmentu jest przygotowywanie fundamentów pod nowy słup trakcyjny.
Z przeciwnej strony torowiska taki dół został juŜ wykopany, a nawet umieszczono w nim siatkę z prętów
zbrojeniowych – bowiem na odcinku kilkudziesięciu
metrów ulicy OdrowąŜa (pętla OdrowąŜa – przystanek PoŜarowa) TW przeprowadzą wkrótce wymianę
słupów trakcyjnych. Z samej pętli obecnie niewiele
juŜ zostało i trwa tam budowa drugiej nitki ulicy.
Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzed.
obecna
uwagi
reklama reklama
tramwaje
366+218 barwy zakł. TNT
1200+1201 Idea POP SKOK
nowa
wersja
1248+1247 Naj/Claudia 75 lat ZOO w Warszawie
1412+1411 Baltona
SKOK
nowa
wersja
1418+1417 barwy zakł. 7UP
naklejki na
szybach
1422+1421 barwy zakł. 7UP
naklejki na
szybach
Z notatnika mechanika
numer
pojazdu

typ
koniec
rodzaj
pojazdu napr.
naprawy
tramwaje
288 13N
04.04. NG I
450 13N
04.04. NG II
804 13N
04.04. NG II
1080 105Na
04.04. NG I
1084 105Na
04.04. NG I
1357 105Na
04.04. NG II
1358 105Na
04.04. NG II
2008 105 zmod. 04.04. NG I + moderni(ex 106Na)
zacja
2009 105 zmod. 04.04. NG I + moderni(ex 106Na)
zacja
Oskar Burda, Robert Człapiński, Dariusz
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Dąbrowski, Tomasz Igielski, Tomasz Kaczmarek, Krzysztof Lipnik, Jakub Marcinkowski,
Mariusz Mazek, mkm101, Krzysztof Olszak,
Robert Sokołowski, Marcin Paweł Stawicki, Witold Urbanowicz, ztm.news

Wrocław
Linie
A T Święta Wielkiej Nocy przyniosły zmiany w komunikacji miejskiej:
- 20.04. zawieszono kursowanie autobusowych linii
A, C, 139 i 145;
- 21.04. nie kursowały pospieszne A i C. Na liniach
D, K, N oraz 127, 134, 135, 144 pojawiły się tylko
pojedyncze brygady – autobusy jeździły z częstotliwością 90 lub 120 minut.
Nie zawieszono Ŝadnej linii tramwajowej – nowy zwyczaj pojawił się juŜ w czasie świąt BoŜego Narodzenia, wcześniej część z nich w święta nie kursowała.
Tramwaje jeździły z częstotliwością 30-minutową, jedynie 0L i 0P pojawiało się na przystanku co 15 minut. Mała częstość kursów zaowocowała specjalnymi
atrakcjami miłośniczymi – realne stały się nawet egzotyczne podmiany wozów między liniami. Oto na 4ce ujrzeć moŜna było wozy z zajezdni Ołbin, na 11tce zaś z Dąbia.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
tramwaje
2412+2411 barwy zakł. Big Star
2480+2481 Kerakoll
barwy zakł. 2498+2499 Manti
barwy zakł. 2558+2557 barwy zakł. SKOK
Wojciech Gąsior, Paweł Więcek
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miłośników komunikacji
miejskiej
www.mpk.poznan.pl/kmps/przyst
Częstochowa

Z MPK Częstochowa
do Jaskrowa
1 maja w Częstochowie wprowadzono – obok
miejskich, podmiejskich i nocnych – nową kategorię
linii komunikacyjnych – „do Jaskrowa”. Do nowej
grupy zaliczają się linie w ilości... jednej: o numerze
30. Historia ta początek swój bierze jednak dokładnie 10 lat wcześniej, gdy MZK postanowiło zafundować prywatnej firmie obsługującej gminę Mstów
niezbyt uczciwą konkurencję w postaci przedłuŜenia linii 20 do miejscowości Jaskrów. 20-tka jeździła
w charakterze linii miejskiej; odpowiednio niska była
oczywiście i cena biletu. Podobnie uczyniono zresztą z liniami 22 i 30.
Nadeszły jednak czasy kryzysu finansowego
(1999–2001) i za kursowanie linii „ciutzamiejskich”
MPK, juŜ po przekształceniu w spółkę z o.o., zaŜyczyło sobie kasowania biletów według taryfy podmiejskiej, jak równieŜ dotacji od zainteresowanych
gmin, a przecieŜ rezygnacja z takiej dotacji była
powodem likwidacji linii 57 i przejęcia obsługi gminy
Mstów przez przewoźnika prywatnego. Rzeczona
gmina w przeciwieństwie do pozostałych oświadczyła, Ŝe pała wielką miłością do dość rzetelnego
częstochowskiego PKS-u, który w międzyczasie

przejął obsługę linii M od przewoźnika prywatnego.
Stwierdzono wtedy, Ŝe istnienie siedemnastki, która równieŜ w międzyczasie wyparła 20, jest jej całkowicie obojętne. Dlatego teŜ wraz z lipcową reformą przewidywana dla Jaskrowa 30-tka dotarła jedynie do pętli przy ulicy Batalionów Chłopskich.
Mieszkańcy wsi mocno zaprotestowali – odbyły się
marsze, wysłano petycje. Gmina pozostała jednak
przy swoim stanowisku, a trzeba wiedzieć, Ŝe o losie częstochowskich linii podmiejskich decydują (i
finansują) właśnie gminy – wyjątkiem jest linia 63,
na której swą śmiercionośną łapę połoŜyło poznańskie Biuro InŜynierii Transportu. I oto początek majowego weekendu przynosi zaskakujący kompromis – linia 30 dotrze do Jaskrowa, ale sfinansują
ją pasaŜerowie, płacąc za bilet 3,40 zł (przy cenie 2,00 zł biletu miejskiego i 3,00 zł – podmiejskiego).
Nowa kategoria nie jest wymysłem na potrzeby
niniejszego artykułu – tak właśnie klasyfikuje tę linię
najnowszy cennik biletów MPK Częstochowa dostępny pod adresem http://www.mpk.czest.pl/
taryfa.html. Warto dodać, Ŝe bilety na sporny odcinek trasy będą dostępne jedynie u kierowców. Bilety okresowe, obejmujące swą waŜnością Jaskrów,
określono róŜnie – jedne będą od tradycyjnych
droŜsze, inne nie.
Rafał Lamch

Autobusy z PKM Katowice i PKM Sosnowiec blokujące główne wejście do biurowca
WPK Katowice w Katowicach. Fot. Jakub Jackiewicz, 03.04.2003 r.
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GOP krainą strajków?
Od kilkunastu lat tradycją stało się w GOP-ie, Ŝe
początek roku upływa pod znakiem wszelkiej maści
protestów, strajków i innych tego typu działań związanych z permanentnym niedoborem funduszy na
komunikację publiczną oraz niewłaściwym wydaniem tych posiadanych. Protestują oczywiście
związki zawodowe, a adresatem jest najczęściej
KZK GOP, czasami równieŜ inne instytucje.
Tegoroczne protesty rozpoczęły się w połowie lutego – wówczas bowiem sejmik województwa śląskiego uchwalał swój budŜet. Jedną z pozycji tego
budŜetu stanowią wydatki na „dofinansowanie komunikacji ponadlokalnej” – od 2000 roku wydatki te
mają pokrywać koszty integracji komunikacji tramwajowej z autobusową, a od zeszłego roku równieŜ
z kolejową. Za te pieniądze KZK GOP, czyli organizator komunikacji miejskiej w aglomeracji, powinien
między innymi zoptymalizować sieć komunikacyjną
tak, aby wyeliminować zbędne połączenia autobusowe dublujące się z liniami tramwajowymi i kolejowymi. Niestety, jak wszyscy dobrze wiedzą, w tej
sprawie KZK GOP nie robi kompletnie nic, z roku
na rok zmniejszając ilość kursów tramwajów oraz
skracając tabor. Radni sejmiku zdecydowali się na
przekazanie w tym roku 8 mln zł na tę rzekomą „integrację”, co spotkało się natychmiast z protestami
związków zawodowych. Zaczęto straszyć powaŜnymi konsekwencjami w postaci podwyŜek cen biletów, ograniczaniem ulg taryfowych, likwidacją wielu
kursów tramwajów i autobusów.
21 lutego 2003 r. związkowcy z „Solidarności”
zorganizowali Regionalny dzień protestu – wzięli w
nim udział przede wszystkim kolejarze i hutnicy, ale
skutki dotknęły komunikację miejską, gdyŜ blokowane było wiele ulic i skrzyŜowań w całym regionie.
7 marca 2003 r. miał miejsce kolejny epizod akcji
protestacyjnej – w sali konferencyjnej biurowca przy
ulicy Wita Stwosza 31 w Katowicach, gdzie siedzibę
ma KZK GOP (biurowiec naleŜy do WPK Katowice),
odbyła się debata. Wzięli w niej udział związkowcy,
a takŜe przedstawiciele zarządu województwa i organizator komunikacji. Ostry spór dotyczył ogłoszenia przetargów na prowadzenie linii autobusowych
w Katowicach i Sosnowcu. Protestujący domagali
się ich odwołania, by komunikacja pozostała w gestii dotychczasowego przewoźnika.
Rzeczywiście w lutym i w marcu KZK GOP ogłosił
w kilku pakietach przetargi na większość linii obsługiwanych obecnie przez PKM Katowice. śadnego
1

przetargu na linie PKM Sosnowiec jednak nie było –
tutaj związkowcy nieco przesadzili. Protestujący, a
takŜe dyrekcje PKM Katowice i PKM Sosnowiec
twierdziły, Ŝe mają stary tabor, a takŜe nieukończoną restrukturyzację przedsiębiorstw – nie mają więc
Ŝadnych szans w starciu z prywatnymi przewoźnikami i stracą linie.
Owszem, prawdą jest, Ŝe stawki za wozokilometry w przetargach organizowanych przez KZK GOP
sięgają juŜ czasami poniŜej 2 zł za autobus krótki
czy poniŜej 3 zł za przegubowy. Daleko im jednak
do stawek obowiązujących w MZKP Tarnowskie
Góry, czy ZKKM Chrzanów. Inna sprawa, Ŝe wiele
przetargów „ustawianych” jest pod określone warunki lub firmy. Jeśli organizuje się przetarg na pakiet 30 linii, gdzie trzeba podstawić kilkadziesiąt autobusów (większość przegubowych), a na dodatek
stawia się warunek, Ŝe autobusy te muszą być dostępne do obejrzenia przez komisję przetargową
jeszcze przed ogłoszeniem wyników, to nie ma takiej siły, która by mogła spowodować, Ŝe ktokolwiek
inny podstawi te autobusy niŜ dotychczasowy
przewoźnik. Taka sytuacja miała juŜ miejsce w Gliwicach, gdzie organizowano przetargi w zeszłym
roku. TakŜe w przetargach na kilka linii i najwyŜej
kilkanaście autobusów PKM-y nie są bez szans –
warunki, jakie stawia się odnośnie taboru, są minimalne. Najczęściej to granica wieku, choćby rocznik
1995 – przy czym autobusy po odbudowie traktuje
się jak nowe. Często wymaga się wyświetlaczy i
czasami silników spełniających normę Euro. Wypełnienie tych warunków nie stanowi Ŝadnego problemu nawet dla PKM Sosnowiec. Jedynym problemem mogą być wówczas stawki – minimalizacja
kosztów u niektórych przewoźników prywatnych
sięgnęła juŜ daleko poza granicę przyzwoitości.
Postulaty odwołania przetargów w Katowicach
spotkały się z natychmiastową odpowiedzią ze
strony związków zawodowych, działających w PKM
Gliwice. Nie poparły one swoich kolegów z Katowic
i Sosnowca, twierdząc, Ŝe wszystkie firmy powinny
być traktowane równo i skoro gliwicki PKM musiał
przystąpić do przetargów, to i pozostałe teŜ powinny. Przedstawiciele KZK GOP Ŝądania związków
skomentowali w ten sposób, Ŝe za kilka lat, po wejściu do Unii Europejskiej, przetargi i tak musiałby
zostać zorganizowane, więc lepiej zrobić to teraz,
kiedy nie ma jeszcze konkurencyjnych firm z zagranicy.
26 marca 2003 r. trzech pracowników reprezentujących PKM Katowice, PKM Sosnowiec i
Tramwaje Śląskie rozpoczęło strajk głodowy w siedzibie PKM Sosnowiec. Postulaty oczywiście pozostały takie same – odwołanie przetargów i zaprzestanie kolejnych ograniczeń kursów. Powodem
eskalacji protestu była decyzja KZK GOP o wprowadzeniu od 1 kwietnia ograniczeń w komunikacji
(głównie tramwajowej), w tym zawieszeniu części
komunikacji nocnej. W ciągu kolejnych dni liczba
głodujących zwiększyła się do sześciu.
27 marca KZK GOP ogłosił, Ŝe w związku z ograniczeniami dotacji z samorządu wojewódzkiego,
być moŜe rozwiązana zostanie umowa z Tramwajami Śląskimi. Spotkało się to z natychmiastowym
protestem prezesa TŚ Janusza Mikuły, który uwaŜa, Ŝe owszem, firma jest sobie w stanie sama poradzić, lecz jedynie pod warunkiem, Ŝe trafią do niej
te pieniądze, które gminy wpłacają do KZK GOP na
komunikację tramwajową. Rozwiązanie umowy
spowodowałoby oczywiście wprowadzenie z powrotem po 3 latach osobnego biletu tramwajowego.
Co dalej? 28 marca: liczba głodujących związ2

kowców wzrosła do ośmiu osób. Pod siedzibą KZK
GOP odbyła się pikieta w której wzięło udział ponad
80 osób. Zarząd KZK GOP zdecydował o przesunięciu zawieszenia kursowania niektórych autobusów nocnych z 1 na 16 kwietnia. 30 marca: Do głodujących dołącza dziewiąta osoba. Dzień później
jest ich juŜ 10.
1 kwietnia: z samego rana rozpoczęła się okupacja siedziby KZK GOP. Cztery autobusy (Ikarusy
280.26 o numerach 213 i 172, Jelcz M11-2040 z
PKM Sosnowiec, a takŜe Ikarus 280.26-292 z PKM
Katowice) oraz ponad 200 związkowców zablokowało główne wejście do biurowca WPK Katowice w
którym, poza KZK GOP, siedzibę mają równieŜ
Tramwaje Śląskie, Prokuratura Apelacyjna i Okręgowa, wydział Sądu Rejonowego i kilka innych instytucji. Do biurowca trzeba było wchodzić tylnym
wejściem, pilnowanym przez portiera WPK i policjanta. W holu, a takŜe na XXI piętrze, gdzie siedzibę ma prezes KZK GOP, zgromadzono siły policyjne. Blokada objęła takŜe samą ulicę Wita Stwosza.
3 kwietnia rano grupa 10 związkowców wtargnęła
do biura prezesa Jerzego Śmiałka, gdzie spędzili
cały dzień. „Siedzą sobie i jedzą ciasteczka, jest im
tam całkiem wygodnie” – powiedział wówczas prasie Marek F. Klimek, Główny Specjalista ds. Informacji i Promocji KZK GOP. Tego samego dnia grupa 100 związkowców przez chodzenie po przejściach dla pieszych zablokowała katowicki plac
Wolności.
3 kwietnia wieczorem związki zawodowe doszły
do porozumienia z KZK GOP. Zarząd firmy zgodził
się na zawieszenie organizowania przetargów na linie autobusowe w Katowicach i Sosnowcu na okres
3 lat. Wspólnie ze związkami zawodowymi zadeklarował takŜe starania o pozyskanie dodatkowych
funduszy, by ograniczenia w komunikacji nie były
konieczne. Porozumienie zakłada równieŜ powołanie kolejnego specjalnego zespołu, który miałby się
zająć „budowaniem optymalnego systemu komunikacji publicznej w aglomeracji katowickiej” – jak
twierdzi prezes KZK GOP Jerzy Śmiałek. W jego
skład wejdą wojewoda, marszałek województwa,
prezydenci miast i związkowcy. Po podpisaniu porozumienia, w nocy z czwartku na piątek, przerwano strajk głodowy w PKM Sosnowiec oraz odstąpiono od blokady siedziby KZK GOP.
Jednak, jak się okazało, to nie koniec tegorocznych problemów w komunikacji miejskiej GOP. 9
kwietnia KZK GOP ogłosił, Ŝe od 1 maja nie będzie
honorował biletu ATP, jeśli samorząd wojewódzki
nie zwiększy dotacji. Bilet ATP wprowadzony został
w zeszłym roku – to bilet miesięczny emitowany i
sprzedawany przez PKP Przewozy Regionalne,
waŜny na określonej trasie kolejowej (powyŜej 20
km) i uprawniający do jazdy wszystkimi liniami
tramwajowymi i autobusowymi KZK GOP. Obecnie
z biletu tego korzysta ponad 9 tysięcy pasaŜerów.
Jednocześnie powrócono równieŜ do straszenia zerwaniem umowy z Tramwajami Śląskimi.
15 kwietnia na posiedzeniu Zgromadzenia KZK
GOP (zasiadają w nim przedstawiciele gmin członkowskich) upowaŜniono zarząd KZK GOP do wypowiedzenia umowy spółce Tramwaje Śląskie.
Ustalono takŜe, Ŝe bilet ATP nie będzie honorowany na liniach KZK GOP. Prezydent Gliwic, Zygmunt
Frankiewicz, w proteście przeciwko nierównemu
traktowaniu poszczególnych PKM-ów w kontekście
przetargów na linie autobusowe, zagroził
wystąpieniem Gliwic z KZK GOP i organizowaniem
komunikacji na własną rękę. Kilka dni później
KZK GOP ogłosił podwyŜki cen biletów okreso-
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wych.
26 kwietnia odbyły się kolejne rozmowy pomiędzy
prezydentami miast i marszałkiem województwa.
Efektem tych rozmów było podpisanie 28 kwietnia
porozumienia, na mocy którego do kasy KZK GOP
trafi kolejne 8 mln złotych, a bilet ATP nadal jest
honorowany po 1 maja. Urząd Marszałkowski przypomniał sobie jednocześnie, Ŝe jednym z warunków
porozumienia podpisanego w 2000 roku było to, Ŝe
KZK GOP przeprowadzi optymalizację sieci komunikacyjnej i zlikwiduje połączenia autobusowe dublujące się z tramwajowymi (a po 2002 roku równieŜ z kolejowymi). Efektem tego olśnienia były warunki, jakie postawił zarząd województwa – KZK
GOP ma wreszcie optymalizację przeprowadzić i
uruchomić centra przesiadkowe.
Począwszy od 1991 roku z komunikacją miejską
w GOP są ciągłe problemy. Nieprzemyślana i nieodpowiedzialna decyzja o rozbiciu WPK Katowice
na kilkanaście PKM-ów i PKT juŜ na początku powodowała rozmaite trudności w postaci róŜnych biletów, nieskoordynowanych rozkładów jazdy, braku
optymalizacji sieci komunikacyjnej i notorycznego
braku funduszy na rozwój transportu publicznego.
Od 1993 roku, gdy rozpoczął działalność KZK GOP
(nota bene: powołany do Ŝycia dwa lata wcześniej),
praktycznie jedynym wymiernym i niebudzącym
wątpliwości efektem jest w miarę jednolita taryfa na
obszarze centralnej części województwa. Natomiast
wszystkie pozostałe kwestie nadal są nierozwiązane – autobusy wciąŜ dublują się z tramwajami i koleją, wprowadza się ciągłe ograniczenia komunikacji tramwajowej (wszystkie pod hasłem „optymalizacji sieci tramwajowej i dostosowania rozkładów jazdy do występujących potoków pasaŜerskich”), prowadzi się działania zniechęcające pasaŜerów do
korzystania z komunikacji miejskiej (nieregularne
rozkłady jazdy, niska częstotliwość kursowania, fatalny stan taboru i infrastruktury). KZK GOP szczyci
się zaprowadzeniem konkurencji wśród przewoźników – efektem tego jest obniŜenie stawek za wozokilometry do granicy opłacalności. Warunki stawiane przewoźnikom podchodzącym do przetargów w
Ŝaden sposób nie powodują poprawy jakości taboru. Ogólnie całość jakoś działa: autobusy jeŜdŜą,
ale brakuje nadal spojrzenia perspektywicznego
tak, aby za 10–20 lat całość nie legła w gruzach.
Większość decyzji i działań podejmowana jest w
stylu „byle do wyborów”, a co będzie dalej, niech się
juŜ inni martwią.
Jakub Jackiewicz
Ziemia

Tylko nie tramwaj
Dla większości Europejczyków linia tramwajowa
w mieście ponaddwustutysięcznym to rzecz oczywista jak słońce. Tylko niewiele krajów – Wielka
Brytania, Francja, Hiszpania – zdecydowało się na
inne rozwiązanie. Wszystko dzięki temu, Ŝe to właśnie w Europie tramwaj ma najlepsze warunki rozwoju. Gęsto zabudowane centra miast, często
przynajmniej w zarysach pochodzące z epoki renesansu czy średniowiecza, nie miały nigdy szans
przyjąć wszystkich samochodów, które chciały się
doń dostać w latach rozkwitu motoryzacji. Do tego
sieci tramwajowych nie opłacało się likwidować –
po pięćdziesięciu czy nawet siedemdziesięciu i więcej latach rozwoju osiągnęły zbyt duŜą wielkość, by
je tak drastycznie redukować.
Nie wszędzie jednak tramwaj stał na piedestale.

Wiele miast w Europie i w innych rejonach świata
nie miało tramwaju lub innej komunikacji szynowej,
zaś autobus zaczął się okazywać niewystarczającym środkiem transportu dla rosnących, przede
wszystkim przestrzennie, aglomeracji. Mimo, Ŝe
koszty utrzymania tramwaju na dość uczęszczanej
trasie w porównaniu z autobusem są dość konkurencyjne, to jednak koszty wybudowania i zakupu
taboru okazały się zbyt wysokie dla niejednego budŜetu miasta. W latach 80. tylko Rumunia pozwoliła
sobie na wybudowanie kilku sieci w mniejszych
miastach: Braszowie, Botoszanie, KluŜ-Napokace,
Konstancie, Galacu, Ploieszcie, Reszice. Skoncentrujmy się jednak na pomysłach komunikacyjnych
tej części świata, w której rządzi „normalne” prawo
gospodarki...
„SPURBUS” w Europie
Tak firmy, jak i miasta zaczęły poszukiwać alternatywnych, nieszynowych metod poprawienia sytuacji. Nowe środki transportu miały być kompatybilne
od zaraz z istniejącymi juŜ w tych miastach autobusami lub trolejbusami, aby koszt nowego systemu
obejmował tylko wybudowanie trasy lub ewentualnie zakupienie pojazdów, ale zawsze tańszych od
tramwaju.
Pierwszy tego typu system, zwany Spurbus, został uruchomiony jako eksperyment DaimleraBenza w 1979 roku w Hamburgu. Na pasie zieleni
w środku trasy samochodowej umieszczono dwie
rynny z betonu o głębokości około 20 cm. W autobusach zamontowano małe kółka skierowane do
boków, prowadzące autobus po trasie, niczym metro na gumowych oponach. Dzięki temu autobus
mógł rozwinąć większą prędkość, jeździć bardziej
płynnie i przede wszystkim z dala od nieprzewidywalnych sytuacji drogowych i korków.
Drugi taki system uruchomiono kilka lat później w
Essen w zagłębiu Ruhry, równieŜ uŜywając technologii Mercedesa. Zaczęto od półtorakilometrowej
trasy w ulicy Wickenburgstr. System funkcjonował
podobnie, jednakŜe tutaj zastosowano jeszcze inne
dodatkowe rozwiązania technologiczne. Od 1988
roku, dzięki zmodernizowaniu tunelu Stadtbahnu i
zakupie przegubowych duobusów z drzwiami po
obu stronach pojazdu, Spurbusy mogły w centrum
miasta zachowywać się niemal jak metro, uŜywając
zainstalowanej na niektórych odcinkach trolejbusowej sieci trakcyjnej. Niestety, przebudowy tunelu
dokonano metodami raczej „chałupniczymi”, wyścielając rynienki deskami drewnianymi zamiast betonem. Dlatego teŜ w 1995 roku trasę zamknięto.
Do dziś pozostał tylko 3,5 km odcinek pośrodku autostrady A40 z centrum Essen do dzielnicy Kray,
ale i ta trasa ma być niedługo przerobiona na
Stadtbahn. W uŜyciu są przegubowe mercedesy
O405G i GN z pojedynczą parą kółek przy przednich kołach.
Podobne Spurbusy na kontynencie europejskim
moŜna znaleźć tylko w Mannheim i Leeds. Głównym powodem niepopularności tego modelu to, jak
juŜ nadmieniłem, istniejące juŜ sieci tramwajowe
oraz klimat. W przypadku większych opadów śniegu Spurbusy zostają często unieruchomione – tego
typu rynienki są praktycznie nie do odśnieŜenia.
Kółka kierujące wystają poza rynienki, a Spurbus
staje się bezuŜyteczny.
„SPURBUS” w innych krajach
Więcej szczęścia tego typu systemy miały poza
granicami Europy, gdzie kilka podobnych rozwiązań
ma się dobrze. Najszerzej cytowanym przykładem,

bo jedynym dotyczącym krajów rozwijających się,
jest tutaj brazylijska Kurytyba. Pod koniec lat 80.
miasto stanęło przed problemem usprawnienia komunikacji miejskiej. Niestety, niezbyt bogata aglomeracja nie miała pieniędzy na zbudowanie tramwaju. Wraz z firmą Volvo i karosującą jej podwozia
brazylijską firmą Marcopolo opracowano projekt
zbudowania „tramwaju bez tramwaju” – systemu o
podobnych prędkościach i zdolnościach przewozowych, co szybki tramwaj, ale bez potrzeby budowy
kosztownej trasy. System 5 szybkich linii w układzie
promieni – kaŜda o długości około 9 km – otwarto w
1992 roku. Budowa obyła się minimalnym kosztem
– sieć nie potrzebowała wielu przystanków, wydzielono tylko pasy dla autobusów, a zamiast kupna niskopodłogowców podniesiono perony przystanków
do około 1m. Kursujące na niej autobusy to ogromne, 25-metrowe, trzyczłonowe przegubowce na bazie podwozia Volvo B10M z czterema osiami (dwie
osie w pierwszym członie) i 5 drzwiami bez schodów (z wysuwanymi pomostami). Z racji ich charakterystycznego obłego kształtu nazwano je „tubami”.
Mają pojemność 270 osób i podróŜują ze średnią
prędkością 20 km/h (ekspresy 32 km/h) – szybciej
niŜ niejeden tramwaj w europejskim mieście. Tak
więc, dzięki niemal całkowitemu oddzieleniu tych linii od ruchu kołowego i dogodnym przesiadkom na
zwykłe autobusy na poszczególnych przystankach,
Kurytyba stworzyła dobrze funkcjonujący system
komunikacji bez połoŜenia ani metra szyny. Niemniej jednak w planach jest juŜ budowa metra na
gumowych kołach.
Podobnego rodzaju systemy, ale z zastosowaniem trolejbusów, wybudowano w Sao Paulo i w
stolicy Ekwadoru Quito. System w Sao Paulo jest
obecnie w fazie testowej i rozbudowie (początek
budowy: 1997 rok, pierwszy przewóz pasaŜerów:
30 września 2000 r.), jednakŜe tutaj inwestuje się
duŜo więcej w budowanie tras niŜ w Kurytybie. Trasy są w 100% wydzielone od ruchu ulicznego, na
estakadach lub w tunelu. Pojazdy dla tego systemu
są podobne jak w Kurytybie (ci sami producenci, te
same wymiary), ale drzwi wybudowano po obu
stronach pojazdu. Poza tym przy budowie tras zastosowano takŜe szyny i kółka prowadzące, podobnie jak w Essen czy Hamburgu. Mimo swojej długości, pojazdy radzą sobie dobrze takŜe w normalnym
ruchu ulicznym i są kompatybilne z istniejącą w Sao
Paulo rozwiniętą siecią trolejbusową.
W Quito zaś linię wybudowano od podstaw w latach 1995–2000 – jest ona w duŜej części wydzielona (biegnie środkiem głównego bulwaru miasta) i
obsługiwana przez przegubowe trolejbusy na podwoziu Mercedes O405G, karosowane przez hiszpańską firmę Hispano Carrocera, z osprzętem elektrycznym Kiepe. TakŜe tutaj zastosowano znaną
technikę podwyŜszonych peronów.
Najstarszy system tego typu poza Europą został
jednak uruchomiony w australijskiej Adelaidzie. Mając do porównania tylko linię turystycznego tramwaju obsługiwanego taborem jeszcze z lat dwudziestych, władze miasta szybko zrezygnowały z budowy linii tramwajowej i łatwo dały się skusić na nowatorską ofertę Daimlera-Benza. Trasa oparta na
znanej z Essen technologii Mercedesa została
ochrzczona jako O-Bahn i ma długość około 20 km.
Jednak duŜo bardziej przypomina metro niŜ trasy
południowoamerykańskie. Cała trasa, ukończona w
latach 1986–1989, jest prawie w 100% bezkolizyjna
(w centrum wpierw trochę po ulicy, potem krótki odcinek w tunelu, dalej na estakadzie w malowniczej
dolinie rzeki Torrens). Posiada tylko 4 stacje na
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swojej trasie: City Centre, Klemzig, Paradise i Tea
Tree Plaza. System i układ linii jest tu bardzo czytelny. Wszystkie linie – w sumie jest ich 18 – jadą z
centrum, a na Paradise i Tea Tree Plaza część z
nich opuszcza O-Bahn i kieruje się na ulice, obsługując obszary miasta połoŜone między tą i następną stacją. Dzięki takim rozwiązaniom na trasie OBahnu częstotliwość wynosi 3 minuty, a pasaŜerowie z dalszych dzielnic nie muszą się przesiadać,
jak w przypadku tramwaju czy S-Bahnu. Jedyne, co
zaskakuje, to dość przestarzały, jak na warunki europejskie, wysokopodłogowy tabor: 20 MAN-ów
SL202, 41 MB 0305 i 51 przegubowych MB 0305G
(oczywiście przystosowane do ruchu lewostronnego). Autobusy rozwijają prędkość do 100 km/h. Do
dyspozycji w przypadku awarii jest takŜe dwukierunkowa cięŜarówka – holownik, takŜe na podwoziu
Mercedesa.
„Bitwa o Francję”
Zatytułowałem ten rozdział tak, albowiem obecnie
faktycznie toczy się we Francji wojna reklamowa
pomiędzy producentami tramwajów i automatycznego metra a producentami hybryd mniej lub więcej
opartych na technologii autobusowej. Podczas gdy
większość nowo otwartych systemów tramwajowych (Grenoble, Rouen, Orleans, Lyon) kupiło swoje pojazdy od francuskiego Alstomu, a systemy automatycznego metra VAL (Toulouse i inne) zostały
zainstalowane przez Siemens Transportation Systems, firmy takie jak Bombardier czy Renault-Matra
przeszły do kontrataku, oferując hybrydy tramwajowo-autobusowo-trolejbusowe. To właśnie Bombardier jako pierwszy zaoferował swój system TVR na
rynku francuskim. Chodzi tu o 24-metrowe, trzyczłonowe wagony napędzane przez silnik spalinowy
albo korzystające z sieci trolejbusowej lub tramwajowej. Na częściach trasy ułoŜona jest środkowa
szyna, do której hydraulicznie dociskane jest koło z
dwiema obręczami. Zalety takiego systemu to –
przede wszystkim – cena budowy tras oraz zdolność takich pojazdów do pokonywania wzniesień
13–15%. Zwykły pojazd szynowy aby pokonać taki
podjazd wymaga zainstalowania zębatki (np. linia
10 w Stuttgarcie). Nancy i Caen zdecydowały się na
zakup tego typu pojazdów – Nancy z powodu
ukształtowania terenu, Caen głównie ze względu na
konkurencyjność cenową. RóŜnią się one jednak od
siebie znacznie.
W Nancy, gdzie istnieje juŜ konwencjonalna sieć
trolejbusowa, pojazdy korzystają z trakcji trolejbusowej i są z nią zintegrowane na odcinkach bez
szyn, natomiast w Caen pojazdy funkcjonują na zasadzie tramwaju – z normalnym pantografem i odprowadzeniem prądu przez szynę. Niestety, oba
systemy od czasu swoich inauguracji – Nancy: luty
2001, Caen: wrzesień 2002 – przeŜyły parę problemów. W Nancy objawił się kłopot niekontrolowanego zarzucania tyłu pojazdu podczas przechodzenia z trybu szynowego w tryb drogowy, przez co
czasowo cofnięto systemowi homologację. Podobny problem zaobserwowano wcześniej na próbnym
odcinku Bombardiera usytuowanym na 1,5 km wydzielonego pasa dla autobusów w departamencie
Val du Marne. By rozwiązać problem, na rynku pojawił się ulepszony system z serii jednoszynowców,
produkcji strasburskiej firmy Lohr Industrie. Pojazd
jest z wyglądu bardzo podobny do alstomowskich
Citadisów i działa podobnie jak system Bombardiera – jednak tutaj zlikwidowano problem niestabilności poprzez zamontowanie dwóch kół dociskanych
do szyny pod kątem 45°. Z całego projektu wyko3

nano tylko jeden prototyp oraz przebudowano w
2000 roku odcinek pasa w Val Du Marne. Niestety,
mimo lepszych parametrów eksploatacyjnych, jak
dotąd Ŝadne miasto nie zdecydowało się na zakup
tego typu technologii.
Trzeci, jeszcze ciekawszy system, został skonstruowany przez firmy Renault i Matra, a później
przejęty przez Irisbus i Siemens Transportation
Systems. Chodzi tutaj o system Civis korzystający z
pierwszych zautomatyzowanych pojazdów w normalnym ruchu ulicznym. 18,5-metrowe autobusy
mają zamontowaną z przodu kamerę, która śledzi
namalowane na jezdni charakterystyczne dwa białe
przerywane pasy i w ten sposób steruje pojazdem.
Niemniej, w autobusie nadal musi siedzieć kierowca, który jednak interweniuje tylko w nagłych przypadkach. Tego typu pojazdy kursują w ClermontFerrand i w Rouen, gdzie niektóre dzielnice są nie
do osiągnięcia dla kursującego juŜ tam tramwaju.
System działa teŜ próbnie w Las Vegas w USA. Jego plusem jest oczywiście koszt „budowy” trasy,
ograniczający się do namalowania kilku(nastu) kilometrów pasów. Minusem tego systemu jest na
pewno cena pojazdów oraz fakt, Ŝe ich zdolność
przewozowa niewiele róŜni się od zwykłego autobusu.
W tym artykule starałem się przybliŜyć ciekawe i
egzotyczne z polskiego punktu widzenia systemy
komunikacyjne stosowane w innych miejscach na
świecie. Choć w ich stronę pada wiele słów krytyki,
to jednak są to systemy nowatorskie, wykonane
niestandardowo i dające do myślenia innym miastom zapatrzonym w tramwaje i konwencjonalny
transport szynowy. Ale czy te systemy są lepsze?
To juŜ temat na osobny artykuł.
Karol Tyszka
Źródła:
http://www.lrta.org/world/worldp-t.html
http://www.stadtbahn-ja.de/busbahn.htm
http://www.blickpunktstrab.net/forum/showmsg.mv?
message=58
http://www.lightrailnow.org/facts/fa_00013.htm
http://www.design.chalmers.se/projects/curitiba/sup
erbus/bus/pop-ups/new_curitiba.htm
http://www.lrta.org/facts129.html
http://www.tramz.com/br/sp/ff/00.html
http://www.tramz.com/ec/q/00.html

Z

http://www.adelaidemetro.com.au/guides/obahn.html
http://members.optusnet.com.au/~jrturner/saobahn.
htm
http://www.caen.maville.com/htm/dossiers/tram/acc
ueil.html
http://www.lrta.org/art0105.html
Kraków

Komunikacja miejska w literaturze pięknej

Lekcja rosyjskiego od...
automatu biletowego

Chaussonem przez R-5

Będąc niedawno w Krakowie, nie mogłem – jako
miłośnik transportu zbiorowego – nie zwrócić uwagi
na nowe przegubowe tramwaje, których podczas
mojej poprzedniej wizyty w tym pięknym mieście
jeszcze nie było. Oczywiście, gdy na przystanek
przy Dworcu Głównym podjechał pomalowany w
niebiesko-białe barwy szynowy przegubowiec, postanowiłem skorzystać właśnie z niego, wybierając
się w kierunku Kurdwanowa. Nie miałem waŜnego
biletu na przejazd, jednak moŜna taki kupić w automacie, w który tramwaj wyposaŜono.
Po skasowaniu zakupionego biletu zwróciłem
uwagę na jego tylną stronę i bardzo się zdziwiłem.
Krakowskie MPK – jak mi się wydaje – chciało ułatwić korzystanie z biletu obcokrajowcom. Pojawiły
się na nim napisy »Please validate« (po angielsku) i
»Bitte entwerten« (po niemecku), a pomiędzy nimi
stał dość dziwny napis cyrylicą. Dobrze znam swój
język ojczysty. Mogłem z pewnością stwierdzić, Ŝe
nie był to napis rosyjskojęzyczny. Teza o innym pochodzeniu zwrotu upadła jednak natychmiast po
nieudanej
próbie
przeczytania
słów,
które zawierał: »Тусфядг туснсптсфхмусегхя«.
Dość tylko spróbować wymówić idące po kolei
dźwięki: „snsptcfhm”, Ŝeby zrozumieć, Ŝe mam rację.
Jednak w końcu udało mi się odgadnąć krakowski szyfr! JeŜeli przesunąć kaŜdą literę tego tajemniczego napisu o trzy pozycje wstecz według rosyjskiego porządku alfabetycznego (na przykład т=п,
у=р, с=о itd.), będziemy mieć napis: Просьба прокомпостировать (proszę kasować). W dodatku
dla litery „м” musimy uczynić wyjątek od reguły i
cofnąć ją o cztery pozycje, by otrzymać „и” a nie

W związku z likwidacją zajezdni autobusowej R5, w naszym cyklu proponujemy Czytelnikom posępny opis tej „remizy”, autorstwa Leopolda Tyrmanda, a zawarty w jego ksiąŜce pt. „Zły”, dedykowanej przez niego samego: Mojemu rodzinnemu
miastu – Warszawie.
„(...) Autobus przejechał Leszno i skręcił w Nowotki: minąwszy Muranów jechał dość wolno wśród
nowych budów i pustych połaci dawnego getta.
Przestrzenie za budowami przecinała ciągnąca się
aŜ ulicą Zamenhofa bocznica kolejowa: pomiędzy
Inflancką a Nowotki rozciągało się rozległe pole,
pełne wzgórz i dolin sformowanych ze zwałów ceglanej stłuczki, pośrodku pola stał nieruchomy pług
mechaniczny. Za dnia orał tę ceglaną pustynię pasmami bruzd i skib, z których tworzyły się ceglanopiaskowe diuny i wydmy. W głębi, na ulicy Inflanckiej, ciemniał ogromny kompleks autobusowej zajezdni. Geniek wjechał przez szerokie wloty w betonowym parkanie, zakręcił na szerokim rozjeździe,
oświetlonym kołyszącymi się w górze na przewodach dziesiątkami silnych lamp, minął boksy do
przetaczania ropy i smarów i podjechał pod olbrzymi hangar o półkolistym, wypukłym dachu. Ciemność, ogrom i pustka hangaru sprawiały wraŜenie
przeraźliwe, zwłaszcza teraz, w nocy, w podmuchach wiatru i pod bezgwiezdnym stropem nieba.
Czuć było olejami i zimnem Ŝelbetowej hali. Wielki i
długi chausson wyglądał na tle tego hangaru włoŜona do dziecinnej szuflady zabawka. Wokół na asfalcie lśniły w blasku lamp tęczowe plamy rozlanej
mieszanki benzynowej. (...)” Leopold Tyrmand,
„Zły”, Warszawa 1955.
wyczytał Adam Białas
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Bielsko-Biała

Rozmaitości
A 27.04. wieczorem 27-letni Libańczyk porwał w
Berlinie przegubowego MAN-a NG272 o numerze
2520 kursującego na linii X21. Uzbrojony w nóŜ napastnik poddał się półgodzinnych negocjacjach, gdy
policja otoczyła autobus. Przetrzymywanych przez
porywacza 4 zakładników nie odniosło obraŜeń.
Dodajmy, Ŝe zdarzenie miało miejsce dwa dni po
podobnym uprowadzeniu autobusu w Bremie.
T Rozkopany jest w tej chwili dworzec tramwajowy na Hackescher Markt. Tylko linie od Alexanderplatz dojeŜdŜają do południowej strony pętli i tam
trójkątują, reszta jeździ objazdami. Przez Wielkanoc
remontowano takŜe południową część pętli – na
Alexanderplatz wybudowano wówczas zwrotnicę i
na liniach 2, 3, 4 kursowały wtedy GT6N-Z.
Marcin Czech, Karol Tyszka

Tabor
A MZK dokonał kolejnego zamachu na kremowoczerwone malowanie miejskie! Tym razem padło na
Ikarusa 415.14D o numerze 074, który 14 miesięcy
temu otrzymał malowanie kremowo-czerwone. Został przemalowany w reklamę C.H. Sarni Stok. Nie
byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, Ŝe po
Bielsku jeŜdŜą dwa białe IK415 w podkładach po
zakończonych reklamach – w dodatku były to starsze reklamy C.H. Sarni Stok! Tym samym w MZK
tylko 3 z 38 ikarusów posiadają stare malowanie
miejskie.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
pojazdu reklama reklama
autobusy

ś w i a t a
069 Kerakoll

Berlin

4

„й”. Pęknie!
Krakowskie MPK nie ma oczywiście obowiązku
umieszczać na swoich biletach napisów w języku
rosyjskim ani w Ŝadnym innym prócz polskiego i za
taką troskę o turystów rosyjskojęzycznych naleŜałoby tylko podziękować. Gdyby tylko sposób realizacji tej troski nie budził tylu zastrzeŜeń...
Valeri Tikhonov

uwagi
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C.H. Sarni Stok
074 malowanie C.H. Sarni miejskie
Stok
(stare)
Paweł Adamus

Brema
Rozmaitości
A Do kolejnego w ciągu ostatnich dni w Niemczech uprowadzenia autobusu komunikacji miejskiej doszło 25.04. w Bremie. W godzinach porannych 17-letni Libańczyk porwał kursującego na linii
120 Mercedesa 0405N. Ponad 7 godzin autobus z
9 zakładnikami jechał autostradami w kierunku południa Niemiec. Policja doprowadziła do zatrzymania autobusu i przypuściwszy nań szturm, uwolniła
zakładników. Na szczęście nikt nie został ranny.
Marcin Czech

Cieszyn
Tabor
A Do Jelcza M101I numer 162 dołączyły 3 kolejne autobusy tego typu, podobnie jak pierwszy salus, wyposaŜone w nowoczesny silnik Iveco spełniający normę Euro 3. Niebawem ZGK Cieszyn
rozpisze przetarg na kolejny autobus klasy midi.
Paweł Adamus

Czechowice-Dziedzice
Tabor
A W PKM-ie skasowano 20-letniego Ikarusa
280.26 numer 06 (eks-WPK Katowice). Był to jedyny przegubowiec w historii komunikacji miejskiej w
Czechowicach. W wakacje przegubowego ikarusa
zastąpi autobus 15-metrowy – najprawdopodobniej
marki Solaris.
Paweł Adamus

Drezno
Tabor
A Przedsiębiorstwo DVB Drezno wprowadziło w
kwietniu do ruchu 10 autobusów: cztery 12metrowe MAN-y NL283 i sześć przegubowców –
dwa MAN-y NG313 i cztery Solarisy Urbino 18.
Wszystkie nowe autobusy pomalowane są w barwy
komunikacji miejskiej Drezna – całe są ciemnoŜółte.
Marcin Czech

Gdańsk
Rozmaitości
T Zmuszeni jesteśmy sprostować informację o
remoncie torowiska w Gdańsku. Pętla, na której
prace się toczą, od kilku lat nazywa się BrzeźnoPlaŜa, a nie Brzeźno Hallera, jak podaliśmy. Przepraszamy.
Redakcja

Gliwice
Tabor
A Do swojego szczecińskiego pobratymca dołączył autobus numer 7235. Ten takŜe stracił wózki i
przekreślone lody przy drzwiach na rzecz Ŝółtego
malowania w linii okien i dachu.
A Sprostowanie. Wszystkich Czytelników „Przystanku” przepraszamy za błędnie podany numer
ikarusa remontowanego na Kujawach. PKM Gliwice
posiada autobus o numerze 1613, a nie 1612 – jak
błędnie napisaliśmy.
Linie
A Pan Henryk Polak wciąŜ ujeŜdŜa swoje radosne zabytkowe ikarusy na efemerydzie pod nazwą
744. Linia ta do złudzenia przypomina kształtem
znak zapytania: kropką moŜe być zajezdnia w Chorzowie. Łączy ona Osiedle Stroszek z Szombierkami przez Radzionków, Karb i Bobrek. Ostania
zmiana na linii polegała na zaklejeniu słowa »Bytom« na tablicy kierunkowej, bowiem wprowadzało
ono wraŜenie, iŜ autobus jeździ przez centrum miasta. Frekwencja zasadniczo zbliŜona jest do poparcia dla niektórych partii politycznych, które uznaje
się za kanapowe. Wedle starej zasady: prowizorka
utrzymuje się najdłuŜej, linia zapewne przetrwa
wszystkie kataklizmy i reformy komunikacyjne...
Bartosz Mazur

GOP
Linie
A 24.04. linia 76 znów skierowana została na objazd ulicami Katowicką, Chopina i Janowską w Mysłowicach. Tym razem powodem objazdu są pro-

Jelcz M101I w zajezdni ZGK Cieszyn. Fot. Paweł Adamus
blemy, na jakie napotykają autobusy marki Solaris
przy przejeździe przez nowo wybudowane rondo na
Wielkiej Skotnicy. Objazd potrwa do odwołania –
czyli do czasu poprawienia rondka.
A 05.05. przywrócona została obsługa przystanku
Kamieniec Szkoła dla linii 20 i 80. Nie we wszystkich kursach jednakŜe – te wykonywane autobusami o obniŜonej podłodze nadal nie będą się tam zatrzymywać. Cały czas powodem tej sytuacji jest
brak utwardzonej nawierzchni na pętli wokół Zespołu Szkół w Kamieńcu.
A Biskupice Dworzec PKP n/Ŝ – taką nazwę nosi
przystanek uruchomiony 01.05. dla linii 752 (tylko w
kierunku Bytomia).
A 01.05. wprowadzone zostały korekty godzin odjazdów na liniach 67, 121 i 619. Na linii 121 dodatkowo wprowadzona została obsługa przystanku
Chebzie Dworcowa.
A Linia 28 od 05.05. do pętli Sławków ZPR dojeŜdŜa juŜ tylko w wybranych kursach. Pozostałe
skrócono do przystanku Maczki Kolonia Cieśle.
Powodem decyzji jest zły stan nawierzchni drogi.
A 05.05. zmieniła się równieŜ trasa linii 860. Autobusy kursują teraz przez Dąbrówkę Wielką, gdzie
zatrzymają się na przystanku o nazwie Dąbrówka
Wielka.
Jakub Jackiewicz

Gorzów Wielkopolski
Linie
T Dnia 26.04. w związku z remontem torowiska
na pętli Wieprzyce linie tramwajowe numer 1 i 2
skrócono do Dworca PKP, natomiast na trasie Orląt
Lwowskich – Wieprzyce uruchomiono komunikację
zastępczą autobus za tramwaj. Remont trwał od rana do godziny 18.
Marcin Pejski

Kraków
Tabor
A MPK Kraków wystawiło na licytację 17 Ikarusów 280 zdjętych ostatnio ze stanu w związku z dostawami nowych jelczy. Wśród nich nie ma jeszcze
pięciu wozów (DK252, DK285, DK567, DK573 i
DK575), które zdjęto po przyjęciu na stan nowych
Scanii Omni City.
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A T W Krakowie świętowali na całego. 2 maja
wszystkie pojazdy krakowskiego przewoźnika zaopatrzone były w biało-czerwone chorągiewki.
Linie
A T Święta, święta i po świętach. Komunikacja
miejska w dniu 2 maja funkcjonowała jak w soboty
za wyjątkiem linii tramwajowej 17, jeŜdŜącej jak w
dni powszednie oraz linii autobusowych 118, 149,
151 i 259, które równieŜ kursowały jak w dni powszednie. Ciekawszych zmian taborowych nie zaobserwowano.
T 27.04. w krakowskim Sanktuarium BoŜego Miłosierdzia w Łagiewnikach odbyły się uroczystości
kościelne. MPK stanęło na wysokości zadania i
wzmocniło w ten dzień tabor linii 10, 18 i 19. Linie
10 i 18 zostały dodatkowo przedłuŜone do Borku
Fałęckiego. Na 10 jeździły składy 3×105Na, na 18
składy 2×105Na, zaś na linii 19 równieŜ m.in.
3×105Na.
Rozmaitości
! 25–26.04. obchodzono w Krakowie Dni Ziemi.
Tradycyjnie udział w tej imprezie wzięło równieŜ
MPK. W alei RóŜ, w miejscu gdzie jeszcze parę lat
temu wznosił się pomnik W.I. Lenina, swoje stoiska
prezentowały przeróŜne firmy. MPK Kraków podstawiło Scanię CN94UA PE193 OmniCity, natomiast na wymienionej w poprzednim numerze trasie
jeździł Bombardier NGT6Kr-2009. Niestety, w sobotę 26.04. w trakcie swojego pierwszego kursu 2009
zaliczył kolizję w alei Pokoju jadąc w kierunku pl.
Centralnego. Doznał nielicznych „obraŜeń ciała”.
MPK uznało jednak, Ŝe uczestnik zdarzenia wymaga hospitalizacji w zajezdni i na podmianę na jedno
kółko wyjechał skład 2×105Na (rezerwa). Kolejne
kursy wykonywał NGT6Kr-2003.
Michał Kamiński, Krzysztof Utracki

Lublin
Linie
A Od 01.05. nad Zalew Zemborzycki kursują linie
sezonowe Dąbrowa i Marina, tradycyjnie uruchomione przez MPK Lublin. Z powodu remontu części
ul. Narutowicza, trasy poprowadzono inaczej niŜ w
latach poprzednich:
- linia Dąbrowa: Okopowa (DOKP) – Lipowa – aleja Piłsudskiego (powrót: aleja Piłsudskiego – Na5

rutowicza – Okopowa) – Aleje Zygmuntowskie –
1 Maja – Kunickiego – Zemborzycka – Osmolicka
– Ośrodek Wypoczynkowy „Dąbrowa”;
- linia Marina: Okopowa (DOKP) – Lipowa – Narutowicza (powrót: Narutowicza – Okopowa) –
Nadbystrzycka – Janowska – KręŜnicka – Ośrodek Wypoczynkowy „Marina”.
Linie kursują do 14.09. w soboty i niedziele, a w
okresie wakacji przez cały tydzień. Z zimowego
urlopu nie powróciły za to uruchamiane przez MPK
trzy dodatkowe linie sezonowe A, B, C, w których
obowiązywały wyłącznie bilety jednorazowe. Linie
łączyły większe dzielnice miasta z Zalewem Zemborzyckim, a kursowały zaledwie przez 2 sezony.
A Tr Od 30.04. trolejbusy i autobusy zatrzymują
się na nowym przystanku Racławickie-Długosza.
Jest on przeniesiony za skrzyŜowanie (podobnie jak
to uczyniono z Racławickie-pompy) w związku z
planowaną budową tunelu pod Alejami Racławickimi. NaleŜy dodać, Ŝe do słupów podpięto nowy
osprzęt trakcyjny, przy okazji przesuwając sieć bliŜej zatoki. Podobną sieć zamontowano teŜ jakieś
70 metrów dalej.
Tr 06.04. MPK zmuszone zostało do postawienia
4 nowych słupów w okolicy kamienicy na placu Bychawskim, która od dwóch lat miała być wyburzona
w związku z budową trasy zielonej. Na linii 155 pojawiły się rano autobusy, zaś 150, 151 i 152 jeździły
objazdem Alejami Zygmuntowskimi i 1 Maja. NaleŜy
zaznaczyć, Ŝe lewoskręty na skrzyŜowaniu tychŜe
zostały zbudowane specjalnie w tym celu jakieś
dwa lata temu i do tej pory wykorzystano je tylko
jednokrotnie. W dniach 12–13.04., po tygodniu prac
sieciowców, kamienicę rozebrano. Na liniach 155
oraz 150 jeździły autobusy (tuŜ obok gruzów), natomiast objazdem (tym samym co tydzień wcześniej) pokierowano tym razem tylko 151 i 152. Ponoć rozbiórka odbyła się bez większych strat dla
sieci, jednak sieciowcy znów czynili poprawki.
Tr 20.03. zamknięto ruch na ul. Królewskiej, pozostawiając jedynie ruch lokalny oraz trolejbusowy.
Trajtki jeŜdŜą wahadłowo – sieć jest przewieszona
w pobliŜe osi jezdni, przy okazji podłatana doraźnie
nowym osprzętem starego typu. Prace posuwają
się szalonym tempem – muszą się skończyć do jesieni. Taki wymóg wprowadza współfinansowanie
inwestycji z funduszu PHARE.
Rozmaitości
Tr 17.04., tuŜ przed samymi świętami, stała się
rzecz niezwykła. MPK postawiło pierwszy w Lublinie słup wirowy betonowy. Stanął on w miejscu
awaryjnie ściętego starego betonowca na skrzyŜowaniu ulic Głębokiej i Narutowicza. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe tego typu słupy są od lat stawiane w Gdyni
i od niedawna w Tychach – jak na razie z powodzeniem.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
trolejbusy
814 biały
Franke
822 granatowy Franke
ekswarszawski
Rafał Tarnawski, Maciej Zyśko

Olkusz
Tabor
A W jednym z autobusów Ikarus 280.26 (numer
16) miejscowy PKM zainstalował plastikowe siedzenia Automet.
6

A Wspomniany w 32 numerze „Przystanku” autobus Ikarus 260 numer 18 pochodzi z Częstochowy
– w macierzystym mieście woził cyferki 209. Oprócz
wspomnianego autobusu sprowadzono takŜe jednego Jelcza M11. Jak dotąd jednak, autobus ten na
ulice grodu prawdopodobnie nie wyjeŜdŜał, zatem:
albo mechanicy coś przy nim grzebią, albo juŜ go
rozgrzebali... na dobre.
Bartosz Mazur

Opole
Linie
A Z okazji długiego weekendu, w piątek 02.05.
autobusy MZK kursowały według rozkładu na dni
wolne od pracy.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
autobusy
129 biały
Ŝółty
Marek Drewniak

Oświęcim
Rozmaitości
! Na ostatniej sesji Rady Miasta miało się odbyć
głosowanie nad podwyŜką cen biletów MZK Oświęcim. Wniosek o podwyŜszenie cen złoŜył dyrektor
firmy, Kazimierz Tobiczyk. Na szczęście nie doszło
do głosowania. Jeśli cena oleju napędowego opadnie, pomysł podwyŜki zostanie odłoŜony w czasie.
Według nowego planu bilety miałyby kosztować 1,5
zł ulgowy i 2 zł normalny. Teraz kosztują odpowiednio: 1,20 zł i 1,80 zł.
A Kierowcy autobusów MZK często korzystają z
telefonów komórkowych podczas jazdy bez zestawu głośnomówiącego, co jest skandalicznym wykroczeniem. Nierzadko moŜna zobaczyć kierowcę,
który jedną ręką trzyma telefon, drugą zmienia biegi, a kierownicę... czyli jazda bez trzymanki.
Krzysztof Lączak

Poznań
Tabor
T CzyŜby po Poznaniu stopiątki znów miały jeździć solo? Dnia 30.04. co najmniej jeden kurs linii 6
wykonał skład 96+95, który do drugiego wagonu nie
zabierał pasaŜerów. Nie byłoby to dziwne w godzinach wieczornych zjazdów, ale w szczycie komunikacyjnym było to zastanawiające.
T Tak jak informowaliśmy w poprzednim numerze, w ciągu najbliŜszych paru miesięcy przybędzie
z Düsseldorfu 10 uŜywanych helmutów GT8. Znamy juŜ ich numery: 2751, 2754, 2755, 2757, 2759,
2761, 2762, 2763, 2859 i 2864. To one, wraz z około 12 holendrami z Amsterdamu, wymuszą eksterminację niedobitków generacji 102N, 1G i 2G oraz
części GT6, ale tylko frankfurckich. Szczegóły na
razie nie są znane, ale „Przystanek” będzie się
bacznie przyglądał rozwojowi wypadków.
Linie
A T Świąteczne zmiany. W Święto Pracy, lub jak
kto woli: w dzień św. Józefa Robotnika, czyli 01.05.
obowiązywał świąteczny rozkład jazdy. Tego dnia z
powodu manifestacji lewicowej, a takŜe happeningu
Akcji Alternatywnej „Naszość” (obie odbyły się na
placu Bernardyńskim) autobusy linii 74, 90 i A kursowały objazdami w godzinach od 10:30 do 11:30.
02.05. obowiązywał rozkład sobotni. 03.05. w Święto Narodowe rocznicy uchwalenia Konstytucji obowiązywał rozkład świąteczny.
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T W imieniu Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych oraz MPK w Poznaniu zapraszamy ponownie
na przejaŜdŜkę linią 0. eNka 602+456 będzie kursować od niedzieli 11.04. co tydzień o godzinach
16:00 i 17:30 sprzed zajezdni tramwajowej przy ul.
Gajowej. Trasa będzie się przedstawiała następująco: Gajowa – Zwierzyniecka – Kraszewskiego –
Dąbrowskiego – Most Teatralny – Fredry – Gwarna
– Św. Marcin – aleja Marcinkowskiego – Podgórna
– Strzelecka – Królowej Jadwigi – Most Dworcowy
– Głogowska – Hetmańska – 28 Czerwca – Górna
Wilda – Królowej Jadwigi – Jana Pawła II – Wyszyńskiego – Estkowskiego – Małe Garbary – pl.
Wielkopolski – 23 Lutego – MielŜyńskiego – Gwarna – Św. Marcin – Zwierzyniecka – Gajowa. Po
drodze bimba będzie się zatrzymywała tylko na następujących przystankach: Al. Marcinkowskiego,
Park Wilsona, Rondo Śródka, Pl. Wielkopolski.
Specjalne bilety w cenie 3 zł (normalny) i 2 zł
(ulgowy) będą sprzedawać w wagonach ubrani w
stare mundury MPK konduktorzy. Serdecznie zapraszamy!
T W związku z egzaminami dojrzałości, 6 i 7 maja – podobnie jak w ubiegłym roku – kursuje na linii
5 specjalna bimba. 5/2 obsługuje glizda 105N/2400. Specjalnie na tę okoliczność z barw MPK została przemalowana w reklamę Rexony. Przejazd
jest bezpłatny, a dodatkowo pasaŜerowie mogą obłowić się kosmetykami. Zaraz po tej akcji tramwaj
powróci do oryginalnych barw.
Magazyn 995
22.04. Na ul. Grochowskiej (kawałek za Brzaskiem) zasłabł pasaŜer neoplana 1307 obsługującego 63/10. Jednak lekarz wezwanego pogotowia
ratunkowego po nieudanej reanimacji stwierdził
zgon tegoŜ bezdomnego męŜczyzny. Po zabraniu
zwłok, o godzinie 13:25 autobus zjechał do zajezdni
A1 celem odkaŜenia.
22.04. Na ul. śegrze jadąca do Ronda Starołęka
stodwójka nr 66 (4/6) uszkodziła sobie opory. Z powodu braku rozruchu, po 10 minutach do zajezdni
przy ul. Głogowskiej zepchnęła ją 11/1.
23.04. Za kwadrans dziesiąta na ul. Roosevelta
(na wysokości Słowackiego) chlasnął wąŜ olejowy
przy wózku B w tatrze nr 402 (12/1) jadącej do ronda Starołęka. Wózek się zablokował i stawiał desperacki opór walczącym z nim pracownikom pogotowia tramwajowego. O 10:35 zwycięstwo 1:0 odnieśli mechanicy i tramwaj samodzielnie zjechał do
zajezdni przy ul. Głogowskiej. Cały czas 3 tramwaje
były zablokowane, a pozostałe od Mostu Teatralnego na trasy objazdowe kierował Nadzór Ruchu.
Korki rozładowywano jeszcze dalsze 25 minut.
23.04. Na skrzyŜowaniu Wierzbięcic i śupańskiego zderzyły się volkswagen i opel. W związku z tym
przez 37 minut był wstrzymany ruch tramwajowy w
obie strony.
25.04. Przy wjeździe na tory odstawcze Budziszyńska wykoleił się zestaw 102+101 obsługujący
15/4. Pierwszy wózek pierwszego wagonu pojechał
prosto, drugi się wykoleił. Natomiast pierwszy wózek drugiego wagonu postanowił dziś skończyć
słuŜbę trochę wcześniej niŜ reszta składu i pojechał
na tory odstawcze. Interweniował Krupp. Później,
juŜ w pełnej zgodzie, cały tramwaj zjechał do zajezdni. Niemniej przez równe pół godziny z ronda
Przybyszewskiego do Junikowa smrodziły 3 zatramwaje, a pozostałe bimby szwendały się po trasach objazdowych.
25.04. Rany odniósł kierowca Mazdy Xedox, która
przejeŜdŜając przez torowisko tramwajowe u zbiegu

ulic Opolskiej i 28 Czerwca władowała się pod koła
holendra nr 873 (9/2) mknącego na Dębiec. Z prawego boku auta nic nie zostało, zaś tramwaj stracił
przedni reflektor, zderzak i trochę poszycia naroŜa.
W zamian za to zyskał nieco rys na lakierze. W godzinach 16:00–16:30 bimby miały przymusową
przerwę.
25.04. Wieczorem zapalił się ostatni wózek holendra 871 obsługującego 7/5. Stało się to przed
rondem Przybyszewskiego, gdy pomykał na Zawady. Na miejsce błyskawicznie przybyli straŜacy, sieciowcy i pogotowie tramwajowe. Po 22 minutach
bimbę z miejsca zdarzenia na Budziszyńską zepchnęła 7/8, w planie której pojechała rezerwa.
Ciekawskim dopowiemy, Ŝe był to skład stopiątek.
29.04. W godzinach 13:10–14:40 była zamknięta
całkowicie ul. Zwierzyniecka od Zeylanda do Gajowej. Wszystko dlatego, Ŝe w trakcie kopania dziury
przy jednej z kamienic znaleziono niewybuchy, którymi zajęli się saperzy i policjanci. Linia 2 kursowała
objazdem przez ul. Dąbrowskiego i Roosevelta.
29.04. Na przejściu dla pieszych przy skrzyŜowaniu ulic Przybyszewskiego i Opalenickiej helmut nr
679, jadąc jako 7/2 na Zawady, potrącił kobietę.
pogotowie przewiozło poszkodowaną do szpitala.
Tramwaj zaś po przeszło półgodzinie podjął dalsze
kursy. A razem z nim trzy inne siódemki, które
utknęły w korku.
29.04. O godzinie 18:40 Volkswagen Golf prujący
ul. Królowej Jadwigi na wysokości hotelu Novotel
bryknął na wydzielone torowisko. Skasował przy
okazji 6 płotków międzytorowych i na 20 minut zablokował 5 tramwajów. Z torów wyciągnęli go straŜacy.
01.05. W Święto Pracy ubyła w Poznaniu jedna
latarnia uliczna oraz słupek ze znakami drogowymi.
Stało się to o godzinie 23:17 na skrzyŜowaniu ulic
Zamenhofa i Obrzyca. Rzeczone obiekty z nieznanych przyczyn skosił zjeŜdŜający z T/2 na o tej porze juŜ pełną Pustą przegubowy ikarus nr 1513. Na
skutek kolizji zbiły się obie przednie szyby czołowe
oraz wgniótł dach i przód pojazdu. Na miejsce wezwano torowców oraz Kruppcia, który wstawił hungara na wózek technologiczny. Autobus do zajezdni
odholowano.
02.05. O godzinie 4:16 pomiędzy przystankami
śegrze I i śegrze II pewien grubaśny czeski tramwaj porypał sobie lewy naroŜnik oraz osłonę pierwszego wózka o przechylony na torowisko płotek
międzytorowy. Mimo to kontynuował jazdę do pętli
Sobieskiego, skąd jednak zjechał do zajezdni.
02.05. Na ul. Królowej Jadwigi (między Strzelecką
a Półwiejską) wyciekł olej z wózka C tatry nr 410
(12/6 jadąca na Sobieskiego). Po doraźnej naprawie i półgodzinnym wstrzymaniu, zjechała samodzielnie do zajezdni przy ul. Głogowskiej. Linie 2, 6,
9 i 12 kursowały objazdami.
05.05. ZjeŜdŜająca z ronda Przybyszewskiego w
kierunku Junikowa 1/9 (skład 192+191) starła się z
naczepą cięŜarowego MAN-a wjeŜdŜającego na tę
krzyŜówkę. Na skutek uderzenia wykoleił się pierwszy wózek pierwszego wozu. Na tory wstawił go,
rzecz jasna, Krupp. Następnie tramwaj cichaczem
czmychnął na Budziszyńską, a stamtąd na Głogowską zabrał go holownik. Bimby stały przez 26 minut. W zamian za nie hulały 3 autobusy. Starty
moŜna podsumować następująco: wagon 192 – zbita przednia szyba i uszkodzone poszycie z przodu
po lewej stronie; naczepa – lewa burta przy pierwszej osi oraz zmasakrowane jedno koło.
05.05. PodjeŜdŜająca przed Port Lotniczy Ławica

Glizda w reklamie Rexony na pętli Górczyn. Fot. Maciej Rudzki, 07.05.2003 r.
rezerwa czynna za 78/2, w wykonaniu MAN-a nr
1038, przywaliła w opuszczaną rogatkę parkingu,
nadając jej aluminiowemu ramieniu nowy, „futurystyczny” kształt.
05.05. O godzinie 18:45 na ul. Starołęckiej (około
50 m za rondem Starołęka w kierunku Fortecznej)
raczyła obwisnąć sieć trakcyjna za sprawą luźnej
kotwy. Pracownicy pogotowia sieciowego usunęli
usterkę do godziny 19:24. W związku z tym 13/6
utkwiła w obrębie ronda na 10 minut, a zjazdowa
12/3 musiała zrobić gratisowe kółko przez GTR.
Rozmaitości
T 26 kwietnia, zgodnie z zapowiedziami, odbyła
się parada lokacyjna. Komunikacja miejska kursowała po podanych w poprzednim numerze trasach
objazdowych. MPK w paradzie godnie reprezentowała solarka 1384 ze starannie wykonanym na lewej burcie plakatem okolicznościowym. Później do
kawalkady włączył się tramwaj konny, a zaraz za
nim pofrunął motylek 602+456, dwa dni wcześniej
pomalowany w „słuszne”, kremowo-zielone barwy.
Najefektowniej jednak wyglądał jego pantograf, który samozwańczo się przystroił wszelkimi moŜliwymi
tasiemkami i wstąŜkami unoszącymi się w powietrzu. Rzecz jasna, wszystkie pojazdy wzbudzały
ogromne zainteresowanie wśród mieszkańców Poznania.
T MPK Poznań ogłosiło przetarg na wykonanie
remontu kapitalnego trasy tramwajowej w ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ronda Przybyszewskiego
do ul. Bułgarskiej.
T Remont Starołęckiej – 3. Nad wymienionym juŜ
w całości torem zachodnim wisi nowa trakcja, pomalowana została większość słupów, a sam tor
podbito maszyną z Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych. Rzeczona podbijarka stacjonuje na pętli
Stomil. Przy samej pętli zlikwidowany został krzyŜak torowy bocznicy do Stomila. W związku z tym w
Poznaniu pozostały juŜ tylko dwa skrzyŜowania torów tramwajowych z kolejowymi. Na pętli Starołęka wymieniono juŜ większość układu torowego. Od poniedziałku tramwaje będą zjeŜdŜać
do zajezdni juŜ po nowym torze, gdyŜ w najbliŜ-
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szy weekend nastąpi przepięcie torów zjazdowych.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
pojazdu reklama reklama
tramwaje
84+83 Granimex Łazienki
108+109 BGś
barwy MPK
112+111 Auchan
barwy MPK
162+161 Auchan
barwy MPK
400 barwy MPK Rexona
613 Koło
barwy MPK
666 Inter
Plus GSM
Consult

uwagi
po NG
-

Z notatnika mechanika
numer
pojazdu

typ
koniec rodzaj
pojazdu
napr. naprawy
tramwaje
108+109 105Na+105NaD 04.2003 NG
Adam Białas, Tomasz GieŜyński,
Adam Konieczka, Janusz Ludwiczak,
Grzegorz Narkiewicz, Łukasz Nowicki

Szczecin
Tabor
T Z remontu i modernizacji wyjechał skład 105Na
744+741. Są to pierwsze w zajezdni Pogodno czterodrzwiowe wagony z nowymi płatami i napędami
drzwi (IGE). W obu wagonach pojawił się teŜ komplet nowych gniazd sterowania wielokrotnego i wysokonapięciowych. Pozostałe zmiany są typowe:
Ŝółte poręcze, przetwornice statyczne, pantografy
OTK-2. Okna tym razem pozostawiono stare.
T W zajezdni Golęcin utworzono skład 105Na
1007+1010. Prawdopodobnie jest to pierwszy przypadek przemieszania składów w ponaddziesięcioletniej historii serii 105N w tej zajezdni.
T 30.04. przeholowano z zajezdni Niemierzyn do
nowego miejsca stacjonowania – zajezdni Pogodno
7

– historyczny wagon doczepny B4 (l) nr 551.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
tramwaje
692+683 barwy zakł. TNT
744+741 barwy zakł. barwy zakł. po remoncie
919 Suchy Tynk/ barwy zakł. Nida Gips
Olaf Skrzymowski

Warszawa
Tabor
A Zakład T-13 Stalowa skasował trzy kolejne autobusy. Są to: solówka o numerze 1081 oraz dwa
przegubowce 2441 i 3131. Do T-13 trafił teŜ z likwidowanej Inflanckiej pług nr 9605 zabudowany na
bazie technicznego Jelcza 317D. Oprócz niego z
dniem 01.05. do innych zajezdni wywędrowała
reszta pogotów. I tak: nr 9601 trafił na T-10 Ostrobramska, nr 9602 na T-13 Stalowa, a nr 9604 na T-7
Woronicza.
A Zajezdnia T-13 wypuszcza juŜ do ruchu 8 z
dziesięciu sztuk midi-MAN-ów, które posiada. Tak
więc trzy czwarte dostaw juŜ za nami. Co ciekawe,
w ostatnich dniach maniki NM223.3 zagościły na
kolejnej linii – po 104, 132, 133, 134, 170, 302 i 304
przyszła kolej na 120.
A Dzięki prośbie KMKM-u, MZA nie przenumeruje „historycznych” autobusów o numerach 2 i 5254,
dotychczas stacjonujących na Inflanckiej, choć w
chwili obecnej istnieje takŜe prawdopodobieństwo,
Ŝe „wysoka podłoga” z T-5 w ogóle nie będzie
przenumerowywana. MZA umoŜliwiło takŜe KMKMowi wybranie nowej zajezdni dla tych pojazdów. JuŜ
wiadomo, Ŝe oba trafią do zakładu T-11 Kleszczowa, gdzie będą pod troskliwą opieką (specjalne
miejsce dla nich jest juŜ przygotowywane). Dodajmy, Ŝe wcześniejsze plany zakładały, Ŝe ikarus 280
nr 5254 miał trafić do T-10 Ostrobramska (pójdzie
tam za niego lewar o numerze 2783), a ikarus 260
nr 2 do T-9 Chełmska (za niego przejdzie tam solówka o numerze 18).
A Koniec najstarszej warszawskiej zajezdni autobusowej jest bliski. W związku z tym w najbliŜszym
czasie przedstawimy wszystkie zmiany brygadowe
oraz przerzuty taborowe, jakie zajdą po likwidacji
Inflanckiej.
T Pod koniec kwietnia Ŝoliborski wagon 13N-730
(ze składu 730+729) nabawił się grafitti pod czwartym oknem na lewej burcie (wielkości około 1×1 m).
Ciekawi jesteśmy, jak długo owy wóz będzie „reklamował” firmę HWDP?
T Trwają dalsze wojaŜe Ŝoliborskich składów 13N
na „zakazanej” dla nich linii 23. I tak w dniu 23.04.
zagościł na niej jakiś skład w barwach zakładowych. Dzień później na brygadzie 2 hasały sobie od
rana wagony 665+677 takŜe w malowaniu miejskim. W dniu 25.04. na tej samej brygadzie kursował skład 606+607 (oczywiście w malowaniu zakładowym). Za to w ostatnim dniu kwietnia na 23 jeździł zestaw 836+835’’ (w reklamie).
T W dniu 24.04. na próbie zaobserwowano wagon 102Na-42. Stodwójka „testowała się” w okolicach zakładu R-3 Mokotów przed Dniem Ziemi.
Asystował jej skład 13N 360+216.
T Dnia 25.04. praski wagon 105Na-1240 podróŜował solo po mieście. Jego celem był zakład R-3
Mokotów, gdzie przetoczono mu obręcze. Po godzinie 21:00 wrócił na R-2. Za to w dniu 30.04. Ŝoliborski 105Na-1112 zaciągnął do R-3 w tym samym
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celu trzynastkę o numerze 685.
T W dniu 30.04. w praskim u-boocie nr 3021 obsługującym linię 3 zaobserwowano... brak drzwi w
kabinie motorowego! Z ustaleń wynika, Ŝe zostały
one wyrwane na pętli Gocławek przez agresywnego
osobnika. Mimo tego wagon pozostał na linii. Za to
rzeczone drzwi zawiózł do zajezdni inny praski
skład – 105Na 1328+1327.
Linie
A Po raz kolejny budowa wiaduktów w ciągu Al.
Jerozolimskich nad rondem Zesłańców Syberyjskich spowodowała utrudnienia w ruchu kołowym.
Tym razem nocami 22/23, 23/24, 24/25, 25/26 i
26/27.04. w godzinach około 0:30–4:30 nieprzejezdna była jezdnia zachodnia ww. ronda w relacji
al. Prymasa Tysiąclecia – Bitwy Warszawskiej 1920
r. pomiędzy jezdniami Al. Jerozolimskich. W czasie
trwania prac autobusy linii 605 jadące w kierunku
pętli Ursus-Niedźwiadek kursowały od Dworca Zachodniego następującą trasą: Alejami Jerozolimskimi – Opaczewską – Mszczonowską – Bitwy
Warszawskiej 1920 r. i dalej bez zmian. Trasa w
kierunku przeciwnym nie uległa zmianie.
A Z uwagi na remont nawierzchni skrzyŜowania
ulic Płaskowickiej/Dereniowej/Stryjeńskich od
25.04. od około godziny 22:00 do 27.04. do godzin
wieczornych autobusy linii: 165, 185, 503, 504, 505
i 604 skierowano na poniŜsze trasy objazdowe:
- linia 165 od skrzyŜowania Lanciego/Płaskowickiej
ulicami: Płaskowickiej – al. KEN – Gandhi – Pileckiego – Płaskowickiej i dalej bez zmian;
- linie 185 i 503 od skrzyŜowania Rosoła/Gandhi
ulicami: Gandhi – al. KEN – Płaskowickiej do pętli
Natolin Płn.;
- linia 504 od skrzyŜowania Belgradzka/Stryjeńskich ulicami: Belgradzką – al. KEN –
Gandhi – Dereniową i dalej własną trasą;
- linia 505 od skrzyŜowania Dereniowa/Gandhi ulicami: Gandhi – al. KEN – Płaskowickiej do pętli
Natolin Płn.;
- linia 604 od skrzyŜowania Rosoła/Belgradzka ulicami: Belgradzką – al. KEN – Gandhi – Dereniową i dalej bez zmian.
A Na czas trwania III Rajdu Mazowieckiego, tj. w

dniu 26.04. od około godziny 13:00 do około godziny 19:00 była zamknięta dla ruchu ul. Armii Krajowej w Otwocku, co spowodowało zmianę trasy linii
702, która od strony Warszawy jeździła tak, jak w
dzień powszedni, czyli: Powstańców Warszawy –
pl. Niepodległości – Wawerska do pętli Wawerska,
skąd powracała Wawerską – Powstańców Warszawy – Andriollego – Matejki i dalej stałą trasą do
Warszawy. Przez cały dzień wyjątkowo linię 702
obsługiwały wyłącznie solówki.
A 30.04. w godzinach 11:00–11:15 rozegrany został Bieg śycia z pl. Krasińskich do pomnika Bohaterów Getta przy ul. Anielewicza, a niedługo później, tj. w godzinach 12:00–12:30, odbyły się uroczystości rocznicowe przy wspomnianym wcześniej
pomniku Bohaterów Getta. W tym czasie autobusy
linii 111, 157 i 180 kierowano w obu kierunkach na
następujące objazdy:
- linia 111 od skrzyŜowania Anielewicza/al. Jana
Pawła II ulicami: al. Jana Pawła II – Nowolipki –
Andersa i dalej stałą trasą;
- linia 157 od skrzyŜowania Stawki/al. Jana Pawła
II ulicami: al. Jana Pawła II – Słomińskiego – Bonifraterska – Muranowska – Andersa – Mickiewicza i dalej bez zmian (powrót: Andersa – Nowolipki – al. Jana Pawła II – Stawki – Smocza);
- linia 180 od skrzyŜowania Anielewicza/al. Jana
Pawła II ulicami: al. Jana Pawła II – Słomińskiego
– Bonifraterska – (powrót: Bonifraterska – w prawo w Słomińskiego – zawrotka na Słomińskiego –
Słomińskiego – al. Jana Pawła II) – pl. Krasińskich i dalej własną trasą.
A Od 01.05. w dni wolne została wydłuŜona trasa
linii 130 z Wilanowa ulicami Przyczółkową – Przekorną – Opieńki do pętli Powsin-Park Kultury. Jednocześnie zwiększono o jedną (do siedmiu) liczbę
brygad obsługującą tę linię w soboty, niedziele i
święta.
A T Obchody 60. rocznicy wybuchu powstania w
Getcie Warszawskim na Umschlagplatz spowodowały 30.04. wstrzymanie ruchu na ul. Stawki (między Pokorną a Karmelicką). Od początku kursowania do około godziny 15 tramwaje linii 35 oraz autobusy linii 157 jeździły w obu kierunkach od skrzy-

Wagon 102Na-42 wyjeŜdŜający na próbę z zakładu R-3 Mokotów.
Fot. Krzysztof Lipnik, 24.04.2003 r.
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Ŝowania al. Jana Pawła II/Stawki ulicami:
- linia 35: al. Jana Pawła II – rondo ONZ – al. Jana
Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości –
Nowowiejska – pl. Politechniki – Nowowiejska –
pl. Zbawiciela – Marszałkowska i dalej stałą trasą;
- linia 157: al. Jana Pawła II – Anielewicza – Andersa – Mickiewicza i dalej własną trasą.
A T W piątek 25 kwietnia miasto sparaliŜowała
kolejna manifestacja – tym razem na ulice wyszli
związkowcy z „Solidarności”. I nie było by w tym nic
godnego uwagi (w końcu w Warszawie co kilka dni
ktoś manifestuje), jednak jej organizatorzy nie zdecydowali się zorganizować tego przemarszu tradycyjnym szlakiem z pl. Piłsudskiego przez Trakt Królewski pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów,
lecz wybrali zupełnie nową trasę (tzw. marsz
gwiaździsty). Manifestujący wyruszyli z aŜ pięciu
róŜnych punktów miasta: al. Sikorskiego na Stegnach, ul. Kasprzaka na Woli, pl. Bankowego w
Śródmieściu, spod zakładów Daewoo-FSO przy ul.
Jagiellońskiej na Pradze oraz z pl. Małachowskiego
w Śródmieściu, aby spotkać się pod siedzibą rządu
w Al. Ujazdowskich. Po drodze oczywiście nie obyło
się bez powaŜnych utrudnień w ruchu kołowym, w
tym takŜe – komunikacji miejskiej. Najwcześniej
(około 9:30) na ulice wyszli związkowcy od strony
fabryki Daewoo-FSO. W czasie ich przemarszu zostały zablokowane ulice Jagiellońska, most Gdański, Słomińskiego, Międzyparkowa, Bonifraterska i
Andersa. Autobusy kilku linii autobusowych skierowano na trasy objazdowe. Na przykład linie 103,
127 i 500 jeździły sąsiednimi mostami, a więc mostem Grota-Roweckiego lub Śląsko-Dąbrowskim; linie kursujące ulicą Bonifraterską przerzucono na
równoległą ulicę Andersa lub skrócono im trasy do
pętli Pl. Piłsudskiego (m.in. linie 174, 175). W trakcie zbliŜania się pierwszej grupy demonstrujących
do pl. Bankowego sytuacja na ulicach centrum miasta stawała się coraz trudniejsza. Tym bardziej, Ŝe
około godziny 10:45 z pl. Małachowskiego ulicą
Królewską i Marszałkowską w kierunku pl. Bankowego ruszyła druga grupa związkowców. Tam nastąpiło spotkanie obu grup z jeszcze jedną, która za
miejsce zbiórki miała wyznaczony właśnie wspomniany plac przed Ratuszem i Urzędem Wojewódzkim. Stąd juŜ wszyscy razem około 12:30 skierowali się Marszałkowską. W tym czasie linie autobusowe z ul. Marszałkowskiej skierowano na sąsiednie ulice: Krakowskie Przedmieście – Nowy
Świat (119 i 171) lub al. Jana Pawła II (127, 410,
415, 508, 512, 515, 519, 520, 524). Nie było to powszechnie obowiązującą regułą, bo niektórzy kierowcy miejskich autobusów decydowali się jechać
ul. Marszałkowską po wypłytowanym torowisku
tramwajowym. Na około pół godziny wstrzymano
takŜe ruch samych tramwajów na wspomnianej ulicy Marszałkowskiej (linie: 2, 4, 15, 18, 35 i 36 jeździły równoległym ciągiem ulic: al. Jana Pawła II –
Chałubińskiego – al. Niepodległości). Na skrzyŜowaniu Marszałkowskiej z Świętokrzyską do głównej
manifestacji dołączyła kolejna (juŜ czwarta) grupa
idąca od strony Woli ulicami: Kasprzaka – Prostą i
Świętokrzyską. Ta część manifestacji „wymusiła”
wycofanie w Al. Jerozolimskie i Towarową m.in. linii: 105, 109, 174, 192, 506 i 507. Wracając do samej manifestacji: po połączeniu wszyscy skierowali
się na południe Marszałkowską – Waryńskiego –
Nowowiejską – pl. Zbawiciela – al. Wyzwolenia – pl.
Na RozdroŜu i Al. Ujazdowskimi pod Kancelarię
Premiera. W tym samym czasie ostatnia grupa manifestujących wyruszyła ze Stegien, skąd ulicami:
Sobieskiego – Belwederską – Spacerową – pl. Unii

Lubelskiej – Marszałkowską doszła do pl. Zbawiciela, gdzie połączyła się z główną manifestacją. W
czasie utrudnień na Dolnym Mokotowie linie tamtędy kursujące (np. 131, 167, 501, 519, czy 522) pojawiły się na al. Armii Ludowej i Wisłostradzie.
Wreszcie w ostatnim etapie manifestacji pod siedzibą rządu linie wycofane z Al. Ujazdowskich „pojawiły się” na ulicach Spacerowej, Klonowej i al.
Szucha. Ponadto w trakcie trwania demonstracji nie
obyło się bez krótkotrwałych przerw w ruchu na ulicach, które krzyŜowały się z trasą pochodu. Najbardziej widoczne było wstrzymanie ruchu tramwajów na rondzie Dmowskiego w relacji wschódzachód oraz na rondzie ONZ. Podsumowując: manifestacja „Solidarności” nie mogła zostać niezauwaŜona przez zwykłych mieszkańców stolicy, a
funkcjonowanie komunikacji miejskiej było zakłócone aŜ do godzin wieczornych.
A T M 02.05. autobusy, tramwaje i metro jeździły
według rozkładów dnia świątecznego (w przypadku
metra zachowano godziny pierwszych i ostatnich
odjazdów z rozkładu dnia powszedniego).
Magazyn 995
18.04. Kilka minut po godzinie 20:00 na stacji metra Racławicka doszło do wypadku. Kobieta rzuciła
się pod nadjeŜdŜający skład metra. O dziwo prawie
nic się jej nie stało i dość szybko została wydobyta
spod wagonów. Przed godziną 21:00 ruch wznowiono.
18.04. Po godzinie 13 w okolicach ulicy Annopol
zerwały się sprzęgi między wagonami praskiego
składu 105Na 1344+1343 linii 3. Motorniczy dopiero
na pętli zauwaŜył co się stało. Świadczy to o prawie
idealnym ustawieniu prądów rozruchowych w obu
wagonach, poniewaŜ ww. skład cały czas kontynuował jazdę do pętli śerań Wschodni, skąd oba wagony udały się solo do R-2 Praga.
19.04. Przed godziną 15.00 skręcający z ul. 11
Listopada w Stalową wolski skład 105N2k/2000
2090+2091 linii 23 (brygada 1) połamał oba pantografy na uszkodzonej sieci trakcyjnej. Tramwaj
kompletnie zatarasował skrzyŜowanie. W zatrzymaniu utknęło kilka składów, resztę kierowano ulicami Ratuszową – Jagiellońską – Starzyńskiego do
swoich podstawowych tras. Na miejsce ściągnięto
sieciowców, torowców oraz cięŜarową tatrę nr 383,
która po godzinie 15:15 odholowała uszkodzony
skład na pętlę Czynszowa, gdzie stał do godziny
16:36. Parę minut wcześniej przybył tam przysłany
przez R-1 Wola skład tyrystorów (wagony
2064+2065), który został podczepiony z przodu do
uszkodzonej bulwy. Potem czwórskład udał się juŜ
tylko do zajezdni. Za uszkodzony zestaw wyjechała
rezerwa 105Na 1076+1077.
22.04. Na skrzyŜowaniu ulic Paryskiej i Brukselskiej kierowca przegubowego ikarusa nr 2601 linii
E-5 (brygada 03) próbował nieco skrócić sobie trasę i przejechał pod prąd po dawnej pętli autobusowej. Pech chciał, Ŝe akurat przejeŜdŜał tamtędy rowerzysta (jechał prawidłowo). Został on potrącony
przez autobus. W związku z tym, z urazem głowy
pogotowie przewiozło go do szpitala.
22.04. Po godzinie 15:15 na rondzie Daszyńskiego w tył przegubowego ikarusa nr 2324 linii 436 rodem z Redutowej wjechały dwa auta osobowe. Na
szczęście nikomu nic powaŜnego się nie stało, ale
wszystko miało miejsce na torowisku tramwajowym.
Tak więc i pojazdy szynowe przez pewien czas nie
kursowały przez ul. Towarową. W zatrzymaniu
utknęło ponad 10 składów w obu kierunkach.
23.04. Około godziny 6:40 na skrzyŜowaniu Alei
Solidarności z al. Jana Pawła II doszło do zderzenia
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dwóch mokotowskich składów 13N na lewoskręcie.
Motorniczy jadącego w stronę Mokotowa składu
278+279 (014/17) nie zauwaŜył zwrotnicy przestawionej w lewo po planowo wyjeŜdŜającym z zajezdni
Ŝoliborskiej tramwaju linii 23 (liniowo nic tamtędy nie
skręca) i doprowadził do kolizji z jadącym w stronę
Huty składem 326+496 (1/33). W wyniku zderzenia
wykoleiły się wagony 278 oraz 326. Usuwanie skutków wypadku trwało około godziny. W tym czasie
tramwaje linii 16, 17, 33 i 47 kierowano na trasy objazdowe. Na szczęście straty materialne był małe i
oba składy bardzo szybko wróciły do liniowej słuŜby.
24.04. Po południu na przejściu dla pieszych na ul.
Andersa (przy Anielewicza) samochód osobowy potrącił pieszego. W związku z tym policja, StraŜ Miejska i Nadzór Ruchu ZTM-u zamknęły ulicę dla ruchu
kołowego, w tym autobusów. Wiele linii normalnie
tamtędy kursujących pojechało objazdami. W kierunku centrum od skrzyŜowania Andersa/Stawki autobusy kierowano: Stawkami – Lewartowskiego – Zamenhofa – Nowolipkami do tras podstawowych. Za to
w kierunku śoliborza od skrzyŜowania Andersa/Anielewicza autobusy skierowano ulicami Świętojerską – Bonifraterską – Muranowską do stałych tras.
Utrudnienia w ruchu trwały pond pół godziny.
Rozmaitości
A W dniu 10.05. KMKM i MZA zapraszają na imprezę poŜegnalną zajezdni T-5 Inflancka. Jeździć
będziemy garaŜującym przez wiele lat właśnie w tej
zajezdni ikarusem 280.37A nr 5254 w historycznym
malowaniu. Początek imprezy o godzinie 11:15 na pl.
Bankowym przy pomniku Słowackiego. Składka: 10
zł. Odwiedzimy wiele ciekawych autobusowych
miejsc. Serdecznie zapraszamy! Przewidziane są teŜ
inne niespodzianki, w tym zwiedzanie samej zajezdni
po zjeździe około godziny 18:00. Jeśli juŜ o imprezach mowa, to dodajmy, Ŝe w dniu 17.05. planowana
jest wielka parada tramwajów z okazji 95-lecia tramwajów elektrycznych w stolicy. W związku z 40leciem zajezdni tramwajowej R-4 śoliborz, odbędzie
się takŜe jej zwiedzanie. Więcej informacji wkrótce.
A T Śmigus Dyngus upłynął w tym roku wyjątkowo
spokojnie. Wandale zniszczyli (zalali) tylko siedem
autobusów oraz jeden skład tramwajowy (dokładnie
drugi wagon praskiego składu 105Na 1290+1289 obsługującego linię 7). Niestety, pobito takŜe kierowcę
autobusu linii 183, który próbował nie dopuścić do
dewastacji pojazdu. Z niegroźnymi urazami znalazł
się on w szpitalu.
T Trwa remont w zajezdni R-2 Praga. Niestety, postępuje takŜe demontaŜ zabytkowego bruku (kocie
łby). W ostatnim tygodniu kwietnia zabytkowe kamienie zostały juŜ tylko przed czterema kanałami (numery 11–15). Tak więc praska zajezdnia coraz bardziej
zatraca swój zabytkowy charakter i zaczyna odbiegać od wyglądu pobliskich kamienic przy ul. Kawęczyńskiej.
T W ostatnim tygodniu kwietnia sieciowcy wymienili nocami sieć trakcyjną wraz z podwieszkami między
dwoma izolatorami sekcyjnymi na ul. 11 Listopada
(od Targowej aŜ za InŜynierską). Obecnie nowy miedziany przewód pięknie lśni w promieniach wiosennego słońca.
T W dniu 26.04. po mieście z reklamą kursował historyczny wagon N3-674.
T Jak co roku w niedzielę wielkanocną, procesja
rezurekcyjna około godziny 6 trzy razy okrąŜyła Plac
Zbawiciela. Spowodowało to około 25-minutowe zatrzymanie ruchu tramwajowego, w którym ugrzęzło 6
składów. Na moŜliwość przejazdu w kierunku Placu
Konstytucji musiał poczekać takŜe ikarus 280 nr
5291 obsługujący linię 131. Trudności w kursowa9

Zajezdnia R-2 Praga. Na pierwszym planie widać pozostałe jeszcze przed czterema kanałami
„kocie łby”. Z prawej strony widoczne jest układanie nowego torowiska. Fot. Krzysztof Lipnik,
23.04.2003 r.
niu tramwajów linii 23 wystąpiły teŜ z tego samego
powodu około godziny 6 przy pętli na ul. Czynszowej.
T W dniu 27.04. SSKS wspólnie ze spółką
Tramwaje Warszawskie w godzinach 11:00–19:00
uruchomiło specjalną linię, która dowoziła warszawiaków na obchody Dnia Ziemi na Polu Mokotowskim. Jak co roku, obsługiwał ją ex-poznański wagon 102Na-42. Przegubowy tramwaj co godzinę odjeŜdŜał z pętli przy ul. Potockiej i ulicami: Popiełuszki – pl. Grunwaldzkim – rondem Zgrupowania
AK Radosław – al. Jana Pawła II – rondem ONZ –
Chałubińskiego – al. Niepodległości docierał do pętli na ul. Rakowieckiej. Niestety, w wyniku chyba nie
do końca rozsądnej jazdy podczas jednego z kursów, przy Dworcu Centralnym nastąpiło spalenie
podstawki przekaźnika R-15 i wagon w asyście NR
ZTM-u zjechał do zajezdni.
T W dniu 25.04. Tramwaje Warszawskie poinformowały o wyniku postępowania na dostawę szyn
kolejowych normalnotorowych S49 oraz szyn pełnogłówkowych D180/105, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego. Podpisano umowy:
- z firmą PPHU Moris Maurycy Wołek z Mikołowa
na dostawę szyn S49,
- z firmą ThyssenKrupp Gft Polska Sp. z o.o. z
Krakowa na dostawę D180/105.
T W tym samym dniu TW poinformowały o wyniku postępowania na dostawę szyn rowkowych,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Podpisano umowę takŜe z firmą ThyssenKrupp
Gft Polska Sp. z o.o. z Krakowa.
T Za to dnia 28.04. TW ogłosiły przetarg nieograniczony na świadczenie usług transportowych pojazdami samochodowymi.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed.
obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
autobusy
2073 barwy zakł. Job-Net
5122 barwy zakł. Job-Net
tramwaje
1114+1115 KeraKoll
WSPiZ im. L. Koźmińskiego
10

1140+1141 Club Nokia Rexona
1199+1161 Sprzątanie Rexona
Świata 2002
1414+1413 barwy zakł. Sunsilk
1416+1415 barwy zakł. Sunsilk
1420+1419 barwy zakł. 7UP
1450+1449 barwy zakł. Sunsilk
1460+1459 barwy zakł. Sunsilk
1464+1463 Rolling
barwy zakł.
Stones

naklejki na
szybach
po NG

Z notatnika mechanika
numer
typ
koniec
rodzaj
pojazdu pojazdu napr.
naprawy
autobusy
6309 260.73A
15.04. NC
tramwaje
1335 105Na
30.04. NG II
1336 105Na
30.04. NG II
1463 105Nm
24.04. NG I
1464 105Nm
24.04. NG I
Kamil Brach, Robert Człapiński, Dariusz Dąbrowski, Julek Gędek, Tomasz Igielski, Tomasz
Kaczmarek, Łukasz Kalbarczyk, Michał Kiembrowski, Krzysztof Lipnik, Mariusz Mazek, Sławomir Moczulski, Krzysztof Olszak, Marcin
Radwański, Robert Sokołowski, Marcin Paweł
Stawicki, mkm101, Michał Wolański, ztm.news

Wrocław
Tabor
A Rozpoczęła się modernizacja autobusów marki
Volvo 7000A zakupionych w 2001 roku. Są to wozy
w pierwszej wersji, z charakterystycznymi „trumnami” na dachu. W ramach przeróbki otrzymają one
klimatyzację kabiny kierowcy, jaką montuje się w
autobusach drugiej („beztrumnowej”) wersji w miejsce dotychczasowych, wysoce zawodnych agregatów i nawiewów. Do tej pory nowe agregaty otrzymały
co najmniej wozy: 8046, 8060, 8061, 8067.
A Mija rok od upiększenia pierwszych Jelczy M121
reklamami całopojazdowymi. Umieszczona na wozach 9512, 9513, 9514, 9515, 9516, 9517, 9519 i
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9520 reklama „Gazety Wrocławskiej” jest obecnie
odklejana. Niestety, wozy nie dostają świeŜego malowania zakładowego, tylko jeŜdŜą po mieście w biało-zielonym podkładzie, strasząc przechodniów.
T Klimatyzacja kabiny 105Na-2404 jest obecnie
demontowana, poniewaŜ według MPK nie zdała egzaminu. NaleŜy dodać, Ŝe cała aparatura była produkcją własną Protramu.
T Wymiana przetwornic na statyczne w stodwójkach trwa. Ostatnio „zamilkł” wóz o numerze 2038,
dzięki czemu liczba cichych przegubów zwiększyła
się do 21. Pamiętając o Czytelnikach zainteresowanych wszelkiego rodzaju numerami, zamieszczamy
listę tak przerobionych wozów: 2003, 2022, 2023,
2024, 2028, 2029, 2030, 2038, 2040, 2041’’, 2044,
2048, 2052, 2054, 2058, 2059, 2060, 2061, 2068,
2070, 2077.
T Jak ćwierkają zaprzyjaźnione wróble, na dniach
Protram opuści pierwszy we Wrocławiu skład
105Na+105NaD 2552+2553. Ma to być początek ery
doczep czynnych.
Linie
A Od 22.04. trwają prace wodociągowe w ul. Zabrodzkiej. Zmienioną trasą kursują autobusy linii 133:
- przystanek końcowy z ul. Piernikowej został przesunięty na ul. Marcepanową;
- autobusy do Zabrodzia kursują przez ul. Balladyny.
A T Na czas długiego weekendu wprowadzona
została następująca organizacja komunikacji miejskiej:
- 01 i 03.05. wszystkie linie obowiązywały rozkłady
niedzielne;
- 02.05. linie autobusowe obowiązywały rozkłady
dnia roboczego, a tramwajowe – sobót.
Wojciech Gąsior, Paweł Więcek
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Częstochowa

Wiosenne
przesilenie
w MPK Częstochowa
Nie chwal dnia przed zachodem słońca! głosi stare
porzekadło. Niedawnośmy jeszcze chwalili MPK Częstochowa za uregulowanie sytuacji kursów oznaczonych jako obsługiwane przez autobusy niskopodłogowe, a juŜ naleŜą się przedsiębiorstwu słowa krytyki.
To, co dzieje się w ostatnich dniach, przyprawia o zawrót głowy! Na liniach 13 i 22 autobusy kursują według metody na chybił trafił: niskopodłogowe wozy pojawiają się tam, gdzie nie powinny. Na 14 i 33 zagościły zaś w pierwszej połowie maja autobusy przegubowe. O ile na tej pierwszej nie jest to wielka sensacja, tak na 33 tego typu tabor pojawił się drugi, moŜe
trzeci raz w historii linii. Na dobre na kursach 12/04,
27/04 oraz na szczytowych 16 zadomowiły się autobusy krótkie, mimo „przegubowych” oznaczeń w rozkładach dla kierowców. MoŜe to trochę dziwić, ale nie
powoduje jakiegoś znaczącego przepełnienia w tych
wozach. Swoje stałe linie mają juŜ autobusy typu Ikarus 415, są to linie 24, 25, 52, przy czym w przypadku
25 jest to stale kurs 25/03.
Warto rzec więcej o tej linii. Mniej więcej 10 maja na
przystankach pojawiły się informacje, Ŝe od 13 maja
trasa 25 wieść będzie przez ulicę SzajnowiczaIwanowa i Westerplatte – dokładnie jak chcieli autorzy
lipcowej reformy. Ustawiono przystanki, rozwieszono
rozkłady na nowych z datą waŜności 13.05.2003. Niestety, MPK podjęło kroki przedwczesne. Okazało się
bowiem, Ŝe mimo przejezdności trasy w obu kierunkach, nie została ona odebrana przez odpowiednie instytucje. Autobus, niestety, nie mógł nią pojechać. Na
przystankach objazdowej – jakby nie było – trasy w
ostatniej chwili pojawiły się informacje, Ŝe planowana
zmiana odbędzie się w terminie późniejszym. Jakim?
Tego nikt nie wie. Szkoda tylko, Ŝe MPK nie zadbało o
umieszczenie na nowej trasie informacji o tym, Ŝe rozkłady obowiązywać będą wtedy, kiedy... wyjdziemy na
ulicę i zobaczymy na niej autobus. 13 maja to nie tylko
klapa uruchomienia nowej trasy. Wspomnieć warto,
Ŝe w nocy z 12 na 13 maja nie kursowały tramwaje.
PasaŜerów woziły za to, jak zwykle, zatramwaje.
W niedługim czasie szykują nam się zmiany dotyczące dwóch linii: 29 oraz 50. Ta pierwsza, licząca
sobie niecałe trzy miesiące, ma jechać tam, gdzie powinna od samego początku istnienia, czyli na Grabówkę. Zastosowany zostanie jednak ciekawy wariant
trasy. Autobusy jadąc przez Parkitkę zajeŜdŜać będą
pod Szpital (były wojewódzki). PoniewaŜ będą to czy-
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niły w obu kierunkach, konieczne stanie się dodatkowe oznakowanie autobusów, tak aby pasaŜerowie
wiedzieli, który autobus gdzie jedzie. MPK zapewnia,
Ŝe oznakowanie to nie będzie sprawiało trudności i
pasaŜerowie chętni na kurs w kierunku północy nie
pojadą w drugim kierunku. Oznakowanie takie nie jest
nowością w naszym MPK, widzimy je codziennie na
68.
Drugą linię, 50, czeka za to likwidacja – wygasa
bowiem koncesja na jej obsługę przez MPK. I moŜe
słowo likwidacja nie jest tutaj odpowiednie, ale trudno
przewidzieć, jak nazwie tę linię nowy przewoźnik, czyli
PKS. Wskazane byłoby 150. Nic jednak pewnego –
wszak stare 64 obsługujące równieŜ linię do Kłobucka
nadal jest linią o tym samym numerze. MoŜe się więc
okazać, Ŝe wszystko pozostanie po staremu poza autobusami. Linia ta dość często obsługiwana jest Jelczami L11, więc i komfort jazdy niewiele moŜe się
zmieni. Niejasną kwestią jest tylko to, czy przejęcie
obecnego rozkładu przez PKS nadal uwzględniać będzie podział na dni robocze i wolne. W zasadzie nie
ma to większego znaczenia, biorąc pod uwagę długość postojów na pętli w Częstochowie.
Od 15 maja trasę zmieniło czasowo 23. Jest to
związane z zamknięciem ulicy Rejtana. Autobusy kursują teraz od ulicy Krakowskiej przez aleję Wojska
Polskiego i aleję Pokoju do pętli przy Hucie Częstochowa. Na przystankach rozwieszono nowe rozkłady
uwzględniające objazd.
Janusz Karlikowski
Polska niskopodłogowa

Nisko, niŜej, naj...
„Drzewiej* ludzie mądrzejsi byli. Ale byli teŜ i głupsi” –
mawiał Maćko z Bogdańca, niezapomniany macho z
„KrzyŜaków”. Ludzie minionych epok – jak i dzisiejsi –
upadali nisko, albo jeszcze niŜej... Dziś, spoglądając
na telewizję, z której wylewa się propaganda przeplatana z aferą Rywina, miłośnik o przeciętnej inteligencji
stwierdza, Ŝe juŜ niŜej upaść nie moŜna. Jednak –
zgodnie z amerykańskim przysłowiem: kiedy myślisz,
Ŝe jesteś na dnie, słyszysz stukanie od dołu – moŜe
być jeszcze gorzej. Czy telewizja moŜe być jeszcze
głupsza, a afery jeszcze bardziej zagmatwane? Czy
upadniemy jeszcze niŜej? Jak na razie, jedyną kwestią, co do której niŜej podpisani mają nadzieję na obniŜenie poziomu, to podłogi w tramwajach... Autorzy
spojrzeli w przyszłość – i to bynajmniej nie przez kufel
piwa – spojrzeli, aby z jak największym prawdopodobieństwem określić liczbę niskopodłogowych tramwajów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w połowie
przyszłego roku. Z pobieŜnego obrachunku narodził
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się taki oto ranking:
1. W laury zwycięzców przystroiły się Ŝółto-czerwone
tramwaje z Syrenką na burcie. Uświęcony tradycją
romans między stolicą a sukcesorami chorzowskiej
Huty Królewskiej wydał owoce w postaci 30 sztuk
niderflurów – listę otwiera 112N, a jej właściwą treść
stanowią stoszesnastki w liczbie – łatwo zliczyć –
dwudziestu dziewięciu.
2. Pozbywszy się (jakiś czas temu zresztą) funkcji stolicy, gród Kraka zasługuje na miano moralnego
zwycięzcy – zasłuŜone drugie miejsce za 26 sztuk
NGT6Kr, dzięki którym miasto to moŜe się pochwalić supernowoczesną komunikacją miejską. Wozy te
robią znacznie lepsze wraŜenie niŜ warszawskie ubooty.
3. Usiłując się utrzymać w wielkiej trójce, Poznań depcze po piętach Krakowowi, dysponując dziesięcioma tatrami (RT6N1, w odróŜnieniu od wysokopodłogowych KT4 sprowadzonych z Niemiec po wyczerpaniu się helmutów), jedną glizdą (105N/2) i
czternastoma combinami. Liderom rankingu niegdysiejsze miasto Przemysła zagraŜa jednak zawartą w umowie z Siemensem opcją na dalszych
10 combino.
4. Nowy tabor w liczbie 17 sztuk karlików to mniej niŜ
6/41 sukcesu – tak twierdzą źródła w Katowicach.
Czwartą pozycję uzyskały one rzutem na taśmę,
gdyŜ w ponad rok od likwidacji pociągów nocnych,
sytuacja jest tragiczna – na linię 9 wysyłane są pojedyncze człony stodwójek.
5. Najnowocześniejsze na świecie tramwaje okazały
się być za drogie – w mieście Łodzi na włosku wisi
decyzja o oddaniu ich Bombardierowi. Póki co – na
stanie znajduje się 15 cityrunnerów. Łódź przeskoczy w rankingu Katowice tylko wówczas, jeśli
Tramwaje Śląskie zaczną rozbierać karliki na części
zamienne.
6. Gdańsk – cztery „sokoły” i dwa „orły” w liczbie razem sześciu sztuk plasują to miasto na szóstej pozycji. Resztę taboru liniowego stanowią stopiątki, co
daje prawo nazywania grodu Neptuna „stopiątkowym miastem”, chociaŜ do tego tytułu roszczą Ŝądania Bydgoszcz, Toruń, Częstochowa, a niebawem równieŜ Wrocław i Szczecin.
7. Pewną, siódmą pozycję obsadzają ex equo (tu
szczególne fanfary i gratulacje): Muzeum InŜynierii
Miejskiej w Krakowie z jednym wrakiem P1D oraz
Szczecin z jedną lorką zrobioną z podwozia Wismara...
śyczymy dalszych, tak wybitnych i oszałamiających
sukcesów w powiększaniu niskopodłogowego ilostanu!
Adam Białas, Tomasz GieŜyński
* – w staropolszczyźnie: dawniej
1
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Trzynastego wszystko
się zdarzyć moŜe...
Był ciepły słoneczny dzień – 13 maja. Początkowo
nic nie zapowiadało, Ŝe moŜe wydarzyć się coś pechowego, a jednak...
Około 11:30 stawiłem się pod bramą zajezdni przy
ul. Gajowej wraz z klubowiczami: Anią i Adamem celem obsługi przejazdu organizowanego przez MPK z
okazji Dni Techniki. Główną rolę w tym przedsięwzięciu miał odegrać historyczny skład N+ND 602+456,
który miał odbyć 3 kursy woŜąc zorganizoane grupy
na trasie Opera (ul. Fredry) – Zajezdnia Głogowska.
ZbliŜało się południe, tramwaj powoŜony przez Zwierzaka wraz z obsługą i panem obchodowym opuścił
zajezdnię. Wszystko szło zgodnie z załoŜeniami. Była
12:05. Pod Operą czekała juŜ grupa, którą mieliśmy
zabrać na Głogowską. Ich radość z wycieczki jednak
nie trwała zbyt długo. Ledwie co dojechaliśmy do
skrzyŜowania Dąbrowskiego/Roosevelta, a tu nagle
trzask, błysk iskier i popiół się z dachu posypał. Okazało się, Ŝe połamaniu uległ pantograf – koniec wycieczki. Była 12:07. Po wyjściu z wozu okazało się, Ŝe
jest gorzej niŜ by się moŜna tego spodziewać. Część
pantografu urwała się i wisząc na sieci znalazła się
nad doczepką, przy okazji podsmaŜając cześć lakieru
na dachu. Po chwili na miejsce zjechała się wezwana
Zakładowa SłuŜba Ratownicza MPK w sile sieciowców, którzy odłączyli napięcie i w miarę moŜliwości
doprowadzili uszkodzoną kitę do porządku, tak aby
nie dotykała trakcji. Z pomocą przyszedł wagon 851 z
ósemki czwartej, który miał zepchnąć motyla do zajezdni, co by jak najszybciej udroŜnić ruch w tym najbardziej newralgicznym miejscu tramwajowego Poznania. Radość wszystkich, Ŝe wreszcie ruszymy jednak nie trwała zbyt długo, poniewaŜ rzeczony holender przestał załączać jazdę i stojąc w łuku niemal całkowicie zablokował ruch samochodowy w kierunku
Winograd. Nie pozostało nic jak znaleźć szybkie wyjście z tej dość niespodziewanej kryzysowej sytuacji.
W akcję ratunkową zaangaŜowano więc stojącą za
holendrem poczciwą stodwójkę nr 71 (4/8), którą – nie
mając za duŜego wyboru – podczepiono pod holendra
tworząc czteroskład N+ND+1G+102Na, który bez
większych problemów dojechał na Gajową. Do godziny 12:40 ruch tramwajowy i częściowo samochodowy
był całkowicie sparaliŜowany. Jego udraŜnianie trwało
aŜ do 13:15. Jako Ŝe incydent ten miał miejsce na
najbardziej obciąŜonym tramwajowo węźle komunikacyjnym Poznania, nie trudno sobie wyobrazić jakie potworzyły się wstrzymania. Ale – jak to nawet zostało
ujęte w tekście piosenki – „Trzynastego wszystko zdarzyć się moŜe...” Jednak ten „trzynasty” był ewidentnie
pechowy.
Maciej Rudzki
Skierniewice

Mylne wydruki
Będąc częstym gościem Skierniewic, staram się
wykorzystywać kaŜdą okazję do przejechania się autobusami miejskimi, chociaŜby jeden przystanek. JuŜ
kilkakrotnie moją uwagę przykuły interesujące wydruki
z kasowników. Gdyby to był jeden, drugi przypadek, to
by nie było w tym nic dziwnego, ale to się zdarza notorycznie.
Skierniewickie kasowniki zaskoczą nas swoimi wydrukami zapewne jeszcze nie raz... Tyle ile jest autobusów, tyle jest róŜnych wydruków. Naliczyłem juŜ 6
2

napisów róŜnego typu. Niektóre są – i zapewne pozostaną – niewyjaśnioną zagadką, choćby numery:
»315997 14:30« albo »1234562840181323«, z których nic nie wynika.
Niektórzy by pomyśleli, Ŝe kasowniki wystukują aktualną datę. Mimo pozorów, nic bardziej błędnego! W
autobusie linii 6 w dniu 10.05. kasownik wybił równie
tajemniczy numer: »020101 18:39«. CzyŜby MZK
chciało zmylić potencjalnych fałszerzy i oszustów biletowych, a zarazem samych pasaŜerów? Na szczęście
nie jestem regularnym klientem MZK czy teŜ kontrolerem biletowym, więc nie muszę się przejmować róŜnorodnymi wydrukami.
Mniej lub bardziej skołowanym pasaŜerom MZK
Skierniewice przypomina w autobusach i to w kilku językach, Ŝe: „ZA JAZDĘ BEZ BILETU ODPOWIADA
PODRÓśNY”.
Witold Urbanowicz
Warszawa

PoŜegnanie Inflanckiej
W dniu 10.05. odbył się zapowiadany wcześniej
przejazd autobusem Ikarus 280.37-5254 z roku
1992 (w malowaniu historycznym z pierwszej połowy lat 90.) połączony ze zwiedzaniem zajezdni Inflancka.
Oficjalnie impreza, odbywająca się pod hasłem
„PoŜegnanie zajezdni Inflancka”, rozpoczęła się na pl.
Bankowym około godziny 11:45. Wcześniej odbyło się
zwiedzanie zakładu przez około dwudziestoosobową
grupę MKM-ów. Oprowadzał ich jego kierownik, Jerzy
Ryński, który pokazał miłośnikom kaŜdy zakątek.
Oczywiście, moŜna było wykonywać pamiątkowe
zdjęcia, zresztą skwapliwie to wykorzystano. Jeden z
członków KMKM-u nakręcił takŜe 45-minutowy film
VHS o T-5. Przed samym wyjazdem trzeba było jeszcze przewiercić zbutwiały drzewiec po chorągiewce,
który utknął w miejscu właśnie na chorągiewki przeznaczonym. Niezbędna okazała się pomoc ślusarza z
wiertarką. Gdy problem juŜ zaŜegnano, autobus ruszył
na plac Bankowy. Na początek został udekorowany
specjalnie przygotowanymi tablicami »55 lat – PoŜegnanie zajezdni Inflancka 1948–2003« oraz właśnie
czarnymi chorągiewkami z napisem »R-5«. Po
uwiecznieniu tego faktu, rozpoczęła się właściwa impreza, podczas której wspominano początki kursowania wozów marki Ikarus 280.37 po warszawskich ulicach.
Aby wszystko wyglądało jak najbardziej realistycznie, organizatorzy przygotowali nie tylko odpowiednie
tablice liniowe, ale takŜe szablony numerów taborowych i tablic rejestracyjnych z tamtego okresu. Pierwszy fotostop z cyklu „powrót do przeszłości” miał miejsce na samym pl. Bankowym, gdzie imprezowy ikar
na kilka minut otrzymał numer taborowy 2930. Tym
oznaczeniem przypomniano dwie nieistniejące juŜ linie: pośpieszną B (Redutowa – Wilanów) oraz komunikacji zastępczej 20 (Ratusz – Bródno-Podgrodzie).
Ta druga linia funkcjonowała jedynie jeden dzień i została uruchomiona przez ZTM – zresztą jak kilka innych – na czas trwania strajku pracowników MZK w
maju 1993 roku (strajk ten był prowadzony dokładnie
w drugą rocznicę pierwszego dnia poprzedniego strajku komunikacji z 1991 r.). Co ciekawe, wóz o tym numerze rzeczywiście wyjechał do obsługi tej linii zastępczej. Pojeździł jednak tylko kilka godzin, gdyŜ się
zepsuł i na długi czas został potem odstawiony. Jak to
było moŜliwe? ZTM do obsługi komunikacji zastępczej
wynajął licznych juŜ w tamtym okresie przewoźników
prywatnych oraz PKS-y z podwarszawskich miejsco-
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wości. Niestety, liczba pozyskanego taboru nie była
wystarczająca, dlatego władze Warszawy próbowały
odzyskać od MZK niedawno zakupioną partię Ikarusów 280.37, których właścicielem była Dzielnica Śródmieście. W ten sposób miasto przejęło tylko jeden autobus – właśnie 2930 z zajezdni Chełmska.
Wracając do właściwej imprezy, po wykonaniu odpowiednich fotek autobus ruszył w drogę. Pierwszy
etap wycieczki wiódł ulicami: Powiśla, gdzie zatrzymano się na pokrytej kocimi łbami al. 3 Maja (numer
taborowy 2960 – linia 155: Znana – Torwar), Sadyby –
kolejny klimatyczny postój takŜe na wybrukowanej ulicy OkręŜnej (numer taborowy 5222 – linia 108: Pl.
Trzech KrzyŜy – Natolin-Kabaty) oraz na ulicy Idzikowskiego (numer taborowy 5221 – linia 141: »zjazd
do zajezdni Piaseczno«). Następnie trasa przejazdu
prowadziła Trasą Siekierkowską, Wałem Miedzeszyńskim, Sokolą i Zamoyskiego do pętli Dw. Wschodni
(Lubelska), gdzie uwieczniono wóz oznaczony numerem 5203 jako linia 123: Dw. Wschodni (Lubelska) –
Dw. Wschodni (Kijowska). W tym miejscu doszło do
ciekawego spotkania. Na pętlę podjechał liniowy Ikarus 280.37-5230. W tym samym czasie bohatera imprezy takŜe oznakowano numerem taborowym 5230.
Niestety, obydwa wozy moŜna było łatwo rozróŜnić.
Oryginalny autobus 5230 obecnie posiada m.in.
współczesne malowanie i nowe tablice rejestracyjne.
Po krótkim postoju ruszono się w dalszą trasę prowadzącą przez przemysłowe i peryferyjne rejony Pragi
Płd. – postój m.in. na ulicach Rybnej, Kałuszyńskiej
czy Szaserów – w tym ostatnim przypadku jako 5203
z tablicami historycznej linii pośpiesznej K (Bemowo –
Olszynka Grochowska). W końcu dotarto do Marysina, gdzie na tamtejszej pętli odbył się fotostop (nr taborowy 5202, linia pośpieszna J: Marysin – Chomiczówka). Dalsza trasa prowadziła przez Rembertów. Po drodze odwiedzono dwie pętle w tym rejonie:
Nowy Rembertów i obecnie nieuŜywaną PKP Rembertów (na tej ostatniej krańcówce jeszcze do końca
marca br. zawracały autobusy nocnej linii 601. Mimo
Ŝe pora dnia nie miała z nocą nic wspólnego, autobus
został udekorowany w odpowiednie tablice linii 601
(PKP Rembertów – Stare Bemowo) i jako wóz 5202
pozował w blasku słońca do fotografii.
Po serii fotostopów z numerami taborowymi wozów
z zajezdni Ostrobramska, przyszła pora na ikary ze
zlikwidowanego zakładu PoŜarowa. Pierwszy odrodził
się autobus 5282, który został uwieczniony na ulicy
ChełmŜyńskiej, tuŜ przy bramie Elektrociepłowni Kawęczyn jako nieistniejąca linia 445 (Marysin – śerań
FSO). Na kolejnych postojach przypomniano przeguby: 5281 – na pętli Elsnerów jako linia 170 (Elsnerów
– Chomiczówka) i 5283 – na krańcu Utrata w roli historycznej linii 469 (Utrata – Bródno). Po industrialnych klimatach Elsnerowa i Utraty przyszedł czas na
przejazd ulicami starej Pragi. Pierwszy fotostop miał
miejsce na ulicy Wiosennej, tuŜ przed przejazdem kolejowym na linii białostockiej. W tym miejscu ikarus z
numerem taborowym 5252 pozował z tablicami linii
138 (»zjazd do zajezdni«) i 170. Kolejny postój odbył
się w niemniej interesującym miejscu – na wyłoŜonej
kocimi łbami ulicy Letniej (numer taborowy 5252, linia
500: Bródno-Podgrodzie – Dw. Centralny).
Na zakończenie przejazdu odwiedzono jeszcze trzy
miejsca w lewobrzeŜnej Warszawie – ulice: Chłodną,
gdzie do dziś zachował się bruk i szerokie tory tramwajowe o rozstawie 1525 mm (numer taborowy 5253,
linia 157: Gwiaździsta – Szczęśliwice), takŜe wykładaną kocimi łbami Elbląską (z własnym numerem
5254 jako pośpiech J) oraz Kłopot (takŜe jako 5254,
lecz na linii ekspresowej E-1: Chomiczówka – Ste-

gny). Następnie autobus 5254 z miłośnikami na pokładzie udał się do macierzystej zajezdni, gdzie zrobił
honorową rundę wokół zakładu. Uczestnicy imprezy
zapoznali się z rozlokowaniem poszczególnych typów
autobusów w sektorach, a takŜe mogli przyjrzeć się
tankowaniu autobusu na stacji paliw.

Z

Mimo ograniczeń czasowych, z powodu których nie
udało się zrealizować całego planu przejazdu i radykalnie skróconego czasu zwiedzania zajezdni Inflancka, imprezę naleŜy zaliczyć do udanych. Wszystko
zrekompensowało odwiedzenie wielu arcyciekawych
miejsc. W kilku z nich autobus komunikacji miejskiej
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Berlin
Linie
A 03.05. Koło Miłośników Starych Autobusów zorganizowało przejazdy historycznymi autobusami. 8
pojazdów z lat 1962–1980, w tym piętrusy Büssing
D2U64 oznaczone jako 48E, obsługiwało co 15 minut
linię 148 między filharmonią a dzielnicą Zehlendorf.
Obsługę konduktorską stanowili miłośnicy starych autobusów.
A 17.05. uruchomiona została nowa linia lotniskowa
SXF, łącząca Potsdamer Platz z lotniskiem Schönefeld. Linia SXF ma na swojej trasie tylko dwa przystanki pośrednie przy stacjach metra Wittenbergplatz i
Rudow, zaś rozkładowy czas przejazdu wynosi 51
minut. Od marca 1999 r. kursuje juŜ specjalna linia
lotniskowa TXL z Alexanderplatz na lotnisko Tegel.
Rozmaitości
S-Bahn Starych wagonów S-Bahn Ŝycie po Ŝyciu.
Dwa z nich zostały wbudowane w parter budynku stojącego na rogu Kaiser-Wilhelm-Strasse i Seydlitzstrasse w dzielnicy Lankwitz. Budynek mieści restaurację o nazwie Ess-Bahn.
Marcin Czech, Sławomir Zamuszko

Bydgoszcz
Linie
A Notoryczny brak funduszy na komunikację miejską coraz bardziej daje się we znaki pasaŜerom. Tym
razem, oprócz cięć w rozkładach, zafundowano bydgoszczanom całkowite zawieszenie kursowania linii
pospiesznej 91 (z dniem 02.05.). Zlikwidowano równieŜ linię 78, choć był to w zasadzie tylko zabieg formalny, gdyŜ jej trasę przemierzają obecnie wariantowo autobusy linii 70 z podobną częstotliwością co
dawna 78.
T W poniedziałek 12.05. do głosowania za przystąpieniem Polski do UE zachęcał jeŜdŜący po bydgoskich ulicach Eurotramwaj. W jego rolę wcielił się poczciwy Herbrand-100, na pokładzie którego obwozili
się m.in. przedstawiciele miejscowego Urzędu Wojewódzkiego („Gazeta Wyborcza” podaje nawet, Ŝe wojewoda Kosieniak palił w tramwaju papierosa), a podczas jednego z kursów obecna była pani minister do
spraw europejskich, Danuta Hübner. Tramwaj kursował na trasie Babia Wieś – Leśny Park Kultury i Wypoczynku w godzinach 10–18. Przejazd był bezpłatny,
a podczas jazdy moŜna było zadawać gościom
wszelkie pytania związane z przedmiotowym tematem.
Adam Białas, Jarosław Girstun
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szablonu piktogramami na karoserii. Po prostu cymes!
W poprzednim numerze „Przystanku” donosiliśmy o
sprofanowaniu jednego z tychŜe autobusów poprzez
pomalowanie go w nowe barwy zółto-czerwone. Niestety, drapieŜna ręka wyposaŜona w pędzel tudzieŜ
wałek malarski dopadła tym razem autobus numer
7235. Szkoda... Dziwne jest natomiast to, Ŝe pomalowano dwa wyglądające estetycznie autobusy,
podczas gdy pozostali przybysze z Pomorza po
dziś dzień straszą odpadającymi reklamami i kurzem,
który przylgnął do pozostałej na karoserii warstwy kleju.
Bartosz Mazur

Gorzów Wielkopolski
Linie
A Od dnia 01.05. autobusy linii 109, A, B korzystają
z nowo oddanej do eksploatacji ul. Kasprzaka. W tym
samym terminie autobusy linii A i B przestały kursować do Ulimia i po kilkuletniej przerwie wracają na
nowo oddaną pętle Ogródki Działkowe ul. Kasprzaka.
Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzed.
obecna
uwagi
reklama
reklama
tramwaje
263 Biowet
Marcin Pejski

Katowice
Magazyn 995
04.05. Około godziny 16:30 na ulicy Chorzowskiej,
w pobliŜu zjazdu w ulicę Sokolską, doszło do kolizji
autobusu i samochodu osobowego. Osobowy
volkswagen uderzył w tylną część autobusu linii 51. W
wyniku zdarzenia uszkodzony został Ikarus 260.04 o
numerze taborowym 4 z firmy Usługi Przewozowe
Henryk Polak z Chorzowa.
06.05. Około godziny 14:20 w rejonie Osiedla Tysiąclecia (trasa linii 6, 11, 23 i 41) wstrzymano ruch
tramwajów. Powodem było znaczne odkształcenie
szyn, do którego doszło na skutek upalnych temperatur. W związku z tym faktem moŜna było zaobserwować dość niecodzienne zjawisko, czyli składy z zajezdni Stroszek na katowickiej pętli Słoneczna. Pochwalić naleŜy Tramwaje Śląskie SA za niemal natychmiastową reakcję w postaci uruchomienia zastępczej komunikacji autobusowej. Niestety, z powodów
niezaleŜnych podstawiono tylko jeden autobus, a był
nim Ikarus 280.26 o numerze 204 z PKM Katowice.
Bartosz Mazur

Bytom

Komorniki

Tabor
A Na wstępie wypada przypomnieć, Ŝe PKM Bytom
sprowadził sobie w ubiegłym roku 6 sztuk przegubowców najpopularniejszego w kraju typu. Zbywcą tychŜe
była zajezdnia ulokowana na ul. Klonowica w Szczecinie. Wśród ikarusów były dwa obłędnie czerwone, a
dokładnie kremowo-czerwone, z wymalowanymi od

Tabor
A Taksówka na 116? Podpoznański przewoźnik
ZUK Komorniki w ostatnim czasie dosyć energicznie
wymienia zrupieciały tabor na niezbyt nowe, ale za to
duŜo bardziej komfortowe MAN-y SL202 z koblenckiego demobilu. Ostatni zakup jednak wprawił w osłupienie wszystkich zainteresowanych, od pasaŜerów
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pojawił się po raz pierwszy. TakŜe słoneczna pogoda i
dobra atmosfera panująca wśród uczestników wycieczki spowodowała, Ŝe wszyscy biorący w niej
udział będą ją dobrze wspominać.
Tomasz Kaczmarek, współpraca:
Krzysztof Lipnik, Robert Sokołowski

ś w i a t a
począwszy, przez miłośników, na zakładowych kierowcach skończywszy. W celach oszczędnościowych
do obsługi mniej obciąŜonych kursów zakupiono uŜywane Iveco 35-10. Pojazd otrzymał numer inwentarzowy 20, malowanie zbliŜone do wzoru koblenckiego
i z początkiem maja rozpoczął kursy. Niestety, nie
udało się do tej pory ustalić, skąd to cudo przyjechało.
Spotkać je moŜna w weekendy oraz wieczorem na linii 116. Pierwszy tydzień słuŜby obfitował w ciekawe i
śmieszne zdarzenia. Wehikułem zdarzyło się przewozić nawet wózek dziecięcy (!), zaś reakcje pasaŜerów
(szczególnie płci pięknej) bywały przekomiczne, jak
choćby dwóch rezolutnych niewiast, które na zaproszenie przez kierowcę do wejścia spokojnie odparły:
dziękujemy, ale poczekamy na autobus linii 116...
A Koniec z rupieciami. Poczynione w ostatnim czasie przez ZUK Komorniki zakupy uŜywanych autobusów nieuchronnie prowadzą do ostatecznego wycofania taboru pochodzącego sprzed 1990 roku. JuŜ w
najbliŜszym czasie w uŜyciu pozostaną wyłącznie
MAN-y SL202 (obecnie 10 szt.), autosany (H10 – 3
szt. i A1010M – 1 szt.) oraz Iveco 35-10. Po Jelczach
PR110U, MAN-ie SL200, Volvo B69, Autosanach H9
kończy się właśnie era Ikarusów 260. Z trzech (do
niedawna) sztuk na początku maja pojawiał się juŜ tylko jeden i wiele wskazuje na to, iŜ są to jego ostatnie
dni. Wraz z jego wycofaniem, do historii przejdzie konflikt pomiędzy MPK Poznań, a przewoźnikiem z Komornik, który bezprawnie eksploatował pojazdy pomalowane w zielono-Ŝółte barwy, zastrzeŜone dla poznańskiego przedsiębiorstwa.
Arkadiusz Lubka

Kraków
Tabor
A Z początkiem maja trzy Jelcze M121MB – DJ672,
DJ673 i DJ674 (z ostatniej dostawy, m.in. z klimatyzacją) zostały przekazane do zajezdni Bieńczyce.
Linie
A T Z powodu remontu nawierzchni przejazdów w
ul. Kocmyrzowskiej i zawieszenia komunikacji tramwajowej, w dniach 10–11.05. MPK Kraków uruchomiło
zastępczą linię autobusową 305 na trasie: rondo
Kocmyrzowskie – Kocmyrzowska – Budowlanych –
Architektów – Wzgórze Krzesławickie – Kocmyrzowska – rondo Kocmyrzowskie. Linię obsługiwała 1 brygada, częstotliwość wynosiła 25 minut. Linie 1 i 5 kursowały od ronda Kocmyrzowskiego następująco: aleją
Andersa – pl. Centralnym – aleją Solidarności – CAHTS – Ujastek – Łowińskiego – Kocmyrzowską i dalej
do Wzgórz Krzesławickich.
A Organizacja imprezy plenerowej Maraton Cracovia dnia 10.05. sprawiła, Ŝe linie autobusowe 109,
209, 229, 239, 249, 269 kursowały do ronda Mogilskiego przez most Zwierzyniecki, natomiast linie
tramwajowe 1, 2, 6, 7, 8 i 18 w związku z wyłączeniem z ruchu ulic Dominikańskiej, Franciszkańskiej i
Zwierzynieckiej do Salwatora kierowane były na trasy
objazdowe.
Michał Smajdor, Krzysztof Utracki
3

Lublin

Olkusz

Linie
A Od 01.05. na linii 56 nie kursują juŜ prywatne autobusy. Przypomnijmy, Ŝe kariera przewoźników na tej
linii (H. Jarosz i firma Trans-kom) zaczęła się
01.09.2002 roku, a niedawno została zakłócona bojkotem pasaŜerskim. Obecnie obaj przewoźnicy przenieśli się na linię 21, którą nadal obsługują 3 autobusy
prywatne w dzień powszedni i 2 w sobotę. PoniewaŜ
na 21 jest teraz 4 przewoźników, kaŜdy z nich musi
pauzować przez 1 tydzień w miesiącu.
Rafał Tarnawski

Tabor
A Wspominany w poprzednim numerze „Przystanku” nowo zakupiony Jelcz M11 wyjechał wreszcie na
olkuskie bezdroŜa. Opatrzono go numerem 19.
Bartosz Mazur

Łódź
Linie
T 06.05. około godziny 14:35 łódzki korespondent
„Przystanku” zaobserwował w Pabianicach na ul. Partyzanckiej pomiędzy ul. Sikorskiego a Widzewską pędzącego ku rodzinnemu miastu Jelczyka M181MB
numer 1682, który aŜ tak daleko zapędził się na jazdę
próbną. CzyŜby MPK Łódź Sp. z o.o. przecierało szlaki dla linii 41... autobusami?
Magazyn 995
07.05. Około godziny 15 wystąpił zanik napięcia w
sieci trakcyjnej w okolicach skrzyŜowania Piotrkowska/Brzeźna. Tramwaje linii 2 i 3 kierowano objazdem
przez Czerwoną – Wróblewskiego – aleję Politechniki
– śeromskiego – Kopernika – Gdańską – Legionów
do Zachodniej; 6 i 11 kursowały przez Przybyszewskiego – Kilińskiego (skąd 6 dalej Franciszkańską) –
Północną – Ogrodową do Zachodniej. Autobusy linii
55, 77 i 95 zamiast Radwańską kursowały przez
Piotrkowską – świrki (potem aleją Kościuszki – 95 po
trasie, 55 i 77 do Radwańskiej i dalej właściwą trasą).
W zatrzymaniu utknęło z obu stron łącznie kilkanaście
składów tramwajowych. O komunikacji zastępczej danych brak. Korek zaczął się rozładowywać około godziny 17.
10.05. W nocy odbywały się na osiedlu Lumumby
juwenalia Uniwersytetu Łódzkiego. MPK nie wykazało
się wyobraźnią i na nocki podstawiła krótkie Volvo
7000, które pękały w szwach. Ciasnota plus wypite %
równały się zbitej szybie i wyłamanemu wywietrznikowi dachowemu (ktoś wyszedł nim na dach!) w jednym
z autobusów, poniszczonym kasownikom i innym stratom, które oszacowano w sumie na 29 tysięcy złotych.
Ucierpiało 5 autobusów i 2 tramwaje. Sugeruje się, Ŝe
wandalami nie byli studenci tylko chuliganeria, która
podczepiła się pod uniwersytecką zabawę.
Sławomir Zamuszko

Moskwa
Linie
M Sieć metra rosyjskiej stolicy zwiększyła się o jedną stację. Został otwarty nowy odcinek linii arbacko–
pokrowskiej: od stacji Kijewskaja do stacji Park Pobiedy. Stacje dzieli odległość 4 km, jednak – ze względu
na warunki geologiczne – zbudowano ten odcinek
marszrutą okręŜną o długości aŜ 11 km. Nowa stacja
jest najgłębsza na świecie – znajduje się 90m
pod Ziemią, a długość ruchomych schodów wynosi 120m. Nowa stacja składa się z dwóch sal
(w przyszłości zaplanowany tu jest węzeł
przesiadkowy), wyróŜniających się tylko obrazami
mozaikowymi na tematy dwóch Wojen Ojczyźnianych– z lat 1812 i 1941–1945. Sale ozdobione
są białym i czerwonym marmurem, podłogę zaś
udekorowano czarnym i białym granitem w kratkę.
Valeri Thikonov
4

Oświęcim
Tabor
A MZK Oświęcim przełoŜyło termin otwarcia ofert w
przetargu na dwa autobusy z 14.05. na 20.05. Prawdopodobnie powodem takiej decyzji są istotne zmiany
w specyfikacji przetargu. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, chodzi o skrzynię biegów. Miała być pięciobiegowa, a będzie czterobiegowa.
Magazyn 995
05.05. Zawalił się kawałek ściany kamienicy Haberfelda, co spowodowało ogromne zagroŜenie Ŝycia i
zdrowia dla osób poruszających się dojazdem do mostu Piastowskiego. Zdecydowano o zamknięciu drogi i
utworzeniu dodatkowego objazdu kładką dla pieszych.
Powstały w ten sposób gigantyczne korki, powodujące
w szczycie nawet godzinne opóźnienia autobusów.
Ruch na ulicy Dąbrowskiego zostanie przywrócony
dopiero po wyburzeniu kamienicy. W związku z tym
zmienione zostało kursowanie autobusów aŜ do odwołania.
Krzysztof Lączak

Płock
Tabor
A W trzecim tygodniu kwietnia, po sześciu miesiącach, na ulice wróciły dwa jelcze: PR110 numer 556,
który dostał nowe oblachowanie i kolory firmowe (od
1996 r. woził biało-niebiesko-białe malowanie symbolizujące barwy miasta partnerskiego Darmstad oraz
dwa herby – Darmstad i Płocka) oraz M-120MM/1
numer 598, w którym została wymieniona skrzynia
biegów ZF na standardową oraz silnik MAN-a na odpowiednik z Mielca. Wymiany dokonano z powodu
powaŜnej awarii skrzyni biegów, której naprawa wiązałaby się z duŜymi kosztami.
Marcin Gierzyński

Poznań
Tabor
! SłuŜby zwiadowcze „Przystanku” wykryły, Ŝe
MPK-owski techniczny star nr 2150, przezywany złośliwie śmieciarką, dorobił się nowego, śliczniutkiego
Ŝółtego lakieru. Przykrył on tu i ówdzie prześwitujące
warstwy szpachlu.
A Kapsle się znalazły. Gdy MPK zakupiło w 2001 r.
sześć nowych MAN-ów NL223, wszystkie przyjechały
z fabryki wyposaŜone w nowe, lśniące, Ŝółciutkie kołpaki na przednich i tylnych kołach. Tak teŜ wyjechały
na linie. Krótko jednak dekielki cieszyły wzrok poznaniaków, gdyŜ juŜ w pierwszych tygodniach eksploatacji najpierw zaczęło brakować po jednym, dwa, a zaraz potem zniknęły wszystkie i do dziś wspomniane
pojazdy kursują bez kapselków. I oto z początkiem
maja sześć sztuk pojawiło się na flagowym pojeździe
zajezdni Kacza, tj. MAN-ie numer 1099! Jak długa będzie ich kariera na tym busie, czas pokaŜe. Zalecamy
szybkie uwiecznienie zjawiska na kliszy, taśmie, dysku lub czymś o podobnych właściwościach.
A Ekolog numer 1629 powrócił do słuŜby społeczeństwu po naprawie głównej przebytej w ZNA Biskupice. Poprzednie „biskupy” przypomina Ŝółtą atrapą, sterowskimi fotelami i szarym przegubem. Co ciekawe, ma równieŜ głośniki – dotychczas nie miał ich
Ŝaden ikarus z szarym przegubem i nowymi fotelami.
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Wewnętrzny wyświetlacz ma szarą obudowę – jak w
składzie 105Na+105NaD 244+243. Ikarus zadebiutował 13.05. na 91/4, ale pech – nie ma jak trzynasty –
chciał, Ŝe o dziewiczym poranku został wyłączony ze
słuŜby z powodu awarii drugich drzwi, nie domykających się od kilku przystanków.
A Odchodzą do krainy cieni. 08.05. skreślone zostały wagony 102Na-33, 102Na-40 oraz N-2047 – gospodarcza eNka z zajezdni S3 Forteczna. Cześć ich
pamięci! Na pocieszenie trzeba wspomnieć, Ŝe w zakładach Siemensa rozpoczął się montaŜ zakupionych
Combino.
Linie
A 11 maja, zgodnie z zapowiedziami, zadebiutowała linia turystyczna 0. Oba kursy – o godzinach 16:00 i
17:30 – cieszyły się ogromną frekwencją, której Ŝyczyć moŜna przez całe wakacje. Wszyscy pasaŜerowie, oprócz specjalnych biletów ze zdjęciem wagonu
typu Zieleniewski ciągnącego „dwa pokoje z kuchnią”,
otrzymali takŜe ulotki z opisem trasy oraz informacją o
działalności KMPS. Za sterami poczciwej eNki
602+456 stanął nasz klubowy kolega, Grzegorz Jakubowski.
A Z okazji Zgromadzenia Ogólnego Rad Gmin i
Regionów Europy uruchomione zostały linie specjalne, zapewniające komunikację między hotelami a
centrum konferencyjnym na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Do ich obsługi oddelegowano najnowocześniejszy tabor, czyli MAN-y NL223 i
Solarisy Urbino 12. Poskutkowało to objawieniem się
na mieście jelczy i ikarusów, dzięki czemu na linii A
pojawiły się charakterystyczne, czerwone tablice. A
czy nie byłoby lepiej, gdyby przyjezdnym samorządowcom zaprezentowano problemy komunikacji miejskiej, a jako ilustrację zagadnienia podstawiono by
stare wysokopodłogowce?
Magazyn 995
06.05. Wczesnym rankiem pomiędzy osiedlami Stare śegrze i Orła Białego skapitulowała wyjeŜdŜająca z
S3 na 12/6 tatra nr 402. Aby uporać się z brakiem wysokiego napięcia, na miejsce ściągnięto serwisantów
z HCP. Dopiero po prawie 2 godzinach (dokładnie o
6:42) było moŜliwe zepchnięcie tramwaju przez 13/8
(skład 294+295) na S1. Zablokowanych było 17 pociągów, resztę – w miarę moŜliwości – kierowano objazdami. Z ronda Starołęka do Os. Lecha kursowały 3
zatramwaje.
06.05. Od 15:10 przez 5 minut pętla Miłostowo była
odcięta od świata. Wszystko za sprawą akcji straŜy
poŜarnej gaszącej poŜar lasu ok. 100m od PNR Miłostowo. Do 15:30 występowały utrudnienia w ruchu.
06.05. O godzinie 16:53 zabrakło amperów w sieci
trakcyjnej nad rondem Starołęka. Napięcie udało się
ponownie załączyć dopiero o 18:03. Do tego momentu stosowano przeróŜne trasy zastępcze, zaś na miasto wyjechało 8 specjalnych autobusów. Rozładowywanie korków i kierowanie ruchem trwało do godziny
18:30.
07.05. Przed wjazdem na pętlę Sobieskiego zapaliła
się instalacja elektryczna niskiego napięcia przy nastawniku holendra 879, który odbywał próbną jazdę.
Ogień przy pomocy pokładowej gaśnicy zdusił pracownik warsztatu. Po prawie półgodzinie tramwaj na
tor odstawczy zepchnęła tatra nr 408 (12/5). Dopiero
wówczas moŜliwe było przywrócenie normalnego ruchu. Do tego czasu jako zatramwaj kursowała rezerwa w wykonaniu ikarusa nr 1516. Redakcja „Przystanku” ośmiela się podejrzewać, Ŝe była to ostatnia
jazda tego wagonu i nie powróci on na linię, tylko zostanie skasowany.
07.05. W godzinach 21:10–21:44 niezłe wstrzymanie zafundowała tatra nr 406, gdy jako 12/9 mknęła z

Sobieskiego. Na ul. Roosevelta (przed mostem Teatralnym) zepsuł się w niej wózek C. Po doraźnej naprawie zjechała na S3. Regulacja ruchem trwała jeszcze dalszy kwadrans.
08.05. O godzinie 22:00 zaniemogła tatra nr 404
obsługująca 12/2. Gdy jechała do ronda Starołęka, w
pobliŜu skrzyŜowania ul. Zamenhofa i Szczytnickiej,
zabrakło oleju przy wózkach A i C. Na miejsce przybył
jeden radiowóz NN, drugi zaś pomknął na S3 po mechanika z HCP oraz po olej. Po uzupełnieniu „Ŝyciodajnej” cieczy i ręcznym zluzowaniu, wagon łaskawie
pozwolił zjechać sobą do zajezdni. Wstrzymanie trwało 55 minut. W tym czasie jeździł jeden zatramwaj
oraz autobusy nocne.
08.05. Na skrzyŜowaniu Garbar i Estkowskiego motocykl yamaha zderzył się ze Škodą Octavią. Spowodowało to wstrzymanie ruchu tramwajowego w godzinach 11:10–11:25.
09.05. Dokładnie o północy miał miejsce bardzo
przykry wypadek. W N32/1 (ikarus nr 1160) skręcającym z ul. Kurlandzkiej w lewo w Szwajcarską męŜczyzna w sile wieku spadł z siedzenia i uderzył głową o
podłogę. Nie dawał oznak Ŝycia. Kierowca zjechał na
Os. Rusa. Wezwane pogotowie ratunkowe stwierdziło
zgon pasaŜera. Po zabraniu zwłok przez Universum,
o godzinie 2:30 autobusem do zajezdni zjechał kierowca holownika.
09.05. Koło południa na ul. Poniatowskiego (przy
skrzyŜowaniu z Kołłątaja) w Luboniu zderzyły się cięŜarówka i samochód osobowy. Przez półtorej godziny
autobusy linii 56 kursowały objazdem przez ul. Bojanowskiego, Zieloną i Lipową. Do czasu udroŜnienia
przejazdu zablokowany był hungar 1148 (56/4).
10.05. O godzinie 13:20 na skrzyŜowaniu ulic 28
Czerwca z Traugutta trzasnęły się dostawczy lublin,
Opel Astra i Daewoo Matiz. Jedna osoba została ranna. W związku z powyŜszym tramwaje w stronę Dębca nie mogły kursować przez 22 minuty.
12.05. Na przejściu dla pieszych skrzyŜowania Garbar i Małych Garbar o godzinie 10:20 starszy pan
wtargnął wprost pod koła helmuta nr 679 (8/3) jadącego na Górczyn. Spod drugiego wózka wyciągnęli go
straŜacy po podniesieniu niemca podnośnikiem Hisch.
MęŜczyznę natychmiast odwieziono do szpitala.
Tramwajem na Madalinę zjechał pracownik pogotowia
technicznego. Ruch bimb był zablokowany przez 25
minut. W helmucie rozbił się przedni reflektor i połamała listwa ochronna.
14.05. To był wyjątkowo pechowy dzień. Najpierw
wjeŜdŜająca na pl. Wielkopolski od strony 23 Lutego
102Na-71 (4/10) zderzyła się z Fordem Escortem.
Przez kwadrans był zablokowany ruch w jedną stronę.
Tramwaj obył się bez jednej ryski, auto zaś straciło
lewy bok.
14.05. Później na przejściu dla pieszych przy rondzie Serbska jadąca na Połabską stodwójka nr 66
(4/8) potrąciła młodą kobietę przebiegającą przez tory.
Pogotowie przewiozło ją do szpitala. Ruch tramwajowy był wstrzymany w godzinach 12:24–12:42. Od godziny 13:05 bimba włączyła się ponownie do ruchu.
14.05. Na ul. Górna Wilda wystąpiła awaria układu
sterowania holendra 851, który jako 9/1 mknął na
Piątkowską. PobieŜna naprawa się nie udała, więc
wóz na Gajową zepchnęła 2/1 (zestaw 250+249).
Wstrzymanie trwało 13 minut.
14.05. Za pięć czwarta piesza idąca wraz z dzieckiem chodnikiem ul. Gnieźnieńska zatoczyła się i weszła na prawy bok zmierzającego na Śródkę sztywniaka nr 1369 (73/1). Pogotowie ratunkowe przewiozło
ją do szpitala, zaś na trasę wyjechała rezerwa.
14.05. Przy AWF-ie „kitę odwaliła” rezerwa za 5/8
(skład 106+105). Dzięki interwencji pogotowia tech-

nicznego, po kwadransie bimba samodzielnie zjechała
do zajezdni. W powstałym korku utknęło aŜ 8 tramwajów.
Rozmaitości
! System odwadniający trasę Poznańskiego Szybkiego Tramwaju obfituje w najróŜniejsze cuda. Pewnego razu w kanale odwadniającym policja znalazła
męŜczyznę w stanie totalnego delirium tremens, a
„Nowinki z Pyrogrodu” pisały o nim jako o „pijanym
osobniku, który zasnął i stoczył się z nasypu bądź odwrotnie”. Naszemu redaktorowi w takim kanale udało
się o świcie znaleźć przyjemniejsze stworzenie – jeŜa,
który nie czekając na tramwaj, wędrował w stronę
centrum.
! Komunikacja miejska a budŜet. Podobnie jak
przed rokiem, Urząd Miasta Poznania przy pomocy
rozesłanych do poznaniaków ksiąŜeczek informuje o
podstawowych załoŜeniach budŜetu miasta na ten
rok. MoŜna się z nich dowiedzieć, Ŝe na komunikację
zbiorową przeznaczono łącznie 250,1 mln zł (więcej
będzie nas kosztować jedynie oświata i wychowanie –
455,2 mln zł). Dla porównania np. na bezpieczeństwo
mieszkańców (straŜ miejską, straŜ poŜarną i częściowo policja) wydamy 37,7 mln zł. PoniŜej wybrane
fragmenty opracowania dotyczącego komunikacji
zbiorowej: „W 2003 roku Miasto za kwotę 224,5 mln zł
zakupi od MPK Sp. z o.o. świadczenie usług przewozowych na 78 liniach autobusowych i tramwajowych
(28,5 mln km) oraz obsługę pasaŜerów korzystających
z lokalnego transportu zbiorowego. Jeden przejechany kilometr kosztuje Miasto 8,10 zł (łącznie z prowizją
od sprzedawanych biletów i badaniem jakości świadczonych przez MPK Sp. z o.o. usług). (...) Ponadto w
bieŜącym roku jest kontynuowany program odnowy
taboru tramwajowego, na który Miasto zagwarantowało 20 mln zł. Realizacja tego programu ma na celu
poprawę stanu technicznego i punktualności kursujących tramwajów, bezpieczeństwa i komfortu podróŜowania oraz znaczne ograniczenie hałasu emitowanego przez tabor tramwajowy.”
! W dniach 07–23 maja w Domu Technika przy ul.
Wieniawskiego odbyły się XXIII Poznańskie Dni
Techniki Poztech. Wtorek, 13 maja poświecony był
„Budownictwu i Komunikacji w aglomeracji miejskiej”.
Zbigniew Rusak z Wydziału InŜynierii Ruchu MPK
Poznań wygłosił referat pt. „Rozwój komunikacji
tramwajowej i autobusowej w Poznaniu”. Robert Kroma z FPS–H. Cegielski przedstawił opracowanie
„150-lecie Poznańskiego Węzła Kolejowego”. Firma
Solaris Bus & Coach pokazała autobus Urbino 12 (z
MPK Poznań – nr 1341) wyposaŜony w system monitoringu wnętrza. W godzinach 12–15 MPK Poznań
zorganizowało wycieczki połączone ze zwiedzaniem
zajezdni. Na Głogowską uczestników dowozić miał
skład N+ND (602+456). Niestety, w trakcie pierwszego kursu tramwaj połamał pantograf, o czym pisze
Maciej Rudzki w artykule „Trzynastego wszystko się
zdarzyć moŜe”. Na Kaczą jeździł Solaris 1441 (!) Po
południu odbył się festyn, podczas którego wystąpiła
Orkiestra Dęta MPK. Środa 14 maja była Dniem Ekologii Transportu. Jan Firlik, dyrektor ds. trakcji tramwajowej MPK, wygłosił referat pt. „Ekologia na co dzień
w komunikacji miejskiej”. W Polsko-Niemieckim Centrum Akademickim Politechniki Poznańskiej odbył się
panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli firm:
MAN, Solaris, PKP i MPK Poznań.
T Egzekucja katolickiego księdza przez spalenie go
na stosie przy ul. Fredry dnia 14.05. o godzinie 21:06
wywołała dwunastominutowe wstrzymanie na liniach
1, 4, 8, 9 i 16. Dla uspokojenia Czytelników informujemy, Ŝe egzekucja była częścią sztuki „Diabły z Loudun”, wystawionej przez artystów Teatru Wielkiego.
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T Remont Starołęki – 4. 09.05. Rozebrano starą
przetokę przy rondzie Starołęka, po której tramwaje
przejeŜdŜały na lewy tor w trakcie zjazdów do zajezdni. Przez sobotę oraz niedzielę (10 i 11.05.) zajezdnia
S3 była znów odcięta od świata, dzięki czemu dni te
upłynęły pod znakiem helmutów na 13, głogowskich
stopiątek na 1 i innych anomalii – tak jak w weekend
05 i 06.04. Po nowej przetoce tramwaje przejeŜdŜają
od 12.05. z wyremontowanego toru zachodniego, który dla wyjazdów z zajezdni jest torem niewłaściwym.
Na tor ten tramwaje wjeŜdŜają korzystając z nowo
wybudowanego toru między halą a budynkiem głównym zajezdni, pokonując potem pętlę pod prąd. Sam
remont minął juŜ półmetek, tor zachodni został w całości zdjęty, a na jego miejscu kopany jest rów pod
odwodnienie. TuŜ przy rondzie na kilku słupach wiszą
nowe ramiona i odciągacze trakcji. Podbijarka z PRK
stacjonuje na odłączonej od sieci pętli Stomil. Na pętli
Starołęka układane są tory łuków, kończy się budowa
peronów i instalacji odwadniającej. Wiaty przystankowe zostały przeniesione pod budynek główny zajezdni
i ustawione „twarzami” do siebie. Przy wyjeździe z zajezdni układany jest nowy tor wyjazdowy. Między innymi dlatego autobusy linii T, 65, N31 i N41 zawracają
wykorzystując bramę przeciwpoŜarową zajezdni
tramwajowej, a ich przystanek początkowy został
przeniesiony około sto metrów w górę ulicy Fortecznej.
Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzed.
obecna
reklama
reklama
autobusy
1629 barwy MPK barwy MPK
tramwaje
98+97 Idea POP Sunsilk
120+119 Idea POP Sunsilk
204+203 Norauto
barwy MPK
314+315 Norauto
Sunsilk
400 Rexona
barwy MPK
680 Ŝółty
reklama
MPK

uwagi
po NG
-

Adam Białas, Adam Konieczka, Arkadiusz
Lubka, Janusz Matuszewski, Łukasz Nowicki,
Maciej Rudzki

Reutlingen
Tabor
A Przedsiębiorstwo RSV Reutlingen (BadeniaWitrembergia) pod koniec kwietnia powiększyło swoją
flotę autobusową o kolejne cztery solarisy: dwa Urbino
12 w wersji międzymiastowej i dwa Urbino 18 (w tym
1 w wersji międzymiastowej z drzwiami odskokowymi,
ekspresem do kawy, miejscem na bagaŜe). Autobusy
w wersji międzymiastowej przewidziane są do obsługi
linii lotniskowej eXpresso na trasie Pfullingen – Reutlingen – lotnisko Stuttgart. Zaznaczyć naleŜy, Ŝe dotychczas firma dysponowała dwoma Urbino 18.
Marcin Czech

Skierniewice
Linie
A Autobusy MZK w Skierniewicach w dniach 01–
04.05. kursowały według zmienionego rozkładu:
01.05. – jak w święto; 02.05. – jak w wolną sobotę; 03
i 04.05. – jak w święto. Podobnie kursowały na
wszystkich trasach na terenie powiatu ziemskiego i
grodzkiego autobusy Przedsiębiorstwa Komunikacji
Samochodowej w Skierniewicach. Zamiast rozkładów
świątecznych, obowiązywały tu rozkłady niedzielne.
A Od 17.06. obowiązywać będzie nowy rozkład
5

jazdy MZK. Jak na razie jedyną znaną nam i potwierdzoną zmianą jest wydłuŜenie linii 6 do pętli Podleśna.
Do owej pętli autobusy 6 nie dojeŜdŜają od
25.10.2002 r. Zaplanowano, Ŝe od Amandy część autobusów będzie jechała dalej ul. Mszczonowską w kierunku Warszawy, skręcając w ul. Podleśną, gdzie
znajduje się pętla. Cały przebieg trasy będzie miał
więc trzy warianty:
- wariant podstawowy: Armii Krajowej – Nowobielańska – Szarych Szeregów – Wyszyńskiego – Wiadukt – Sobieskiego – Lelewela – Dworcowa – Sienkiewicza – Jagiellońska – Mszczonowska – Cicha –
Mszczonowska – pętla Amanda;
- wariant II: Armii Krajowej pętla – (…) – Mszczonowska – Miedniewicka – Miedniewice;
- wariant III (od czerwca): – Armii Krajowej (…) –
Mszczonowska – Podleśna.
We wszystkich wariantach autobusy przejeŜdŜają
przez Amandę.
Rozmaitości
! Dwudziestopięciotysięczne osiedle Widok zlokalizowane jest nieopodal Horteksu. Tam w instalacjach
znajduje się 30000 kg amoniaku. Jeśli nastąpi awaria,
a wiatr będzie wiał w kierunku osiedla, mieszkańcy
będą w wielkim zagroŜeniu. Plan ratowniczy zakłada
wykorzystanie autobusów MZK i PKS do wywiezienia
ludzi do sąsiednich gmin, do mieszkań prywatnych.
Jednak plan wydaje się mało realny – MZK posiada
28 autobusów, z czego 6 to mniejsze busiki. Daje to
moŜliwość jednorazowego przewiezienia około 2600
osób. W bazie PKS stale znajduje się 10 pojazdów,
reszta jest na trasach. Przy korzystnych warunkach
moŜna by wywieźć autobusami około 5000 osób. Prezydent dysponuje równieŜ prawem rekwirowania pojazdów prywatnych. Jednak specjaliści mówią, Ŝe przy
byle awarii tragedia jest nie do uniknięcia. Sytuację
moŜe zmienić zarządzenie Prezydenta z dnia 10.01. o
powołaniu Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego Miasta Skierniewice, w skład którego wchodzą m.in. Komendant Miejski Państwowej StraŜy PoŜarnej, Komendant Miejski Policji, Dowódca Garnizonu Skierniewice, Powiatowy Inspektor Sanitarny i Powiatowy Lekarz Weterynarii, Dyrektor Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego w Skierniewicach oraz inni naczelnicy i dyrektorzy wydziałów i spółek miejskich.
Witold Urbanowicz

Szczecin
Tabor
T Po dość długiej nieobecności na mieście pojawił
się skład 105N2k/2000 1053+1054. Od początku roku
przebywał w Centralnych Warsztatach na leczeniu bliŜej nieznanej awarii. Przy okazji znowu zmieniona została kolejność wagonów w składzie.
T Ostatnie wyprodukowane przez Konstal wagony
105Na, czyli 1027+1028, doczekały się wreszcie remontu wraz z modernizacją. Jej zakres jest podobny
do wykonanej w składzie 744+741. Jak zwykle są
problemy z jakością, bo po kilku dniach wagon 1027
wyjechał na linię solo...
Linie
A Prawdopodobnie 10.05. był ostatnim dniem Ŝycia
darmobusu 709 dowoŜącego klientów do targowiska
na ul. Rostockiej. Ostatnie ciągłe zmiany tras w Ŝadnym stopniu nie zdołały zwiększyć frekwencji, która od
samego początku była mizerna. Obsługujący linię Autosan A1010M został przemalowany na Ŝółto i teraz
dowozi klientów do targowiska Manhattan, takŜe za
darmo, na liniach 706 i 712.
A W dniach 15–20.05. z powodu asfaltowania ul.
Przylesie linia 73 kursowała trasą sprzed września
2002, czyli z pominięciem ulic Przylesie i Przytorze.
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Asfaltowanie najprawdopodobniej dotyczy niestety arcyciekawej nawierzchni zbudowanej na przemian z
kocich łbów i płyt betonowych.
Magazyn 995
14.05. Sporych rozmiarów niewybuch znaleziony
przy ul. Parkowej spowodował zmiany tras linii 5 i 11,
które od ul. Matejki skierowano do pętli Potulicka.
Rozmaitości
A Kolejny autobus w SPPK Police zamienił czarne
blachy na białe. Tym razem nowe numery rejestracyjne dostał Ikarus 280 numer 743.
Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzed.
obecna
reklama
reklama
autobusy
346 barwy zakł. Tadella
1553 barwy zakł. Cool Bikes
tramwaje
704+703 Ibuprom
barwy zakł.
1027+1028 Géant
barwy zakł.

uwagi
po remoncie

Jacek Kalicki, Magdalena Murawska,
Olaf Skrzymowski, Marcin Stefanowicz

Tychy
Tabor
A Wygląd autobusu Jelcz 120MM/1 o numerze inwentarzowym 132 został dość specyficznie zmieniony. Autobus ten to pierwsza generacja popularnej stodwudziestki, jeszcze z oknami w uszczelkach. Do niedawna autobus miał teŜ klasyczne drzwi, pamiętające
czasy PR110 i M11, co w połączeniu z tradycyjnym
kremowo-czerwonym malowaniem stawiało ten konkretny wóz w czołówce tyskich kandydatów do miana
miss czy teŜ raczej mistera... Obecnie autobus, nadal
w pięknym malowaniu, wyposaŜono w drzwi nowego
typu z oknami wklejanymi. Solą w oku jest teŜ kolor
nowych drzwi – są bowiem Ŝółte...
Bartosz Mazur

Warszawa
Tabor
A Do zajezdni T-13 Stalowa dotarł juŜ jedenasty
midik o numerze 1311.
A W Grodzisku Mazowieckim tamtejszy ZKM testuje zielonego Jelcza M101I o numerze taborowym 153.
Autobusik ten pochodzi z Bolesławca. Kilka dni temu
owy pojazd widziany był takŜe w Warszawie podczas
obsługi linii z pl. Piłsudskiego do Grodziska. Co ciekawe, oprócz dechy z napisem Grodzisk Mazowiecki
za szybą, na wyświetlaczu widniał nr linii 1 z nazwą
krańca, najprawdopodobniej z Bolesławca.
A W nawiązaniu do informacji z poprzedniego numeru podajemy pełny wykaz przerzutów taboru w
związku z likwidacją Oddziału T-5 Inflancka. Wszystkie autobusy z wyjątkiem tego o numerze 2856, który
trafi na Ŝyletki, zostaną przerzucone do innych zakładów i ewentualnie tam dokończą swego Ŝywota. Z
powodu braku stuprocentowej pewności co do zmian
brygadowych, wstrzymamy się na razie z ich publikacją.
numer
rok
typ pojazdu
taborowy produkcji
autobusy przejmowane przez
Oddział T-6 Redutowa
6 1985
Ikarus 260.04
7 1985
Ikarus 260.04
45 1985
Ikarus 260.04
56 1985
Ikarus 260.04
124 1985
Ikarus 260.04
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2761 1987
Ikarus 280.26
2794 1987
Ikarus 280.26
2822 1987
Ikarus 280.26
2823 1987
Ikarus 280.26
5453 1994
Ikarus 280.37B
5454 1994
Ikarus 280.37B
5550 1995
Ikarus 280.37E
5551 1995
Ikarus 280.37E
5552 1995
Ikarus 280.37E
5553 1995
Ikarus 280.37E
5554 1995
Ikarus 280.37E
5555 1995
Ikarus 280.37E
5556 1995
Ikarus 280.37E
7751 1997
Jelcz M181M
7752 1997
Jelcz M181M
7852 1998
Jelcz M181M
7853 1998
Jelcz M181M
7854 1998
Jelcz M181M
7855 1998
Jelcz M181M
3501 2001
MAN NG313
3513 2002
MAN NG313
autobusy przejmowane przez
Oddział T-7 Woronicza
4750 1997
Jelcz M121M
4751 1997
Jelcz M121M
4850 1998
Jelcz M121M
4851 1998
Jelcz M121M
5752 1997
Ikarus 280.37E
5753 1997
Ikarus 280.37E
5754 1997
Ikarus 280.37E
5755 1997
Ikarus 280.37E
5756 1997
Ikarus 280.37E
5757 1997
Ikarus 280.37E
5758 1997
Ikarus 280.37E
6750 1997
Neoplan N4020
6850 1998
Neoplan N4020td
6851 1998
Neoplan N4020td
6950 1999
Neoplan N4020td
8506 2001
Solaris U15
8507 2001
Solaris U15
autobusy przejmowane przez
Oddział T-9 Chełmska
18 1984
Ikarus 260.04
6350 1993
Ikarus 260.73A
6351 1993
Ikarus 260.73A
6352 1993
Ikarus 260.73A
6353 1993
Ikarus 260.73A
6354 1993
Ikarus 260.73A
4550 1995
Jelcz M121M
4752 1997
Jelcz M121M
4753 1997
Jelcz M121M
4852 1998
Jelcz M121M
4853 1998
Jelcz M121M
4854 1998
Jelcz M121M
4855 1998
Jelcz M121M
5452 1994
Ikarus 280.37B
5557 1995
Ikarus 280.37E
5558 1995
Ikarus 280.37E
5750 1997
Ikarus 280.37E
5751 1997
Ikarus 280.37E
7750 1997
Jelcz M181M
7850 1998
Jelcz M181M
7851 1998
Jelcz M181M
3502 2001
MAN NG313
3503 2001
MAN NG313
3504 2001
MAN NG313
3514 2002
MAN NG313
8520 2002
Solaris U15

8521 2002
Solaris U15
autobusy przejmowane przez
Oddział T-10 Ostrobramska
3 1983
Ikarus 260.04
8 1982
Ikarus 260.04
10 1984
Ikarus 260.04
20 1984
Ikarus 260.04
36 1984
Ikarus 260.04
38 1984
Ikarus 260.04
50 1991
Ikarus 260.04
60 1991
Ikarus 260.04
76 1992
Ikarus 260.04
80 1983
Ikarus 260.04
89 1984
Ikarus 260.04
1097** 1982
Ikarus 260.02
1110** 1982
Ikarus 260.04
1603** 1985
Ikarus 260.04
1604** 1982
Ikarus 260.04
1605** 1985
Ikarus 260.04
1616** 1985
Ikarus 260.04
1618** 1985
Ikarus 260.04
1621** 1982
Ikarus 260.04
1638** 1982
Ikarus 260.04
2757 1990
Ikarus 280.26
2758 1990
Ikarus 280.26
2759 1990
Ikarus 280.26
2762 1991
Ikarus 280.26
2765 1991
Ikarus 280.26
2766 1991
Ikarus 280.26
2779 1991
Ikarus 280.26
2783 1987
Ikarus 280.26
2786 1991
Ikarus 280.26
2806 1991
Ikarus 280.26
2855 1989
Ikarus 280.26
2919 1990
Ikarus 280.26
2920 1990
Ikarus 280.57
2921 1990
Ikarus 280.57
2922 1990
Ikarus 280.57
2923 1990
Ikarus 280.57
2924 1990
Ikarus 280.26
2925 1990
Ikarus 280.26
5250 1992
Ikarus 280.37
5251 1992
Ikarus 280.37
5252 1992
Ikarus 280.37
5253 1992
Ikarus 280.37
5255 1992
Ikarus 280.37
5256 1992
Ikarus 280.37
5257 1992
Ikarus 280.37
5350 1993
Ikarus 280.37D
5351 1993
Ikarus 280.37D
5352 1993
Ikarus 280.37D
5353 1993
Ikarus 280.37D
5450 1994
Ikarus 280.37B
5451 1994
Ikarus 280.37B
5501 1990
Ikarus 280.37E
5502 1990
Ikarus 280.37E
5503 1990
Ikarus 280.37E
5504 1990
Ikarus 280.37E
5505 1990
Ikarus 280.37E
3506 2001
MAN NG313
3507 2001
MAN NG313
3508 2001
MAN NG313
3509 2001
MAN NG313
3510 2001
MAN NG313
3511 2001
MAN NG313
3512 2001
MAN NG313
3515 2002
MAN NG313
3516 2002
MAN NG313

8501 2000
Solaris U15
8502 2001
Solaris U15
8511 2001
Solaris U15
8512 2001
Solaris U15
8513 2001
Solaris U15
8518 2001
Solaris U15
8519 2001
Solaris U15
autobusy przejmowane przez
Oddział T-11 Kleszczowa
1 1984
Ikarus 260.04
2* 1993
Ikarus 260.73A
4 1985
Ikarus 260.04
5 1985
Ikarus 260.04
9 1985
Ikarus 260.04
16 1984
Ikarus 260.04
19 1985
Ikarus 260.04
81 1985
Ikarus 260.04
126 1985
Ikarus 260.04
128 1985
Ikarus 260.04
2751 1987
Ikarus 280.26
2755 1987
Ikarus 280.26
2769 1988
Ikarus 280.26
2772 1989
Ikarus 280.26
2780 1988
Ikarus 280.26
2790 1987
Ikarus 280.26
2798 1987
Ikarus 280.26
2820 1987
Ikarus 280.26
2826 1987
Ikarus 280.26
2838 1987
Ikarus 280.26
2848 1988
Ikarus 280.26
2851 1989
Ikarus 280.26
2852 1989
Ikarus 280.26
2854 1989
Ikarus 280.26
2878 1989
Ikarus 280.26
2880 1989
Ikarus 280.26
2882 1989
Ikarus 280.26
2884 1989
Ikarus 280.26
2885 1989
Ikarus 280.26
2910 1989
Ikarus 280.26
5254* 1992
Ikarus 280.37
6751 1997
Neoplan N4020
6752 1997
Neoplan N4020
6753 1997
Neoplan N4020
6754 1997
Neoplan N4020
6755 1997
Neoplan N4020
6756 1997
Neoplan N4020
6757 1997
Neoplan N4020
6758 1997
Neoplan N4020
6951 1999
Neoplan N4020td
6952 1999
Neoplan N4020td
8503 2000
Solaris U15
8504 2000
Solaris U15
8514 2001
Solaris U15
8515 2001
Solaris U15
8516 2001
Solaris U15
8517 2001
Solaris U15
autobusy przejmowane przez
Oddział T-13 Stalowa
6550 1995
Ikarus 411.08
6551 1995
Ikarus 411.08
2752 1987
Ikarus 280.26
2778 1986
Ikarus 280.26
2810 1986
Ikarus 280.26
2819 1983
Ikarus 280.26
2887 1986
Ikarus 280.26
2891 1986
Ikarus 280.26
2892 1986
Ikarus 280.26
2894 1986
Ikarus 280.26
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2895 1986
2897 1986
2911 1986
2912 1986
2913 1985
2914 1985
2915 1985
2917 1985
3083 1987
7550 1995
7551 1995
3505 2001
3517 2002
6455 1994
6852 1998
6853 1998
6953 1999
6954 1999
8505 2000
8508 2001
8509 2001
8510 2001

Ikarus 280.26
Ikarus 280.26
Ikarus 280.26
Ikarus 280.26
Ikarus 280.26
Ikarus 280.26
Ikarus 280.26
Ikarus 280.26
Ikarus 280.26
Ikarus 417.08
Ikarus 417.08
MAN NG313
MAN NG313
Neoplan N4020
Neoplan N4020td
Neoplan N4020td
Neoplan N4020td
Neoplan N4020td
Solaris U15
Solaris U15
Solaris U15
Solaris U15

* – autobus w malowaniu historycznym
** – dodatkowo z Oddziału T-13 Stalowa
T Z wagonu 13N-730 zniknęła juŜ obskurna „reklama” HWDP. Za to pokaźnego graffiti (zabazgrane zostały takŜe szyby) nabawił się ostatnimi czasy Ŝoliborski wagon 105Na-1181 (ze składu 1180+1181).
T Od dnia 28.04. zakład R-1 Wola wypuszcza na
miasto nowy skład 105Na. Zajezdnia ta złączyła ze
sobą wagony 1038+1065, poniewaŜ 1009 i 1012 poszły do remontu. Warto zauwaŜyć, Ŝe pierwszy wóz
ma reklamę Junkersa, a drugi Toyoty.
T Ostatnimi czasy warsztaty T-3 znów przestały
montować w remontowanych wozach serii 105Na
wyjścia bezpieczeństwa. I tak mokotowskie składy
1350+1349 i 1358+1357 po ostatnim remoncie nie
mają ani jednego. Jedynie wagony 1464+1463 takowe zachowały.
T W dniu 04.05. po mieście kursował najęty Ŝoliborski skład 13N 450+288. Prawdopodobnie kręcono
w nim jakąś reklamówkę, poniewaŜ wewnątrz drugiego wagonu krzątał się sztab ludzi. Dodatkowo część
szyb była zasłonięta czarną folią. Wagony odwiedziły
między innymi awaryjną pętlę przy Dworcu Wschodnim.
T WojaŜe Ŝoliborskich 13N na linii 23 trwają. Występuje tu pewna prawidłowość, bo pojawiają się one
falami. I tak dnia 05.05. kursował 665+677 w malowaniu zakładowym. Dzień później jeździł ten sam skład.
W dniu 07.05. na brygadzie 5 podziwiać moŜna było
wagony 598+599 takŜe w barwach miejskich. Sześć
dni później na 23 (takŜe brygada 5) szalał reklamowy
skład 582+736. Za to od rana dnia 16.05. na „zakazaną” linię zawitały wozy 498+490 w malowaniu zakładowym.
T Po zamontowaniu hamulców szynowych, przetwornicy oraz niestety (takie przepisy...) odblasków i
dodatkowych kierunkowskazów z przodu i z tylu, wagon typu K-403 powrócił juŜ jakiś czas temu z warsztatów T-3 do macierzystego zakładu Mokotów. Druga
berlinka (nr 445) dalej przechodzi podobną „modernizację” połączoną, z inicjatywy samych warsztatów, z
częściową wymianą blach. Dodatkowo warsztatom
naleŜy się uznanie, Ŝe zamontowana w wozie nr 403
przetwornica jest bardzo cicha i praktycznie jej praca
jest niesłyszalna.
T Dnia 15.05. po godzinie 13:00 wokół zajezdni R-3
Mokotów, w asyście składu 105Na 1154+1155, odbył
próbę najstarszy warszawski wagon tramwajowy typu
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A nr 43. Prawdopodobnie testowano pantograf OTK1. Owa próba miała na celu sprawdzenie czy wóz będzie w stanie wziąć udział dwa dni później w Wielkiej
Paradzie Tramwajów. Wszystko się udało jak najbardziej pomyślnie.
T Kilka informacji o remontach powypadkowych
wozów. Zakład R-3 Mokotów uporał się juŜ z rozbitym
z tyłu w zderzeniu wóz-w-wóz na Bródnie wagonem
105Na-1255. TakŜe wagon 13N-397 z tej samej zajezdni wrócił juŜ do ruchu liniowego po wymianie
zniszczonego przodu. W R-2 Praga powoli zaczynają
się przygotowania do naprawy pogromcy wozu 1255,
czyli wagonu 105Na-1264, który ma zmasakrowany
przód. Z kolei w R-1 Wola wzięto się za naprawę rozbitego w zderzeniu z TIR-em tyrystora 105N2k-2046.
W tej samej zajezdni stoi rozbita bulwa nr 2084 (po
powaŜnym zderzeniu z samochodem), która czeka aŜ
serwis Alstomu dostarczy części zamienne (m.in. szybę przednią oraz osłony czołowe).
Linie
A Z uwagi na wielość manifestacji (aŜ pięć jednego
dnia) 01.05. nie wyjechały na ulice autobusy linii turystycznej 100.
A Uroczysta Odprawa Wart przed Grobem Nieznanego śołnierza na pl. Piłsudskiego spowodowała zamknięcie w dniu 03.05. w godzinach około 11:00–
13:00 dla ruchu pl. Piłsudskiego oraz ulic Królewskiej
(między ul. Krakowskie Przedmieście a Marszałkowską), Wierzbowej i Moliera. Na czas trwania uroczystości linie: 100, 106, 111, 160 i 192 skierowano na
trasy objazdowe:
- linia 100 od pl. Bankowego bezpośrednio Marszałkowską (z pominięciem ul. Senatorskiej – Wierzbowej i pl. Piłsudskiego) – Królewską i dalej stałą trasą
(tylko w kierunku Agrykoli);
- linia 106 od skrzyŜowania Królewska/Marszałkowska ulicami: Marszałkowską – Świętokrzyską – Emilii Plater do pętli Emilii Plater (postój na przys-tanku
końcowym linii 504);
- linia 111 – od pl. Bankowego ulicami: Senatorską –
Miodową – Krakowskim Przedmieściem i dalej stałą
trasą (w obu kierunkach);
- linia 160 od skrzyŜowania Królewska/Marszałkowska ulicami: Marszałkowską – pl. Bankowym –
al. Solidarności i dalej bez zmian (w obu kierunkach);
- linia 192 od skrzyŜowania Świętokrzyska/Marszałkowska ulicami: Marszałkowską – pl. Bankowym –
al. Solidarności i dalej własną trasą (w obu kierunkach).
A W tym samym dniu, to jest 03.05. w godzinach
11:00–14:30 na terenie Otwocka rozegrano bieg okolicznościowy z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3
Maja. W tym czasie linia podmiejska 702 jeździła na
trasie skróconej: (Warszawa) Wiatraczna – (Otwock)
Świdry Wielkie (zawrotka na skrzyŜowaniu Mieszka
I/Kraszewskiego z postojem na przystanku Świdry
Wielkie 01).
A W związku z obchodami Dni Piastowa i zamknięciem dla ruchu kołowego ul. Warszawskiej (na odcinku Powstańców Warszawy – Wojska Polskiego)
04.05. w godzinach 16:00–22:00 autobusy linii 716
zostały skierowane od skrzyŜowania Warszawska/Powstańców Warszawy w obu kierunkach ulicami
Powstańców Warszawy – al. Krakowską – Toruńska –
Sowińskiego.
A 10.05. w godzinach mniej więcej 11:00–14:30
trasą z pl. Zamkowego przez Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat do pl. Trzech KrzyŜy przeszła Parada Schumana. Z tego powodu w tych samych godzinach linie kursujące Krakowskim Przedmieściem, a
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więc 111, 116, 122, 160, 174, 175, 180, 195, 503 i
518 skierowano równoległą ulicą Marszałkowską.
Ostatnia wymieniona linia, zamiast do pl. Trzech
KrzyŜy dojeŜdŜała tylko do przystanku Centrum 53
(przed PKiN), a następnie zawracała na rondzie
Dmowskiego. Dwie inne linie zwykle kończące trasę
na tym skierowano odpowiednio do pl. Konstytucji (linia 108) lub do Towaru (linia 118). Z kolei autobusy
przejeŜdŜające przez wspomniany pl. Trzech KrzyŜy
oraz przez południowy odcinek Nowego Światu (od Al.
Jerozolimskich do pl. Trzech KrzyŜy) jeździły ulicami
Piękną i Marszałkowską (linie 119 i 151), ewentualnie
Wisłostradą i wiaduktem mostu Poniatowskiego (128 i
171) lub Piekną – Górnośląską i Myśliwiecką (509 i
513). Zmienioną trasą pojechały takŜe autobusy linii
turystycznej 100. Ponadto w czasie przemarszu
uczestników parady wystąpiły kilkuminutowe wstrzymania ruchu na ulicach poprzecznych do ulicy Nowy
Świat, a więc na ul. Świętokrzyskiej i w Al. Jerozolimskich.
A Po zimowej przerwie wznowione zastały prace
przy budowie kanalizacji sanitarnej na ul. Estrady, co
spowodowało konieczność wprowadzenia na wspomnianej ulicy (na odcinku między ul. Akcent a ul. Arkuszową) jednego kierunku ruchu w stronę ul. Arkuszowej. Z tego powodu od 12.05. od około godziny
11:00 do odwołania (przewidywany czas trwania prac
– 7 dni) autobusy linii 110 jeździły od skrzyŜowania
Wólczyńska/Arkuszowa ulicami: Wólczyńską – Estrady (bez podjazdów do przystanków Cm. PółnocnyBrama Gł. i Cm. Północny-Brama Płd.) i dalej bez
zmian do pętli Cm. Północny-Brama Zachodnia. Trasa
w kierunku przeciwnym pozostała niezmieniona.
T Podobnie jak w latach ubiegłych, w dniach pisemnych matur tj. 06 i 07.05. producent kosmetyków
Rexona zorganizował akcję promocyjną pod hasłem
„Maturalny Tramwaj Rexony”. W tym roku brały w niej
udział dwa składy stopiątek – mokotowski 1140+1141
i Ŝoliborski 1199+1161 (na tę okazję otrzymały reklamy całopojazdowe), które kursowały na specjalnej linii
oznaczonej logiem Rexony na trasie: Potocka – Słowackiego – pl. Wilsona – Mickiewicza – pl. Inwalidów
– Mickiewicza – Andersa – pl. Bankowy – Marszałkowska – rondo Dmowskiego – Marszałkowska – pl.
Konstytucji – Marszałkowska – pl. Zbawiciela – Marszałkowska – pl. Unii Lubelskiej – Puławska – Metro
Wilanowska. Przejazd linią specjalną był bezpłatny, a
dodatkowo hostessy rozdawały pasaŜerom próbki kosmetyków. Warto zauwaŜyć, Ŝe w przeciwieństwie do
lat ubiegłych tramwaje w reklamie Rexony kursowały
tylko... dwa dni.
Magazyn 995
29.04. Po godzinie 10:00 w reklamówce na skrzyŜowaniu ulicy Nowowiejskiej z Waryńskiego znaleziono... pół kilo sproszkowanego trójnitrotoluenu (trotylu).
Oczywiście wstrzymano ruch kołowy i tramwajowy na
ul. Nowowiejskiej. Tak więc tramwaje linii 2, 15, 19 i
36 przez dłuŜszy czas kierowano objazdami. Nieczynne były takŜe wyjścia północne ze stacji metra
Politechnika.
30.04. O godzinie 12:10 na rondzie Dmowskiego
doszło do zderzenia tramwaju z karetką Pogotowia
Ratunkowego.
30.04. Parę minut przed godziną 13:00 na ul. Połczyńskiej przy Forcie Wola doszło do potrącenia pieszego przez tramwaj. Pogotowie natychmiast przewiozło go do szpitala. Zatrzymanie trwało ponad 30
minut.
30.04. Po godzinie 16:00 na skrzyŜowaniu ulic Budowalnej i Rembielińskiej praski skład 105Na
1264+1263 linii 3 przywalił na łuku (kierunek Annopol)
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w mokotowskiego 105Na 1256+1255 linii 2. Zderzenie
było powaŜne – 6 osób zostało poszkodowanych (w
tym troje cięŜko; jedna osoba zmarła później w szpitalu). Oba składy straciły sprzęgi międzywagonowe –
musieli je upalić torowcy. Dodatkowo wóz 1255 miał
rozwalony cały tył (na szczęście nie aŜ tak bardzo,
chociaŜ trochę klepania R-3 z nim miało. Dodajmy, Ŝe
juŜ wrócił do ruchu). Niestety, nie moŜna tego powiedzieć o przedzie wagonu 1264, który zwłaszcza z lewej strony znacznie zmienił swoje pierwotne kształty.
Nawet podłoga w kabinie motorniczego się wybrzuszyła. Tak więc tego składu przez jakiś czas nie będziemy oglądać na warszawskich ulicach. Po około
70-minutowym zatrzymaniu wszystkie cztery wagony
zjechały na pętlę śerań Wschodni (1256 solo, 1255
ściągał rozwalonego 1264. 1263 takŜe pojechał solo)
po czym stamtąd ewakuowały się po jakimś czasie do
zajezdni R-2 Praga, gdzie praski skład odstawiono do
badania przez komisję powypadkową. Co ciekawe,
mimo skali zniszczeń, nie zbiła się ani przednia szyba
w wagonie 1264 ani tylna w wozie 1255!
30.04. O godzinie 16:12 miało miejsce 15-minutowe
zatrzymanie na ul. Rakowieckiej (przystanek Rakowiecka-SGGW, kierunek centrum), w którym utknęło
przynajmniej 6 składów. Powodem całego zamieszania był człowiek pod wpływem alkoholu, który po
opuszczeniu tramwaju linii 10 (mokotowski skład
105Nb/e 1388’’+1389’’) obsunął się pod jego pierwszy
wagon (na wysokości drugiego wózka) w momencie
gdy skład odjeŜdŜał z przystanku. Tylko dzięki natychmiastowej reakcji pasaŜerów i refleksowi motorowej owy gość nie stracił nóg.
30.04. Podwójnego pecha miał tego dnia woroniczański Ikarus 280 nr 7503. Po południu przy przystanku autobusowym Pole Mokotowskie (kierunek
Ursynów) w jego tył wbił się rozpędzony citroen. Busik
obsługiwał wtedy 011/182 i po wypadku nabawił się
zniekształceń tyłu. Autko straciło za to prawie pół maski. Na szczęście rannych nie było. Po załatwieniu
formalności autobus zaczął zjeŜdŜać do zajezdni. TuŜ
pod „domem” miał kolejną kraksę – na ul. Woronicza
doszło do czołowego zderzenia z maluchem, którego
kierowca tłumaczył się awarią systemu kierowniczego.
TakŜe i w tym przypadku samochód nadawał się do
kasacji. Kierowcy, o dziwo, nic się nie stało.
30.04. SkrzyŜowanie ulic Wołoskiej i Woronicza było tego dnia pechowe dla autobusów. Po południu pecha miał tam takŜe kierowca stalowego MAN-a nr
3304 linii 192, który zderzył się z Oplem Astra. TakŜe i
w tym wypadku nikomu nic się nie stało.
05.05. Około godziny 17:10 kilkunastominutowe
wstrzymanko zafundował pasaŜerom na rondzie Starzyńskiego (kierunek Huta) praski u-boot nr 3007 (linia
6), który raczył stanąć pod izolatorem.
07.05. Po godzinie 7 na ul. Połczyńskiej (wjazd do
Fortu Wola, kierunek Górczewska) wolski tyrystor
2046+2047 linii 46 wyegzekwował sobie pierwszeństwo przejazdu na tirze marki MAN, który nagle pojawił się na torowisku. Skutki wypadku były dość powaŜne – wykolejony obydwoma wózkami wagon nr
2046 ściął słupek sygnalizacji świetlnej, za to TIR skasował pobliski słup trakcyjny. W związku z tym „sieć
sięgnęła bruku” i konieczne było zawracanie wszystkich tramwajów linii 8, 10, 26 i 46 na pętli przy Cmentarzu Wolskim. Ponadto zmasakrowana została kabina TIR-a oraz uszkodzony przód i bok tramwaju (wybite szyby, wgniecione i porysowane blachy). Lekko
ranny został tylko sprawca wypadku – kierowca cięŜarówki. Ruch przywrócono około godziny 10.15. W tym
czasie na odcinku Cm. Wolski – Górczewska uwijały
się zatramwaje rodem z MZA.

07.05. O godzinie 18:03 jeden z redaktorów „Przystanku” był świadkiem jak na rondzie przy Dworcu
Centralnym (skrzyŜowanie Alei Jerozolimskich z al.
Jana Pawła II) w ruszający spod świateł praski skład
105Na 1296+1295 (2/9) uderzyło renault megane.
Straty w tramwaju to wgniecione fartuchy po lewej
stronie pojazdu. Samochodzik nabawił się za to
wgnieceń na przedzie. Po kilkuminutowym zatrzymaniu ruch wznowiono.
09.05. Koło godziny 15:20 jadący w stronę Huty
tramwaj linii 27 (Ŝoliborski skład 105Na 1214+1215)
potrącił kilkunastoletnią dziewczynę, które nagle wjechała rowerem na przejście dla pieszych przy czerwonym świetle. Na szczęście odbiła się od wagonu.
Nie moŜna juŜ tego powiedzieć o rowerku, który był
wleczony pod wagonem przez ładnych kilka metrów.
Pogotowie ratunkowe przewiozło poszkodowaną z
ogólnymi potłuczeniami do szpitala.
10.05. Po godzinie 22:00 na skrzyŜowaniu ulic Grochowskiej i Podolskiej doszło do tragicznego wypadku. Pod jadący w stronę Gocławka skład wolskich
bulw 2084+2085 linii 9 wjechał nagle polonez. Siła
zderzenia była ogromna – samochód całkowicie
zmienił geometrię swojego nadwozia. Starszy męŜczyzna, kierowca auta, poniósł śmierć na miejscu
(według ustaleń policji był pod wpływem alkoholu).
PasaŜer w stanie krytycznym został przewieziony do
szpitala. Wcześniej z wraku wydobyli go straŜacy rozcinając dach. JuŜ do końca dnia tramwaje nie dojeŜdŜały na Gocławek – linie 3, 6, 9 i 24 były skrócone do
Wiatracznej. Tramwaj o własnych siłach zjechał do
zajezdni, jednak jest dość powaŜnie rozbity z przodu i
przez jakiś czas nie ujrzymy go na mieście.
12.05. Po południu na ul. Radiowej (przed skrzyŜowaniem z Powstańców Śląskich) doszło do niegroźnej
kolizji connexowego solarisa A-058 linii 171 z ikarusową solówką rodem z MZA nr 1404 (linia 406). Po
załatwieniu formalności oba pojazdy włączyły się ponownie do ruchu.
13.05. Około godziny 17:20 na ulicy Budowlanej
(kierunek Annopol) zatarła się oś w drugim wózku
drugiego wagonu mokotowskiego składu 13N
372+371 linii 2. Zatrzymanie trwało około 25 minut i
utknęło w nim 5 składów. W tym czasie przybył dźwig
z zajezdni praskiej, który wstawił uszkodzony wagon
na „pieska”. Kilka brygad linii 1, 2, 3, 25, 32 i 46 NR
ZTM-u skierował teŜ objazdem na śerań FSO.
Rozmaitości
! Z wielką radością informujemy, Ŝe dniu 26 kwietnia o godzinie 14:30 w kościele pod wezwaniem Matki
BoŜej Królowej Aniołów przy ul. ks. B. Markiewicza w
Warszawie odbył się ślub naszego klubowego i redakcyjnego kolegi Grzegorza Fedoryńskiego z Joanną Więch. Cała redakcja składa nowoŜeńcom Ŝyczenia wszelkiej pomyślności na nowej drodze Ŝycia.
! JuŜ blisko rok moŜemy na wszystkich stacjach
metra korzystać z dobrodziejstwa jakim są automaty
do ładowania Warszawskiej Karty Miejskiej. Od samego początku jednak powaŜnym mankamentem jest
fakt, iŜ dość często maszyny te wydają paragony... z
poprzedniego ładownia. Powodem takiego zachowania jest blokowanie się paragonu w otworze drukarki –
wypycha go dopiero kolejny kwitek. Jak dotąd właściciel automatów (Mennica Państwowa) nie uporał się z
tym problemem.
A Dnia 09.05. około godziny 10:30 na drodze nr
580 między Koczargami Nowymi a Wojcieszynem zaobserwowano connexowego solarisa U15 nr A-022
zasuwającego w stronę Leszna. Nie byłoby w tym nic
dziwnego, gdyby nie napis na wyświetlaczu: »194
ZJAZD DO ZAJEZDNI«. To znaczy dokąd – na Pustą

w Poznaniu czy Kraszewskiego w Łodzi?
A Zaraz po zjeździe z opisywanej w osobnym artykule imprezy, autobus nr 5254 z prezesem KMKM za
kółkiem wyruszył do parafii Św. Stanisława Kostki na
śoliborzu. Stamtąd przewiózł grupę parafian na Pola
Wilanowskie, gdzie budowana jest właśnie Świątynia
Opatrzności BoŜej. Po ponad godzinnym oczekiwaniu
na dość odludnej ul. Klimczaka (wokół są prawie same pola) autobus wrócił z wiernymi na śoliborz.
A W dniu 04.05. doszło do dewastacji ekspedycji na
pętli autobusowej na Natolinie. Przy okazji dostało się
takŜe ekspedytorowi. Przyczyną całego zamieszania
były rozkłady jazdy (a raczej ich brak), które tak rozwścieczyły krewkich pasaŜerów, Ŝe ci uŜyli „mocnych
argumentów” zarówno w stosunku do budynku ekspedycji jak i samego ekspedytora.
A Na początku maja na autobusach pojawiły się
nowe samoprzylepne numerki taborowe naklejane na
tylnej szybie oraz nad pierwszymi i ostatnimi drzwiami.
Są to paskudne Ŝółte prostokąty z czarnymi cyferkami. Pierwszym wozem, który je dostał był ikar nr 2933.
Obecnie prawie wszystkie ikarusy (i nie tylko) je posiadają (na szczęście KMKM „uchronił przed nimi dwa
inflanckie wozy w historycznym malowaniu – nr 5254 i
nr 2).
M W nocy z 17 na 18.04. na stacji metra Ratusz robiono zdjęcia do reklamy Warszawskiej Karty Miejskiej. Po odjeździe na Kabaty ostatniego pociągu,
przed północą na ww. stacji zameldowało się kilkanaście zaproszonych osób, w tym trzech miłośników
(m.in. prezes KMKM-u i jeden z redaktorów „Przystanku”). Mimo wcześniejszego „ugadania” wszystkiego z dyrektorem Metra Warszawskiego, dyŜurny stacji, który pełnił wtedy słuŜbę, był dość zaskoczony
przybyciem 14-osobowej grupki ludzi. Gdy juŜ wpuszczono nas na peron, wywołaliśmy niemałe zdziwienie wśród pracowników firmy sprzątającej stacje –
w końcu nie codziennie tylu „pasaŜerów” gości
tam w środku nocy. Udaliśmy się od razu do
podstawionego
juŜ
alstomowskiego
składu
(2011+1021+1022+1023+1024+2012), w którym po
chwili rozbłysły flesze aparatów. Jednak pojawił się
kolejny problem: w metrze wyłączono juŜ zasilanie
wagonów z trzeciej szyny i oświetlenie zastępcze wagonów nie było wystarczające do odpowiedniego rozświetlenia wnętrza wagonu. Poprosiliśmy więc o załączenie napięcia. Wkrótce to zrobiono, jednak metro
zapewniło nam jeszcze w międzyczasie atrakcję w
postaci spalinowej drezyny, która około godziny 0:30
przemknęła w stronę budowanej stacji Dworzec
Gdański. Po załączeniu napięcia i włączeniu pełnego
oświetlenia, w wagonach wykonano serię zdjęć mających przedstawiać podróŜnych w godzinach szczytu.
Przed godziną 1 w nocy wszyscy rozjechali się do
domów.
M Ostatnimi czasy szpiedzy „Przystanku” odkryli
błędne oznakowanie stacji metra. Jego logo widzimy
przy wejściach na stacje, na tablicach informacyjnych,
na ubraniach pracowników oraz na samych pociągach
metra. Jednak mało kto zwrócił uwagę, Ŝe znaki przed
zejściami pod ziemię na poziom antresoli róŜnią się od
pozostałych. Takie błędne znaki umieszczone są na
kaŜdej stacji. Wyraźne róŜnice pomiędzy dwoma znakami ukazuje zamieszczone (tylko w wersji internetowej „Przystanku”) zdjęcie zrobione przy wejściu do
stacji A-11 Politechnika od strony ul. Nowowiejskiej,
gdzie przypadkiem są zamontowane dwa loga. Prosimy Czytelników, Ŝeby zwrócili uwagę na to, Ŝe na
znaku niŜszym brakuje rozdzielenia między pierwszym ramieniem litery M a drugim (tym ze strzałką).
Logo wyŜsze jest wersją poprawną.
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T Wymiana słupów trakcyjnych na ul. OdrowąŜa
trwa. Stoi juŜ większość nowych rurowych konstrukcji,
które zastępują stare (niekiedy przedwojenne) kratownicowe konstrukcje. Niestety, słupy rurowe mają
jedną wadę: jeśli torowisko przebiega pod nieodpowiednim kątem, to dość skutecznie zasłaniają one
motorniczym widoczność tworząc złudzenie jazdy w
tunelu. Nie działo się tak przy słupach kratownicowych, które są przecieŜ „puste” w środku. W nocy z
12 na 13.05. sieciowcy podłączyli sieć do niektórych
nowych słupów. Rozpoczęły się teŜ przygotowania do
wymiany samych szyn przy dawnej pętli. Na miejsce
prac zwieziono tłuczeń oraz nowe szyny, które zastąpią dawne z krzyŜownicami po torze wyjazdowym z
pętli. Wybrano teŜ tłuczeń z torowiska w miejscu planowanych nowych skrzyŜowań z ulicami PoŜarową i
Budowlaną. Warto zauwaŜyć, Ŝe wraz z wymianą starych słupów zniknie kilka dość unikalnych egzemplarzy posiadających jeszcze tabliczki znamionowe. I tak
przy przystanku PoŜarowa 03 do wymiany przewidziane są słupy typu K4 z przedwojennymi tabliczkami
znamionowymi Tramwajów Miejskich o numerach
2975 i 2974. Do miejsca, w którym zlokalizowany jest
przystanek Staniewicka stoją jeszcze trzy takie słupy,
ale juŜ bez tabliczek znamionowych. Wszystkie one
mają swoje lata i posiadają nawet przestrzeliny z czasów wojny. Przy dawnej pętli OdrowąŜa znajdują się
dodatkowo cztery stare słupy trakcyjne typu K2 i K4 z
tabliczkami Tr.M. 5419 oraz Tr.M. 2990. Część z nich
od momentu wyłączenia z ruchu pętli jest nieeksploatowana (tj. nie ma juŜ na nich sieci trakcyjnej).
KMKM podejmie próbę zachowania choć jednej takiej
unikatowej tabliczki.
T W ostatnim czasie KMKM pozyskał od Tramwajów Warszawskich po cenie złomu (tj. „zabezpieczył
na cele statutowe”) pewną ilość kasowników róŜnych
rodzajów.
T W pierwszym tygodniu maja rozpoczęło się szkolenie „na korbę” czterech motorowych rodem z
KMKM-u. Za naukę jazdy posłuŜyły historyczne wagony N3-674 oraz N1-607. Kursanci jeździli nimi przez
kilka dni parę godzin dziennie po całym mieście. Pomyślnie zadebiutowali „na zabytkach” w dniu 17.05.
podczas Wielkiej Parady Tramwajów.
T W dniu 09.05. Tramwaje Warszawskie ogłosiły
przetarg nieograniczony na dostawę dziewięciu rozjazdów tramwajowych wraz ze zwrotnicami. Termin
realizacji zamówienia to 11.07.–19.09.
T Cztery dni później TW ogłosiły przetarg nieograniczony na modernizację urządzeń podstacji trakcyjnej Rydgiera. Termin realizacji to 30.11.
T Za to w dniu 14.05. TW poinformowały o wyniku
postępowania na dostawę w roku 2003 części aparatury elektrycznej oraz impulsowego układu regulacji,
rozruchu i hamowania, prowadzonego w trybie z wolnej ręki. Podpisano umowę z firmą: Zakład Aparatury
Elektrycznej Woltan z Łodzi.
T Jeszcze dzień później TW poinformowały o wyniku postępowania na dostawę elementów nadwozia
wagonów tramwajowych, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego. Obie części przetargu
(dostawa ścian czołowych i osłon do wagonów tramwajowych oraz dostawa osłon i elementów nadwozia
z laminatu) uniewaŜniono, poniewaŜ w prowadzonym
w trybie innym niŜ z wolnej ręki wpłynęły mniej niŜ
dwie oferty nie podlegające odrzuceniu lub mniej niŜ
dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu
ograniczonym.
T Pod koniec pierwszego tygodnia maja TW rozpoczęły remont przejazdu przez torowisko (łącznie z
wymianą szyn) na skrzyŜowaniu ulic Grochowskiej i
9

Gocławskiej. Prace prowadzone są nocami. W nocy z
09 na 10.05. na miejsce przybyły cztery techniczne
berlinki oraz podbijarka torowa Plasser&Theurer zwana potocznie plastrem. Po przejeździe ostatniego liniowego składu robota szła juŜ pełna parą.
T W ostatnich dniach sieciowcy wymienili fragmentami sieć trakcyjną na ulicach Czynszowej i Wileńskiej.
T Dnia 11.05. po mieście kursowała najęta eNka nr
607. Dysponentem był Hotel Mariott, który wypoŜyczył
wagon w godzinach 13:30–16:45. Historyczny wagonik wykonał dwa „oberki” na trasie Dw. Centralny – al.
Jana Pawła II – rondo Zgrupowania AK Radosław –
Słomińskiego – most Gdański – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – al. Zieleniecka – rondo Waszyngtona – most Poniatowskiego – Aleje Jerozolimskie –
pl. Zawiszy – Towarowa – Okopowa – rondo Zgrupowania AK Radosław i dalej do centrum tą samą trasą.
Z powodu spóźnienia się gości, juŜ na samym początku, wagon „odstał swoje” na nieuŜywanym skręcie 11ki na rondzie ONZ.
T Tego samego dnia w godzinach 9:00–18:00 na
trasie Pl. Narutowicza – Grójecka – pl. Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – rondo Dmowskiego – Aleje Jerozolismkie – rondo de Gaulle’a – Aleje Jerozolimskie –
most Poniatowskiego – rondo Waszyngtona - Waszyngtona – rondo Wiatraczna – Grochowska – Gocławek kursował praski skład 105Na 1344+1343, w
którym kwestowano na rzecz PCK. Wagony te wybrano nieprzypadkowo, poniewaŜ posiadają one reklamę
właśnie Polskiego Czerwonego KrzyŜa. Udekorowano
były w stosowne plakaty. Przejazd był bezpłatny.
Trzeba było wrzucić jednak jakiś datek do jednej z puszek.
T Dnia 15.05. SGH zorganizowała w godzinach
20.00–22.00 imprezę praską stoszesnastką nr 3018
(miał być jedyny na świecie 112N-3001, ale nic z tego
nie wyszło). W miłej atmosferze imprezowicze przejechali się następującą trasą: Rakowiecka-SGGW – al.
Niepodległości – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II –
Stawki – Międzyparkowa – most Gdański – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – al. Zieleniecka – most
Poniatowskiego – Aleje Jerozolimskie – Grójecka – pl.
Narutowicza – Filtrowa – Krzywickiego – Nowowiejska
– al. Niepodległości – Rakowiecka-SGGW.
T W dniu 17.05. odbyło się wielkie święto tramwajów, czyli parada zorganizowana z okazji 95-lecia
tramwajów elektrycznych w Warszawie połączona ze
zwiedzaniem zajezdni R-4 śoliborz (w tym roku zakład
ten obchodzi swoje 40-lecie). Zorganizowana przez
Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej oraz Tramwaje
Warszawskie impreza wypadła świetnie i cieszyła się
ogromnym powodzeniem warszawiaków. Szersza relacja z obchodów w najbliŜszym czasie.
WKD Dnia 04.05. w Podkowie Leśnej odbyło się tzw.
Autosacrum czyli Msza Święta, podczas której święcono samochody i motocykle. Okazję tę wykorzystali
członkowie Klubu Miłośników EKD. Na stacji WKD w
Podkowie Leśnej w godzinach 11:00–14:00, moŜna
było zobaczyć zabytkowy wagon EKD numer 16
(PKP: EN80-16), wyprodukowany w 1927 roku. Wagon pozował do zdjęć z zabytkowymi samochodami.
Chętni, których nie brakowało, mieli okazję do przejazdu wagonem po stacji i podczas powrotu do lokomotywowni w Grodzisku Mazowieckim, gdzie była
takŜe moŜliwość zwiedzenia wystawy obrazującej historię tej linii kolejowej. Była to druga, po obchodach
jubileuszu WKD, w grudniu ubiegłego roku okazja do
zobaczenia w ruchu wagonu EKD. Zapowiadany jest
juŜ następny przejazd między Grodziskiem a Podkową Leśną, który prawdopodobnie odbędzie się 25 ma10

ja. Niestety, nie naleŜy się spodziewać w najbliŜszym
czasie przyjazdu wagonu EKD do Warszawy, ze
względu na zakłócenia w ruchu planowych pociągów,
jakie mogła by spowodować ewentualna awaria na
szlaku między stacjami: Komorów i Warszawa Śródmieście WKD.
WKD Ostatnimi czasy wyszło na jaw, Ŝe Samorząd
Mazowsza musi zakupić Warszawskiej Kolei Dojazdowej szynobus za bagatela... 7 milionów zł. Jeśli tego nie zrobi, pieniądze przepadną. Do ministra finansów wystąpiono z prośbą na zmianę przeznaczenia
tej dotacji, ale ten nie zgodził się.
Z pamiętnika lakiernika
numer
poprzed.
obecna
uwagi
pojazdu
reklama
reklama
tramwaje
493+369 Dolina Nidy barwy zakł. 1024+1023 KeraKoll
Sferia
1082+1044 barwy zakł. Delicje
1156+1157 Yamaha – Sferia
instr. muz.
1199+1161 Rexona
barwy zakł. 1314+1313 Cersanit
barwy zakł. po NG
1404+1403 Manzanilla Delicje
1418+1417 barwy zakł. 7 UP
1436+1435 barwy zakł. Era – Tak Tak 1452+1451 barwy zakł. Era – Tak Tak 1256+1255 Strefa
7UP
1162+1163 barwy zakł. 7UP
1420+1419 barwy zakł. Era – Tak Tak 1422+1421 barwy zakł. Era – Tak Tak Z notatnika mechanika
numer
typ
koniec
rodzaj
pojazdu
pojazdu
napr.
naprawy
autobusy
4291 120M
12.05. NC
6317 260.73A
05.05. NC
6336 260.73A
08.05. NC
tramwaje
291 13N
07.05. NG II
473 13N
07.05. NG II
629 13N
08.05. NG I
733 13N
08.05. NG II
788 13N
08.05. NG II
799 13N
08.05. NG I
1188 105Na
08.05. NG I
1189 105Na
08.05. NG I
1313 105Na
08.05. NG II
1314 105Na
08.05. NG II
1458 105Nm
08.05. NG I
Kamil Brach, Oskar Burda, Jacek Piotr Cegiełka,
Robert Człapiński, Robert Durlik, Grzegorz W.
Fedoryński, Przemysław Figura, Tomasz Igielski,
Tomasz Kaczmarek, Michał Kiembrowski, Marcin
Koszewski, Piotr Kraków, Krzysztof Lipnik,
Mariusz Mazek, Bartosz Milczarek, Krzysztof
Olszak, Robert Sokołowski, Marcin Paweł
Stawicki, mkm101, Michał Wolański,
Sławomir Zamuszko, ztm.news

Wrocław
Linie
A 01.05. wprowadzono nowy rozkład jazdy zastępczej linii 706. Oznacza on znaczną degradację linii –
do kwietnia była ona obsługiwana taborem przegubowym (głównie Ikarusami 280 z Autotramu) i kursowała
cały dzień. Obecnie linia jeździ wyłącznie w szczycie,
przy czym szczyt poranny potraktowano dosyć orygi-
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nalnie, skracając go do godzin 7–9. Obsługiwana jest
solówkami, głownie Jelczami M11. Obsługę zapewnia
zajezdnia VII Grabiszyn.
T Od nocy 09/10.05 do nocy 11/12.05. prowadzone
były prace torowe na pętli Oporów. Według pierwotnych zapowiedzi miały być przeprowadzane tylko w
nocy. Ostatecznie były wykonywane równieŜ w dzień.
Z tego powodu objazdami kursowały linie tramwajowe:
- 20 i 34 skrócono do pętli przy Cmentarzu Grabiszyńskim;
- 4 i 11 od Grabiszyńskiej skierowano przez Hallera,
Powstańców Śląskich do zajezdni IV Borek.
W nocy na trasie FAT – Oporów uruchomiono zastępczą komunikację autobusową pod postacią linii nie
oznaczonej Ŝadnym numerem, w dzień rolę komunikacji zastępczej spełniały autobusy linii A, 107 i 125.
T Od wyjazdów porannych w dniu 17.05. do wyjazdów porannych w dniu 19.05. prowadzone były prace
torowe na Nowym Świecie. Tramwaje linii 6, 7, 14, 21,
31 i 36 w kierunku południowym (do Borka, Grabiszynku, Pilczyc) jeździły objazdem przez Dubois –
Mosty Mieszczańskie – Dmowskiego – Jagiełły – Mostową – most Sikorskiego – Podwale – pl. 1 Maja –
Podwale. W przeciwnym kierunku tramwaje tych linii
jeździły normalną trasą.
Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzed.
obecna
uwagi
reklama
reklama
tramwaje
2234+2235 barwy zakł. SunSilk
2344+2343 Kerakoll
barwy zakł. 2480+2481 barwy zakł. SunSilk
Wojciech Gąsior, Paweł Więcek
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Berlińskie Ŝycie
bolechowskich solarisów
Solarisy pojawiły się w niemieckiej stolicy w grudniu 2000 r. i były pierwszymi autobusami z Bolechowa wyeksportowanymi do Unii Europejskiej.
Dwa Urbino 12 (numery 8156 i 8157) zakupiła firma
Abus, wykonująca przejazdy na zlecenie BVG. Nie
róŜniły się one niczym od autobusów produkowanych wówczas na rynek polski.
Kolejne solarisy trafiły do Berlina w wyniku ogłoszonego przez BVG przetargu na 213 autobusów, z
których lwia część przypadła na Mercedesa i Volvo.
BVG zamówiło 4 solarisy: dwa Urbino 12 (numery
1251 i 1252) oraz dwa Urbino 15 (numery 1781 i
1782), które przyjechały do Berlina jesienią 2002
roku. Są to zmodyfikowane wersje autobusów z Bolechowa, określane nawet jako solarisy II generacji.
Zbiornik paliwa przeniesiono ponad prawe nadkole,
obniŜono próg przednich drzwi z 360 do 320 mm,
zaś pozostałych z 360 do 340 mm, poszerzono takŜe przejście między kołami przednimi o 80 mm do
885 mm. Po raz pierwszy w dwóch solarisach zamontowano elektrycznie sterowane odskokowoprzesuwne drzwi. Berlińskie solarisy w ogóle mocno
są naszpikowane elektroniką – posiadają sieć elektryczną CAN, elektroniczny system uruchamiania
hamulców EBS, modułowy komputer pokładowy Alcatel współpracujący z satelitarnym systemem nawigacji GPS oraz systemem automatycznego liczenia pasaŜerów IRIS-IRMA. W solarisach dla BVG
zastosowano silniki spełniające normę Euro-3 – w
dwunastometrowcach: MAN D0836 LOH o mocy
220 KM, w piętnastometrowcach: MAN D2866 o
mocy 310 KM oraz skrzynie biegów Voith. Jak
wszystkie dostarczane obecnie pojazdy BVG, solarisy wyposaŜone są w klimatyzację przestrzeni pasaŜerskiej.
Wkrótce BVG zamówiło kolejne autobusy z Bolechowa – dwa Urbino 12 (numery 1250, 1253) i 10
Urbino 18 (numery 2851–2860), które nadeszły do
Berlina w marcu 2003 r. Autobusy charakteryzują
się równie bogatym wyposaŜeniem, co pojazdy dostarczone jesienią 2002 r. Przegubowe solarisy mają bardzo duŜy udział niskiej podłogi – aŜ 20,5
miejsc bez podestu, w tym 8,5 w części pierwszej i
aŜ 12 za przegubem, gdzie w ogóle nie ma tzw.
rzeźni. Co ciekawe, solarisy naleŜące do BVG pozbawione są jakichkolwiek napisów identyfikujących
markę pojazdu. Czy to producent wstydzi się swoich produktów, czy raczej klient chce ukryć ich pochodzenie? Nie wiemy.
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Wszystkie 18 berlińskich solarisów (w tym ajencyjne) stacjonują w zajezdni Britz w południowej
części miasta (dla zainteresowanych: dojazd z Zoo
linią 146). Solarisy Abusa spotkać moŜna na liniach
rodziny 83 (183, 283, X83), a naleŜące do BVG
kursują m.in. na 174 i 270 (15-metrowe na 144 i
171 na lotnisko Schönefeld), zaś przegubowe
głównie na 241, a takŜe na ekspresach X11 i X76.
Przestronne Urbino 18 doskonale zdają egzamin na
cieszącej się bardzo duŜą frekwencją (głównie turecką) linii 241, będącej kręgosłupem komunikacyjnym dzielnicy Neukölln (w dni powszednie na części trasy kursuje nawet co 5 minut). Solarisy w niemieckiej stolicy stanowią zapewne miły dla kaŜdego
polskiego miłośnika autobusów akcent i dlatego
warte są zaliczenia.
Marcin Czech
Częstochowa

PKS-em po
Częstochowie
Częstochowski PKS z miesiąca na miesiąc zaczyna odgrywać coraz większą rolę w komunikacji
miejskiej i podmiejskiej w Częstochowie. KaŜdego
dnia wyjeŜdŜa na trasy około 140 wozów, z czego
spora część na kursy obsługiwane niegdyś przez
MPK. W dobie przemian znikły z rozkładów tegoŜ
przedsiębiorstwa linie 51, 60, 61, 66 do gminy Konopiska; 52, 62 do Blachowni; 55 i 59 do Lubojenki i
Czarnego Lasu; 56 i 56bis do Rudnik i Marianki
Rędzińskiej; 57 do Mstowa; 58, 58bis i 67 do Olsztyna i Biskupic; 54 i 54bis do Wręczycy Wlk. i Truskolasów.
Blachownię zaczęła obsługiwać firma Biesy, jednak po pewnym czasie, z powodu braku kompatybilności biletów miesięcznych, do obsługi powróciło
MPK. Do Rudnik komunikację zorganizował i prowadzi do dziś Gminny Zakład Komunikacyjny z Rędzin. Do Mstowa i Olsztyna pojechali prywatni
przewoźnicy, jednak nie było im dane zbyt długo
prowadzić kursów; do Olsztyna kursują znów autobusy MPK, natomiast do Mstowa linię obsługuje
PKS autobusami, a linia ta otrzymała oznaczenie
M, przy czym na 33 kursy: 15 prowadzi do przystanku Mstów Rynek, 6 do przystanku Mstów Meble, a 12 do miejscowości Kuchary. Linie do Konopisk i okolic przejęła firma PTAU, jednak równieŜ
nie cieszyła się nimi za długo i po kolejnej zmianie
do dnia dzisiejszego kursuje tu PKS, który swoim liniom nadał numery 101–106. Po transformacji linie
do Lubojny i Czarnego Lasu przejął od razu PKS,
jednak linie te nie mają do dziś Ŝadnej numeracji, a

PRZYSTANEK 11 (36)

trasa z Czarnego Lasu została wydłuŜona do Lubojny przez Tylin. Przez pewien okres linię tę obsługiwała równieŜ firma Polger, nadając numer 159
– nie trwało to jednak długo. Przetarg na obsługę linii do Wręczycy i okolic wygrała firma Baldemex,
przemianowana później na Demex. Obecnie firma
prowadzi kursy juŜ tylko wyłącznie poza granicami
miasta przez Kłobuck i Wręczycę. Kursy do Wręczycy i Truskolasów obsługuje równieŜ PKS, nadając swoim liniom numery 154 i 154bis. Jednak linia
154bis ma równieŜ swoją mutację w postaci kursów
przez Klepaczkę, a linia 154 jeden kurs prowadzi
przez Wydrę. W tym samym czasie gdy PKS zaczął
obsługę tych linii, przestała kursować linia MPK
numer 64 do Kłobucka, którą równieŜ obecnie prowadzi PKS z tą samą numeracją. Z końcem czerwca MPK kończy obsługę deficytowej linii 50, równieŜ
do Kłobucka, ale przez Kamyk i Łobodno. Bardzo
prawdopodobne jest, Ŝe i tu spotkamy autobusy
PKS. Nie wiadomo natomiast nic o tym, jaką numerację linii przyjąłby PKS.
Dyrektor spółki, Henryk Banaś, zapytany o róŜnorodność numeracji przejmowanych linii odpowiada,
Ŝe to tylko kwestia przyzwyczajenia pasaŜerów.
Bowiem prywatni przewoźnicy i inne niŜ MPK firmy
zwykle nadawały numery róŜniące się od MPKowskich jedynką z przodu. Jeśli PKS takie linie
później przejmował, pozostawał przy numeracji, do
której przywykli mieszkańcy obsługiwanych gmin.
Jeśli linia jest przejmowana po MPK, pozostaje stary numer, tak jak w przypadku linii 64. Jest więc
bardzo prawdopodobne, Ŝe na linii 50 po prostu
kursować będzie tabor innej firmy, zaś numer pozostanie.
W kwestii przystanków, na których zatrzymują się
linie podmiejskie PKS, sprawa jest prosta: PKS zatrzymuje się tam, gdzie jego poprzednicy. Istnieje
jednak odstępstwo od tej reguły – linie do Lubojny i
Lubojenki. One jednak, jak pisałem, nie otrzymały
Ŝadnej numeracji, czyli stały się de facto liniami lokalnymi PKS, tak jak na przykład do Starczy czy
Krasic. PoniewaŜ PKS nie posiada zezwolenia na
prowadzenie komunikacji miejskiej, nie moŜe mieć
przystanków wszędzie tam, gdzie by chciało, choć
są czynione starania, aby było ich jak najwięcej. Od
połowy czerwca dodatkowy przystanek zostanie
usytuowany przy skrzyŜowaniu alei Armii Krajowej i
ul. Dekabrystów, tak aby usprawnić dojazd studentom do Politechniki i WyŜszej Szkoły Pedagogicznej. Oczywiście, bardziej optymalnym rozwiązaniem
jest przystanek Aleja Armii Krajowej Politechnika,
ale tu z powodu braku zatok nie jest to moŜliwe. Nie
jest równieŜ moŜliwe zlokalizowanie w pobliŜu
uczelni przystanku dla kursów w stronę Krzepic i
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Wielunia, gdyŜ trasa wyznaczona dla tych kursów
prowadzi ulicami Sobieskiego, Pułaskiego, Popiełuszki i aleją Jana Pawła II. Tu kolejnym przystankiem po Dworcu PKS jest Rynek Wieluński. Jednak
dla kursów powrotnych trasa jest nieco inna, gdyŜ
autobusy jadą od alei Jana Pawła do alei Kościuszki, gdzie jest przystanek dla wysiadających.
Zdaniem dyrektora Banasia nie naleŜy się spodziewać, Ŝe poza liniami podmiejskimi w znaczny
sposób wzrośnie liczba przystanków w mieście,
gdyŜ firma nie chce konkurować z MPK, a jedynie
zapewnić lepszy komfort jazdy i o wiele krótszy
czas przejazdu, gdyby ktoś chciał skorzystać z autobusu PKS jadąc z jakiejś peryferyjnej dzielnicy do
centrum lub odwrotnie.
Janusz Karlikowski
GOP

Pociągów nocnych
ostatni kurs w historię
Pierwszą próbę uruchomienia nocnej komunikacji
tramwajowej podjęto w okresie międzywojennym. 1
lutego 1932 r. uruchomiono linię nocną na trasie
Sosnowiec – Katowice – Hajduki (obecnie Chorzów
Batory) – Królewska Huta (obecnie Chorzów Miasto). Pociągi (prawdopodobnie dwa) kursowały co
godzinę, a opłata za przejazd była dwa razy wyŜsza
niŜ w ciągu dnia. Od 17 maja 1932 r. trasę skrócono i pociąg nocny kursował na trasie Katowice Rynek – Hajduki Gazownia – Królewska Huta Rynek.
7 października 1934 r. przywrócono relację Sosnowiec – Katowice – Królewska Huta, lecz wobec zupełnego braku frekwencji dwa tygodnie później
tramwaje nocne kursowały z powrotem w relacji Katowice – Hajduki – Świętochłowice – Królewska Huta. Przewozy prowadzone były do 1939 roku.
Po wojnie nocne tramwaje zaczęły kursować
przed 1955 rokiem. Wówczas właśnie uruchomiono
słynne pociągi nocne. Od zarania swoich dziejów
słuŜyły głównie do przewozu pracowników WPK –
do nich dostosowane były godziny przyjazdów i odjazdów, trasy przejazdu oraz połączenia z innymi
nocnymi tramwajami i autobusami. Pociągi nocne
uruchamiane przez kaŜdą zajezdnię numerowane
były kolejno – PN nr 1, PN nr 2, PN nr 3, itd. Numeracja ta oczywiście dublowała się. Stąd w rozkładach jazdy stosowane były zapisy »PN-2 Szopienice« czy »PN-1 Chorzów«, oznaczające pociąg
nocny z konkretnej zajezdni.
Na początku lat 90. zreformowano numerację pociągów nocnych. Do numeru dołączono dwie cyfry –
2 oraz numer zajezdni: 0 – Będzin, 1 – Katowice, 2
– Chorzów, 3 – Bytom, 4 – Gliwice. Tak więc choćby PN-3 z zajezdni Będzin stał się PN-203, a PN-4
z Chorzowa przemianowano w PN-224. Prawdopodobnie nigdy nie istniał pociąg nocny PN-222, choć
był wcześniej PN-2 z zajezdni Chorzów Batory.
Trudno oszacować liczbę pociągów nocnych uruchamianych przez lata działalności WPK. MoŜna
przyjąć, Ŝe kaŜda zajezdnia uruchamiała przynajmniej 2–3 pociągi nocne. W 2002 roku, w 70 rocznicę
nocnej komunikacji tramwajowej, pociągów nocnych razem z PN-100 uruchamianych było 19.
„Setka” – czyli
najsłynniejszy pociąg nocny Śląska
W latach 60. lub 70. – tu dokładnych informacji
brak – uruchomiony został pociąg, który kursował w
nocy pomiędzy Katowicami, Chorzowem Batorym,
Nowym Bytomiem i Chebziem. Oznaczono go nu-
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merem 100 przez daleką analogię do kursującej
wówczas w pobliŜu linii 10. Pojedynczy wagon silnikowy typu N lub 4N w kaŜdą noc przemierzał kilkakrotnie trasę w róŜnych wariantach. Przy reformie
numeracji pociągów nocnych, jaka nastąpiła na początku lat 90., tradycyjny numer pozostawiono, dodając do niego tylko przedrostek PN. I tak pociąg
100 stał się pociągiem nocnym PN-100.
Koniec PN-ów
15 października 2002 r. PKT Katowice, miłośników, a takŜe pasaŜerów zaskoczyła nagła decyzja
KZK GOP o zastąpieniu pociągów nocnych kursujących w Zabrzu i Gliwicach nocnymi kursami zwykłych linii dziennych. Zamiast PN-232 zaczął kursować pociąg 3011 (linia 30), a zamiast trzech gliwickich pociągów nocnych (PN-241, PN-242 i PN243) na trasy wyjechały pociągi 311 (linia 3), 422 i
427 (linia 4 – w dni robocze), 402 i 405 (linia 4 – w
dni wolne) oraz 2911 (linia 29). Ostatni raz PN-241 i
PN-242 na trasie moŜna było zobaczyć w nocy z 1
na 2 sierpnia 2002 r. – przed rozpoczęciem robót
torowych w centrum Zabrza. W następną noc zastąpiły je samochód lublin i autobus socjalny ikarus,
a od nocy z 3 na 4 sierpnia do ich całkowitej likwidacji 15 października 2002 r. zamiast tramwajów
kursowały dwa autobusy zastępcze – pomarańczowe Ikarusy 260 z firmy Usługi Przewozowe Henryk
Polak w Chorzowie.
1 listopada 2002 r. zlikwidowano PN-231. Zastąpił go pociąg 1911 z linii 19.
Dokładnie miesiąc później, 1 grudnia 2002 r., „do
piachu” poszły prawie wszystkie pociągi nocne z
zajezdni Zawodzie i Chorzów Batory. Za PN-211
kursuje pociąg 1211 (linia 12), za PN-212 i PN-214
pociąg 1411 (linia 14), za PN-213 pociąg 1515 (linia
15), za PN-223 kursują zaś pociągi 721 i 722 (linia
7). 1 grudnia uruchomiono teŜ dwie nowe linie: 10 i
36. Linia 36 zastąpiła PN-221, natomiast linia 10
zajęła miejsce słynnego PN-100.
Kolejny etap eksterminacji pociągów nocnych
miał miejsce 21 grudnia 2002 r. Wówczas zlikwidowane zostały katowickie i chorzowskie niedobitki –
w zamian za PN-215 kursuje od tej pory pociąg
1611 (linia 16), a zamiast PN-224 wyjeŜdŜa pociąg
1111 (linia 11). Tego dnia z zaoszczędzonych w
wyniku cięć na liniach dziennych wozokilometrów
udało się wykroić dodatkowy pociąg linii 6 (o numerze 611), który kursuje w nocy na tej trasie (praktycznie w zamian za PN-225, który jednak zawieszono juŜ w 1998 roku).
Z dniem 1 kwietnia 2003 r. KZK GOP zawiesił –
oficjalnie do 31 grudnia 2003 r., w praktyce na zawsze – kursowanie pociągów nocnych PN-201, PN202, PN-203 i PN-205, nie uruchamiając w zamian
Ŝadnego kursu dziennych linii ani nawet komunikacji zastępczej. W ruchu pozostał wtedy juŜ tylko jeden pociąg nocny – PN-204. Za zawieszone pociągi
nocne ZKT-1 Będzin uruchamiał dwa pociągi personalne, dostępne tylko dla pracowników.
Ostatni pociąg nocny zjechał do zajezdni rankiem
15 maja 2003 r. Wówczas PN-204, a takŜe zawieszone wcześniej PN-201, PN-202, PN-203 i PN-205
uległy ostatecznej likwidacji. W zamian wprowadzono nocne (właściwie późnowieczorne i wczesnoporanne) kursy na liniach 21, 22/32 i 27. Nocne
tramwaje przestały dojeŜdŜać do śychcic.
W toku róŜnych kolejnych zmian rozkładów jazdy
zmieniły się numery niektórych pociągów kursujących w nocy: na linii 3 w nocy kursują juŜ dwa pociągi, natomiast na linii 10 (były PN-100) ograniczono ilość kursów do dwóch par na dobę.
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Dlaczego?
Dlaczego pociągi nocne były likwidowane? KZK
GOP najchętniej nocną komunikację – nie tylko
tramwajową – zlikwidowałby. Wyłącznie z powodów
ekonomicznych – aby zaoszczędzić na wozokilometrach. Panuje przekonanie, Ŝe gdy nocne tramwaje nie będą oznaczone jako pociągi nocne, tylko
będą wpisane w rozkłady jazdy zwykłych linii, to
wówczas nie będą się rzucać w oczy i nie zostaną
zlikwidowane. Innym argumentem podawanym
przez KZK GOP są wnioski pasaŜerów, aby nocne
tramwaje były prościej oznaczone. Część nocnych
kursów nie trzyma się stałej trasy swojej linii (ekstremalnym przypadkiem jest linia 11 jeŜdŜąca trasą
linii 17 i 40 oraz linia 14 jeŜdŜąca po Sosnowcu).
Podsumowując: zjawisko pod nazwą pociąg nocny odeszło w przeszłość. Nieoficjalnie Tramwaje
Śląskie uŜywają określenia „kursuje jako pociąg
nocny” dla określenia tych dziwolągów ni to planowych, ni to nocnych, utworzonych w zamian za dotychczasowe PN-y. Poza tym spółka stoi na stanowisku, Ŝe pociągi nocne prędzej czy później na tory
powrócą. NiezaleŜnie od formalnych decyzji organizatorów komunikacji, Pociągi Nocne pozostaną w
pamięci tramwajarzy i miłośników na zawsze.
Cześć ich pamięci!
Jakub Jackiewicz
GOP

Czerwcowe cięcia
w GOP-ie – część 1
Z okazji czerwcowych cięć zafundowanych pasaŜerom przez KZK GOP, przedstawiamy poniŜej kilka naszych uwag na temat niektórych posunięć decydentów.
Uwag kilka do wiosennych cięć
na liniach tramwajowych
Pomysł pojedynczych wagonów na linii 3 w Zabrzu okazał się nietrafiony – w związku z tym od 22
kwietnia 2003 r., kosztem zmian poczynionych na
linii 4, przywrócone zostały nań pociągi dwuwagonowe. Linia 4 tymczasem uzyskała w dni robocze
częstotliwość 8/12 minut. Sens tego rozwiązania
polega na tym, Ŝe po 8 minutach przyjeŜdŜa pojedynczy wagon, zaś po 12 minutach przyjeŜdŜają
dwa wagony. Dotychczas w dni robocze (oprócz
godzin wieczornych) na linii 4 kursowały co 10 minut pociągi dwuwagonowe.
Kolejne zmiany zostały wprowadzone od 15 maja
2003 r. (początkowo były planowane juŜ na 11 maja) Ograniczenia, które głównie dotknęły Zagłębie,
argumentowane były dwojako: zmniejszoną dotacją
Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego bądź teŜ: „dostosowaniem oferty przewozowej do występujących
potoków pasaŜerskich” [cyt. za oficjalnym komunikatem – przyp. red.].
Data 15 maja 2003 r. oznacza definitywny koniec
Pociągów Nocnych górnośląskiej sieci – zlikwidowany został ostatni juŜ Pociąg Nocny, PN-204. W
zamian za zlikwidowane zagłębiowskie PN-y (równieŜ te 1 kwietnia) uruchomione zostały nocne kursy linii dziennych. Na linii 15 wprowadzone zostały
w dni robocze pojedyncze wagony ze zmianą częstotliwości z 20-minutowej na 14-minutową. Linia 21
jest codziennie obsługiwana pojedynczymi wagonami. Linia tramwajowa 35 z Zagórza do Milowic
została zlikwidowana. Tym sposobem linia 27 jest
obecnie jedyną linią w Zagłębiu obsługiwaną pocią-

gami dwuwagonowymi.
Aby częściowo zrekompensować te ograniczenia,
linia 24 została wydłuŜona do Kopalni ParyŜ w Dąbrowie Górniczej (dotychczas kursowała w relacji
Sosnowiec Okrzei – Pogoń Będzińska Pętla). Linia
tramwajowa 28 została skrócona do pętli Gołonóg
Podstacja. Ograniczona została równieŜ linia 23, na
której kursują juŜ tylko dwa pociągi z częstotliwością co 42–56 minut.
Niewielkie zmiany wprowadzone zostały w rozkładzie jazdy linii 25. Ciekawostką jest fakt, iŜ
pierwsza wersja przygotowanego przez KZK GOP
rozkładu przewidywała mijankę na odcinku jednotorowym w momencie, gdy na odcinku Będzin – Wojkowice znajdowały się tylko dwa pociągi. Nie sposób oprzeć się pytaniu, na które dosyć trudno postawić jednoznaczną odpowiedź: czy przyczyną
tych zmian rzeczywiście jest tylko zmniejszona dotacja?
Likwidacja linii 141 w Sosnowcu
Skutkiem likwidacji tej linii jest osłabienie oferty
na krótkich, ale dosyć dobrze wykorzystywanych relacjach: Pogoń Gospodarcza – centrum Sosnowca i
centrum Sosnowca – Sosnowiec Jagiellońska. Decyzja ta doskonale pogarsza pozycję konkurencyjnej, a kursującej w podobnej relacji (Pogoń Gospodarcza – Sosnowiec Dworzec Południowy) komunikacji prywatnej. Dokonując likwidacji tej linii, naleŜało dokonać korekty istniejących juŜ tras i na wcześniej wymienione odcinki wprowadzić dodatkowe linie. MoŜliwość taką stwarzają na przykład linie autobusowe 88 i 100 albo 91 (skierowanie linii z
Dworca PKP do Urzędu Miasta przez ul. Jagiellońską) bądź teŜ zmiana trasy linii 299 – skierowanie
linii w dzielnicy Pogoń, zamiast bezpośrednio ul.
Będzińską, przez ul. Grota-Roweckiego, Gospodarczą i Suchą.
Cięcia na linii 830
Wprowadzenie wakacyjnego rozkładu jazdy na linii 830 i pozostawienie starego rozkładu na pokrywającej się z tą linią na odcinku Katowice – Bytom
(cała trasa 830!) linii 820 zaowocowało kompletnym
rozsynchronizowaniem rozkładu jazdy 820 i 830. I
tak:
- w dni robocze w międzyszczycie 820 kursuje co
40 minut, 830 co 30;
- w szczycie: 820 co 20, 830 co 30;
- po szczycie: 820 co 45, 830 co 30.
Nie trzeba ukończyć studiów matematycznych, by
obliczyć sobie, Ŝe przy takim układzie częstotliwości
Ŝadnej synchronizacji po prostu nie ma i nie będzie.
Mniej więcej co półtorej do dwóch godzin odjazdy
tych dwóch linii „wpadają” na siebie. A juŜ szczytem
wszystkiego jest jednoczesny start 820 i 830 z Katowic w soboty o godzinie 14:20.
Krótka historia linii 653, czyli jak to
na trasie Katowice – Mikołów bywało....
1 czerwca kończy swój Ŝywot linia 653 (Katowice
– Mikołów). To dobry moment, aby przypomnieć jej
krótkie, acz ciekawe dzieje.
Linia ta powstała 1 stycznia 1995 jako posunięcie
KZK GOP po zaprzestaniu honorowania biletów
KZK na jeŜdŜących po tej samej trasie tyskich liniach 29 i 45. Początkowo jeździła w dni robocze co
15 minut (po szczycie co 30), w dni wolne średnio
co 45 minut (na przemian 30/60). Linię od początku
jej istnienia aŜ do końca obsługiwał PKM Katowice.
Tabor był typu B (Jelcze M11, M120, kilka razy
M121, ostatnio nawet trafiał się SU12). I nawet przy

takiej częstotliwości autobusy nie jeździły puste!
Wraz z przyspieszoną linią 810 jeŜdŜącą równieŜ
co 15 minut (ale tylko w szczycie) KZK GOP udało
się stworzyć sytuację, w której na linii Katowice –
Mikołów średnio co 7,5 minuty był jakiś autobus!
JuŜ nigdy potem nie było tak dobrze...
W tym samym czasie PKM Tychy przeŜywało
swój najgorszy moment w historii – linie 29 i 45 jeździły w takcie 30 minut kaŜda w szczycie, natomiast
poza szczytem sytuacja była nieciekawa – zdarzały
się nawet dwugodzinne dziury na linii 29, a na 45
teŜ nie było wiele lepiej. RównieŜ tabor pozostawiał
wiele do Ŝyczenia – były to zwykle stare Ikarusy
280 (często jeszcze w wersji dwudrzwiowej), a nawet jeden zemun...
Wydawać by się mogło, Ŝe na tej trasie KZK wygrało bez problemu z Tychami. A jednak nic nie jest
dane na zawsze... Popatrzmy, co stało się dalej.
1 września 1997 obniŜono częstotliwość kursowania 653 i 810 do 20 minut w szczycie. W pozaszczycie i w dni wolne zmian nie było. Jednocześnie
w „znakomity” sposób zniszczono zyski czasowe,
wynikające z przyspieszonego charakteru, jaki miała linia 810, kierując ją przez Retę w Mikołowie. Doszło do tego, Ŝe zaczęła ona pokonywać trasę Katowice – Mikołów wolniej niŜ zwykła linia 653.
RównieŜ od 1 września 1997 r. wprowadzono
wspólny tysko-katowicki bilet miesięczny KSC, który
spowodował jeszcze większy napływ pasaŜerów do
autobusów linii 653. W tym czasie jeździły one
praktycznie od rana do wieczora z prawie 100procentowym napełnieniem.
Te sukcesy KZK były nie w smak tyszanom. Powstały w międzyczasie MZK Tychy we wrześniu
1998 r. postanowił przejść do kontrofensywy.
Zwiększono częstotliwość kursowania linii 29 i 45,
likwidując niektóre denerwujące dziury w rozkładzie. Do tego w końcu rozpisano przetarg na obsługę linii 45, który wygrał dotychczasowy przewoźnik
– PKM Tychy (do tej pory obsługiwał tę linię na zlecenie z wolnej ręki), wprowadzając na nią nowo zakupione Jelcze 120M/1 na paliwo gazowe. Systematycznie podnosiła się teŜ jakość taboru na linii 29
– obecnie po eksenerdowskich gratach pozostało
juŜ tylko wspomnienie, kursują tam tylko autobusy
nowe lub po remoncie kapitalnym w tyskim Truck
Bus Service.
Posunięcia te oraz wprowadzenie biletu KSC
spowodowały stopniowy odpływ części pasaŜerów
z autobusów linii 653 i 810 do ich tyskich odpowiedników. JuŜ nie zdarzały się sytuacje, kiedy 29 i
45 przejeŜdŜały odcinek Katowice – Mikołów prawie
puste.
Taka sytuacja względnej równowagi trwała do listopada 2002, kiedy to KZK wprowadził cięcia na linii 653. Cięcia – od razu dodajmy – przypadkowe.
W efekcie w rozkładzie jazdy potworzyły się 40–60
minutowe dziury w międzyszczycie. Ograniczenia
miały być tymczasowe, ale zawieszonych kursów
juŜ nigdy nie przywrócono. Mimo wszystko, linia
nadal cieszyła się sporym powodzeniem. Taka sytuacja utrzymała się do maja 2003 r.
Likwidacja linii 653
I nagle, jak grom z jasnego nieba, gruchnęła wiadomość o zawieszeniu 653 z dniem 1 czerwca
2003 r. Sposób ogłoszenia tej wiadomości był
skandaliczny – dopiero we wtorek 27.05. rozwieszono na przystankach karteczki: »Linia 653 zostaje zawieszona od 1 czerwca. KZK GOP«, a oficjalny
komunikat pojawił się dopiero w środę po południu
– na 4 dni przed zawieszeniem!
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Oprócz linii 653 zawieszono takŜe linię 888 Tychy
– Katowice. Skłoniło to MZK Tychy, głównego konkurenta KZK GOP, do wydania w dniu 29.05. następującego oświadczenia:
W związku z zawieszeniem przez KZK GOP w
Katowicach niektórych linii, w tym linii 888 oraz linii
653 uprzejmie informujemy, Ŝe od 1.06.2003 r., a
zwłaszcza w poniedziałek 2.06.2003 r. mogą nastąpić utrudnienia w podróŜowaniu na liniach MZK,
związane ze wzrostem ilości pasaŜerów na trasach
Tychy – Katowice i Mikołów – Katowice.
Miejski Zarząd Komunikacji rozwaŜa moŜliwość
przeorganizowania komunikacji, jednak nie jesteśmy w stanie zrobić tego w ciągu kilku dni, zwłaszcza, Ŝe nie dysponujemy Ŝadnymi nadwyŜkami finansowymi ani dodatkowym taborem. Na razie jedynie awaryjnie zwiększymy pojemność taboru w
niektórych kursach na linii 4, co niestety spowoduje
pogorszenie warunków podróŜowania na niektórych
innych liniach.
Nawiasem mówiąc, od razu trzeba dodać, iŜ o całych tych zmianach MZK dowiedział się od miłośników, bo KZK GOP nie spieszył się z przesłaniem
oficjalnej informacji – wysłał ją dopiero po stanowczych Ŝądaniach MZK.
W miejsce linii 653 powołano do Ŝycia linię 611 o
skróconej trasie Katowice Dworzec PKP – Piotrowice Pętla i częstotliwości 30 minut w dni robocze i 60
w wolne. Nietrudno obliczyć, Ŝe na tej zamianie
PKM Katowice stracił około 50% wozokilometrów...
Co będzie dalej? Prawdopodobnie MZK Tychy
uruchomi jakieś dodatkowe kursy na liniach 29 i 45,
ale i tak ścisk będzie nieludzki. CzyŜby KZK GOP
strzelił sobie samobójczą bramkę, oddając tak dobrze obłoŜoną linię „za darmo”? Właściciel brązowego Ŝuka jeŜdŜącego na trasie Mikołów – Katowice juŜ z pewnością zaciera ręce...
Marcin Chrost, Andrzej Soczówka
Warszawa i okolice

Drogie panie,
proszę za kółko!
Jak podaje lokalna gazeta, „Informator Tygodniowy Skierniewic” z dnia 9 maja, do Powiatowego
Urzędu Pracy w Skierniewicach zgłosiła się podwarszawska firma Mobilis, poszukująca kierowców
do autobusów miejskich. Firma wygrała przetarg na
organizację obsługi kilku linii autobusowych w Warszawie na okres 10 lat. Wypuści na ulice Warszawy
nowoczesne autobusy, łatwe w obsłudze, dlatego
swoją ofertę kieruje głównie do skierniewiczanek.
Jedynym warunkiem jest posiadanie prawa jazdy
kategorii B. Firma postawiła na panie, bo „są miłe,
wiarygodne i jeŜdŜą bezpieczniej od panów”. Na zatrudnienie moŜe liczyć około 20 osób. Zakwalifikowane osoby odbędą specjalny kurs i być moŜe juŜ
w drugiej połowie roku będą woziły warszawiaków
miejskimi autobusami. Jeśli nie zgłosi się wystarczająca ilość pań, firma skieruje swoją ofertę do
panów, ale ci będą musieli mieć co najmniej kategorię C.
Firma poszukiwała równieŜ kierowców w Rawie
Mazowieckiej, mimo Ŝe miasto to nie ma Ŝadnego
związku z komunikacją miejską – poza autobusami
PKS ze Skierniewic i koleją wąskotorową Rogów –
Biała Rawska nie ma tam komunikacji publicznej.
Początkowo zgłosiło się 50 osób. Ostatecznie w
szkoleniu opłacanym przez firmę bierze udział około 20 osób, w tym 4 rawianki. Rawianie będą dowoŜeni do pracy specjalnym autokarem. Mieli podjąć
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pracę juŜ 15 maja, ale termin przesunięto na 1
czerwca. Ta data teŜ wydaje się mało realna, bo
kursanci zaczęli dopiero jazdę, a jeszcze czekają
ich psychotesty – odebranie takowych trwa 2 miesiące. Wszystkich czeka jeszcze egzamin wewnętrzny w Skierniewicach. Rawianie mogą się nie
obawiać, Ŝe nie zostaną zatrudnieni, bo Powiatowy
Urząd Pracy będzie dopłacał do kaŜdego zatrudnionego 400 zł + VAT przez pierwsze 6 miesięcy
pracy, a to jest dosyć korzystne dla firmy. Firma
szuka teŜ chętnych w innych miastach, między innymi w śyrardowie, gdzie wstępnie zgłosiło się 15
pań.
Miejmy nadzieję, Ŝe wszystko pójdzie zgodnie z
planem! Panie będą stanowiły nie lada atrakcję, ale
miejmy nadzieję, Ŝe nie będzie specjalnych wycieczek, tak jak to było z pierwszą policjantką... Liczymy równieŜ na to, Ŝe panie rzeczywiście okaŜą się
milsze od panów.
Witold Urbanowicz
Wrocław

Wrocławskie résumé
na dzień przed reformą
Historia wrocławskiej komunikacji nocnej zaczyna
się w okresie międzywojennym. W owym czasie
Wrocław posiadał rozbudowaną sieć tramwajową,
tworzoną pierwotnie przez trzech przewoźników
(Breslauer Strassen-Eisenbahn Gesellschaft, Elektrische Strassenbahn Breslau, Staedtische Strassenbahn Breslau), a od 1924 roku, po przejęciu majątku pozostałych przedsiębiorstw, przez naleŜącą
do miasta spółkę SSB – ostatnią z wymienionej listy. Sieć tramwajową uzupełniały nieliczne autobusy, obsługujące głównie trasy podmiejskie. W tej sytuacji oczywiste jest, Ŝe równieŜ komunikacja nocna
oparta była na tramwajach. Miała ona kształt podobny do znanych z GOP-u Pociągów Nocnych –
poszczególne zajezdnie uruchamiały jednowagonowe pociągi, które wykonywały po kilka kursów na
dość pokręconych trasach o końcach zlokalizowanych w zajezdniach. PoniŜej przedstawiono przykładowe zestawienie pociągów nocnych z 22 maja
1931 roku:
Zajezdnia 1 Gaj (codziennie, 1:04) – Zielińskiego –
pl. 1 Maja (1:26) – Zielińskiego – Zajezdnia 1;
Zajezdnia 1 (codziennie, 2:08) – Zielińskiego – pl. 1
Maja – Rynek (2:30) – Dworzec Główny – Zajezdnia 1;
Zajezdnia 1 (codziennie, 3:35) – Dworzec Główny –
Rynek – pl. 1 Maja (4:10) – Zielińskiego – Zajezdnia 1;
Zajezdnia 3 ul. Ołbińska (bez sobót, 1:25) – Most
Uniwersytecki – Rynek (1:42) – Zajezdnia 3;
Zajezdnia 3 (codziennie, 2:16) – Most Uniwersytecki – Rynek (2:30) – Zajezdnia 3;
Zajezdnia 3 (soboty, 2:42) – pl. 1 Maja – pl. Strzegomski (3:00) – pl. 1 Maja – Zajezdnia 3;
Zajezdnia 3 (codziennie, 3:40) – pl. Uniwersytecki –
Rynek – pl. Teatralny (4:18) – pl. 1 Maja – Zajezdnia 3;
Zajezdnia 4 Borek (bez sobót, 1:25) – Rynek (1:42)
– Zajezdnia 4;
Zajezdnia 4 (codziennie, 2:05) – Rynek (2:30) – Zajezdnia 4;
Zajezdnia 4 (soboty, 2:50) – Lwowska (3:00) – Zajezdnia 4;
Zajezdnia 4 (codziennie, 4:05) – Rynek (4:25) – Zajezdnia 4;
Zajezdnia 4 (codziennie, 4:48) – Lwowska (4:58) –
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Zajezdnia 4;
Zajezdnia 5 Popowice (codziennie, 2:05) – Rynek
(2:30) – Zajezdnia 5;
Zajezdnia 5 (soboty, 2:50) – Rynek (3:10) – Zajezdnia 5;
Zajezdnia 5 (codziennie, 3:32) – Rynek (3:50) – Zajezdnia 5;
Zajezdnia 5 (codziennie, 4:07) – Rynek (4:25) – Zajezdnia 5;
Zajezdnia 6 Dąbie (codziennie, 1:25) – Wyszyńskiego – Poniatowskiego (1:40) – Szczytnicka –
Zajezdnia 6;
Zajezdnia 6 (codziennie, 2:05) – most Pokoju – Rynek (2:30) – Szczytnicka – Zajezdnia 6;
Zajezdnia 6 (codziennie, 3:30) – most Pokoju – Rynek (3:55) – Szewska – Jedności Narodowej –
Prusa – Poniatowskiego (4:05) – Szczytnicka –
Zajezdnia 6;
Zajezdnia 6 (codziennie, 4:25) – Wyszyńskiego –
Poniatowskiego (4:41) – Szczytnicka – Zajezdnia
6;
Zajezdnia 6 (codziennie, 5:00) – Wyszyńskiego
(5:10) – Szczytnicka – Zajezdnia 6;
Zajezdnia 7 Grabiszyn (bez sobót, 1:20) – po trasie
10 – Szczytnicka (1:45) – Rynek – Zajezdnia 7;
Zajezdnia 7 (codziennie, 2:10) – Rynek (2:30) – Zajezdnia 7;
Zajezdnia 7 (soboty, 2:45) – pl. Legionów (2:55) –
Zajezdnia 7;
Zajezdnia 7 (codziennie, 3:35) – Rynek (3:50) – Lubuska (4:00) – po trasie 10 – Szczytnicka (4:18) –
Rynek – Zajezdnia 7;
Zajezdnia 8 ul. Krakowska (bez sobót, 1:18) – Rynek (1:42) – Zajezdnia 8;
Zajezdnia 8 (codziennie, 2:10) – Rynek (2:30) –
Krakowska;
Zajezdnia 8 (soboty, 2:58) – Rynek (3:10) – Krakowska;
Krakowska (codziennie, 3:30) – Rynek (3:50) –
Krakowska;
Krakowska (codziennie, 4:06) – Rynek (4:25) – Zajezdnia 8;
Zajezdnia 8 (codziennie, 4:48) – Rynek (5:05) – Zajezdnia 8.
(Wspominana w trasach pociągów zajezdni 7 linia
10 kursowała na trasie: Cmentarz Grabiszyński –
Grabiszyńska – pl. Legionów – pl. Solny – Rynek –
most Pokoju – Wyszyńskiego – Sienkiewicza – RóŜyckiego – Zalesie.)
Jak widać, system nie był zbyt rozbudowany, ale
w zupełności wystarczał – zwłaszcza, Ŝe linie
dzienne kursowały wtedy znacznie dłuŜej niŜ obecnie. Ostatnie pociągi zjeŜdŜały około 1:30, a w nocy
z soboty na niedzielę nawet godzinę później.
Po wojnie przez długi czas podstawę komunikacji
stanowiły w dalszym ciągu tramwaje. Sieć tramwajowa, choć przerzedzona zniszczeniami, była w
dalszym ciągu solidnie rozbudowana, podczas gdy
autobusów kursowało mało. Nie dziwi zatem to, Ŝe
przez długi czas komunikację nocną obsługiwano
wyłącznie tramwajami. Do połowy lat 60. wyklarował się interesujący układ linii nocnych, składający
się z czterech linii „magistralnych” (dwóch w relacji
wschód – zachód i dwóch w relacji północ – południe) ze wspólnym węzłem przesiadkowym w Rynku, linii okólnej i dwóch linii dowozowych:
0 okólna: pl. Wróblewskiego – pl. Wróblewskiego
trasą dziennej linii o tym samym numerze;
30 Leśnica – Rynek – KsięŜe Małe;
31 Karłowice – Rynek – Klecina;
32 Biskupin – pl. Grunwaldzki – Sępolno;
33 Biskupin – Rynek – pl. 1 Maja;

PRZYSTANEK 11 (36)

34 Oporów – Rynek – Kowale;
35 Gaj – Dworzec Główny – Tarnogaj (po wyłączeniu z ruchu pętli na Gaju: ŚlęŜna – Dworzec
Główny – Tarnogaj).
Układ ten utrzymywał się bez zmian do połowy lat
siedemdziesiątych. W połowie lat siedemdziesiątych pojawiają się zmiany:
- nocne 0 zaczyna kursować trasą zmienioną w
stosunku do linii dziennej: przez Chrobrego zamiast przez Pomorską;
- powstaje trzecia linia w relacji północ – południe:
36 łącząca Osobowice z Grabiszynkiem;
- w związku z likwidacją końcówki przy Dworcu
Głównym zmienia się trasa linii 35: zostaje ona
przedłuŜona przez Dąbrowskiego i Krasińskiego
do obecnego pl. Społecznego;
- po usunięciu tramwajów z Rynku zostają skorygowane trasy linii przebiegających tamtędy
(przenoszą się one na nową ulicę Kazimierza
Wielkiego);
- dowozowe linie 32 i 35 zostają przekształcone w
przelotowe po trasach toŜsamych z 9 i 2;
- na pewien czas (w związku z likwidacją pętli na
pl. 1 Maja) zawieszona zostaje linia 33.
Największą rewelacją było zaś pojawienie się autobusów nocnych (a właściwie mikrobusów). Do roku 1982 utworzono 7 linii nocnych obsługujących
przede wszystkim osiedla peryferyjne, które nie posiadały komunikacji tramwajowej. Tworząc sieć
nocnych linii autobusowych przyjęto rozsądnie, Ŝe
powinny się zbiegać we wspólnym punkcie pozwalającym na przesiadki. Na węzeł wybrano Dworzec
Główny – miejsce w centrum miasta obsługiwane
przez wiele nocnych linii tramwajowych i cel podróŜy licznych pasaŜerów. Nocne autobusy otrzymały
numery powyŜej dwustu. Do końca lat 70. utworzono pierwsze 4 linie:
201 przez Wyszyńskiego na Zakrzów;
202 przez Robotniczą na Nowy Dwór;
203 zastępującą zawieszoną 33 na trasie Biskupin
– pl. 1 Maja (jako jedyny nocny autobus omijała
Dworzec Główny); przed rokiem 1982 została
zlikwidowana;
204 przez Wojszyce i Ołtaszyn na Borek.
Na początku lat osiemdziesiątych zaś uruchomiono kolejne 3:
205 przez Legnicką na Pracze Odrzańskie;
206 przez Wyszyńskiego na RóŜankę;
207 przez Krakowską na Brochów.
Druga połowa lat osiemdziesiątych to okres dynamicznej rozbudowy miasta i rozwoju sieci komunikacyjnej. WiąŜe się z tym dalszy rozwój linii nocnych. Wśród linii tramwajowych zmiany są niewielkie i obejmują: odwieszenie 33 (na skorygowanej
trasie Biskupin – Dworzec Główny – Pilczyce, z
kursami do Leśnicy); utworzenie uzupełniającej system linii 37, która połączyła Borek z Pilczycami nieco okręŜną trasą przez Dworzec Główny, Pułaskiego i Kazimierza Wielkiego; wydłuŜenie 31 do Poświętnego (związane z przedłuŜeniem tam torowiska) oraz zmianę numeru nocnego 0 na 40. Większe zmiany dotykają linie autobusowe, którym przypada rola obsługi gwałtownie rosnących osiedli na
obrzeŜach miasta.
Powstają nowe linie:
203 przez pl. Grunwaldzki na nowy Zakrzów (ponowne obsadzenie numeru);
208 przez Gajowice, Muchobór Mały, Nowy Dwór,
Kuźniki na Jarnołtów;
209 przez pl. Grunwaldzki, Kowale na Wojnów.
Kilka linii zmienia teŜ trasy:
201 w drodze z Zakrzowa zwiedza nowe osiedle na

Zgorzelisku;
205 odwiedza północną część Szczepina i Popowic;
206 po okrąŜeniu RóŜanki jedzie do szpitala wojewódzkiego przy Kamieńskiego.
Kolejne zmiany następują juŜ w latach dziewięćdziesiątych. Część kursów linii 202 zostaje przedłuŜona z Nowego Dworu (gdzie w międzyczasie
zmienia się jej przebieg w związku z budową pętli
autobusowej na osiedlu) na Muchobór Wielki.
Zmieniony zostaje przebieg linii 207, która zamiast
dublować tramwaj na trasie na KsięŜe Małe zostaje
skierowana przez Borowską, Armii Krajowej i Tarnogajską. Zmienia się takŜe przebieg linii 30, która
zaczyna nareszcie „nawiedzać” rejon Dworca
Głównego – zostaje skierowana przez Krupniczą,
Sądową, Piłsudskiego, Małachowskiego, Pułaskiego, Kościuszki, zamiast, jak dotychczas, jeździć
przez Kazimierza Wielkiego. Zostaje utworzona linia 210, która dociera na Nowy Dwór przez Muchobór Wielki – w miejsce dotychczasowych wybranych kursów 202.
Linia 205 zaczyna odwiedzać Kozanów (jej trasa
w rejonie osiedla ulega drobnym wahaniom). Wiosną 1994 roku przystanek końcowy nocnych autobusów przenosi się z placu przed Dworcem Głównym na Dworzec PKS. W starej lokalizacji pozostaje tylko 205, która do pozostałych nocek dołącza
kilka miesięcy później – 1 lipca, gdy PKP wypowiada umowę na korzystanie przez komunikację miejską z dawnej pętli przy dworcu.
1 lipca 1995 zostaje uporządkowana komunikacja
nocna w rejonie Psiego Pola. Dotychczasowa linia
203 zmienia numer na 201 i obsługuje od tej chwili
zarówno nową jak i starą część Zakrzowa, a częścią kursów podjeŜdŜa teŜ na Pawłowice. Dotychczasowe 201 dostaje natomiast numer 231 i obsługuje wyłącznie Zgorzelisko. Dziwne kombinacje z
numerami zwiastują coś, z czego niewielu wtedy
jeszcze zdaje sobie sprawę, a o czym niŜej.
Po tych zmianach zostaje ukształtowany „klasyczny” współczesny układ linii nocnych. Siedem z
dziesięciu linii autobusowych jest obsługiwanych
pojedynczym autobusem, a nowodworskie linie
202, 208 i 210 – dwoma wozami (z dość pokrętnym
systemem podmian). Linie tramwajowe 32, 33, 35,
36 i 37 obsługiwane są równieŜ pojedynczymi
tramwajami, zaś na 30, 31, 34, 40L i 40P kursują
po dwie brygady. Tabor to solowe 105Na na nockach obsługiwanych przez zajezdnie 1, 2 i 6 oraz
102Na na liniach obsługiwanych przez zajezdnię
Borek. Linie autobusowe obsługiwane są taborem
solowym (L11.2, M11, a później teŜ 120M) lub krótszym (do połowy lat 90. na kilku z nich kursują mikrobusy Asia, a od roku 2002 na 206 i 209 moŜna
spotkać Jelcze M101I).
Początkowo wszystkie linie nocne wyjeŜdŜały z
zajezdni wprost na trasę. Prawdopodobnie na początku lat dziewięćdziesiątych wprowadzono udoskonalenie polegające na tym, Ŝe wyjeŜdŜają one z
linii dziennych (wozy obsługujące linie nocne na
trasy wyjeŜdŜają z reguły około godziny 20). „Klasyczny” przydział nocnych linii tramwajowych do zajezdni wraz z typowym przydziałem ich linii wyjazdowych przedstawia poniŜsza tabelka:
linia

liczba
brygad

zajezdnia

30 1. Gaj
31 4. Borek
32 1. Gaj
33 6. Dąbie

2
2
1
1

linia „wyjazdowa”
5
17
9
4

34 2. Ołbin
2
11
35 6. Dąbie
1
4
36 4. Borek
1
24
37 4. Borek
1
22
40L 2. Ołbin
2
1
40P 6. Dąbie
2
1
Łączne uruchomienie to jedenaście wozów
105Na, cztery 102Na i dziewięć autobusów.
Od września 1996 linia 206 wykonuje kilka podjazdów na ul. Obornicką, głównie w celu przewiezienia kierowców ze znajdującej się tam zajezdni
autobusowej. W maju 1997 ponownie zmienia się
lokalizacja końcowego przystanku nocnych autobusów w rejonie Dworca Głównego. PKS idzie w ślady
PKP i wymawia umowę na korzystanie przez autobusy MPK ze stanowiska na dworcu autobusowym.
Nowe przystanki końcowe zostają zlokalizowane na
ul. Suchej, a od marca 2000 linie 204 i 207 przestają zajeŜdŜać na Suchą i przenoszą się na przystanek przy ul. Bogusławskiego. Po powodzi tysiąclecia w 1997 roku na dłuŜszy czas zostaje zawieszona komunikacja tramwajowa na Kowale. Z tej okazji
zmieniona zostaje trasa linii 231, która zamiast
przez Kromera i Krzywoustego, jedzie przez Toruńską, Kwidzyńską, Działdowską i Kowalską – w ten
sposób nocną komunikację otrzymuje północna
część Kowal, nie posiadająca wtedy jeszcze komunikacji dziennej. Pod koniec 1997 roku pojawia się
nowe udoskonalenie rozkładów jazdy tramwajów
nocnych. W porze największego zapotrzebowania
(tj. do północy) zostają uruchomione dodatkowe
kursy. Nazywane w środowisku miłośniczym „bonusami” kursy wykonywane są przez zjeŜdŜające brygady linii dziennych. Autobusy tychŜe wykonują dodatkowy jeden–dwa kursy na nockach. Dodatkowo
pozwala to na poprawienie wieczornych rozkładów
dziennych linii przez dodanie kilku kursów w kierunku pętli odległych od zajezdni. Dodatkowe kursy
wyglądają następującą:
linia „wyjazdowa”
31 4. Borek
1
7
32 1. Gaj
1
9
34 4. Borek
2
4 lub 11
36 4. Borek
1
20
Wszystkie „bonusowe” brygady obsługiwane
są wozami generacji 102Na z wyjątkiem brygady 32/9, która jest jedyną nocką obsługiwana składem.
linia

zajezdnia

liczba
brygad

Osobną kwestią jest wzmocnienie linii 33 i 35,
które realizowane jest nie wozami zjeŜdŜającymi z
linii dziennych, a stodwójką obsługującą nocną rezerwę – pierwotnie wyjeŜdŜała ona z zajezdni jako
22, ale dość szybko uległo to zmianie i obecnie wyjeŜdŜa jako 2, przebiera się na Biskupinie w 10, wykonuje kurs na Leśnicę, skąd wraca jako 33, na Biskupinie przebiera się na 35, wykonuje pełen kurs
na Tarnogaj i drugi skrócony do pl. Dominikańskiego. Tam rozpoczyna słuŜbę jako rezerwa stacjonująca na pl. Społecznym. Brygada ta obsługiwana
jest przez zajezdnię 4. Borek wozem generacji
102Na. Początkowo przez kilka lat był to jeden z
dwóch wrocławskich „wahadłowców” (G-089 lub G090).
6 lutego 2001 r. następuje kolejna powaŜna
zmiana w nocnej komunikacji tramwajowej. W
związku z narastającymi problemami taborowymi
MPK, podjęta zostaje decyzja o wycofaniu kursujących na liniach nocnych wagonów 105Na solo –
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zostają one spięte w składy i zasilają linie dzienne.
Wszystkie linie nocne od tej chwili obsługiwane są
przez zajezdnię 4. Borek wagonami 102Na (jedyną
stopiątkową nocką pozostaje wykonujące jeden
kurs 32/9). Pociąga to za sobą zmiany wyjazdów i
zjazdów, które w najdłuŜej trwającym układzie wyglądały następująco:
linia

liczba
brygad

zajezdnia

30 4. Borek
31 4. Borek
32 4. Borek
33 4. Borek
34 4. Borek
35 4. Borek
36 4. Borek
37 4. Borek
40L 4. Borek
40P 4. Borek

2
2
1
1
2
1
1
1
2
2

linia „wyjazdowa”
3, 5
17
9
2
4, 11
2
24
22
2, 7
0P, 7

Przy okazji zwiększeniu uległa liczba kursów w
dni wolne – w miejsce „bonusowego” składu na 32
wyjeŜdŜa wtedy kursująca całą noc stodwójka.
Wzmacnia ona do wczesnych godzin porannych linię 32, a następnie przejeŜdŜa przy Dworcu Głównym na 34. Drugim wzmocnieniem jest jeszcze jedna „bonusowa” brygada na linii 33 – jadąca wariantową trasą z Sępolna i wyjeŜdŜająca z 17. Po wykonaniu jednego kursu na 33 zjeŜdŜa do zajezdni
jako 37.
23 czerwca 2001 r. powstaje 11. nocna linia autobusowa. Oznaczona numerem 235 jedzie na Kozanów, wzmacniając tam 205. Po drodze odwiedza
jeszcze Gądów Mały, posiadający do tej pory tylko
komunikację tramwajową po północnej stronie
osiedla. Zmieniona zostaje trasa linii 209, która zamiast dublować tramwaj na Kwidzyńskiej, odjeŜdŜa
pod C.H. Korona i obsługuje północną część Kowal
w miejsce 231, która wróciła na swoją dotychczasową trasę. Od grudnia 2002 linia 207 wykonuje 2
kursy wydłuŜone do Bieńkowic, a takŜe w dwóch
kursach podjeŜdŜa pod zajezdnię przy ul. Tyskiej,
gdzie wprawdzie nie stacjonują juŜ Ŝadne autobusy
MPK, ale przy której ciągle znajduje się hotel robotniczy przedsiębiorstwa.
W połowie lat 90. powstaje projekt, który ma odmienić całość komunikacji nocnej. Reforma zakłada
likwidację jednej z ostatnich w kraju sieci nocnej
komunikacji tramwajowej i zastąpienie jej zreorganizowaną komunikacją autobusową. Argumenty za
taką zmianą są czysto ekonomiczne – utrzymanie w
gotowości jednego tylko rodzaju trakcji jest tańsze
niŜ obu, a przy niskich przebiegach linii nocnych nie
równowaŜą ich niŜsze koszty eksploatacyjne tramwajów. Poza tym umiejętnie zaprojektowana sieć
komunikacji autobusowej pozwoli na ograniczenie
wykonywanych wozokilometrów bez eliminacji jakichkolwiek relacji. Dodatkowym argumentem jest
moŜliwość wykonywania nocnych remontów torowisk i trakcji bez dokuczliwych objazdów. Projekt
gotowy do wprowadzenia był juŜ pod koniec 1996
roku i praktycznie wszystkie zmiany w trasach nocnych linii autobusowych, które pojawiały się od tamtego czasu, są w mniejszym lub większym stopniu
oparte na nim. Mimo to nie doczekał się wprowadzenia w Ŝycie przez ponad 6 lat. Przyczyną jest
dość skuteczne bronienie się przed takimi zmianami ze strony MPK, a w szczególności tamtejszych
związków zawodowych. Trudno się dziwić: wraz z
likwidacją nocnej komunikacji tramwajowej spadnie
zatrudnienie motorniczych. Czasy jednak się zmie-
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niają i ostatnio przewoźnik zaczął wykazywać pozytywne nastawienie do projektowanej reformy. Nagłą
zmianę zdania zawdzięczamy narastającym brakom taborowym w komunikacji tramwajowej. Od
dłuŜszego juŜ czasu nie zakupiono Ŝadnego nowego tramwaju, a część wozów nie nadaje się juŜ do
remontów i zostaje kasowana. Przywrócenie dotychczasowych wozów szkoleniowych do ruchu liniowego nie rozwiązuje problemu, podobnie jak
zmiany w obsadzie linii nocnych (likwidacja solówek). Kwestię nadmiarowych motorowych rozwiązano w najprostszy sposób: szkoląc ich na kierowców – tych w końcu będzie potrzeba więcej. Ostateczny termin wprowadzenia reformy ciągle nie jest
znany, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, Ŝe moŜe to nastąpić lada dzień.
Oryginalny projekt z 1996 roku, który prawdopodobnie poddano tylko niewielkim korektom, zakłada
zastąpienie obecnego układu czternastoma liniami
autobusowymi o numerach 201–206, 210, 220,
231–236. Z tego linie 205, 206, 235 i 236 miałyby
być liniami jednokierunkowymi, zmieniającymi numer po kaŜdym kursie, więc efektywnie linii byłoby
12 (w porównaniu z obecnymi 21). Spory spadek
liczby linii osiągnięto dwoma sposobami. Po pierwsze: zamiast linii kończących bieg na węźle przesiadkowym wprowadzono linie przelotowe (jedynie
dwie linie będą miały przystanek końcowy przy
dworcu), co juŜ pozwala na zmniejszenie liczby linii
o 4 i pół. Następne 4 i pół linii ubyło dzięki optymalizacji układu polegającej na wyeliminowaniu linii dublujących się. Przy okazji dzięki zastąpieniu tramwajów autobusami przedłuŜono kilka linii w głąb
osiedli, tam, gdzie nie dociera trakcja szynowa: na
Klecinę, Oporów, Partynice i Bartoszowice. Wedle
projektu nowe linie nocne mają kursować następującymi trasami:
201 z Zakrzowa pojechałoby dotychczasową trasą
do Dworca Głównego, a następnie przez Piłsudskiego i Grabiszyńską na Oporów (z przystankiem końcowym na pętli przy alei Piastów);
202 z Kleciny (pętla przy Piernikowej) pojechałoby
przez Krzycką i Powstańców Śląskich do
Dworca Głównego i dalej obecną trasą 206 (z
przejazdem przez Czajkowskiego zamiast
Boya-śeleńskiego) do RóŜanki, skąd dotarłoby
na Osobowice;
203 z Brochowa pojechałoby trasą zbliŜoną do
obecnego 207 (zamiast prosto przez Borowską, wykonując rundę przez Kamienną, Gajową
i Glinianą) do Dworca Głównego, a następnie
przez pl. Dominikański, Kazimierza Wielkiego,
pl. 1 Maja, Legnicką do Gądowa, objechało tam
osiedle (tak jak obecnie 235) i dojechało do pętli na Pilczycach przy ul. Górniczej;
204 od Dworca Głównego pojechałoby obecną trasą 202 do Nowego Dworu, skąd przez Chociebuską, Hermanowską i Metalowców dotarłoby
do Pilczyc. Dalej pojechałoby na Kozanów
obecną trasą 235;
205 pojechałoby z Pracz Odrzańskich swoją obecną trasą do Dworca Głównego, po czym przez
Kościuszki udałoby się na KsięŜe Małe. W
przeciwnym kierunku kursowałoby analogiczną
trasą jako 235;
206 pojechałoby z Jarnołtowa obecną trasą 208
(pomijając Kuźniki) do Nowego Dworu i dalej
do Dworca Głównego trasą 210 (a więc przez
Muchobór Wielki), skąd przez ŚlęŜną skierowałoby się na Partynice (pętla przy Wojszyckiej);
w przeciwnym kierunku kursowałoby analogiczną trasą jako 236;
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210 zastąpiłoby obecne 40P, kursując na trasie
okólnej wokół centrum miasta; przystanek końcowy zamiast na pl. Grunwaldzkim miałoby
przy Suchej i zamiast przez Chrobrego kursowałoby przez Pomorską i pl. Staszica;
220 zastąpiłoby 40L i kursowało na analogicznej
trasie przeciwbieŜnej do 210;
231 pojechałoby obecną trasą ze Zgorzeliska w kierunku Dworca Głównego; po drodze zaliczyłoby
Kowale (przejazd przez Kowalską, Działdowską, Kwidzyńską i Toruńską, tak jak po powodzi) oraz Jedności Narodowej i Piasek; od
dworca pojechałoby obecną trasą 204 na Borek;
232 wyruszyłoby z Nowego Dworu, po okrąŜeniu
którego Rogowską skierowałoby się Klecińską,
Hallera i Powstańców Śląskich do Dworca
Głównego; stamtąd pojechałoby przez pl. Dominikański, Kazimierza Wielkiego, Nowy Świat,
Most Uniwersytecki i dalej na Poświętne trasą
31; po drodze zaliczałoby wjazd kieszeniowy
pod szpital wojewódzki przy Kamieńskiego, a
częścią kursów nawiedzałoby takŜe Lipę Piotrowską (jak obecnie 206);
233 pojechałoby obecną trasą 33 z Leśnicy do Bartoszowic;
234 od Dworca Głównego pojechałoby obecną trasą 209 do pl. Grunwaldzkiego, skąd przez RóŜyckiego, Paderewskiego i Mickiewicza skierowałoby się do pętli na Sępolnie; stamtąd dotarłoby do Swojczyc i dalej na Wojnów ponownie
trasą 209.
Kombinacje ze zmienianiem numeru linii 205/235
i 206/236 po kaŜdym kursie związane są z ich
przebiegiem w rejonie Dworca Głównego – w ten
sposób unika się sytuacji, gdy z tego samego przystanku odjeŜdŜają autobusy tej samej linii jadące w
obu kierunkach.
To, czy zespół szykujący reformę komunikacji
nocnej stworzy tylko nowe rozkłady jazdy dla istniejącego projektu, czy zechce go wywrócić do góry
nogami, okaŜe się niestety dopiero, gdy nadejdzie
czas wprowadzania reformy w Ŝycie. Póki co, prace
zespołu utrzymywane są w ścisłej tajemnicy...
Chętnych do uwiecznienia jednych z ostatnich w
kraju nocnych linii tramwajowych zapraszam do
Wrocławia dopóty jeszcze nie jest za późno.
Paweł Więcek
Wrocław

Dziwy made by Protram
Zgodnie z obietnicą z 29. numeru „Przystanku”
przeprowadziłem małe śledztwo na temat niestandardowych elementów wyposaŜenia tramwajów,
które Protram raczył zamontować w ostatnim czasie
we wrocławskich stopiątkach. Oto, czego się dowiedziałem.
Połówkowy odbierak Stemmann Fb700, taki sam
jak w „bulwach”, został przy okazji NG składu
2440+2439 zamontowany na dachu pierwszego
wozu z inicjatywy producenta pantografu. Zaoferował on ową połówkę za jedyne 4000 PLN, by MPK
sprawdziło, jak taki odbierak będzie się sprawował
we wrocławskich warunkach. Obecnie jest on testowany i w razie pozytywnych wyników pantografy
te będą montowane we wszystkich składach przechodzących naprawy główne.
Klimatyzacja kabiny motorniczego w wozie
105Na 2404 była natomiast pomysłem MPK. W
styczniu warsztatom z ul. Legnickiej zlecono wyko-
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nanie takiej instalacji. W ramach modernizacji zamontowano klimatyzator produkcji Protramu, co
niestety wpłynęło na dość toporny wygląd unowocześnionego tramwaju. Ponadto z kabiny wymontowano wszystkie grzałki, a okna pozbawiono moŜliwości otwierania poprzez usunięcie gałek. W lutym
rozpoczął się okres próbny, przynosząc serię awarii. Po pewnych przeróbkach system zaczął działać
poprawnie, jednak nie spełnił oczekiwań MPK. JuŜ
w kwietniu klimatyzację zdemontowano, a doświadczalny zestaw nie róŜni się obecnie niczym od
swych kolegów po NG.
Na temat przyczyn wymontowania ze składu
2368+2367 systemu audiowizualnej informacji pasaŜerskiej (podobnej do tej znanej ze stoszesnastek – systemu BUSE) nie udało mi się, niestety,
niczego dowiedzieć. Nowością natomiast okazała
się zmiana producenta drzwi odskokowych oraz
mechanizmów drzwiowych systemu IFE. Zrezygnowano z usług firm zachodnich na rzecz polskiego wytwórcy – firmy Stolorz. Nowe płaty drzwiowe
są juŜ eksploatowane we wspomnianym składzie
2440+2439.
To jednak nie koniec nowości. Obecnie jazdy
próbne przechodzi pierwszy we Wrocławiu skład
105Na+105NaD 2552+2553. Ponadto w ofercie
Protramu znalazły się tajemnicze tramwaje, które
mają być montowane przez zakład remontowy od
podstaw. Biorąc pod uwagę zainteresowanie MPK
Wrocław nowinkami na szynach i podejście do zakupu nowego taboru, moŜna się prędzej spodziewać „bulw” made by Protram niŜ jakichkolwiek
tramwajów niskopodłogowych. CóŜ, poŜyjemy –
zobaczymy.
Wojciech Gąsior
Listy do redakcji

PKM-owskie ikarusy
Drodzy Czytelnicy, z duŜym zainteresowaniem
przeczytałem artykuł kolegi Jakuba Jackiewicza
opisujący Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Katowice Sp. z o.o., które jest jednym z większych
przewoźników komunalnych Górnego Śląska. Artykuł umieszczony został w numerach 31. i 32. czasopisma. Chciałbym jednak sprostować kilka informacji podanych przez Autora.
Po pierwsze, w artykule przeczytać moŜna, Ŝe
PKM Katowice dysponuje czterema egzemplarzami
autobusu Ikarus 280.261 – są to rzekomo autobusy
o numerach 1612, 1614, 1621 i 1622. Owszem, jest
zgodne z prawdą, iŜ autobusy te są złoŜone w 1992
roku w Mikołowie, jednak nie mają one oznaczenia
280.261! Kwestię oznaczeń składaków z 1992 roku
opisywałem juŜ na łamach „Przystanku” i nie chcę
się powtarzać – generalnie wymienione autobusy
powinno się oznaczać symbolem 280.26.
Po wtóre, autobusy o numerach 080–085 to Ikarusy 280.70E, a nie, jak podaje autor, 280.70B. Nie
jest teŜ prawdą, iŜ oznaczenie literowe związane
jest z rodzajem skrzyni biegów, bowiem autobusy
innego śląskiego przewoźnika, PKM Bytom, o numerach 7201–7204, tego samego typu, ale wyposaŜone w manualną skrzynię sześciobiegową, równieŜ oznaczone są symbolem 280.70E.
Po trzecie – tutaj duŜe słowa uznania dla autora
za podanie interesującego szczegółu – błędna informacja podana została w sprawie autobusu 4250.
Rzeczywiście, autobus ten przez długi czas jeździł
liniowo z powiększoną kabiną i fotelem instruktora,
lecz kabina owa nie sięgała, jak podaje Autor, aŜ do

środkowych drzwi. Dość często jeździłem tym autobusem na studia, więc pamiętam doskonale ową
powiększoną kabinę. Obejmowała ona tylko jedno a
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nie dwa okna. Zresztą, gdy ostatni raz widziałem
4250 (około trzech tygodni temu), wciąŜ na suficie
widniała ciemna smuga w miejscu dawnej ścianki
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Częstochowa
Linie
! Z dniem 01.07. MPK wprowadzi kolejne zmiany
tras autobusowych. Czytelnicy, podobnie jak
mieszkańcy podjasnogórskiego grodu, mają juŜ zapewne dość ciągłych zmian. Ograniczymy się tym
razem do podania nowego przebiegu tras (podkreślono fragmenty, które uległy zmianie) oraz kilku
ciekawostek, uciekając od kolejnej porcji komentarzy. Zmianie ulegną trasy linii 16, 18, 19, 29, 35, a
podmiejską linię 50, której obsługę przejmie prawdopodobnie częstochowski PKS, zastąpi miejska
36. Oto przebiegi tras:
16 Kukuczki – Sosabowskiego – Fieldorfa „Nila” –
Dekabrystów – Okulickiego – SzajnowiczaIwanowa – Popiełuszki – Pułaskiego – Sobieskiego – Orzechowskiego (Dw. PKP/PKS);
18 Bursztynowa – Turystyczna – Mirowska – Morenowa – Komornicka – Srebrna – Mirowska –
aleja NMP – Pułaskiego – 7 Kamienic – Kordeckiego – Św. Jadwigi – Cmentarz św. Rocha;
19 Grabówka – Św. Rocha – rynek Wieluński – al.
Jana Pawła II – Popiełuszki – aleja NMP – Nowowiejskiego (powrót Śląską) – Korczaka –
aleja Boh. Monte Cassino – Piastowska – Sabinowska – Jagiellońska – Orkana – aleja 11
Listopada – Jesienna – Rakowska – Limanowskiego – Okrzei – Łukasińskiego – aleja Pokoju
– Kucelin (szpital);
29 Fieldorfa „Nila” – aleja Wyzwolenia – Sosabowskiego – Michałowskiego – aleja Wyzwolenia – Kiedrzyńska – Dekabrystów – Okulickiego
– Nowobialska – Parkitka (szpital) – Nowobialska – Św. Krzysztofa – Św. Rocha – Grabówka;
35 Jesienna – Rakowska – Limanowskiego –
Okrzei – Łukasińskiego – aleja Pokoju – aleja
Wojska Polskiego – Legionów (gazownia);
36 Sejmowa (tymczasowo: Kiedrzyn) – Ludowa –
Kisielewskiego – Obrońców Westerplatte –
Szajnowicza-Iwanowa – Popiełuszki – aleja
NMP – Nowowiejskiego (powrót Śląską) – Korczaka – aleja Boh. Monte Cassino – Dworzec
PKP Stradom.
Linia 50 była jedną z najdłuŜszych i jednocześnie
najrzadziej się zatrzymujących linii MPK – na terenie miasta jako jedyna pomijała przystanki i to w
duŜej ilości. NajdłuŜszy odstęp między przystankami miał miejsce na granicy miasta, skąd do przystanku w Białej Górnej autobus jechał bez zatrzymywania przez 4 km. Trasę o długości 23,4 km pokonywał w 45 minut i czynił to zaledwie osiem razy
na dobę. Uczestniczył teŜ w skandalu obyczajowym
– w wyniku błędów w wydruku rozkłady przystankowe sugerowały skrócenie czasu przejazdu w niedziele do... 2 minut, co spotkało się ze szczególnym
uznaniem „Gazety Wyborczej” i... „Hustlera”. Linia
19, której trasa wije się po całym mieście przez
prawie okrągłą godzinę, po raz kolejny zostanie
wydłuŜona. Linia 29 będzie pierwszą (przynajmniej
w okresie obejmowanym pamięcią niŜej podpisanego), która w celu obsłuŜenia przystanku będącego
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dla innych linii krańcowym (przy szpitalu na Parkitce), dojedzie tam i wróci tym samym odcinkiem, zatrzymując się w obu kierunkach na tych samych
przystankach. Nie uwzględniono tu wjazdu linii 68 w
pętlę w Borku, gdzie jednak nie napotyka ona przystanków na króciutkiej (200 m) trasie wjazdu. Określenie „gazownia” nowej pętli linii 35 nie dotyczy pętli linii 11 przy byłej gazowni (obecnie pętla Koksownia III), lecz zakładu gazowniczego, do którego
pasaŜerowie tej linii dojeŜdŜają z rachunkami za
gaz. Linia 16 będzie pierwszą linią miejską (od czasu ponownego wydłuŜenia w styczniu 1991 roku linii 63 do Blachowni oraz przeniesieniu kilka lat
wcześniej linii 22 pod dworzec PKP Stradom) zakręcającą w pobliŜu dworców PKP i PKS.
Rafał Lamch

Elbląg
Tabor
T Na zasłuŜony odpoczynek, na razie w charakterze dawcy części, odjechały najstarsze osiemsetpiątki 039 i 040. Tym samym ilość czynnych polskich wagonów zmalała do 21.
T Przy okazji remontu 805Na-055 dostał nowe
przednie światła. Na mieście moŜemy zatem zobaczyć wagon wytrzeszczający „patrzałki” jak jego
bracia w Toruniu i Wrocławiu.
Rozmaitości
T 25.05. odbył się zorganizowany przez Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej Vetra z Gdyni przejazd składem historycznym 5N+5ND 012+154. Dopiero na okoliczność tego przejazdu wagon silnikowy został wyposaŜony w nadajnik do sterowania
bombardierowskich zwrotnic. Nadajnik taki musi
posiadać kaŜdy jeŜdŜący liniowo wóz, choć nowoczesne zwrotnice są na razie tylko dwie – na obu
końcach nowej trasy płk. Dąbka. W godzinach
9:40–14:40 dwudziestu pięciu uczestników objechało całą elbląską sieć w następującej kolejności: Zajezdnia – Browarna – Obrońców Pokoju (nieuŜywana liniowo pętla) – Browarna – Saperów (tor wewnętrzny) – Marymoncka (wjazd na duŜe Ŝeberko)
– Druska (wjazd na Ŝeberko) – Królewiecka – płk.
Dąbka – Ogólna (tor wewnętrzny + wjazd na Ŝeberko) – płk. Dąbka – Królewiecka – nieuŜywany liniowo łuk na skrzyŜowaniu Królewiecka/Robotnicza –
Browarna – Obrońców Pokoju – Ogólna – Obrońców Pokoju – Browarna – Zajezdnia. Trasa obfitowała w fotostopy w róŜnych ciekawych miejscach
tego pięknego miasta. Tradycyjnego zatrzymania
nie było, jednak nie obyło się bez drobnych kłopotów z pantografem podczas manewrów na Ŝeberku
pętli Marymoncka. Bardzo oryginalny był sposób
zapłaty za uczestnictwo w imprezie. NaleŜało bowiem przekazać organizatorowi jedno zrobione
podczas imprezy zdjęcie.
Jarosław Girstun, Jacek Kalicki

Gdańsk
Linie
A W dniach 24 i 25 maja, z powodu remontu drogi krajowej nr 1 na odcinku Gdańsk Święty Wojciech – Pruszcz Gdański, linie autobusowe 50, 207,
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kabiny.

Bartosz Mazur

ś w i a t a
232, N5 oraz prywatni przewoźnicy zmuszeni byli
korzystać z prawie 9-kilometrowego objazdu wiodącego przez Maćkowy, Straszyn, Rotmankę. śeby
pasaŜerowie mieszkający wzdłuŜ trasy objazdu nie
mieli za dobrze, nie obowiązywały na niej Ŝadne
przystanki.
A RównieŜ linia 138 korzystała w miniony weekend z objazdu. Powodem był remont przejazdu kolejowego w ulicy Ku Ujściu. Trasa objazdu została
wyznaczona ulicami: Bajki – Sucharskiego – Chemików. Na trasie objazdu obowiązywały przystanki
linii 106. Ciąg dalszy objazdów miał miejsce 31.05 i
01.06.
A Została uruchomiona nowa linia sezonowa 622
na trasie: Wrzeszcz PKP – al. Grunwaldzka –
Obrońców WybrzeŜa – Spacerowa – Oliwa Zoo.
Autobusy kursują w dni świąteczne co godzinę. Linia kursować będzie do 30 września. Jako Ŝe nie
ma nic za darmo, nie zobaczymy juŜ linii sezonowej
648 (Brzeźno PlaŜa – Oliwa Zoo).
A Linia sezonowa 644 została przenumerowana
na przyspieszoną 222. Związane to jest z planem
utrzymywania tej linii przez cały rok.
Wojciech Lemański

Głowno
Rozmaitości
A MZK Głowno naleŜy do najmniejszych przedsiębiorstw komunikacji miejskiej w Polsce. Firma
posiada jeden, prawie 20-letni (pomarańczowy) autobus Autosan H9-35, który codziennie odbywa na
tej samej trasie 9 kursów (rano i popołudniu). Pojazd obsługuje jeden kierowca, który jest równocześnie kasjerem i mechanikiem. Bilety normalne kosztują w Głownie 1,50 zł, a ulgowe 80 groszy i tych
sprzedaje się najwięcej, gdyŜ pasaŜerami starego
autobusu są przede wszystkim uczniowie, emeryci i
renciści. Roczne utrzymanie komunikacji w Głownie
kosztuje około 115 tys. złotych. Obecnie Rada
Miejska obraduje nad wprowadzeniem podwyŜki
cen biletów, która z jednej strony mogłaby sfinansować konieczny remont kapitalny zastępczego autobusu, natomiast z drugiej strony istnieje realna
obawa dalszego spadku popularności komunikacji
miejskiej w miasteczku. A jeszcze nie tak dawno w
Głownie, zamieszkiwanym przez 16 tys. osób, były
dwie linie komunikacyjne, które obsługiwały cztery
autobusy...
InfoBus, http://www.infobus.com.pl/

Gniezno
Tabor
A Pod koniec kwietnia MPK Gniezno zakupiło 4
nowe, średniopodłogowe autobusy miejskie Mercedes Benz O.345 Conecto. Pojazdy otrzymały ciemnozielone barwy i moŜna je spotkać m.in. na linii 17.
Najnowsze nabytki gnieźnieńskiego przewoźnika
zostały wyposaŜone w 6-cylindrowe silniki MB
OM457 hLA Euro 3 o mocy 185 kW (250 KM)
współpracujące z automatycznymi, 4-stopniowymi
skrzyniami biegów ZF. Pojemność Conecto wynosi
95 pasaŜerów, w tym 31 na miejscach siedzących.
Obecnie flota MPK Gniezno składa się z 55 auto-
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busów, w tym połowa z nich ma ponad 10 lat. Podobnie jak w większości małych i średnich miast w
Polsce, trzon taboru stanowią wysłuŜone Autosany
H9-35.
InfoBus, http://www.infobus.com.pl/

GOP
Tabor
A W dniach 19–23.05. zaobserwowano w Gliwicach testowy autobus marki Mercedes w kolorze
białym. Obsługiwał w tym czasie linie gliwickiego
PKM-u, m.in. pojawił się na 259 oraz 71.
A Solaris Urbino 12 z tyskiego PKM-u (nr boczny
179) wzbogacił się o niebieskie napisy »Lubię moje
miasto«. Jest to nowość, gdyŜ napisy te do tej pory
zawsze były zielone.
Linie
A Od dnia 01.06. KZK GOP wprowadził zmiany w
komunikacji autobusowej:
- zawieszono kursowanie linii nr: 108, 141, 653,
802, 812, N-1, N-27, N-35;
- zmieniono trasy linii autobusowych nr 70 (skierowanie linii przez Załęską Hałdę z podjazdem pod
szkołę na ul. Bocheńskiego), 72 (objęcie obsługą
przystanku Giszowiec Kolistej), 138 i 238 (wyłączenie z obsługi Piotrowic, skierowanie linii do
Ochojca Górnośląskiego – Centrum Medycznego), 673 (zmiana trasy w Katowicach), 888 (wykonywane będą jedynie kursy wariantowe Katowice Dworzec PKP – Katowice Wita Stwosza);
- uruchomiono nowe linie autobusowe nr 611 (Katowice Dworzec PKP – Piotrowice Pętla – w zamian za linię nr 653. Częstotliwość: w dni robocze
– 30 minut, w wolne – 60 minut), 672 (Katowice
Aleja Korfantego – Murcki Rynek w zamian za linię nr 888. Częstotliwość: w dni robocze w
szczycie – 10/20 minut, w dni wolne – 30 minut) i
linie nocne nr 902, 903 i 904 na terenie Zagłębia;
- wprowadzono korekty godzin odjazdów w celu
synchronizacji na wspólnym odcinku (ul. Kochlowicka) na liniach nr 115, 130, 177, 193, 615, 632;
- w niedziele i święta wprowadzono ograniczenia w
kursowaniu linii nr: 16, 18, 24, 34, 84, 91, 99,
106, 260, 299, 622, 723, 811;
- na czas nieokreślony wprowadzono na linii 830
wakacyjny rozkład jazdy;
- dokonano korekty godzin odjazdów na bezpłatnej
linii S-3.
T Od dnia 01.06. KZK GOP wprowadził następujące zmiany w komunikacji tramwajowej:
- na liniach 6, 16, 20, 24, 27, 28 i 41 wprowadzono
korekty rozkładów jazdy w dni robocze i wolne;
- na liniach 6 i 16 został uruchomiony nowy przystanek Brynów Gawronów w obu kierunkach;
- linia 24 w niedziele i święta do godziny 14 kursować będzie z 60-minutową częstotliwością (poprzednio co 40 minut).
Rozmaitości
T W dniach 30.05.–02.06. przeprowadzono prace
przy podłączaniu drugiego toru w ulicy Gliwickiej w
Katowicach. W czasie trwania robót obowiązywała
następująca organizacja ruchu:
- linia 7 kursowała na trasie Bytom Plac Sikorskiego – Chorzów Batory Zajezdnia z 14-minutową
częstotliwością ruchu, obsługiwana była przez 8
pociągów (701–707 i nocny 711) taborem typu
102N przez ZUTiKT-2 Chorzów;
- linia 36 nie kursowała;
- linia 40 kursowała na trasie Chorzów Rynek –
Chorzów Batory Zajezdnia z 14-minutową częstotliwością ruchu, obsługiwana była przez 6 pociągów (4001–4004 i po podmianach 4005–4006)
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taborem typu 2×105N (pociągi 4001–4004) i
102N (pociągi 4005–4006) przez ZUTiKT-2 Chorzów;
- na trasie Zawodzie Pętla – Katowice Plac Wolności uruchomiono linię 37, która kursowała z 7minutową częstotliwością ruchu i obsługiwana była przez 5 pociągów (371–375) taborem typu
2×105N (w dniach 30–31.05) i 105N (w dniu
01.06.) przez ZKT-3 Bytom;
- pociągi linii 12 i 13 kursy wyjazdowe i zjazdowe
odbywały trasą linii 40 i 6 przez Chorzów Rynek
(zjazd przez Chorzów Metalowców) do Katowic.
Na trasie Katowice Plac Wolności – Chorzów Batory Piekarska uruchomiono autobusową komunikację zastępczą, która kursowała z 7-minutową częstotliwością i obsługiwana była przez 8 autobusów
(w tym nocny) typu C przez PKM Bytom. Za pociąg
linii 36 decyzją KZK GOP komunikacji zastępczej
nie uruchomiono. Od wyjazdu w dniu 02.06. ruch
pociągów linii 7, 36 i 40 na odcinku Katowice Dąbrówki – ZałęŜe (dawny Przejazd Kolejowy) odbywa
się dwoma wyremontowanymi torami. Odcinek jednotorowy i sygnalizacja przekaźnikowa uległy likwidacji.
T W dniu 01.06. przeprowadzono prace przy
wymianie toru między rozjazdami torowymi na Pętli
Słonecznej w Katowicach po wschodniej stronie.
Roboty trwały w godzinach 0:02–11:00. Organizacja ruchu linii 12, 13, 14 i 16 oraz autobusów komunikacji zastępczej była identyczna jak podczas robót w dniu 25.05., za wyjątkiem wyjazdów pociągów
linii 12, który odbył się przez wycofanie z Rynku w
Chorzowie na Plac Hutników pod nadzorem kontrolera.
Marcin Chrost, Jakub Jackiewicz, Maciej Łoś,
Andrzej Soczówka

Gorzów Wielkopolski
Magazyn 995
27.05. Na pętli Silwana około godziny 08:30 wykoleił się skład 105Na 134+133. Zdarzenie było
powaŜne, poniewaŜ tramwaj wyjechał aŜ na chodnik okalający pętlę. Na czas wykolejenia wstrzymano kursowanie linii tramwajowych 1 i 3. Kursowała
tylko 2, a na trasie Zakład Energetyczny (Sikorskiego) – Silwana (Walczaka) uruchomiono komunikację zastępczą – autobus za tramwaj T-1.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
tramwaje
264 Tymbark
eks-Kassel
265 Tymbark
eks-Kassel
Marcin Pejski

szczętnie zniszczony pantograf połówkowy, co
oznacza Ŝe w Grudziądzu przez jakiś czas nie zobaczymy wagonu z takim właśnie pantografem (o
ile MZK w ogóle zdecyduje się na zakup następnego tego typu). Akcja ustawiania wagonu na szynach
rozpoczęła się około godziny 14 i trwała przez kolejne 3. Następnie zdjęto zerwany pantograf i helmut przy pomocy dźwigu samochodowego został
przeciągnięty za zwrotnicę (w tym miejscu rozpoczyna się odcinek dwutorowy) w pobliŜe przystanku
przy ulicy Kraszewskiego. Następnym etapem było
prowizoryczne naprawienie trakcji tramwajowej, aby
moŜna było ściągnąć uwięziony wagon 805Na-43.
Kiedy naprawiono sieć, po godzinie 19 z zajezdni
przy ulicy Dworcowej wyjechał wagon nr 46 z kompletem sprzęgów (wagonów GT6 i 805N nie da się
w Grudziądzu połączyć wykorzystując ich normalne
sprzęgi). Jako ciekawostkę naleŜy dodać, Ŝe
osiemsetpiątka pokonała całą trasę z Dworca na
Strzemięcin jadąc tyłem. Po przyjeździe 46 rozpoczął się ostatni etap operacji. Od strony ulicy Południowej przyjechał uwięziony wagon nr 43. Ponownie przepchnięto (tym razem siłą mięsni ludzkich)
wagon GT6 na odcinek jednotorowy za zwrotnicą,
gdzie połączono go z wagonem nr 43 a wagon nr
46 podłączono do helmuta z przodu i w ten sposób
około godziny 20:30 w kierunku zajezdni odjechał
niezwykle interesujący pociąg tramwajowy
46+72+43. Swoją drogą była to rzadka okazja, aby
zobaczyć w Grudziądzu trójskład. Na czas wypadku
zorganizowano komunikację zastępczą. Linia T obsługiwana była autobusami PR110-207 oraz M120278 i kursowała na odcinku Rządz – Aleje 23.
Stycznia. Linia tramwajowa nr 1 kursowała normalnie z ograniczeniami na czas wyjazdu wagonu nr 46 i zjazdu pociągu 46+72+43, który
przemierzał miasto z minimalną prędkością. Do
przywrócenia normalnego ruchu tramwajowego potrzebne było jeszcze ustawienie nowego słupa
trakcyjnego w miejsce ściętego, jednak w dniu
01.06. tramwajów na linii nr 2 juŜ nie zobaczyliśmy.
Marcin Smoliński

Lublin
Tabor
Tr Do 34. numeru „Przystanku” wkradł się błąd.
Wóz o numerze 822 pomalowano w reklamę Okien
Brokat, a nie – jak omyłkowo podaliśmy – Franke.
Rozmaitości
Tr Na alei Piłsudskiego ustawiono w zeszłym tygodniu drugi w Lublinie betonowy słup wirowy. Nowości to na razie koniec, bo w najbliŜszym czasie
nie zanosi się na kolejne wymiany.
Maciej Zyśko

Grudziądz

Olkusz

Magazyn 995
01.06. Jak co roku z okazji Dnia Dziecka zajezdnia tramwajowa MZK wypuszcza na trasę linii nr 2
dodatkowy tramwaj, który dla dzieci jest bezpłatny.
W tym roku wyjechał GT6-72. Pomalowany w postacie z kreskówek przemierzał linię numer 2 jadąc
przed planowym tramwajem. Między godziną 11 a
12 mknąc odcinkiem jednotorowym od starej pętli
przy ulicy Południowej w kierunku osiedla Strzemięcin uległ wykolejeniu – z szyn wypadł drugi wózek. Wagon zatrzymał się dopiero po około 70 metrach po drodze ścinając jeden słup trakcyjny i zrywając bądź uszkadzając 200 metrów sieci trakcyjnej. W samym helmucie dość znacznie zostało
uszkodzone pudło przy drugim wózku oraz do-

Tabor
A W warsztatach miejscowego PKM-u przeprowadzono juŜ dwunastą naprawę główną autobusu.
Tym razem mechanicy napadli na Jelcza M11 o
numerze 2651 i okradli go między innymi z kremowo-czerwonego malowania oraz pięknych szablonów... Zatem eksterminacja pozostałości WPK Katowice dobiega końca – autobusów w tradycyjnych
barwach pozostało na pewno nie więcej niŜ pięć,
lecz realnie szacować ich liczbę moŜna na trzy lub
nawet jedynie dwie sztuki.
A W Ikarusie 280.26 o numerze 173 wymieniono
fotele pasaŜerskie. Obecnie podróŜni mogą się
płaszczyć na wyrobach firmy Automet.
Bartosz Mazur
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Opole
Rozmaitości
A Jak co roku na przełomie maja i czerwca tak i
teraz Opole stało się stolicą polskiej piosenki. Po
raz pierwszy koncerty plenerowo urządzono na placu Kopernika. W związku z tym dla ruchu kołowego
– w tym i komunikacji miejskiej – zamknięto okoliczne fragmenty ulic: Sienkiewicza, Reymonta i śeromskiego. JeŜdŜące tamtędy linie 1, 2, 3, 6, 10,
12, 13, 15, 16, 17, 21, A i N zostały skierowane objazdami przez ulicę Oleską, śeromskiego, Grunwaldzką (wyjątkowo na ten okres dwukierunkowymi) i Katowicką. 11 od dworca korzystała z analogicznego objazdu, w kierunku przeciwnym jeździła
historyczną trasą 15: z Oleskiej w Armii Ludowej i
Katowicką. Na Grunwaldzkiej urządzono tymczasowe przystanki. Ta zazwyczaj urokliwa, cicha i
spokojna ulica przeŜywała prawdziwe oblęŜenie.
Przypomnijmy, Ŝe liniowo Grunwaldzką nie kursuje
Ŝadna linia. Utrudnienia – a co dla niektórych atrakcje – trwały od czwartku 29.05. do soboty 31.05.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
autobusy
413 malowanie SKOK
miejskie
415 Ŝółte
Opoczno 424 Castorama białe
616 Insan
malowanie miejskie
622 Coty
białe
623 Coty
białe
Marek Drewniak

Poznań
Tabor
T Co parę dni dane jest stanąć na poznańskich
torach przybyszom z Düsseldorfu. Począwszy od
22.05., kiedy nocą przywieziono GT8 eks-2859,
przybywają kolejne takie wozy (27.05. – 2864,
29.05. – 2757). W chwili zamknięcia numeru parkują one na terenie zajezdni Madalińskiego i Forteczna. Rozładunek helmutów odbywa zazwyczaj około
północy przed pętlą Ogrody według następującego
schematu: Nadzór Ruchu zamyka jezdnię ul. Dąbrowskiego w kierunku miasta, na tor w kierunku
pętli podjeŜdŜa laweta z wagonem, który jest ściągany stamtąd przy pomocy wyciągarki i Kruppa.
Rozładunek odbywa się w asyście słuŜb ratowniczych i technicznych, a wagon-przybysz ściągany
jest do zajezdni przy pomocy holownika. Tymczasem, jako prezent dla wszystkich mam, 26.05. zadebiutował GT8-682 (były N-804 z Frankfurtu nad
Menem), a doniosłe to wydarzenie spowodowane
jest niemalŜe cudem, bo jakŜe inaczej nazwać uruchomienie po rocznej przerwie prasy do obręczy kół
w zajezdni Madalińskiego. Wkrótce do 682 dołączą
takŜe GT6-616 i 617, unieruchomione dotąd z tego
samego powodu.
T PowyŜsze, miłe skądinąd wieści, nie cieszą raczej pięciu pozostałych poznańskich stodwójek (w
tym jednej szkoleniowej). Przynajmniej takie zmartwienia nie dotyczą Kanciaka Numer Jeden Na
Świecie, remontowanego w FPS – jego pudło zostanie wkrótce polakierowane.
T 28.05. na linię 12 wyjechał po NG i uboŜszej
wersji modernizacji forteczański skład 276+277. Niczym nie róŜni się od poprzednika (108+109) i podobnie jak on ma stare świetlówki, stare fotele od-

malowane na czerwono i, oczywiście, standardowo
malowanie zakładowe. Do taborowych ciekawostek
naleŜą jeszcze: objawienie się tego samego dnia na
piętnastce głogowskiego składu 210+209 otablicowanego tarczami dachowymi zamiast zielonych
kasetonów oraz dwa dni wcześniej składu 86+85 na
linii 9 jako rezerwy.
T O nowe obręcze kół wzbogacił się GT6-613, a
róŜnicę tę widać, słychać i czuć.
Linie
A Wiosenne objazdy krótsze i dłuŜsze. 31.05. autobusy linii A omijały przez Garbary ulicę Podgórną
zamkniętą z powodu festynu organizowanego tam
przez Kupca Poznańskiego. Trwający od 30.05.
remont pasa nawierzchni ulicy Niestachowskiej
spowodował przesunięcie przystanku Niestachowska do skrzyŜowania z ulicą Św. Wawrzyńca. Stan
taki potrwa najprawdopodobniej dwa tygodnie. Od
01.05. autobusy linii 68 omijają remontowany wiadukt w ciągu ulicy Juraszów przez Lechicką, Rondo
Obornickie i Lutycką. Od poniedziałku 02.06. przez
około tydzień w związku z robotami drogowymi na
ulicy Zawady linie 70, 73, 85 i N37 pojadą trasą objazdową przez Podwale – Zawady – Nowe Zawady
– Smolną i Główną. Uruchomione zostaną przystanki zastępcze.
Magazyn 995
15.05. 35-minutowe wstrzymanie na GTR-ze przy
ul. Polanka narobiła tatra nr 404 jadąca jako 12/6
na os. Sobieskiego. Nawalił w niej układ olejowy.
Na Zawady zepchnął ją skład 310+311 (1/1). Tam
poczekała na serwisantów z HCP.
15.05. Na pl. Wolności wystąpił zanik jazdy w forteczańskim zestawie nr 318+319 (13/2). Po przełączeniach i trwającym przeszło 20 minut wstrzymaniu (utknęło w nim 10 bimb), samodzielnie zjechał
do zajezdni przy ul. Głogowskiej.
15.05. W godzinach 19:08–19:23 zabrakło amperów w sieci trakcyjnej w okolicy stacji PST Kurpińskiego. Awarię usunęli sieciowcy.
16.05. Wieczorem na pętli Budziszyńska wykoleiła się wjeŜdŜająca na wewnętrzny tor 6/6 (skład
232+231). Na krzyŜaku z torów wyskoczył pierwszy
wózek pierwszego wozu. Wagon wstawił na tory
Krupp w przeciągu pół godziny. Dodajmy, Ŝe pantograf znalazł się poza siecią. Po zjeździe do zajezdni okazało się, Ŝe zawiniła pęknięta oś. W trakcie zamknięcia pętli pozostałe tramwaje jeździły do
Junikowa.
17.05. Na przystanku Wrzoska/Szpital MSW zasłabł starszy pasaŜer neoplana nr 1329 (83/5). Miało to miejsce o godzinie 17:31. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, którego lekarz stwierdził
zgon męŜczyzny. Autobus po zabraniu zwłok, czyli
po przeszło godzinie, zjechał do zajezdni celem dezynfekcji.
18.05. O godzinie 23:50 zjeŜdŜający z ronda Kaponiera w kierunku ul. Dworcowej jelczyk nr 1126
(N40/1) został trafiony przez BMW, które następnie
zwiało. Na skutek kolizji zeszło powietrze z przedniego prawego koła i wgięła się osłona przy nim. Na
trasę pomknęła rezerwa, a rzeczony autobus po
godzinie wrócił na linię.
19.05. WjeŜdŜający na pętlę Wilczak holender nr
866 (3/1) wykoleił się aŜ trzema wózkami na uszkodzonej zwrotnicy najazdowej. W tory wjechał o własnych siłach, a następnie czmychnął do zajezdni
przy ul. Gajowej. Pętla była nieprzejezdna przez 20
minut.
20.05. Krótko przed godziną 23 tatra nr 405 (12/7)
skręcała z Mostu Dworcowego w prawo w ul. Roosevelta. Około 120 cm od ostrza iglicy najazdowej
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wykoleiła się druga oś pierwszego wózka. W związku z tym tramwaj lewym przednim naroŜem trzepnął
w skręcającego w drugą stronę helmuta nr 601
(zjeŜdŜał z 11/3). Na skutek kolizji z torów wyskoczyły pierwsze trzy osie niemca. Oba tramwaje w
tory wstawił Krupp. Uszkodzenia moŜna podsumować następująco: wagon nr 405 – przytarte lewe
przednie naroŜe; 601 – przytarty cały lewy bok. Po
chwili oba tramwaje zjechały do swoich zajezdni.
23.05. Na stacji Kurpińskiego skapitulowała
RT6N1-406 mknąca jako 12/7 z os. Sobieskiego.
Awaria układu sterowania spowodowała wstrzymanie od godziny 6:05 do 6:37. Pogotowie techniczne,
po odblokowaniu hamulców, skierowało ją na S1. W
międzyczasie uruchomiono 3 autobusy zastępcze.
23.05. Przeszło pięć godzin później podobne
wstrzymanie zafundowała glizda 105N/2-400 obsługująca 15/5. Na miejsce awarii wybrała sobie
wiadukt nad ul. Poznańską. Po nieudanych próbach
uruchomienia postanowiono ją zepchnąć przy pomocy składu 182+181 (14/3) do zajezdni przy ul.
Głogowskiej.
25.05. Złośliwość układów hydraulicznych w tatrach bywa irytująca. Tym razem padło na wagon nr
401, gdy jako 12/4 pokonywał rondo śegrze. Pęknięty wąŜ olejowy unieruchomił go od 11:35 do
12:01, kiedy to staraniem pogotowia technicznego
zjechał do zajezdni.
29.05. Na rondzie Rataje moŜna było zaobserwować reakcję domino. O godzinie 11:17 jadące od
strony Zamenhofa osobowe audi rozkwasiło sobie
mordkę o tyłek lanosa, którego dodatkowo wepchnęło w kufer neoplana nr 1321 (jadące do
Dworca Rataje 81/2). W autobusie pogięły się tylne
blachy, urwała osłona silnika i uszkodził wąŜ chłodnicy. Po doraźnej naprawie zjechał do zajezdni, a
na trasę wyruszyła rezerwa.
Rozmaitości
! Remont Starołęckiej – 5. Wyremontowany tor
wschodni dochodzi juŜ prawie do pętli Starołęka.
Jak na razie kursuje po nim tylko podbijarka, a
wbrew wcześniejszym informacjom, 24.05. podłączono nowy krzyŜak bocznicy do Stomila. WzdłuŜ
trasy oraz na pętli pojawiają się zarysy wysepek
przystankowych. Mamy nadzieję, Ŝe w kolejnym
numerze będziemy mogli pochwalić się ukończeniem remontu.
! Witryna www poznańskiego MPK wzbogaciła
się o nową podstronę (http://www.mpk.poznan.pl
/form_kont.htm), umoŜliwiającą „wyraŜenie opinii o
naszych usługach, przebiegu linii, stanie przystanków i tras, witrynie sieci web oraz na dowolne inne
tematy” i zapewniającą, Ŝe „wszelkie komentarze i
propozycje są mile widziane”. Gratulujemy inicjatywy, jednak musimy zauwaŜyć, Ŝe umieszczenie linku do tejŜe strony na stronie z komunikatami i ukrycie go w numerze linii N37 nie jest chyba najlepszym pomysłem.
A Pomyłka. Dnia 20 maja w godzinach popołudniowych na Dworcu Śródka skapitulował obsługujący linię 63 nerwoplanek. PasaŜerowie jednak nie
musieli długo czekać na kolejnego, gdyŜ natychmiast podstawiono im rezerwę – gniotomixa nr
1451. Autobus pomknął w trasę z 3-minutowym
opóźnieniem. Kierowca najwyraźniej niezbyt dobrze
znał linię, gdyŜ o małe co przegapiłby przystanek
Marcinkowskiego (zatrzymał się kilkanaście metrów
za daleko po dość ostrym hamowaniu). Ale to jeszcze nic! Po ruszeniu z przystanku Bałtyk, zamiast
jechać prosto ul. Bukowską, skręcił w lewo w
Grunwaldzką i ku zdziwieniu podróŜnych, którzy
najwyraźniej zaniemówili z wraŜenia, minął skrzy-
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Ŝowanie z Szylinga i odwaŜnie jechał dalej. Dopiero
przed rondem Przybyszewskiego odezwały się
pierwsze nieśmiałe głosy, Ŝe „chyba kierowca pomylił trasę”. W związku z tym na rondzie skręcił w
prawo i zatrzymał się na przystanku. Tam
większość zdziwionych pasaŜerów wysiadła, a co
odwaŜniejsi postanowili kontynuować podróŜ. Autobus ulicą Przybyszewskiego dotarł do skrzyŜowania
z Bukowską, skąd juŜ bez dalszych przygód pojechał na Górczyn. W sumie ominął dwa przystanki
na trasie (Szylinga i Polna/Szpital).
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
tramwaje
148+149 Inter cars Thermoplast 174+173 Echinacea barwy MPK 180+179 Asmag
barwy MPK 194+193 barwy MPK Barwy MPK odnowa
234+233 Echinacea kremowy sam podkład
276+277 barwy MPK barwy MPK po NG
682 Ŝółto-biało- kursuje od
czerwony 26.05.
Adam Białas, Tomasz GieŜyński, Adam
Konieczka, Łukasz Nowicki, Maciej Rudzki

Skierniewice
Linie
A W poprzednim numerze podaliśmy, Ŝe nowy
rozkład jazdy będzie obowiązywał od dnia 17.06. W
rzeczywistości wejdzie w Ŝycie dzień wcześniej. Za
pomyłkę przepraszamy.
Redakcja

Szczecin
Tabor
A 23.05. ze stacji Stobno Szczecińskie w kolejową podróŜ do Sanoka wyruszył zabytkowy autobus
San H-100. Pojazd ma zostać wyremontowany w
tamtejszej fabryce.
A Na testach w SPPK pojawiły się MAN-y NL223
i NG313.
T Zakończyła się modernizacja wagonów 105N
652+632. Obecnie prezentują się one podobnie do
składów 744+741 i 1027+1028. Warto zauwaŜyć,
Ŝe są to pierwsze wagony 105N z nowymi drzwiami.
Linie
A Z powodu przebudowy skrzyŜowania ulic Ku
Słońcu i Karola Miarki, od 26.05. autobusy linii 67
miały końcówkę na ul. Pięknej.
T Festyn na Wałach Chrobrego, odbywający się
24.05., spowodował zmianę trasy linii 6. Kursowała
ona tradycyjnym objazdem przez ul. Wyszyńskiego,
aleję Niepodległości, pl. śołnierza Polskiego, ulice
Matejki, Malczewskiego, Parkową i Dubois.
Rozmaitości
! Rada Miejska odebrała bezpłatne przejazdy
rodzinom pracowników komunikacji miejskiej od
01.01.2004 r., a „od zaraz” – emerytowanym pracownikom komunikacji, którym darmowe bilety
przyznały same zakłady komunikacyjne. Według
obowiązującego od 2004 roku nowego regulaminu
przewozów, w pojazdach komunikacji zbiorowej
będzie wolno takŜe przewozić rowery.
A Natarcie białych tablic rejestracyjnych w SPPK
trwa. Tym razem padło na Jelcza M11-625 oraz
Ikarusa 280 741. W tym drugim przypadku nieodparcie nasuwa się myśl, Ŝe jest to najlepszy kawałek blachy w całym autobusie...
A I znowu SPPK na tapecie. Panie zatrudnione w
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charakterze kierowców w SPPK początkowo były
trenowane na „migach”. Kierownictwo zdecydowało
wreszcie przeszkolić panie na innych, dodajmy nowocześniejszych, autobusach. Policcy wywiadowcy
widywali je za kółkiem MAN-ów przeróŜnych typów i
długości.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
autobusy
2099 podkład po Sunsilk
reklamie
tramwaje
592+593 Codipar
barwy zakł. 660+641 Idea
Sunsilk
Ponadto korygujemy nazwę reklamy na autobusie
1553, która powinna brzmieć Cool Bike Zone.
Jacek Kalicki, Wojciech Lipiński,
Olaf Skrzymowski, Piotr Witwicki

Warszawa
Tabor
A Rozbita czas jakiś temu w twardym lądowaniu
w przydroŜnym rowie woroniczańska solówka nr
848 wróci wkrótce po rekonwalescencji w warsztatach T-4 do ruchu. Prawdopodobnie jednak podmienione zostanie nadwozie.
A W połowie maja connexowy Solaris U15 nr A026 stracił swoje diodowe, pomarańczowe wyświetlacze, z którymi jeździł ponad pół roku na linii 171.
Od teraz moŜe juŜ kursować na wszystkich innych
liniach obsługiwanych przez tego ajenta. Z przodu
autobus wozi „dechę” z dość nietypową czcionką,
natomiast z tyłu zamontowano standardowy zielony
wyświetlacz Mobiteca.
A W dniu 22.05. na linii 175 kursował ikarus 280
nr 2164 rodem z T-7 Woronicza (normalnie linie tę
obsługują wyłącznie autobusy niskopodłogowe).
Ową ciekawostkę zawdzięczamy zdefektowanemu
przegubowi marki MAN nr 3710.
A Dnia 26.05. midi-MAN z T-13 zagościł na kolejnej linii. Na dziewicze kółeczko na 156 (brygada 4)
z powodu defektu solarisa wyjechał midik o numerze 1307.
A Trzy numery temu informowaliśmy, Ŝe część
jelczy z T-9 Chełmska potraciło swoje filmy. Obecnie takie nośniki informacji zniknęły takŜe z wozów
4290, 4294, 4347, 4349, 4490 oraz 4492. Oto Ŝaden ze 120MM nie ma juŜ starych poczciwych filmów. Na część przedniej szyby natomiast (na bok
od numeru linii) powędrowała ciemnobrązowa folia.
A Pod koniec maja za sprawą jednego z członków KMKM-u na ulicach pojawił się woroniczański
ikarus 280 nr 2091 (29 maja obsługiwał linię 130),
który na obu burtach nad środkową osią miał namalowany numer taborowy i syrenkę (od szablonu).
Przypominamy, Ŝe kiedyś właśnie w tym miejscu
umieszczało się numer taborowy. Niestety, numerki
umieszczone po MZK-owsku znikły prawie tak
szybko, jak się pojawiły – obecnie ostała się ino syrenka bez ramki.
A W ruchu pojawił się kolejny MAN NM223 rodem z MZA. Tym razem zajezdnia Stalowa wypuściła na ulice pojazd o numerze 1313. Czekamy na
przybycie jeszcze dwóch ostatnich zamówionych
sztuk. W poprzednim tygodniu midik codziennie gościł na nowej dla siebie linii.
A Na przełomie maja i czerwca do Warszawy dotarło pierwszych 10 z 51 sztuk krótkich Solarisów
Urbinetto, które zakupiła firma Mobilis (7 było juŜ
31.05., reszta w czerwcu). Dostaną numerację A-
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3xx, stacjonując w zajezdni w Ursusie przy ul. Posąg 7 Panien. Co chyba najwaŜniejsze, posiadają
one duŜe przesuwne okna podobne do tych w ikarusach (solarisy z MZA mają tylko małe uchylne
okienka) i pasaŜerowie nie muszą się obawiać, Ŝe
upieką się podczas letnich upałów. Jeszcze przed
oficjalnym wprowadzeniem do ruchu, które nastąpiło 01.06., krótkie solniczki moŜna było spotkać na
trasach linii, jakie Mobilis będzie obsługiwał (na razie 107, 139 i 179). Nowi kierowcy uczyli się tras.
A Jeśli juŜ o nowych ajentach mowa, dotarła teŜ
pierwsza partia – 10 z 55 wyleasingowanych sztuk
– 12-metrowych MAN-ów NL223, zakupionych
przez firmę ITS A. Michalczewski z Radomia. Niestety, autobusy te posiadają „tradycyjne”, manowskie okna uchylne – w upalne dni temperatura moŜe sięgnąć „zenitu”. Zajezdnia przewoźnika mieści
się przy ul. Płochocińskiej na śeraniu, a numeracja,
jaką mu przydzielono, będzie zaczynała się od A401. Od czerwca ITS rozpocznie obsługę m.in. linii
132, 147, 153, 161 i 302. Czytelników zainteresowanych nowymi firmami-ajentami zapraszamy na
strony „Przegubowca”: http://www.przegubowiec.
com.
T Mimo wcześniejszych zapowiedzi, zmodernizowany wolski skład 2008+2009 dalej nie wyjechał
na miasto z pasaŜerami. Pracownicy Instytutu Elektrotechniki wraz z elektronikami z T-3 i R-1 w dalszym ciągu próbują „zgrać” wagony. Próby przeciągają się w czasie, a wciąŜ powtarzają się róŜne
problemy, m.in. z hamowaniem. Ponadto wagony
są „za silne”. Trudno więc powiedzieć, kiedy ujrzymy je na mieście. Wierzymy jednak, Ŝe wozy z
asynchronicznym układem elektrycznym będą kolejnymi udanymi egzemplarzami.
T W ostatnich dniach zajezdnia R-3 Mokotów
pięć razy wystawiła wagony 116Na/1 na nietypowe
dla tego rodzaju taboru linie. W dniu 16.05. u-boot
hasał sobie na 2/35. Cztery dni później taki sam
wagon zaobserwowano na linii 16. Za to 28.05. stoszesnastka o numerze 3028 kursowała sobie na linii 33. Trzy dni później ponownie na 16 zagościł nr
3019, za to 03.06. Ŝółtego przeguba widziano na linii 35.
T Wagonów 13N na linii 23 ciąg dalszy... 23.05.
na 3/23 „poginał” sobie od rana składzik 796+797 w
barwach zakładowych. Za to dnia 27.05. na brygadzie 4 tejŜe linii zaobserwowano wagony 498+490,
takŜe w malowaniu miejskim.
T 28.05. i 29.05. na jedynej, siódmej Ŝoliborskiej
brygadzie linii 26 pojawił się ponownie skład 13N.
Były to wagony 498+490 w barwach miejskich. Cała
sytuacja spowodowana była tym, Ŝe akurat w tych
dniach brygadę obsługiwał członek KMKM-u. Obstawiający ją normalnie skład 105Nm 1470+1469
pojawił się za to na linii 13. Ale o tym szerzej w
„Magazynie 995”.
T Zajezdnia R-2 Praga wyklepała juŜ rozbity w
zderzeniu wóz-wóz wagon 105Na-1237. Ma on
wstawiony nowy tył. Niestety, nie posiada on juŜ
doz sterowniczych. Podobnie bez gniazd tylnych
jeździ juŜ od jakiegoś czasu wóz 105Na-1257,
przednich nie posiada z kolei 105Na-1280. Oba są
równieŜ z zajezdni praskiej, bo jak na razie tylko ta
wozownia likwiduje dozy w co bardziej rozbitych
wagonach.
T Mamy pierwszą w tym roku roszadę taborową.
Z dniem 01.06. jedyny Ŝoliborski wagon przegubowy (116Na/1-3030) został przeniesiony z zakładu
R-4 do zakładu R-3 Mokotów. Co ciekawe, pomysł
ten wyszedł z samej zajezdni Ŝoliborskiej. W zamian zajezdnia ta nie dostanie Ŝadnego innego

tramwaju. Pojawiły się przypuszczenia, Ŝe „wyświęcony” u-boot (poświęcono go przed oddaniem do
eksploatacji) przeszedł na Mokotów za skasowany
jakiś czas temu po wypadku wagon 105Nb-1382.
T W warsztatach T-3 kończy się remont powaŜnie rozbitej w wypadku technicznej berlinki nr 2407.
Obecnie wagon ma juŜ przyspawany i poszpachlowany nowy przód.
T Jeśli juŜ o berlinkach mowa, informujemy, Ŝe
remont drugiego historycznego wagonu typu K
trwa. Po wyremontowaniu jakiś czas temu wozu nr
403 w warsztatach, trwają prace przy wagonie nr
445. W chwili obecnej poszycie wymieniono na razie tylko z przodu, trzeba jeszcze wymienić blachę
po bokach. Pod koniec maja w warsztatowej hali
oddzielnie stało jej podwozie, juŜ z zamontowanymi
hamulcami szynowymi i przetwornicą.
T Zajezdnia R-4 śoliborz odstawiła ostatnio wagon 753’’ (były 503), czyli pierwszy wyprodukowany
przez Konstal w 1959 r. prototyp wagonu 13N. Wagon ten doznał kilku róŜnych uszkodzeń oraz awarii. Dopóki nie pójdzie do remontu, raczej nie ma
szans ponownie pojawić się w ruchu liniowym (na
szczęście taki remont jest w tym roku planowany).
W związku z tym na mieście pojawił się nowy skład
726+825 (dotychczas wagon 726 jeździł jako
pierwszy właśnie z 753’’).
T W dniu 29.05. w hali warsztatów T-3 stał sobie
wieŜowy wagon 13N-23. Z tego, co udało się nam
dowiedzieć, wóz ten trafił tam po prostu na przegląd, poniewaŜ Zakład Urządzeń Elektrycznych T-1
nie posiada nawet kanału przeglądowego. Wagon
nr 23 będzie przebywał w warsztatach około tygodnia. Warto dodać, Ŝe jako ostatnia trzynastka w
Warszawie posiada dwa komplety – wszak jest
dwukierunkowy – oryginalnych tylnych świateł trzynastkowych. KMKM juŜ podjął starania o ich zachowanie w celach późniejszego przełoŜenia do jakichś wagonów historycznych.
T Wieści z zajezdni. Na Woli bulwa 2084 dalej
czeka aŜ przybędą przednie osłony oraz szyba i w
końcu będzie moŜna je wymienić. Uporano się za to
z rozbitymi 105N2k-2073 oraz 105Na-1080. Praga
za to dalej „walczy” z rozwalonymi 105Na-1264,
105Nf-1436 oraz 116Na/1-3023. Wyklepano juŜ za
to 105Na-1237. Na Mokotowie nie ma nic powaŜne
rozbitego. śoliborz natomiast wziął się za naprawę
bardzo mocno uszkodzonego składu 13N 833+819.
Linie
! Na wniosek oraz na koszt Przedsiębiorstwa
Porty Lotnicze z dniem 15.05. zmieniono nazwę pętli i przystanków w rejonie lotniska z dotychczasowej – Lotnisko Okęcie, na Port Lotniczy im. F. Chopina. Niestety, nic nie ujmując wzniosłej idei upamiętnienia polskiego kompozytora, nowa nazwa
wydaje się mało praktyczna – dosyć długa i trudna
do zapamiętania.
A Po awarii wodociągowej przy ul. Arkuszowej w
dniach 14–16.05. autobusy linii na co dzień kursujących tą ulicą jeździły objazdami. I tak:
- linia 110 – w obu kierunkach kursowała trasą objazdową wprowadzoną 12.05. tylko w kierunku
pętli Cm. Północny-Brama Zachodnia (szczegóły:
Przystanek nr 10 (35));
- linie 708 i 726 – odpowiednio w stronę Truskawka
i Sierakowa skierowano od skrzyŜowania Wólczyńska/Arkuszowa ulicami: Wólczyńską – Estrady – Arkuszową i dalej własnymi trasami, zaś w
kierunku krańca Pl. Wilsona od skrzyŜowania Arkuszowa/Estrady ulicami: Estrady – Radiową –
Powstańców Śląskich – Conrada – Wólczyńską i
dalej bez zmian;

- linia 712 – w kierunku pętli Os. Górczewska jeździła od skrzyŜowania Wólczyńska/Arkuszowa
ulicami: Wólczyńską – Estrady i dalej własną trasą, natomiast do pętli Huta od skrzyŜowania Ekologiczna/Estrady ulicami: Estrady – Radiową –
Powstańców Śląskich – Conrada – Wólczyńską –
Nocznickiego i dalej stałą trasą.
Poprowadzenie objazdu siedemsetek w kierunku
pl. Wilsona oraz Huty ulicami Bemowa i Chomiczówki, zamiast najkrótszym moŜliwym objazdem, prowadzącym ulicami Estrady i Wólczańską, a
co za tym idzie – znaczne wydłuŜenie trasy i przelotów, wymusiły prace kanalizacyjne właśnie na ulicy
Estrady. Mimo Ŝe autobusy pokonywały trasę objazdu bez przystanków, to i tak – w celu utrzymania
obowiązujących rozkładów jazdy – konieczne było
zwiększenie liczby obsługujących linie 708 i 726
brygad o cztery. Z tego powodu na 2/708 pojawił
się przegub z zajezdni Woronicza.
A W nocy 15/16.05. przeniesiono kraniec linii
nocnej 611 z Okęcia na Paluch. De facto była to
zmiana rozkładowa. Do tej pory autobusy tej linii,
jadąc od strony Dworca Centralnego, przejeŜdŜały
przez Okęcie, a następnie poprzez Paluch powracały tamŜe, gdzie odbywał się 11-minutowy postój.
Stąd juŜ bez podjazdu na Paluch jechały w stronę
Dworca Centralnego. Według nowego rozkładu postój, ale tylko 3-minutowy, ma miejsce na przystanku Paluch, a przystanki w zespole Okęcie stały się
przelotowymi. W związku z powyŜszymi zmianami
linia 611 ma teraz ponad 15-minutowy postój na
węźle przesiadkowym przy Dworcu Centralnym.
A Podczas uroczystości ku czci św. Andrzeja Boboli przy KrzyŜu Traugutta w rejonie skrzyŜowania
Zakroczymska/Sanguszki w dniu 17.05. w godzinach 16:15–17:15 zamknięto dla ruchu ulicę Zakroczymską między ul. Konwiktorską a Wenedów. W
tym czasie autobusy linii: 127, 174, 503 i 518 kursowały zmienionymi trasami.
A Przy okazji VIII Pikniku Lotniczego „Góraszka
2003” w dniach 17–18.05. w godzinach 8:30–20:00
uruchomiono przewozy wahadłowe autobusami
oznakowanymi numerem 200 na trasie: (Warszawa) pl. Bankowy – Marszałkowska – rondo Dmowskiego – Marszałkowska – pl. Konstytucji – Waryńskiego – rondo Jazdy Polskiej – al. Armii Ludowej –
most Łazienkowski – aleja Stanów Zjednoczonych
– rondo Wiatraczna – Grochowska – Płowiecka –
Bronisława Czecha – Trakt Brzeski – Szosa Lubelska – (Majdan) szosa lubelska – (Góraszka) szosa
lubelska – Wiązownia. Autobusy jeździły bez
szczegółowego rozkładu jazdy, a o odjazdach z obu
krańców decydował Nadzór Ruchu ZTM-u. W tym
roku do obsługi dwusetki skierowano jedynie 15
brygad (rok wcześniej było ich 20) ze wszystkich
siedmiu zajezdni naleŜących do MZA; z czego po
trzy wystawiły T-7 Woronicza (brygady: 01, 04 i 08)
i T-13 Stalowa (09, 013 i 015), po dwie T-5 Inflancka (03 i 010), T-6 Redutowa (06 i 014), T-9 Chełmska (05 i 012) i T-10 Ostrobramska (02 i 011) oraz
jedną T-11 Kleszczowa (07). Tak się złoŜyło, Ŝe w
tym roku na linii 200 kursowały same przeguby
marki Ikarus, MAN i Jelcz. Warto zauwaŜyć, Ŝe –
jak co roku – szosa lubelska zakorkowała się
(głównie w Góraszce). Część jezdni była odgrodzona pachołkami i taśmami – w związku z tym doszło
do dość absurdalnej sytuacji, Ŝe z 15 kursujących
brygad, 13 było uwięzionych na odcinku Wiązowna
– Zakręt, a na pozostałym odcinku trasy były zatłoczone do granic moŜliwości pozostałe dwie. Sytuację taką spowodowała po części pogoda, która
trochę popsuła się popołudniu tak, Ŝe ludzie w po-
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płochu zaczęli wracać do Warszawy. MoŜna rzec:
stanęło wtedy wszystko, bo kilkusetmetrowy odcinek Wiązowna – Góraszka autobusy pokonywały
w... 75 minut! Dodajmy, Ŝe ten rok był ostatnim,
kiedy linię 200 obsługiwały wszystkie zakłady MZA.
Tajemnicze określenie „przewozy wahadłowe” uŜyte w stosunku do tej linii wynikało z obowiązującego
prawa, a dokładniej ustawy o transporcie drogowym. Opłata za przejazd, niezaleŜnie od liczby
przejechanych przystanków, na całej długości trasy
wynosiła odpowiednio: 2,40 zł (normalna) i 1,20 zł
(ulgowa). Niestety, wszelkie bilety okresowe były
niewaŜne.
A W związku z prowadzonymi pracami torowymi
na ul. Grochowskiej w rejonie skrzyŜowania z ul.
Lubelską (o czym bardziej szczegółowo powyŜej)
od 16.05. od godziny 20:00 do 18.05 do końca kursowania autobusy linii 513 od skrzyŜowania Sokola/Zamoyskiego jeździły ulicami: Zamoyskiego –
Sprzeczną – Marcinkowskiego – Targową – Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska) – (powrót z
Dw. Wschodniego Kijowską – Targową – Zamoyskiego – Sokolą i dalej bez zmian).
A Z powodu awarii gazowniczej na skrzyŜowaniu
Grenadierów/Spalinowa od 19.05. do 21.05. do godziny 16:00 autobusy linii 158 kursowały trasą objazdową: od skrzyŜowania Spalinowa/Międzyborska
ulicami: Międzyborską – Cyraneczki – Grenadierów
i dalej bez zmian.
A Dnia 24.05. uległ zmianie rozkład linii 124, a
konkretnie zmienione zostały godziny odjazdów
pierwszych i ostatnich kursów. Nie byłoby w tym nic
szczególnego – w Warszawie bardzo często dochodzi do najróŜniejszych zmian w rozkładach –
jednak tym razem wynikają one ze zmiany obsługi
tych kursów. W nowym rozkładzie wykonują je wyjeŜdŜające lub zjeŜdŜające brygady linii nocnej 611.
W ten sposób rozkład linii 124 w dzień świąteczny
nie zawiera juŜ wyłącznie kursów obsługiwanych
taborem niskopodłogowym.
A Z powodu prac przy kolejnym etapie budowy
wiaduktów nad rondem Zesłańców Syberyjskich w
noce 27/28.05., 28/29.05., 29/30.05., 30/31.05. i
31.05./1.06. w godzinach 0:30–4:30 nieprzejezdna
była zachodnia jezdnia ww. ronda w relacji: aleja
Prymasa Tysiąclecia – Bitwy Warszawskiej 1920 r.
W czasie trwania prac autobusy linii 605, jadące w
kierunku pętli Ursus-Niedźwiadek, podąŜały od Dw.
Zachodniego następującą trasą: Alejami Jerozolimskimi prosto Opaczewską – Mszczonowską – Alejami Jerozolimskimi – Bitwy Warszawskiej 1920 r. i
dalej bez zmian. W przeciwnym kierunku trasa nie
uległa zmianie.
A Z kolei nocami 28/29.05.–09/10.06. w godzinach 0:30–4:30 z tego samego powodu zamknięty
jest dla ruchu wlot ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku na rondo Zesłańców Syberyjskich. W tym czasie
autobusy linii 605, jadące od strony krańca UrsusNiedźwiadek w kierunku Dw. Centralnego i dalej
Rembertowa, skierowano od skrzyŜowania Bitwy
Warszawskiej 1920 r./Szczęśliwicka ulicami:
Szczęśliwicką – Grzymały-Sokołowskiego – Kopińską i dalej bez zmian.
A Z dniem 31.05. wydłuŜono godziny kursowania
linii turystycznej 100. Przez sezon jesienno-zimowy
setka kończyła ostatni kurs o godzinie 16. Obecnie
kaŜda z dwóch brygad wykonuje dodatkowo po półtora kursu, co przekłada się na wydłuŜenie kursowania tej linii do godziny 19:30.
A T W ten sam weekend, tj. 17–18.05. moŜna było zaobserwować na ulicach jeszcze jedną linię o
numeracji 2xx. W tym przypadku chodziło o
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zastępczą linię autobusową 204, uruchomioną za
niekursujące tramwaje. Ale po kolei. Prowadzone
prace torowe spowodowały, Ŝe od północy 17.05.
do godziny 4 19.05. zawieszono ruch tramwajowy
na ulicach Zamoyskiego (na odcinku od alei Zielenieckiej do ul. Lubelskiej) i Grochowskiej (od ul. Lubelskiej do ronda Wiatraczna). W tym czasie linie
tramwajowe 3, 6, 8, 21 i 26 kursowały w obu kierunkach zmienionymi trasami:
- linie 3 i 6 – od ul. Targowej ulicami: Zamoyskiego
– aleją Zieleniecką – rondem Waszyngtona –
Waszyngtona – rondem Wiatraczna – Grochowską i dalej stałymi trasami;
- linia 8 – od ronda Waszyngtona ulicą Waszyngtona do pętli Wiatraczna;
- linie 21 i 26 – od ul. Targowej – ulicami: Zamoyskiego – aleją Zieleniecką – rondem Waszyngtona – Waszyngtona do pętli Wiatraczna.
Kursowanie linii 8 i 21 odbywało się według specjalnych, zaś pozostałych – według stałych rozkładów jazdy. Na czas trwania objazdu uruchomiono
dodatkowe przystanki: Rondo Waszyngtona 51 i 52
(w alei Zielenieckiej, w pobliŜu ronda Waszyngtona), które obowiązywały nie tylko dla linii tramwajowych o zmienionych trasach, ale równieŜ dla linii: 7,
12 i 25. Pewną ciekawostką było na pewno pojawienie się w tych dniach wajchowego, który obsługiwał zwrotnicę w alei Zielenieckiej przed rondem
Waszyngtona, dzięki czemu znacznie usprawniono
przejazd tramwajów przez wspomniany odcinek
(skręty w stronę Wiatracznej nie są normalnie uŜywane w ruchu liniowym). Ponadto na pętli Wiatraczna w uŜyciu był – na co dzień takŜe nieuŜywany – lewoskręt z toru prawego (kierunek Gocławek)
w stronę ul. Grochowskiej. W zastępstwie tramwajów na trasie Dw. Wschodni (Kijowska) – Kijowska
– Targowa – Zamoyskiego – Grochowska – Wiatraczna (zawracanie na rondzie Wiatraczna) jeździły z maksymalną częstotliwością 9 minut autobusy
wspomnianej wcześniej linii 204. Obsługę zapewniały 4 krótkie wozy – po dwa z Inflanckiej i Chełmskiej, które zostały zaczerpnięte z wtyczek na liniach 171 i 519. Ponadto przez dwa dni weekendu
na linii 135 jeździły przeguby.
A T JuŜ po raz trzeci w przeciągu kilku miesięcy
w dniach 24–25.05. wyłączono ruch tramwajowy w
ciągu ulic: Grójecka – aleja Krakowska (na odcinku
od ul. Banacha do pętli Okęcie). W tym czasie
tramwaje linii 7, 9, 15 i 25 kursowały jak przy poprzednich wstrzymaniach. Siódemka i dziewiątka
skrócone były do pętli Pl. Narutowicza, a linie 15 i
25 do krańca Banacha. Kursowanie wyŜej wymienionych linii odbywało się według specjalnych rozkładów jazdy, a skrócenie ich tras spowodowało, Ŝe
do obsługi wyjechało w sumie osiem brygad tramwajowych mniej. Oczywiście, w czasie wyłączenia
ruchu tramwajowego na trasie: Pl. Narutowicza –
Grójecka – aleja Krakowska – Okęcie pojawiły się
autobusy linii zastępczej 202, która kursowała z 6minutową częstotliwością. Obsługę zapewniło
osiem brygad (w tym dwa maratony) – trzy z zajezdni Redutowa (brygady: 2, M3 i M7), po dwie z
Inflanckiej (1 i 5) i Chełmskiej (4 i 6) oraz jedna z
Kleszczowej (8). W sobotę, prawdopodobnie z braku odpowiednich tablic czołowych, wóz 2240 jeŜdŜący na M7/202 posiadał w kasetach przedniej i
tylniej tablice Z.
Magazyn 995
06.05. Późnym wieczorem zamknięto dla ruchu
kołowego ruchliwą ulicę Modlińską. Objazdami
przez Tarchomin od skrzyŜowania Modliń-
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ska/Światowida kursowały m.in. linie 126, 133 i 723.
Powodem całego zamieszania był... dzik, którego
przez kilka godzin starała się złapać policja, straŜ
miejska i inne słuŜby. Niestety, na odstrzał nie wyraŜono zgody, więc zwierza naleŜało pojmać Ŝywcem. Udało się to dopiero przed godziną 23:00.
Przystankowi szpiedzy wytropili, Ŝe prawdopodobnie podobna historia miała miejsce takŜe dzień
wcześniej...
06.05. O godzinie 22:15 na ul. Marszałkowskiej
(przy HoŜej, kierunek śoliborz) doszło do śmiertelnego wypadku. Ścigający się ze sobą kierowcy
dwóch samochodów stracili panowanie nad swoimi
pojazdami, zderzyli ze sobą, po czym, tańcząc piruety, z wielkim impetem wpadli na chodnik, taranując przy okazji słupki parkingowe oraz tramwajowy
słup trakcyjny. Masywny słup na szczęście uderzenie wytrzymał. Jednak wraki aut zatarasowały
wschodnią jezdnię Marszałkowskiej oraz część
chodnika. W czasie oczekiwań na przybycie prokuratora zaszła konieczność kierowania autobusów
po wypłytowanym torowisku tramwajowym. Nad całą sytuacją pieczę trzymał Nadzór Ruchu.
14.05. Około godziny 10:40 zatarła się trzecia oś
w praskim u-boocie nr 3012 linii 18 (brygada 4).
Wszystko stało się na ulicy Andersa między przystankami Metro Ratusz i Anielewicza (kierunek śoliborz). Zatrzymanie trwało prawie godzinę. Po
wstawieniu zablokowanej osi na „pieska” uszkodzony wagon został zaciągnięty na R-2 przez
tramwaj linii 18 (brygada 7), wycofany przez NR od
skrzyŜowania Andersa/Stawki. Od pl. Zbawiciela
tramwaje linii 4, 18, 35 kierowano na trasy objazdowe. Szkoda tylko, Ŝe nikt nie zdecydował się na
kierowanie tramwajów objazdem przez „zakazany”
skręt po dawnej trasie linii 4 na pl. Bankowym (relacja Mokotów – Praga). Wtedy w zatrzymaniu stałoby tylko kilka składów, a reszta dość szybko wróciłaby mostem Gdańskim do swoich podstawowych
tras. A tak sznur tramwajów ciągnął się aŜ do połowy Ogrodu Saskiego! UŜyć moŜna teŜ było skrętów
w relacji Mokotów – Wola. To takŜe znacznie skróciłoby zatrzymanie oraz ułatwiło objazdy. Reasumując: w wagonie nr 3012 uszkodzeniu uległa przekładnia oraz 4. silnik, który przegrzany wymaga
wymiany.
15.05. We wczesnych godzinach popołudniowych
na pętli Potocka doszło do lekkiego starcia dwóch
mokotowskich składów linii 4. Puknęły się 13N
372+371 i 105Nb 1380+1379, a dokładniej jeden
wybił drugiemu lusterkiem szybę.
16.05. O godzinie 17:23 na pl. Inwalidów rozległ
się wielki huk. To nieroztropna niewiasta wjechała
swoim BMW pod rozpędzony mokotowski skład
105Na 1122+1123 linii 15. O ile wagon nabawił się
tylko wgnieceń fartuchów po lewej stronie, o tyle
autko nadawało się na złom.
18.05. Wczesnym popołudniem na pl. Zawiszy
doszło do niegroźnego „spotkania” dwóch tramwajów. Motorniczy wolskiej 20 (skład 105Na
1070+1071) jadącej w stronę Boernerowa, zagapił
się i wymusił pierwszeństwo na praskim składzie
105Na 1198+1222 (linia 7), który podąŜał na Okęcie. Tragedia była blisko, ale motorowi w ostatniej
chwili zatrzymali swoje składy, które tylko się otarły,
tracąc kierunkowskazy.
19.05. Na ul. Ostrobramskiej (przy przystanku
Zamieniecka) około południa doszło do kolizji blachosmrodu z ostrobramskim ikarem nr 2509 hasającym sobie na linii 525.
20.05. TuŜ przed godziną 10 na skrzyŜowaniu ulic
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Broniewskiego i Wólczyńskiej doszło do niegroźnego zderzenia wóz-wóz. Starły się dwa Ŝoliborskie
składy – 105Na 1116+1117 linii 22 wjechał w tył
13N 678+687 linii 33. Pośrednią przyczyną na
szczęście niegroźnego zdarzenia byli robotnicy
drogowi, którzy uszczelniali smołą przejazd przez
torowisko na skrzyŜowaniu Wólczyńska/Sokratesa.
Hamujący skład stopiątek wpadł w poślizg i nie zdołał się zatrzymać przed jadącymi przed nim trzynastkami.
21.05. Około godziny 9 w samym centrum miasta,
przy skrzyŜowaniu Alei Jerozolimskich z Marszałkowską (kierunek Okęcie), zapaliła się szafka elektryczna w praskim składzie 105Na 1198+1222 linii
25 (brygada 11). Na miejsce wezwano dwa wozy
straŜy poŜarnej, które zablokowały ruch tramwajowy w obu kierunkach na ponad pół godziny.
26.05. Słoneczko przygrzało, masa bitumiczna
zalała szyny i na efekty nie trzeba było długo czekać. O godzinie 15:35 na zjeździe z mostu ŚląskoDąbrowskiego (pod Szpitalem Praskim) w tył stojącego na światłach praskiego składu 105Na
1238+1237 linii 32 uderzył jadący w poślizgu wolski
skład 105Na 1080+1084’’ linii 26. Oba składy uległy
uszkodzeniom i wymagały napraw w zajezdniach.
27.05. Około godziny 17 w drugim wagonie mokotowskiego składu 13N 360+216 zawału dostał starszy człowiek. Reanimacja trwała, a kolejne tramwaje dojeŜdŜały do zatrzymania. Cała sytuacja miała
miejsce w alei Jana Pawła II na przystanku przy
Dworcu Centralnym. Niestety, reanimacja nie powiodła się i skład razem ze zwłokami zjechał na
rondo Zgrupowania AK Radosław, gdzie – Ŝeby nie
blokować dalszego ruchu – został skierowany na
nieuŜywany liniowo skręt dawnej linii 42. A samo
zatrzymanie od miejsca zasłabnięcia i tak było
ogromne – tramwaje stały bowiem aŜ do przystanku... Biblioteka Narodowa, który od Dworca Centralnego dzieli odległość czterech przystanków –
sporo ponad kilometr! Tak więc do końca dnia rozkłady jazdy diabli wzięli. Zwłaszcza, Ŝe zablokowany został skręt tramwajów linii 19 przy ul. Nowowiejskiej.
27.05. Trzy minuty przed południem na placu Zawiszy mieliśmy powtórkę z rozrywki (patrz: informacja z dnia 18.05.). Wtedy to doszło do kolizji Ŝoliborskiego składu 13N 751’’+701 linii 29 z jadącym z
przeciwka praskim składem 105Nf 1416+1415 linii
25. Nikomu nic się nie stało, a uszkodzenia wagonów nie były powaŜne.
28.05. Warszawskie tramwaje mają chyba ostatnio pecha do gigantycznych zatrzymań. Tego dnia
rano w Alejach Jerozolimskich (pod Dworcem Centralnym) utknął praski 116Na-3004. Niestety, wagon
nie chciał drgnąć ani o milimetr, w związku z czym
w godzinach porannego szczytu utworzyło się wielosetmetrowe zatrzymanie, sięgające aŜ do Mostu
Poniatowskiego (długość ponad 3 przystanków).
28.05. Informowaliśmy juŜ (patrz: dział „Tabor”),
Ŝe Ŝoliborski skład 105Nm 1470+1469 opuścił swoją stałą brygadę na linii 26. Niestety, od razu teŜ
powaŜnie narozrabiał. Około godziny 7:20 na
skrzyŜowaniu ulic Radiowej i Powstańców Śląskich,
jadąc jako linia 13, potrącił 9-letniego chłopca, który
wjechał rowerem na tory na czerwonym świetle.
Dziecko znalazło się pod pierwszym wagonem i konieczna stała się szybka interwencja straŜaków z
pobliskiej jednostki ratowniczo-gaśniczej. Chłopca
spod wagonu wydobyto i w stanie bardzo cięŜkim
przewieziono do szpitala.
28.05. O godzinie 22:35 przed światłami na

skrzyŜowaniu Młynarska/Górczewska (kierunek
Gocławek) zatrzymał się skład wolskich tyrystorów
2072+2073 linii 24. Niestety, motorniczy jadącej za
nim praskiej 116-ki nr 3023 linii 13 nie zdołał zatrzymać wozu i uderzył w tył wymienionego składu
105N2k. O ile wóz 2073 wyszedł ze zderzenia prawie bez szwanku, o tyle wagon 116Na/1-3023 jest
mocno rozbity – uszkodzeniu uległ w nim przód,
popękały atrapy oraz zbiły się szyby.
29.05. Około godziny 11:15 doszło do najpowaŜniejszego w ostatnich dniach zderzenia dwóch
tramwajów. Na Kercelaku (skrzyŜowanie Okopowej
i alei Solidarności) zderzyły się bowiem jadący w
stronę Huty Ŝoliborski 13N 833+819 linii 27 oraz
podąŜający na Górczewską praski 105Nf
1436+1435 linii 26. Przyczyną wypadku było wymuszenie pierwszeństwa przez skręcający skład linii 27, który został uderzony w pierwszy wagon po
prawej stronie w trzecie drzwi (zostały one wyrwane). Siła zderzenia była tak wielka, Ŝe sunący siłą
rozpędu skład 1436+1435 urwał w wagonie nr 833
praktycznie cały tył, po czym uderzył czołowo w
wagon 819, który ma rozwalony dość powaŜnie
przód oraz pokiereszowany cały prawy bok (nawet
przy ostatnich drzwiach). O dziwo wagon 1436 wyszedł z wypadku najlepiej – ma uszkodzony przód z
prawej strony. W wyniku zderzenia ranne zostały
dwie osoby, które przewieziono do szpitala. Zatrzymanie we wszystkich czterech kierunkach trwało niecałe pół godziny.
29.05. W godzinach 13:40–14:00 wystąpił brak
napięcia w sieci trakcyjnej w alei Niepodległości. W
zatrzymaniu w obu kierunkach utknęło wiele składów (w stronę Mokotowa stały od przystanku Biblioteka Narodowa, w stronę śoliborza od Pola Mokotowskiego). Prawdopodobną przyczyną była awaria
transformatora, bo zanik napięcia nastąpił takŜe w
trakcji na ul. Puławskiej oraz w wielu domach na
Dolnym Mokotowie.
Rozmaitości
A 20.05. urzędnicy Zarządu Transportu Miejskiego, Biura Komunikacji, samorządu Ursusa oraz
wspólnoty mieszkaniowej wybrali się na wizję lokalną niskopodłogowym autobusem do połoŜonego w
granicach administracyjnych gminy Ursus osiedla
Jerozolimskie. Celem wycieczki było sprawdzenie,
czy ulicą Regulską mógłby kursować autobus komunikacji miejskiej, pomimo niewielkiej szerokości
tejŜe. Warto wspomnieć, Ŝe brakuje na niej pętli,
gdzie pojazdy mogłyby zawracać. Oficjeli spotkał
pech: autobus złapał gumę i na nowe koło czekano
spory kawał czasu. Autobus w końcu dosiągł celu, a
mimo tego nie podjęto Ŝadnych wiąŜących decyzji.
A 01.06. po 55 latach zajezdnia Inflancka przeszła do historii. Busy z tego zakładu zostały rozdysponowane po innych. Wiadomo juŜ, Ŝe nie będzie
Ŝadnych przenumerowań taboru (nawet autobusów
niskopodłogowych). Nieoficjalnie mówi się, Ŝe kilkuhektarowy teren zajezdni miasto chce sprzedać
za około 100 milionów złotych. Niestety, ewentualnego inwestora spotka raczej niemiła niespodzianka. Teren zajezdni naszpikowany jest bunkrami
oraz wszelakimi korytarzami, prowadzącymi zarówno w stronę Wisły do pobliskiej Cytadeli, jak i w
druga stronę do Fortów Bemowskich. Warto zauwaŜyć, Ŝe staraniem KMKM-u wydano 100 sztuk
okolicznościowych czarnych koszulek ze stosownymi napisami oraz konturem ikarusa nr 5254, które
mogli nabyć zarówno kierowcy z R-5 jak i miłośnicy.
Koszulki te (po 20 zł za sztukę) rozeszły się jak
świeŜe bułeczki. W dodatku sporo kierowców jeź-

dziło w nich, prowadząc swoje pojazdy podczas
ostatnich dwóch dni funkcjonowania Inflanckiej (nie
byli za to karani przez NR). Dodatkowo członkowie
KMKM-u przygotowali i nakleili w kilkunastu autobusach stosowne kartki informujące o likwidacji zajezdni. Wywołały one dość spore poruszenie wśród
pasaŜerów. Do pierwszych dni czerwca ostało się
tylko kilka – w busach nr 5555, 5757 i 3516. Sama
zajezdnia (juŜ bez autobusów) będzie funkcjonowała jeszcze około miesiąca – usuwane będzie zaplecze techniczne, wszystkie pozostałe części trafią do
innych zakładów. W celu uzyskania większej ilości
informacji na temat ostatnich dni tej najstarszej
warszawskiej zajezdni autobusowej, odsyłamy na
strony internetowe „Przegubowca”: http://www.
przegubowiec.com/.
M W ostatnich dniach przy wszystkich wyjściach
ze stacji metra pojawiły się wielkoformatowe podświetlane plansze reklamowe. Nad kaŜdą z nich
znajduje się charakterystyczne logo metra. Ze
względu na swoją mnogość, nośniki te zapewne
będą cieszyły się sporym zainteresowaniem reklamodawców.
M W trzecim tygodniu maja na rondzie Daszyńskiego wykonano kilka z planowanych 225 próbnych odwiertów w tym rejonie. Geolodzy mają
sprawdzić, co czeka w tym miejscu budowniczych
drugiej linii metra. Odwierty dokonywane do głębokości 30 metrów mają im w tym dopomóc.
M 26.05. minęła piąta rocznica otwarcia dla ruchu
pasaŜerskiego odcinka A-11 Politechnika – A-13
Centrum. Nowa stacja Centrum została wybudowana z dwoma peronami bocznymi oraz rozbudowanymi galeriami i poziomem antresoli. Do dzisiaj zachowały się nalepki: »kierunek zwiedzania od galerii handlowej«. Na razie jest to jedyna stacja z peronami bocznymi. Po przedłuŜeniu linii do Młocin
dołączą do niej stacje na północ od Marymontu. W
chwili jej oddania przebudowano system torów rozjazdowych na stacji A-11 Politechnika, by umoŜliwić
płynną obsługę toru nr 2 w kierunku Kabat (wcześniej tor ten nie był wykorzystywany w planowym
ruchu pociągów metra). Jednocześnie z oddaniem
do uŜytku stacji Centrum budowa stacji A-12 Plac
Konstytucji stała się jeszcze mniej prawdopodobna
z powodu niemoŜności zachowania ciągłości ruchu
pasaŜerskiego. I, jak wiemy, w końcu stacja ta nie
powstała.
M W dniu 29.05. Metro Warszawskie poinformowało o wyniku postępowania przetargowego na budowę systemu automatycznego ograniczenia prędkości typu SOP-2 wraz z urządzeniami zabezpieczenia ruchu pociągów metra prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Cena najtańszej
oferty wyniosła łącznie z VAT 2578413,53 zł. Podpisano umowę z firmą Zakłady Automatyki Kombud
SA z Radomia.
T Po awaryjnej pętli tramwajowej przy ul. OdrowąŜa nie pozostał juŜ Ŝaden ślad. W ostatnich
dniach maja torowcy usunęli dwie krzyŜownice,
dwie zwrotnice (wjazdową i zjazdową) oraz resztki
torów byłej pętli. W chwili obecnej funkcjonuje w
Warszawie równo 30 pętli tramwajowych (liniowych
i awaryjnych).
T Po sławnym juŜ na całą Polskę wybryku wolskich motorowych, dyrekcja TW postanowiła ostro
wziąć się za kwestie spoŜywania alkoholu na stanowisku pracy. Przeprowadzane są wyrywkowe
kontrole trzeźwości pracowników, zarówno motorowych, jak i torowców czy pracowników zaplecza
technicznego. Do zwolnienia dyscyplinarnego za-
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kwalifikuje się juŜ nawet pracownik, który podczas
takowej kontroli będzie się znajdował „pod wpływem” na terenie zakładu TW, choć nie koniecznie
musi być w tym czasie w pracy (np. gdy przyjdzie
po wypłatę).
T W cieniu dobrze nagłośnionej imprezy związanej z 95. rocznicą uruchomienia stołecznych tramwajów elektrycznych i 40. rocznicy otwarcia zajezdni R-4 śoliborz, dzień później odbyła się duŜo
skromniejsza, ale równie miła impreza. Na niedzielę
18.05. w godzinach 10:00–15:00 mazowiecki Okręg
Polskiego Związku Niewidomych zaplanował tramwajadę pod hasłem „Poznajmy się!”. Na samym początku organizatorów spotkało niemiłe zaskoczenie:
z zajezdni zniknął wagon (N1-607), który dzień
wcześniej został przygotowany do imprezy. Jak się
później okazało, „naszą” eNkę wykorzystywano jako naukę jazdy. Wyjechaliśmy więc drugą – nr 674.
Dlaczego „podkradziono” nam nasz wagon, dowiedzieliśmy się juŜ za pierwszym zakrętem, kiedy to
tramwaj stanął i juŜ nie chciał ruszyć z miejsca. Po
dobrych 10 minutach grzebania w szafce z elektryką udało się w końcu ruszyć i potem wagon nie
sprawiał juŜ większych problemów. Do pętli Plac
Narutowicza dojechaliśmy z drobnym opóźnieniem i
dalej trasą dawnej linii 31 (Pl. Narutowicza – Filtrowa – Krzywickiego – Nowowiejska – pl. Zbawiciela
– Marszałkowska – pl. Konstytucji – Marszałkowska
– pl. Bankowy – Andersa – Mickiewicza – pl. Wilsona – Słowackiego – Potocka) woziliśmy bezpłatnie
warszawiaków, rozdając im cukierki i ulotki. Na drugim kółku dosiadł się śpiewający stare warszawskie
piosenki zespół śar (2 akordeony, gitara, bandŜolka
i harmonijka). Potem nastąpiła zmiana motorniczego, a zespół opuścił wagon. Zrobiliśmy jeszcze dwa
kółeczka (na ostatnim odbył się dłuŜszy fotostop na
ślepym Ŝeberku na pętli Potocka) i zjechaliśmy do
zajezdni. Impreza była bardzo udana, a frekwencja
dopisała, mimo słabego nagłośnienia akcji w mediach. Cieszy teŜ fakt, Ŝe dyrekcja Tramwajów
Warszawskich jest coraz bardziej przychylna tego
typu imprezom. Z jednej strony organizacje pozarządowe mają szansę zaprezentować się warszawiakom, z drugiej Tramwaje Warszawskie umacniają swój pozytywny wizerunek. Dodamy, Ŝe współorganizatorem przejazdu był KMKM, który zapewnił
społecznie obsługę i motorniczych.
T Na ul. Grójeckiej między pl. Narutowicza a ul.
Bitwy Warszawskiej rozpoczęła się wymiana słupów sieci trakcyjnej. Na wspomnianym odcinku
wprowadzono ograniczenie prędkości do 20 km/h.
Stojące tam słupy kratowe i przerdzewiałe słupy rurowe, pamiętające jeszcze siemensowkie wysięgniki łukowe (na Grójeckiej były one bardzo długo, do
lat 90.), zostaną zamienione na nowe (grubsze)
słupy rurowe. Są juŜ przygotowane fundamenty.
Między pl. Narutowicza a ul. Wawelską jest ich 8,
między Wawelską a kinem Ochota 6, zaś między
kinem Ochota a Bitwy Warszawskiej kolejne 8.
Wszystkie doły oznaczono fluorescencyjną farbą.
Wymiana ma najprawdopodobniej związek z planowaną w okresie wakacji przebudową torowiska,
poniewaŜ jest ono – jak na warunki warszawskie –
bardzo zniszczone.
T W połowie maja do kart drogowych dołączono
motorowym informację, Ŝe od... 01.05. (!) do 30.09.
mają otwierać drzwi pasaŜerom automatycznie. Tak
więc na lato TW odstąpiły od systemu guzikowego.
Optymistycznie nastrajające jest natomiast stwierdzenie, Ŝe we wrześniu, podczas nadejścia pierwszych chłodów, system programatorów wróci do
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uŜycia i pasaŜerowie sami będą mogli zdecydować,
czy chcą się wietrzyć, czy nie.
T W dniu 24.05. kursował po Warszawie eurotramwaj. Był to udekorowany w plakaty i flagi Unii
Europejskiej historyczny wagon N3-674. Unijny
tramwaj kursował z Wiatracznej ulicami Grochowską – Targową – Ratuszową – Jagiellońską – mostem Gdańskim – Międzyparkową – Andersa –
Marszałkowską – pl. Konstytucji – Marszałkowską –
pl. Zbawiciela – Nowowiejską – Krzywickiego – Filtrową – pl. Narutowicza – Grójecką – Alejami Jerozolimskimi – mostem Poniatowskiego – Waszyngtona do pętli zlokalizowanej na Wiatracznej. MoŜna
w nim było spotkać m.in. posłów SLD Ryszarda Kalisza i Katarzynę Marię Piekarską, Mazowieckiego
Kuratora Oświaty Ryszarda Raczyńskiego oraz lokalnych samorządowców i policjantów.
T W dniach 27.05. i 28.05. panowała słoneczna
pogoda i w związku z tym zaczęła się topić – jak co
roku zresztą – masa bitumiczna na torowisku tramwajowym na moście Śląsko-Dąbrowskim. śeby zapobiec stłuczkom, Tramwaje Warszawskie wysłały
„w bój” techniczną berlinkę nr 2215, która polewała
torowisko wodą. Miało to schłodzić masę i przy
okazji zmyć w miarę moŜliwości śliską maź z szyn.
Berlinka kursowała co około godzinę w kaŜdą stronę, zawracając po praskiej stronie na pętli Czynszowa, natomiast w Warszawie lewobrzeŜnej w zajezdni wolskiej. Generalnie działania te przyniosły
dość połowiczny efekt, szerzej o tym w „Magazynie
995”.
T Tramwajowe kursy nauki jazdy trwają. Na mieście widoczne są praktycznie wszystkie składy
szkoleniowe, moŜe z wyjątkiem częściowo zdekompletowanego wolskiego 105N2k 2012+2013.
Obecnie odstawiony jest takŜe praski 105Na
1228+1227, którego instruktorzy „odpisali” za szarpanie, a zaplecze techniczne zdecydowało o jego
chwilowym wycofaniu z ruchu.
T Ostatnimi czasy TW przestały montować w
wagonach przechodzących NG „gołębniki” (wyłączniki szybkie). Mimo to pojawiły się głosy, Ŝe takowe
powrócą – ostatnio przetarg na nie (typ WST-3)
wygrał Instytut Elektrotechniki. Dodatkowo IE ma
dostarczyć takŜe urządzenia przeciwpoślizgowe. Za
to firma Woltan wygrała przetarg na dostarczenie
aparatury elektrycznej na sumę około 1,8 mln zł.
T Dnia 29.05. Tramwaje Warszawskie poinformowały o wyniku prowadzonego w trybie z wolnej
ręki postępowania na dostawę części zamiennych
do wagonów tramwajowych. Podpisano umowę z
firmą Elin EBG Tracion GmbH z Wiednia.
T W dniu 29.05. gościli w Warszawie miłośnicy
komunikacji z Niemiec, Holandii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i innych krajów zachodniej Europy. Wycieczkę rozpoczęli koło godziny 8 przy Dworcu
Centralnym, gdzie wsiedli do wolskiej bulwy
2092+2093 powoŜonej przez samego prezesa
KMKM-u. Pojechali nią na Pragę, gdzie zwiedzili
takŜe zajezdnię R-2. Oprowadzał po niej sam kierownik, Wojciech Jarosz. Potem grupa udała się na
zwiedzanie zajezdni wolskiej, przy okazji o mały
włos nie trafiając na zderzenie dwóch tramwajów na
Kercelaku (patrz „Magazyn 995”, informacja z dnia
29.05.). Do R-1 podstawiono teŜ dwa historyczne
wagony – Lw-541 oraz N3-674, którymi goście ruszyli na dalsze zwiedzanie miasta. Obfitująca w fotohalty trasa wiodła ulicami Wolską – Skierniewicką
– Prostą – rondem ONZ – aleją Jana Pawła II –
rondem Zgrupowania AK Radosław – Słomińskiego
– mostem Gdańskim – rondem Starzyńskiego – Jagiellońską do pętlo ZOO, gdzie wykonano pamiąt-
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kowe zdjęcia. Uczestnicy wycieczki mogli teŜ nabyć
czerwone kasowniki z rączką oraz specjalne koszulki poŜegnalne zajezdni R-5 Inflancka. Stamtąd
ulicami Ratuszową – Targową – pl. Wileńskim –
Targową – aleją Zieleniecką – mostem Poniatowskiego i Alejami Jerozolimskimi zabytkowe tramwaje udały się na rondo Dmowskiego, gdzie goście
wysiedli, a poczciwe staruszki udały się na zasłuŜony odpoczynek do mokotowskiej zajezdni.
T Z niekłamaną przyjemnością informujemy, Ŝe
Muzeum Historyczne Warszawy wzbogaciło się pod
koniec maja o trzy relikty tramwajowe. Dzięki jednemu z pracowników trafiły tam dwie przedwojenne
rozety oraz jeden równie wiekowy ozdobny tłumik.
Owe przedmioty zostały zdemontowane podczas
remontów fasad kamienic przy ulicach Nowowiejskiej 28 i Filtrowej 65. Pierwszym z nich jest Ŝeliwna
rozeta, do której kiedyś podczepione był linki nośne. Montowane były w latach 1908–1939 (czyli od
początku elektryfikacji). Do dziś, wedle spisu jednego z redaktorów „Przystanku”, zachowało się ich na
stołecznych kamienicach około 180 sztuk. Drugim
eksponatem jest takŜe rozeta, tyle Ŝe duŜo rzadsza,
poniewaŜ ten typ montowano tylko przez krótki
okres w drugiej połowie lat 30. Rozeta ta ma formę
stylizowanego kwiatu i zachowało się ich mniej niŜ
5 sztuk w całym mieście. Trzecią pamiątka jest
urządzenie zwane fachowo tłumikiem – jest to dość
skomplikowany mechanizm odciągowy składający
się z ozdobnej tarczy, ruchomego bębna oraz
wkręconych weń uchwytów. Tłumik taki mógł jednocześnie podtrzymywać aŜ trzy liny nośne – przy
okazji regulował takŜe napręŜenie sieci trakcyjnej.
Do dziś w stolicy zachowało się ich, wedle spisu,
równo 20 sztuk. KMKM wespół z Muzeum Historycznym Warszawy podejmie starania o uratowanie
jeszcze innych tramwajowych reliktów, takich jak
tramwajowa lira czy ozdobne zwieńczenia kratownicowych słupów tramwajowych.
Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzed.
obecna
reklama reklama
tramwaje
1052+1087 barwy zakł. Sunsilk
1216+1217 Club Nokia Nokia
1240+1239 Ehinacea 7UP
Ratiopharm
1372+1371 Club Nokia Nokia
1384+1385 Club Nokia Nokia

uwagi
-

Z notatnika mechanika
numer
pojazdu

typ
koniec
rodzaj
pojazdu napr.
naprawy
autobusy
5416 280.37B
14.05. NB
6305 260.73A
20.05. NC
6385 260.73A
27.05. NC
tramwaje
1027 105Na
02.06. NG II
1054 105Na
02.06 NG II

Oskar Burda, Robert Człapiński, Przemysław
Figura, Tomasz Igielski, Artur Jasik, Tomasz
Kaczmarek, Michał Kiembrowski, Hubert Kleban, Rafał Lamch, Krzysztof Lipnik, Mariusz Mazek, mkm101, Sławomir Moczulski, Marcin Radwański, Robert Sokołowski, Marcin Paweł Stawicki, Kajetan Tłokowski, Witold Urbanowicz,
Villard, Adam Waluszko, Michał Wolański,
Paweł ZadroŜny, ztm.news
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Wrocław
Linie
A 24.05. zmianie uległy trasy zastępczych linii autobusowych 706, 711 i 734 – zamiast, jak do tej pory, kończyć bieg na pl. Słowiańskim, jadą dalej
przez Słowiańską do pl. Powstańców Wielkopolskich, po czym dojeŜdŜają do przystanku końcowego usytuowanego na ul. Ołbińskiej koło zajezdni 3.
Powrót Ołbińską do Słowiańskiej i dalej analogicznie. Przyczyną zmiany jest zamknięcie dla ruchu pl.
Słowiańskiego w związku z kolejnym etapem remontu ul. Jedności Narodowej.
T W dniach 23.05. do 08.06. oraz 23.06. do
01.07. w godzinach nocnych wyłączony dla ruchu
jest przejazd przez Piasek. Przyczyną jest montaŜ,
a następnie demontaŜ sceny dla plenerowego
przedstawienia „Giocondy”. Objazdami kursują
tramwaje linii 32 i 34:
- w kierunku Sępolna przez Grodzką – Most Uniwersytecki – Drobnera;
- w kierunku Parku Południowego i Oporowa przez
Drobnera – Most Uniwersytecki – Grodzką – Nowy Świat – Kazimierza Wielkiego – Oławską –
Traugutta – pl. Społeczny (tu nawrót) – Kujawską
– Traugutta – Oławską i od pl. Dominikańskiego
stałą trasą.
Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzed. obecna
uwagi
reklama reklama
tramwaje
2300+2301 barwy zakł. DAS – Ergo 2512’’+2511’’ Korona
Korona
odnowa
Wojciech Gąsior, Paweł Więcek
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Czerwcowe
cięcia w GOP-ie
W tym miesiącu w loterii ograniczeń wylosowane
zostały następujące numerki... – tak moŜna by zacząć przegląd zmian rozkładów jazdy na liniach KZK
GOP. Od połowy maja rozpoczęła się akcja kolejnych
juŜ ograniczeń komunikacji wprowadzanych przez
KZK GOP. Tradycyjnym wytłumaczeniem jest niedostateczna wysokość dotacji z sejmiku wojewódzkiego.
Pierwszy etap „optymalizacji” został wprowadzony
w Ŝycie 15 maja 2003 r. Pierwotnie terminem wdroŜenia ograniczeń miał być 11 maja, lecz zostało to
przesunięte. Majowe zmiany dotknęły tramwaje we
wschodniej części regionu – wprowadzono nowe
rozkłady jazdy dla linii 15, 21, 22/32, 23, 24, 25, 26,
27 i 28. Kursowanie linii 35 (Milowice – Zagórze) zawieszone zostało całkowicie, zlikwidowane zostały
ostatecznie pociągi nocne PN-201, PN-202, PN-203,
PN-204 i PN-205 (przypomnijmy, Ŝe PN-204 był
wówczas jednym kursującym, pozostałe wycofano z
tras juŜ w kwietniu).
Na liniach 22/32 i 26 zmiany miały charakter korekt
godzin odjazdów. Z liniami 15 i 21 poŜegnały się
składy 2×105N – obecnie kursują wyłącznie wagony
pojedyncze. Na linii 15 wiązało się to ze zwiększeniem częstotliwości kursowania z 20- do 14minutowej, natomiast na linii 21 częstotliwość pozostała bez zmian i nadal jest 20-minutowa. Na linię 15
wyjeŜdŜa w dni robocze 8 pociągów, wszystkie uruchamiane przez ZKT-5 Katowice. W soboty do godzin popołudniowych linia równieŜ kursuje co 14 minut, natomiast w niedziele i święta kursuje co 28 minut i wówczas obsługiwana jest przez 5 pociągów (z
czego tylko przez około 2 godziny przez wszystkie
pięć na raz). Linia 21 obsługiwana jest codziennie
przez 7 pociągów uruchamianych przez ZKT-1 Będzin. Linia 23 stała się „tramwajowym PKS-em” –
częstotliwość kursowania została obniŜona do około
56-minutowej (!) – wcześniej tramwaj kursował co
około 28 minut. WyjeŜdŜają na nią dwie solówki z
ZKT-5. Trasa linii 24 wydłuŜona została od Pętli Będzińskiej na Pogoni do pętli przy Kopalni ParyŜ w
Dąbrowie Górniczej – ma to rzekomo zrekompensować niewygody pasaŜerów związane z solówkami na
linii 21. Częstotliwość kursowania pozostała bez
zmian – nadal wynosi 20 minut w dni robocze i soboty do popołudnia oraz 40 minut w soboty po południu,
a takŜe w niedziele i święta. Linię obsługuje obecnie
6 pociągów (w niedziele i święta kursują pociągi nie-

parzyste) z ZKT-1. Na linii 25 wyciętych zostało kilka
kursów porannych i wieczornych (częstotliwość kursowania w tych godzinach spada wówczas do 60minutowej) – na linię nadal wyjeŜdŜą codziennie trzy
pojedyncze stopiątki z zajezdni Będzin. Linia 27 doczekała się jednolitego rozkładu jazdy na wszystkie
dni tygodnia – roboczy od świątecznego róŜni się tylko podmianami wagonów w godzinach popołudniowych z 2×105N na 1×105N. Kursuje 8 pociągów, z
czego w dni robocze jest to jedyne 8 składów
2×105N uruchamianych przez zakład w Będzinie.
Kursowanie linii 28 zostało równieŜ ograniczone –
tramwaje nie dojeŜdŜają juŜ do Huty Katowice, lecz
kończą jazdę na pętli Gołonóg Podstacja. Na trasę
wyjeŜdŜają w dni robocze i soboty 4 pociągi
(1×105N), dwa z nich jednak w dni robocze w międzyszczycie zjeŜdŜają do zajezdni. Zawieszenie kursowania pociągów nocnych znalazło swój finał we
wstawieniu kilku kursów wczesnoporannych i późnowieczornych do rozkładów jazdy linii 21, 22/32 i 27.
JuŜ dwa tygodnie później, od 1 czerwca, w rozkładach jazdy linii 24, 27 i 28 wprowadzono korekty. Na
linii 24 ograniczono częstotliwość kursowania w niedziele i święta do godziny 14 – tramwaje pojawiają
się na przystankach co 60 minut. Ilość pociągów obsługujących tę linię w niedziele wzrosła jednak na
papierze. Rano na trasie są dwa pociągi, po 13 dwa z
nich zjeŜdŜają. 11 minut po zjeździe jednego z nich
wyjeŜdŜa kolejny. Sensu takiej podmiany solówki na
solówkę trudno się doszukiwać. Na linii 27 równieŜ
pojawiła się swoista ciekawostka. Dotychczas pierwsze kursy (po 4 z zajezdni Będzin) wykonywane były
w normalnym takcie 20-minutowym. Od 1 czerwca
zostały poprzesuwane tak, Ŝe odstępy między nimi
wynoszą po około 18 minut. Skutkuje to wprowadzeniem 3-minutowego postoju pociągu 271 na mijance
Zawodzie Pole, gdyŜ kurs koliduje z kursem pociągu
2717 jadącego z Kazimierza juŜ w normalnym takcie
20-minutowym. Co ciekawe, w dni wolne wprowadzony został osobny rozkład, róŜniący się od roboczego brakiem dwóch kursów porannych. Jednym z
tych wyłączonych kursów jest właśnie ten kurs, powodujący dodatkowy postój. Sam postój jednak
oczywiście pozostał...
1 czerwca 2003 r. to dzień wprowadzenia zmian
rozkładów jazdy 35 linii autobusowych. NajpowaŜniejsze zmiany to: zastąpienie linii 653 (Katowice
Dworzec PKP – Piotrowice – Mikołów Dworzec PKP)
linią 611, kursującą na skróconej trasie Katowice
Dworzec PKP – Piotrowice Pętla, wraz ze zmniejszeniem częstotliwości kursowania z 20 do 30 minut
(w dni wolne z około 40- na 60-minutową); oraz zastąpienie linii 888 (Katowice Korfantego – Murcki –
Tychy Roweckiego) linią 672, kursującą na skróconej
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trasie Katowice Korfantego – Murcki Rynek. Z numerem 888 nadal oglądać będzie moŜna autobus wykonujący kursy z Piasków i centrum Katowic do przystanku Katowice Wita Stwosza. Do kompletu z linią
672 kursować będzie linia 673 – zmianie ulegnie jej
trasa w centrum Katowic: w kierunku Murcek od
dworca PKP autobusy pojadą alejami Korfantego i
Roździeńskiego, a nie, jak dotychczas, ulicami Warszawską i 1 Maja. Łączna częstotliwość kursowania
linii 672 i 673 wynosić będzie 10 minut w dni robocze,
20 minut w soboty i 30 minut w niedziele i święta. Linię 611 obsługiwać będzie PKM Katowice dwoma
autobusami (w dni wolne jednym), natomiast linię 672
– firma pana Jerzego Sebzdy z Czeladzi (4 autobusy
w dni robocze, 2 autobusy w soboty i 1 w dni wolne).
Wszystko to są oczywiście autobusy krótkie. Przy
okazji uruchomienia linii 611 zmienia się równieŜ trasa linii 138/238 – zamiast do pętli w Piotrowicach autobusy pojadą pod Górnośląskie Centrum Medyczne
w Ochojcu. Na linii przyspieszonej 810 (Katowice –
Mikołów) uruchomiono obsługę przystanku Zarzecze
Droga do Kochłowic w zamian za usuniętą stamtąd
linię 653.
Zmiany tras dotkną równieŜ trzy inne linie. Autobusy linii 70 od przystanku ZałęŜe Dwór pojadą teraz
ulicami Bocheńskiego, Kochłowicką i Witosa przez
Załęską Hałdę i Osiedle Witosa, a jazdę zakończą na
przystanku Osiedle Witosa Kossutha lub Obroki Elkop, w zaleŜności od kursu. Linia 72 w dotychczasowych kursach do przystanku Giszowiec Kościół została przedłuŜona o jeden przystanek – do pętli Giszowiec Kolista.
Niestety, po 1 czerwca na ulicach przestały pojawiać się autobusy linii 108, 141, 802 i 812. Ograniczenia dotknęły równieŜ komunikacji nocnej – autobusy nocne N/1, N/27, N/35, N/47, N/52 i N/82 znikły
z krajobrazu sieci komunikacyjnej. W zamian za te
oraz wcześniej (w kwietniu) zawieszone autobusy
nocne PKM Sosnowiec uruchomione zostają trzy linie o numerach 902, 903 i 904, które będą kursować
tylko w nocy. KaŜda z nich obsługiwana jest jednym
autobusem. Trasy tych linii są następujące:
902: Zagórze Zajezdnia – Sosnowiec – Kazimierz –
Niwka Tuwima CPN;
903: Gołonóg Zajezdnia – Łęknice – Mydlice Pętla
oraz Mydlice Pętla – Gołonóg – Ząbkowice –
Strzemieszyce – Gołonóg Zajezdnia
904: Będzin Zajezdnia – Łagisza – Wojkowice –
Rogoźnik – Grodziec – Czeladź – Będzin Zajezdnia.
To jednak nie koniec czerwcowych zmian. Na liniach 16, 18, 24/99, 34, 84, 91, 299 i 622 zawieszono
kursowanie po jednym z wozów w niedziele i święta.
Skutkuje to oczywiście drastycznym zmniejszeniem

1

częstotliwości oraz sporą nieregularnością kursowania. Na liniach 106, 260, 723 i 811 wyłączone zostały
niektóre kursy. Na linii 722 dla odmiany uruchomiono
jeden dodatkowy kurs wieczorem we wszystkie dni

tygodnia.
Zmiany objęły równieŜ linie 115, 130, 177, 193,
615 i 632, na których dokonano koordynacji odjazdów na wspólnym odcinku trasy. Kilka dni wcześ-

niej, 27 maja 2003 r., zlikwidowany został przystanek Czekanów Dworzec PKP n/Ŝ na trasie linii
112.
Jakub Jackiewicz

Poznań

Uruchomienie zajezdni A1 Warszawska (stan na maj 2003 r.)
linia
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Warszawa

Parada w 95. rocznicę
tramwaju elektrycznego
W tym roku minęła 95. rocznica uruchomienia tramwaju elektrycznego w Warszawie. Dokładnie 26 marca
1908 roku uroczyście zapoczątkowano kursowanie
pierwszej linii oznaczonej numerem 3, której trasa wiodła z placu Krasińskich ulicami Miodową, Krakowskim
Przedmieściem, Królewską i Marszałkowską do placu
Unii Lubelskiej.
Główne obchody rocznicowe ze względu na niezbyt
sprzyjającą aurę zostały przeniesione na 17 maja. Tego dnia Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej we
współpracy z Tramwajami Warszawskimi zorganizował
Wielką Paradę Tramwajów. Na miejsce jej rozpoczęcia
tradycyjnie wybrano pętlę awaryjną na placu Starynkiewicza. Tam oczom licznie zgromadzonych osób, w
tym Zarządu, Rady Nadzorczej i pracowników TW, dyrekcji ZTM-u, miłośników z róŜnych stron kraju oraz
warszawiaków, parę minut przed godziną 10:00 ukazały się kolejne wagony biorące udział w paradzie. Były
to w kolejności przyjazdów: A-43 z roku 1907; Lw-541
z roku 1925; K-403 z roku 1940; N1-607 z roku 1949;
skład 4NJ+4ND1 838+1811 – odpowiednio z lat 1957 i
1961; 13N-795 z roku 1969; skład 105N2k/2000
2082+2083 z roku 2001; oraz 116Na/1-3030 z roku
2000. JuŜ podczas wjeŜdŜania tramwajów na pętlę do-
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Uwaga: autobusy kursujące po godzinie 11:00 wykazywane są w uruchomieniu popołudniowym.
Uruchomienie na liniach dodatkowych zajezdni A1
dni robocze
soboty
święta
cało- szczyt szczyt
rano popoł. rano popoł.
dzienne ranny popoł.
Tesco 1/2
2
1
1
1
1
Panorama
1
1
1
2
1
1
linia

Rezerwy czynne uruchamiane przez wydział A1
miejsce postoju
Dworzec Główny PKP
os. Batorego
Rataje Dworzec
Śródka Dworzec
os. Sobieskiego

dni robocze

soboty/święta
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

Rezerwy techniczne uruchamiane przez wydział A1
miejsce postoju
Starołęka Dworzec (KsiąŜęca)
Rataje Dworzec

szło do stłuczki dwóch peugeotów – kierowca jednego
z nich tak zapatrzył się na stare wagony, Ŝe nie zauwaŜył, iŜ auto przed nim zostało zatrzymane przez
pracownika Nadzoru Ruchu. Na szczęście nikomu nic
się nie stało.
Po kilkuminutowym postoju na pętli wszystkie wagony ruszyły w asyście trzech radiowozów NR, zabezpieczających potem płynność przejazdu na kolejnych
skrzyŜowaniach (dwa były z TW i jeden z ZTM-u), na
uroczystą paradę ulicami Warszawy. Trasa przejazdu
prowadziła Alejami Jerozolimskimi, przez plac Zawiszy
i ulicę Grójecką do placu Narutowicza, a dalej Filtrową,
Krzywickiego, Nowowiejską, przez plac Zbawiciela,
Marszałkowską, plac Bankowy, Andersa, Stawki, aleją
Jana Pawła II, Broniewskiego, Wólczyńską, Nocznickiego i Pstrowskiego do zajezdni R-4 śoliborz, gdzie
parada dotarła około godziny 11:40. Wcześniej na trasie przejazdu rzesze miłośników i fotoreporterów robiły
zdjęcia jadących zabytków (niezaplanowany fotostop
odbył się na ul. Nowowiejskiej podczas klinowania
zwrotnicy przy alei Niepodległości; za to planowy postój wyznaczono na ul. Andersa przed Pałacem Mostowskich).
Po objechaniu największej w Polsce zajezdni tramwajowej wagony zostały odpowiednio ustawione przez
pracowników do ekspozycji. Część stanęła w specjalnie przygotowanej i odmalowanej hali, na co dzień słuŜącej jako remontówka, natomiast najstarsze zabytki
zostały ustawione przed halą. Warto zauwaŜyć, Ŝe kie-
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dni robocze

soboty/święta
1
1

1
-

opracował Bartosz Kaj
na podstawie materiałów MPK Poznań
rownictwo R-4 przygotowało się porządnie do dnia
otwartego, bo oprócz wysprzątanego solidnie terenu,
nawet trawa była równiutko przystrzyŜona. Po obszarze zajezdni kręciło się takŜe sporo ochroniarzy pilnujących, by nikt nie chodził tam, gdzie nie powinien i tym
samym nic złego sobie nie zrobił. Na terenie tej najmłodszej zajezdni tramwajowej w Warszawie aŜ do
godziny 16 moŜna było zapoznać się z bliska ze specyfiką funkcjonowania Zakładu Eksploatacji Tramwajów.
Okazją do zorganizowania dnia otwartego na terenie
R-4 stała się przypadająca 30 czerwca 40. rocznica
oddania do uŜytku właśnie tej zajezdni, początkowo
noszącej nazwę Północ. Na terenie zakładu moŜna było obejrzeć z bliska tabor historyczny biorący udział w
paradzie. Ponadto w prezentacji statycznej pokazane
były wagony: C-257 z roku 1925, przyholowany przez
mokotowski wagon transportowy 13N-2412’’; techniczna, ale juŜ historyczna! berlinka numer 2400, specjalnie odmalowana kremowo-czerwono na tę okazję;
transportowy 13N z R-4 (4-53); takŜe Ŝoliborski skład
zmodernizowanych trzynastek 821+818 – tzw. „Ŝaba”;
bulwy 2082+2083; jedyna Ŝoliborska stoszesnastka
numer 3030 oraz specjalnie podstawiony skład 13N
804+809. Oczywiście, kaŜdy mógł zasiąść w kabinie
wybranego tramwaju i przez chwilę poczuć się jak motorniczy, przełączając wszelakie przyciski. Dodatkowo
moŜna było schodzić do kanałów rewizyjnych pod wagony oraz wchodzić na balkoniki do obsługi pantogra-

fów (głównie przy 3030). Do podziwiania był takŜe stojący na kółeczkach tramwajowych samochód wieŜowy
Iveco Montraks 3PS, ustawiony przez pracowników na
torze prowadzącym do solarni, w której na czas zwiedzania schowano historyczny wagon wieŜowy W-2001
z 1928 r. Niestety, jego katastrofalny stan techniczny
nie pozwolił na zaprezentowanie go szerszej publiczności.
W trakcie trwania dnia otwartego, po perswazjach
członków KMKM-u na zarządzie TW, do zajezdni dojechał takŜe ekspoznański wagon 102Na-42.
Zwiedzający mogli obejrzeć kaŜdy zakamarek
zajezdni, m.in. halę przeglądów i ogromny plac postojowy, na którym stały w ilości znacznej tak charakterystyczne dla tego zakładu „parówki”. Pracownicy zajezdni bardzo chętnie odpowiadali na najróŜniejsze pytania odnośnie obsługi technicznej tramwajów, jak i
samego zakładu. Bardzo pomocna okazała się
przygotowana w jednej z hal wystawa elementów wyposaŜenia tramwajów, w tym wózków od wozów generacji 105N (był to „stary” wózek od jednego z wagonów
zmodernizowanego juŜ składu 2008+2009), przekaźników rozruchu, maszyn napędów drzwiowych, systemu
łączności satelitarnej Tadiran (SNRT), „stacyjek” tramwajowych Mesit czy systemu kasowników. Całość
uzupełniały plansze z fotografiami przygotowane przez
członków KMKM (i zarazem współpracowników „Przystanku”) prezentujące 95-letnią historię tramwajów
elektrycznych w Warszawie i 40-letnią samej zajezdni
R-4 oraz specjalne stoisko, na którym moŜna było nabyć po bardzo preferencyjnych cenach gadŜety firmowe TW (m.in. monografię TW, koszulki, proporczyki,
breloczki, róŜne znaczki, a nawet okolicznościowy medal) oraz zimne napoje (czynny był takŜe zajezdniowy
bufet, gdzie moŜna było zjeść smaczny posiłek).
KMKM uruchomił obok swoje stoisko, na którym
sprzedawane były wycofane juŜ z eksploatacji kasowniki dziurkujące: srebrne „dziurkacze” były po 15 zł, natomiast czerwone – „jednoręcy bandyci” z rączką – po
30 zł. Do kaŜdego kasownika dodawano takŜe po cztery bolce.
TuŜ po godzinie 16 wagony zabytkowe prezentowane na terenie R-4 róŜnymi trasami (dokładnie było ich
pięć, w tym trzy przez Pragę) udały się do macierzystego zakładu R-3 Mokotów. Tylko zielony przegub
przenocował na R-4 z powodu braku przeszkolonego
motorniczego, który mógłby odstawić go na R-3.
W czasie trwania dnia otwartego na trasie Potocka –
Marymoncka – Pstrowskiego – Zajezdnia R-4 śoliborz
z 15-minutową częstotliwością kursowała specjalna
dowozowa linia 95, obsługiwana wagonami N3-674,
13N-795 i składem „bulw” 2120+2121.
Krzysztof Lipnik, Tomasz Kaczmarek
Zagłębie

Zagłębie – strajk, czyli
sparaliŜowane miasta
Podczas zwołanej w dniu 2 czerwca 2003 r. specjalnej sesji śląskiego Sejmiku Wojewódzkiego, poświęconej kryzysowi górnośląskiej komunikacji miejskiej,
dwukrotnie ogłaszano przerwę, a za trzecim razem sesja została przerwana. Fakt ten stał się bezpośrednią
przyczyną ogłoszenia w dniu następnym 24godzinnego strajku ostrzegawczego komunikacji miejskiej. Decyzja taka została podjęta późnym wieczorem,
co tylko spotęgowało efekt paraliŜu komunikacyjnego,
który miał miejsce następnego dnia. Przyczyną protestów jest brak funduszy na finansowanie komunikacji
miejskiej w GOP-ie oraz wynikające z tego kolejne
ograniczenia, które znacznie pogarszają sytuację fi-

nansową przewoźników.
3 czerwca 2003 r. od godziny 4 rano na trasy linii
kursujących na zlecenie KZK GOP nie wyjechały Ŝadne tramwaje oraz autobusy Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Katowicach i Sosnowcu. Do protestu
przyłączyło się w ciągu dnia Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Tychach, nie obsługując kursujących
na zlecenie MZK Tychy w godzinach 8–12 linii na trasie Tychy – Katowice.
Pomimo sukcesywnie dokonywanych ograniczeń,
komunikacja tramwajowa nadal odgrywa waŜną rolę w
układzie komunikacyjnym miast Zagłębia Dąbrowskiego, zaś większość linii autobusowych obsługiwana jest
przez sosnowiecki PKM. Nieliczne linie autobusowe
naleŜą do innych przewoźników (głównie PKS-u Będzin, PUP-u Czeladź, Meteora Jaworzno). Prywatna
komunikacja autobusowa ogranicza się do tras: Huta
Katowice (Gołonóg) – Zagórze – Sosnowiec – Katowice, Huta Katowice (Gołonóg) – Zagórze – Mysłowice,
Zagórze – Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza – Ujejsce.
Stąd teŜ łatwo moŜna wyobrazić sobie skutki decyzji o
strajku, czyli po prostu komunikacyjny paraliŜ. Ze
wszystkich miast objętych strajkiem właśnie w Zagłębiu
sytuacja była najgorsza.
O strajku większość pasaŜerów dowiedziała się od
zatrzymujących się specjalnie w tym celu na przystankach kierowców bądź teŜ od innych pasaŜerów bezskutecznie oczekujących na przystankach. Nieliczne linie obsługiwane przez innych przewoźników kursowały
napełnione do granic moŜliwości. Sytuację starali się
ratować przewoźnicy prywatni swoimi autobusami i
minibusami oraz taksówkarze. Pomocą słuŜyli równieŜ
posiadacze prywatnych samochodów osobowych,
podwoŜąc oczekujących pasaŜerów. Na ulice zagłębiowskich miast wyjechały chyba wszystkie prywatne
autobusy i minibusy, które tylko były w stanie to uczynić. Nie przestrzegano Ŝadnych norm dotyczących ilości pasaŜerów – do pojazdu wsiadało tyle osób, ile tylko było w stanie się zmieścić. Stan techniczny środków
lokomocji, szczególnie kursujących po terenie miasta
Będzin, pozostawiał wiele do Ŝyczenia. Na ulicach zaobserwować moŜna było zwiększony ruch pojazdów
samochodowych, gdzieniegdzie tworzyły się niewielkie
zatory.
Nieznaczna poprawa sytuacji nastąpiła dopiero po
porannym szczycie przewozowym. Podpisano szybko
porozumienie o honorowaniu biletów okresowych w
pociągach na trasach kolejowych pomiędzy stacjami:
Ruda Chebzie, Katowice Podlesie, Oświęcim, Jaworzno Szczakowa, Łazy, Chorzów Miasto. JednakŜe efekt
tego porozumienia był praktycznie Ŝaden, gdyŜ pasaŜerowie nie byli o takich moŜliwościach informowani,
stąd teŜ wielu z nich kupiło na przejazd pociągiem bilet
jednorazowy. Przewoźnicy prywatni równieŜ zwiększyli
swoją ofertę – „wyczuwając pieniądz” samorzutnie pojawiali się na róŜnych trasach i stanowili konkurencję
dla zorganizowanej przez KZK GOP w formie szczątkowej komunikacji zastępczej.
Komunikację zastępczą w Zagłębiu stanowiły:
- dodatkowo uruchomione linie autobusowe 926 w relacji Będzin Szpital Wojewódzki – Bór Pętla (zadebiutował na niej autobus przegubowy) i S-2 w relacji
Katowice Dworzec PKP – Sosnowiec Urząd Miejski
obsługiwane przez Meteor Jaworzno. Ciekawostką
jest fakt, iŜ linie te kursują tylko w dni wolne od pracy,
ponadto linia S-2 zatrzymywała się na wszystkich
przystankach;
- dodatkowe wozy pojawiające się na liniach przyspieszonych nr 813 (Syberka Kościół – Katowice P.
Skargi) i 814 (Gołonóg Dworzec PKP – Katowice P.
Skargi) obsługiwanych przez PUP Czeladź. Linia
813 kursowała równieŜ w międzyszczycie, a pomimo
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wyraźnych przesłanek decyzji takiej nie podjęto dla
linii 900 (Sosnowiec Dworzec PKP – Czeladź Rynek);
- zastępcza komunikacja zapewniona z inicjatywy
miasta Czeladź na liniach 11 (Czeladź Pętla – Piotrowice Pętla) i 911 (Czeladź Pętla – Katowice P.
Skargi). Obsługę tę na czas strajku zapewnił równieŜ
PUP Czeladź.
Komunikację zastępczą w pozostałych regionach objętych strajkiem stanowiły:
- dodatkowe kursy w międzyszczycie realizowane na
liniach autobusowych 6 (Gliwice Sportowa – Katowice P. Skargi) – obsługiwana przez PKM Gliwice, 51
(Osiedle Tysiąclecia Pętla – Ligota Domy Akademickie) – obsługiwana przez Usługi Przewozowe H. Polak Chorzów, 219 (w skróconej relacji Mysłowice
Towarowa – Brzezinka Pętla) – obsługiwana przez
Transgór Mysłowice, 672 (Katowice Aleja Korfantego – Murcki Rynek) – obsługiwana przez PUP Czeladź, 820 (Katowice Stawowa – Tarnowskie Góry
Dworzec PKP) – obsługiwana przez PKM Bytom SA
i 912 (Katowice Dworzec PKP – Ligota Domy Akademickie) – obsługiwana przez PKM Tychy;
- dodatkowe wozy na liniach 46 (Katowice Dworzec
PKP – Ligota Osiedle Zadole) – obsługiwana przez
Meteor Jaworzno, 663 (Siemianowice Powstańców
Pętla – Chorzów Batory Osiedle) – obsługiwana
przez PUP Czeladź, 820 (w skróconej relacji Katowice Stawowa – Bytom Dworzec PKP) – obsługiwana
przez PKM Bytom SA. Ponadto część autobusów linii 820 zatrzymywała się na wszystkich przystankach, równieŜ w okolicy przystanków tramwajowych;
- zastępcza komunikacja na liniach autobusowych 48
(Katowice Dworzec PKP – Chorzów Rynek) i 177
(Dąbrówka Mała Grzegorzka – Halemba Pętla) na
czas strajku obsługiwanych przez PPUP H. Zagozda
Ruda Śląska oraz na linii 674 (Osiedle Tysiąclecia
Pętla – Giszowiec Kościół – Osiedle Tysiąclecia Pętla) na czas strajku obsługiwanej przez Transkom
Piekary Śląskie;
- nie powiodło się uruchomienie komunikacji zastępczej na liniach autobusowych 149 (Katowice Dworzec PKP – Chełm Mały Pętla) i 689 (Katowice Dworzec PKP – Wesoła Kopalnia II), na które miały wyjechać autobusy PKM Tychy;
- na następujących liniach tramwajowych: T-4 – PKM
Gliwice; T-16 – Express-Bus śory (obsługiwana minibusem) oraz T-40 – Transkom Piekary Śląskie.
W większości przypadków przewoźnicy, nie chcąc
powodować nowych konfliktów, nie godzili się na obsługę innych linii, niŜ te, które są przez nich codziennie
obsługiwane. Wygląda równieŜ na to, Ŝe część przewoźników udzieliła poparcia protestującym, nie obsługując Ŝadnej komunikacji zastępczej.
Zjawiskiem rzadko oglądanym były całkowicie puste
dworce komunikacji miejskiej. Tak prezentowały się tego dnia dworce w Sosnowcu przy Urzędzie Miejskim i
Będzinie przy ulicy Kościuszki. Sporadycznie pojawiał
się tam jakiś autobus lub minibus i to wszystko. PasaŜerów teŜ było bardzo niewielu... Za to zupełnie inaczej
wyglądały najwaŜniejsze przystanki (np. Sosnowiec
Dworzec PKP czy teŜ Będzin Stadion). Charakterystycznym widokiem, szczególnie w godzinach szczytu,
był tłum ludzi oczekujących na cokolwiek, co zawiezie
ich w kierunku miejsca zamieszkania, bądź teŜ starających się za wszelką cenę wsiąść do zatłoczonego pojazdu. Jedno jest pewne: ze strajku zadowoleni byli
przewoźnicy prywatni i taksówkarze. To był dla nich
dobry dzień...
Wobec takiej sytuacji trzy dni później, 6 czerwca
2003 r., „Trybuna Śląska” nie oszczędziła słów krytyki
Przewodniczącemu KZK GOP, pisząc o nim: „Jerzy
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Śmiałek udowodnił, Ŝe nie ma zielonego pojęcia, co się
wokół niego dzieje. Jeszcze w poniedziałek Śmiałek
śmiało przekonywał, Ŝe nie wierzy w strajk komunikacji
aglomeracji katowickiej (...)”. Strajk ten ukazał niemoc
KZK GOP wobec zaistniałych wydarzeń, a rozmiar protestu i sprawność jego zorganizowania zupełnie przeszły nawet najśmielsze oczekiwania organizatora. Podjęte przez KZK GOP działania dotyczące organizacji
komunikacji zastępczej miały charakter dosyć spontaniczny, a przede wszystkim mocno spóźniony. Tym razem nie było buńczucznych i pełnych gróźb wypowiedzi skierowanych przeciwko strajkującym przewoźnikom. Inna rzecz, Ŝe w tym konflikcie KZK GOP nie był
traktowany przez przewoźników jako strona.
By rozwikłać konflikt Prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego spotkało się z przedstawicielami protestujących transportowców. Podjęta została
decyzja o zwołaniu w dniu 12 czerwca 2003 r. Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego dotyczącej problemów przyszłości i finansowania komunikacji w regionie. Po tych ustaleniach protestujący zdecydowali
się zakończyć strajk ostrzegawczy w komunikacji. W
oficjalnym komunikacie podano, iŜ „w trakcie obrad
zdecydowano, Ŝe 12 czerwca zostanie zwołane posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego
poświęcone wyłącznie sytuacji w transporcie w naszym regionie. Obecni na nim będą prezydenci miast,
marszałek województwa śląskiego oraz przedstawiciel
ministerstwa skarbu w randze co najmniej wiceministra. Strony wypracują wówczas propozycje rozwiązań
dla komunikacji, które omówione będą na najbliŜszej
sesji sejmiku województwa śląskiego.” Po tych ustaleniach protestujący zawiesili planowany na 24 godziny
strajk ostrzegawczy. Pierwsze na trasy wyjechały autobusy PKM-u Katowice (po godzinie 16), następnie
tramwaje, a na zakończenie (dopiero po 18) autobusy
PKM-u Sosnowiec.
Zwołana w dniu 12 czerwca 2003 r. Wojewódzka
Komisja Dialogu Społecznego podjęła decyzję o powołaniu zespołu ekspertów, którego zadaniem będzie
znalezienie pieniędzy dla finansowania komunikacji
miejskiej w konurbacji górnośląskiej. Zespół tworzyć
będą przedstawiciele samorządu i związków zawodowych, a pierwsze wyniki pracy zespołu poznamy za
dwa tygodnie. Nie oznacza to jednak końca groźby
protestów, które są uzaleŜnione od prac komisji. Wygląda na to, Ŝe pod względem wydarzeń komunikacyjnych region górnośląski czeka nie Ŝaden okres stagnacji, zwany potocznie „sezonem ogórkowym”, a
prawdziwie gorące lato...
Andrzej Soczówka
Statystyka

Skierniewicki
MZK w liczbach
U progu zmian rozkładów jazdy autobusów miejskich
MZK w Skierniewicach czas, by podsumować obecnie
obowiązujący system w specjalnie przygotowanym zestawieniu. Opracowano je na podstawie rozkładu jazdy
z 25 listopada 2002 roku, który z niewielkimi zmianami
waŜny był do niedawna. W poniŜszym opracowaniu
przyjęto zasadę uwzględniania w pierwszej kolejności
tras i kursów podstawowych, a dopiero na drugim
miejscu tras i kursów wariantowych, zjazdowych, ale
tylko tych uwzględnionych w rozkładzie.
Trzeba pamiętać, Ŝe Skierniewice są 49-tysięcznym
byłym miastem wojewódzkim i nie moŜna patrzeć na
tamtejszą komunikację przez pryzmat wielkich miast.
Komunikację w małych miastach naleŜy traktować oddzielnie. Tak jak w Skierniewicach, rozkłady jazdy
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zmieniane są w nich często co roku – mogą uwzględnić wtedy zmiany planów w szkołach i umoŜliwić wygodny dowóz uczniów na zajęcia. Na wielu forach i
grupach dyskusyjnych spotykamy się z głosami zdziwienia komunikacją miejską Skierniewic. To jednakŜe
głównie opinie miłośników z duŜych miastach. Powinno
się pamiętać, Ŝe kaŜdy przypadek komunikacji trzeba
traktować indywidualnie, oddzielnie. Jak wiadomo,
wszelkie zakłady komunikacyjne rządzą się swoimi zasadami... Mam nadzieję, Ŝe ten spis choć w niewielkim
stopniu przybliŜy problem skierniewickiej komunikacji,
w szczególności zaś osobom, które nie miały okazji
jeździć tamtejszymi autobusami. Ciekawy będzie tym
bardziej, Ŝe w internecie nie ma Ŝadnych stron poświęconych MZK Skierniewice:
- w MZK Sp. z o.o. zatrudnionych jest 57 osób, w tym
32 kierowców;
- MZK dysponuje 29 autobusami (w tym 21 autobusów marki Jelcz, 2 kapeny, 4 volkswageny i 2 turystyczne, niewykorzystywane w ruchu liniowym);
- ilość stałych linii autobusowych: 7 (linie: 1, 3, 5, 6, 7,
8, 10);
- najwięcej przystanków posiada linia 5 na podstawowej trasie Dąbrowice – Kolbego (28 przystanków, w
przeciwnym kierunku 27) oraz linia 8 na trasie wariantowej Maków – Przemysłowa;
- najmniej przystanków na trasie odwiedza linia 6, kursując od Amandy do Armii Krajowej (13 przystanków, w przeciwnym kierunku o 1 więcej). Najmniej
przystanków w całej historii MZK miała linia S1, później 9, kursująca do 25 listopada 2002 r.;
- najkrótszy czas przejazdu całej trasy, nie uwzględniając kursów zjazdowych, ma linia 6 na podstawowej trasie Armii Krajowej – Amanda;
- najdłuŜszą linią pod względem czasu przejazdu jest
piątka – przejechanie trasy według rozkładu w obu
kierunkach zajmuje jej 45 minut. Przy uwzględnieniu
tras wariantowych najdłuŜszy czas przejazdu ma linia 8 na wariantowej trasie Przemysłowa – Maków;
wynosi on 50 minut, w przeciwną stronę 48 minut;
- najczęściej kursującymi liniami w dni robocze pod
względem ilości wykonanych kursów na dobę są linie 6 (20 kursów) i 5 (17 kursów);
- najczęściej kursującą linią w dni świąteczne pod
względem ilości wykonanych kursów na dobę jest linia 6 (12 kursów);
- najwięcej kursów w ciągu jednej godziny (według
rozkładowych godzin odjazdów z pętli) przypada na
godzinę 6, kiedy to z pętli łącznie odjeŜdŜa 17 autobusów oraz na godzinę 5 i 7, kiedy to odjeŜdŜa po
14 autobusów. Natomiast po godzinach 14:00 oraz
15:00 przypada po 12 autobusów. W ciągu godziny
najwięcej autobusów na jednej linii odjeŜdŜa o godzinie 7 na linii 6 (4 kursy);
- najwcześniejszy kurs w dzień roboczy wyrusza o
godzinie 4:50 z pętli Przemysłowa na linii 7 i równocześnie z pętli Sierakowice na linii 3;
- najwcześniejszy kurs w dzień świąteczny rozpoczyna się o godzinie 6:45 z pętli Kolbego na linii 10 na
skróconej trasie do Placu Jana Pawła II;
- najpóźniejszy kurs liniowy w dzień roboczy rozpoczyna się o godzinie 22:40 z pętli Ludwików na linii 7
na trasie zjazdowej do przystanku Czerwona;
- najpóźniejszy kurs w dzień świąteczny odjeŜdŜa o
godzinie 21:20 z pętli Dąbrowice na linii 5;
- najwięcej przystanków poza miastem na podstawowej trasie ma linia 3 (6 przystanków w obu kierunkach), a na wariantowym przebiegu do Makowa linia
8 (7 przystanków w obie strony);
- najmniej przystanków poza miastem ma linia 7 (tylko
pętla Ludwików);
- w rozkładach jazdy stosuje się pięć oznaczeń: »F«
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dla kursów tylko w dni robocze, »A« gdy autobus nie
kursuje w niedziele i święta, »T« dla kursów tylko w
dni targowe (czwartek, sobota) i »O« dla wariantowego przebieg linii 7. W praktyce na przystankach
stosowanych jest więcej oznaczeń, by odróŜnić
wszystkie kursy wariantowe (takiej potrzeby nie ma
dla rozkładu na wszystkie przystanki).
Witold Urbanowicz
Z półki bibliofila

Bibliofil w Moskwie
W tegoroczny majowy weekend miałem okazję odwiedzić rosyjską stolicę, między innymi z myślą o poszukiwaniu i nabyciu zarówno wydawnictw kartograficznych, jak i ksiąŜkowych związanych z komunikacją
miejską. Na wstępie potrzebne jest jednak wyjaśnienie.
Jeśli ktoś po Moskwie spodziewałby się standardów,
chociaŜby czeskich, mocno się rozczaruje. Sklepy modelarskie czy specjalistyczne księgarnie właściwie nie
istnieją, wydawnictw poświęconych komunikacji teŜ
jest jak na lekarstwo. Nawet działające w mieście muzeum metra nie spełni oczekiwań, jakich moŜna by się
było spodziewać, odwiedziwszy chociaŜby podobne
placówki w Pradze czy Budapeszcie. O poszukiwanych i tak chętnie kupowanych pocztówkach z motywami komunikacyjnymi moŜemy jedynie pomarzyć.
Nie znaczy to jednak, Ŝe w tym prawie 10-milionowym
mieście miłośnik nie znajdzie nic ciekawego, czego
dowodem niech będzie niniejszy artykuł. Zapraszam
więc czytelników „Przystanku” do odbycia podróŜy po
bibliofilskiej Moskwie.
Księgarnie
Jest ich sporo, najwięcej w okolicach Placu Czerwonego i Łubianki, jednak poza róŜnymi wersjami planu
Moskwy, często folderowymi, nie oferują nic specjalnego. Dla kolekcjonerów map i planów miast polecić
moŜna właściwie trzy.
Pierwszą z nich jest Dom KsiąŜki przy ul. Nowy Arbat 8 (dojazd: stacja metra Biblioteka im. Lenina, dalej
dwa przystanki trolejbusem 2 lub 6, lub stacja metra
Arbatskaja na linii Filewskiej i dalej pieszo wzdłuŜ ul.
Nowy Arbat). Przewodniki podają, Ŝe jest to największa
księgarnia w mieście. Istotnie, jest bardzo duŜa. Dział
kartograficzny jest dość rozbudowany, znajdziemy tu
nie tylko plany miast rosyjskich, ale teŜ i spory wybór
miast ukraińskich i białoruskich. Są teŜ plany miast europejskich, głównie z wydawnictwa Geocenter. Z wydawnictw o komunikacji miejskiej znalazłem tylko jedną
pozycję traktującą o parametrach technicznych pociągów metra rodzimej produkcji, pt. „Elektropojezda metropolitena”.
Drugim z wartych polecenia salonów księgarskich
jest Dom KsiąŜki przy ul. Polanka 26 (księgarnia znajduje się tuŜ przy stacji metra Polanka). Tu równieŜ
znajdziemy spory wybór map i planów miast, niestety
tylko rosyjskich. Wydawnictwem godnym polecenia,
które moŜna nabyć w tej księgarni, jest Atlas Kolejowy
Rosji, uwzględniający równieŜ państwa byłej WNP. Z
ksiąŜkowych wydawnictw o transporcie miejskim nie
znalazłem tam nic.
Ostatnim jest Księgarnia Globus (dojazd: stacja metra Kuzniecki Most). Jak moŜna by się było domyślić po
nazwie, jest to specjalistyczna księgarnia kartograficzno-turystyczna. O jej ofercie nie mogę jednak nic napisać, gdyŜ gdy dane mi ją było odwiedzić, była zamknięta z powodu święta (2 maja w Rosji teŜ jest
dniem wolnym od pracy, handel funkcjonuje w ograniczonym wymiarze).
MoŜna by się pokusić do odwiedzenia jeszcze jednej

księgarni kartograficznej, mianowicie firmowej księgarni Centralnego Eksperymentalnego Wojskowego Wydawnictwa Kartograficznego, która mieści się przy ul.
Polanka 9 (dojazd: stacja metra Polanka, potem pieszo
wzdłuŜ ulicy Polanka w kierunku północnym). Odnalezienie tej placówki graniczy jednak z cudem, gdyŜ brakuje jakiegokolwiek szyldu informującego o siedzibie
firmy. Gdy jednak juŜ odnajdziemy poŜądaną posesję,
w środku będziemy naraŜeni na drobiazgowe wypytywanie się personelu o cel naszej wizyty, po czym do
sklepu będziemy odprowadzeni „pod eskortą”. A oferta? Jak moŜna by sądzić po profilu wydawnictwa, w
sklepie znajdziemy spory wybór map sztabowych
róŜnych rejonów Rosji. Z planów miast polecam wydanie atlasu Moskwy, który zrobiony jest jak naleŜy: porządna grafika, zaznaczone budynki i przystanki komunikacji miejskiej. Atlas ten moŜemy spotkać właściwie w większości moskiewskich księgarń, jednak tam
jest on zdecydowanie najtańszy (50 rubli; w innych
księgarniach cena waha się między 80 a 90 rubli; dla
ułatwienia podaję, Ŝe 1 zł to 8 rubli). Niestety, na tym
kończy się oferta tego wydawnictwa, jeśli chodzi o plany miast.
Na koniec chciałbym przestrzec przed jedną rzeczą.
W metrze dość często pojawiają się reklamy pewnego
domu ksiąŜki. Jak głosi jej treść, jest to największy supermarket księgarski w Moskwie (mieści się na ul.
Twerskiej przy stacji metra o tej samej nazwie). Istotnie, sklep jest spory, ale map tam jak na lekarstwo.
Plany miast
Na przestrzeni lat grafika planów rosyjskich mocno
się zmieniła, czego dowodem jest wspominany juŜ
atlas Moskwy. Nie mniej jednak zaznaczona komunikacja miejska wciąŜ naleŜy do rzadkości. W planach
miast wiąŜ istnieje rozgraniczenie na „turisticzeskije
schiemy”, których jest zdecydowanie więcej i dla miłośnika nie mają specjalnej wartości, i „schiemy gorodskogo transporta”, które są w mniejszości i które będą
przedmiotem zainteresowania. Oczywiście, jest kilka
wersji komunikacyjnego planu Moskwy, jakość ich jest
zbliŜona i właściwie kaŜdy z nich moŜna polecić. Z innych rosyjskich miast znajdziemy równieŜ i Sankt Petersburg, mnie się ponadto udało nabyć komunikacyjne
plany Nowosybirska i NiŜnego Nowgorodu. Osobną
grupę stanowią plany miast obwodu moskiewskiego
(goroda moskowskoj obłasti), a z nich na uwagę zasługuje plan Nogińska, z racji na występującą w tym mieście linie tramwajową.
Pocztówki
Jak juŜ wcześniej wspominałem, współczesnych
pocztówek z motywami komunikacyjnymi czy kolejowymi wzorem z Czech, Niemiec czy Węgier na próŜno
tu szukać. Na bazarach i pchlich targach, których w
Moskwie nie brakuje, moŜemy jednak znaleźć pocztówki obiegowe, zarówno przed- jak i powojenne.
Przewodniki polecają bazar na Izmajłowie (dojazd: stacja metra Izmajłowskaja, dalej pieszo za tłumem ludzi),
podając, Ŝe jest to największy i najbardziej znany moskiewski pchli targ. W rzeczywistości jest to opinia
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mocno przereklamowana, gdyŜ wśród sprzedających
na bazarze dominują handlarze rosyjskimi pamiątkami.
Nie naleŜy się jednak tym faktem zraŜać, przy odrobinie szczęścia wśród tej cepeliady moŜna znaleźć i ciekawe pocztówki.
Muzeum Metra
Na osobne omówienie zasługuje wspominane juŜ
wcześniej muzeum metra. Mieści się ono na stacji metra Sportiwnaja – trzeba wyjść z peronu, w holu przejść
przez posterunek milicji i schodami udać się na trzecie
piętro. Przewodniki zachęcają do odwiedzenia tej placówki, nic nie wspominając jednak o trudnościach z
dostaniem się do środka. Co prawda zwiedzanie jest
bezpłatne, indywidualni turyści mogą liczyć jednak tylko na jeden dzień tygodnia (czwartek). Pozostałe dni
tygodnia przeznaczone są tylko dla wcześniej zgłoszonych wycieczek. Jeśli liczymy na jakiś sklep z literaturą,
czeka nas rozczarowanie, nie pierwsze juŜ zresztą. A
szkoda, bo chociaŜby logo metra moskiewskiego, które
jest równie charakterystyczne jak na przykład londyńskiego, wręcz prosi się, by wykorzystać je do produkcji
i sprzedaŜy choćby breloczków, długopisów, kubków
czy innych drobiazgów mogących być świetną pamiątką z rosyjskiej stolicy. Nie mówiąc juŜ o ksiąŜkach, albumach czy zwykłych pocztówkach z widokami stacji.
A same muzeum? Obejrzymy tam między innymi
modele wagonów, wnętrze kabiny maszynisty, kolekcje
biletów i Ŝetonów do metra, nie tylko z Moskwy, ale i z
innych miast byłej WNP, duŜo zdjęć z budowy metra
itp. Ale moim zdaniem na takie miasto jak Moskwa –
zwaŜywszy fakt, Ŝe muzeum poświęcone jest jednej z
najpiękniejszych sieci metra, będącej samą w sobie
atrakcją turystyczną – oferta tej placówki to zdecydowanie za mało.
Podsumowując, mimo dość skromnej oferty bibliofilskiej Moskwa na pewno jest miastem wartym odwiedzenia. Oprócz metra (które zna chyba kaŜdy miłośnik)
niewymagającego zresztą specjalnej rekomendacji,
dość rozległa i ciekawa jest sieć tramwajowa i trolejbusowa. TakŜe mnogość róŜnych typów autobusów powinna zachęcić kaŜdego miłośnika komunikacji miejskiej do spędzenia kilku dni w rosyjskiej stolicy.
Sebastian Staschiok
Komunikacja miejska w literaturze pięknej

Tramwaj w obłokach
Nieczęsto przedmiotem poetyckiej refleksji staje się
tramwaj. Widziany oczyma artysty pojazd jest nazbyt
przewidywalny: wehikuł komunikacji majaczy gdzieś w
oddali, z tłumkiem anonimowych pasaŜerów przemierzając z hukiem dzień w dzień te same torowiska.
PrzecieŜ to wytwór przemysłu, sekwencja liczb przeniesiona z papieru w rzeczywistość, jasno nakreślony i
wyrozumowany projekt. Rzecz złoŜona raczej niźli
stworzona, słuŜąca li tylko komunikacji. Z pozoru nic
ciekawego dla artysty.
Poetę interesuje zaś stwarzanie właśnie, syci się
nowością, jego bogactwem, jest indywidualne spojrzenie na otaczającą przestrzeń. Bawi się swoistym prze-
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Akwizgran
Tabor
A Przedsiębiorstwo komunikacyjne ASAG z Akwizgranu testuje 25-metrowy dwuprzegubowy autobus
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Van Hool AGG300. Zakup pojazdu jest jednak mało
prawdopodobny, gdyŜ zgodnie z niemieckimi przepisami tak długie pojazdy mogą się poruszać tylko ze
specjalnym pozwoleniem.
Marcin Czech
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inaczaniem świata na własną modłę. Potrzeba mu
wielkiej wyobraźni, by i tramwaj mógł uznać za interesujący materiał dla wierszowania.
Przedstawiany dziś poznańczyk, Andrzej Zeyland,
myśli jednak inaczej. Pisząc o swym rodzinnym mieście, Poznaniu, postanawia wsiąść do tramwaju. Pędzące po szynach niczym obłoki po niebie indywiduum
nastraja go do Ŝyczliwej refleksji. Dobrze mu z obłoku
zwanego tramwajem patrzeć na miasto – tu się urodził,
tu Ŝyje, tu myśli, tu jego dom.
Nie kaŜdy z nas, drogi Czytelniku, jest poetą. KtóŜ
jednak, mknąc w tramwaju przez swe ukochane miasto, nie przygaśnie czasem i oparty o zimne, stalowoszare poręcze lub wciśnięty w niewygodny fotel nie zacznie rozmyślać?
Andrzej Zeyland:
Chciałbym o tobie raz inaczej
Chciałbym o tobie raz inaczej,
bez monumentalnego patosu
i metryki urodzenia –
wznieść się ponad twe mury i wieŜe,
cofnąć poza zieleń i rzekę
i nie wołać twego imienia.
Tak dobrze mi, obłok, w którym płynę,
nazywa się tramwajem;
obłoki dzwonią, hamują i mijają,
tak dobrze mi z obłoku patrzeć.
Zielone skwery jak tęczówki,
wyloty ulic jak wygasłe źrenice – –
tak chciałbym bez metryki
nie potrafię –
tu się urodziłem...
tu z tornistrem,
tu w pierwszym krawacie
– bo są w tobie miejsca,
w których wciąŜ jeszcze czas
jak błysk światła wraca.
Chciałbym raz o tobie inaczej
nie wymawiać ci cesarskich „burgów”;
nie sławić twego ludu (oto właśnie to,
ten patos); uciekałem i wciąŜ
o ciebie powracam.
To nic, Ŝe mówią tu „jezdem”,
„galarepa” i cierpią na chroniczny brak
fantazji,
Ŝe motorowi nie mają skrzydeł,
a obłok, w którym przepływam,
nazywa się tramwajem,
– jesteś mi wszystkim,
ty jesteś mój dom.
Wybrany utwór pochodzi z wyboru wierszy i grafiki o
Poznaniu pod tytułem „Pozdrawiam moje miasto” wydanego w 1968 roku nakładem Wydawnictwa Poznańskiego.
wybrał i komentarzem opatrzył
Ziemowit Cabanek

ś w i a t a
Berlin
Tabor
A BVG rozpisuje przetarg na 100 13,5-metrowych
piętrusów. W pierwszym etapie najwięksi producenci
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autobusów mają dostarczyć prototyp pojazdu, który
następnie będzie testowany na berlińskich ulicach. Po
próbach autobusy mają być seryjnie produkowane i
dostarczone do Berlina na przełomie 2005/2006 roku.
Liczba piętrusów BVG systematycznie spada – o ile w
1998 było ich ponad 650, to obecnie jest około 380,
głównie kilkunastoletnich MAN-ów SD202. Ostatnia seria piętrusów EN (3000-3086) pochodzi z lat
1995/1996.
Linie
! 15.06. wszedł w Ŝycie letni rozkład jazdy BVG.
Zmiany dotyczą głównie komunikacji nocnej. W weekendowe noce kursować będzie wiele linii metra: U15,
U2, U5, U6, U7, U8, U9. W związku z tym kilka autobusowych linii nocnych zostanie skasowanych. Nastąpią teŜ zmiany tras linii autobusowych, głównie w północnej i południowej części Berlina.
Marcin Czech

Częstochowa
Tabor
T Częstochowskie MPK, czerpiąc z pozytywnych
doświadczeń innych miast, postanowiło zainstalować
w tramwajach kamery. Na próbę wmontowano je w
najbardziej podatnych na wandalizm wagonach 678 i
679, obsługujących linię nocną.
Linie
A W dniach 14–16.06. z powodu remontu torowiska
i braku przejazdu przez ul. Kiedrzyńską autobusy linii
21, 22 i 29 jeździły objazdem przez aleję Armii Krajowej. Obowiązywały przystanki na trasie objazdu.
T W dniach 14–15.06. do godziny 14 z powodu remontu torowiska przy ul. Kiedrzyńskiej za tramwaje
kursowały autobusy.
Rozmaitości
! Pojawiły się nowe bilety MPK. Są drukowane w
Koszalinie z powodu niŜszych kosztów. Choć stare bilety są ładne, znajduje się na nich sporo błędów, takŜe
ortograficznych, np. »11-to przejazdowy«, »6 złoty«.
Na nowych biletach ich nie będzie. Pozostały jednak
dwa napisy: »jednorazowy« i »jednostronnego kasowania«, które w zasadzie oznaczają to samo. Jeśli ktoś
nie umie czytać, to większa liczba napisów wcale mu
nie pomoŜe, a nawet jeszcze bardziej go do tego zniechęci! Na częstochowskich biletach miesięcznych i
półmiesięcznych absurdem jest natomiast wyraz »sieciowy«, który oznacza bilet obowiązujący w całej sieci
komunikacyjnej. W innych miastach mamy bilety miejskie, podmiejskie i sieciowe. W Częstochowie natomiast wyraz »sieciowy« stoi tuŜ obok wyrazu »miejski«
na tym samym bilecie...
! MPK rozpoczęło sprzedaŜ rozkładów jazdy. Rozkład jednej linii kosztuje 1,50 zł. Ciekawe, Ŝe rok wcześniej, wraz z wejściem w Ŝycie reformy, podobne rozkłady rozdawano za darmo. Teraz mają być jednak...
kolorowe. Konkurencyjną ofertę przygotował lokalny
dodatek „Gazety Wyborczej”, który przy okazji lipcowych zmian tras wydrukuje, podobnie jak rok wcześniej, specjalny dodatek zawierający wszystkie rozkłady jazdy.
Rafał Lamch, Jakub Lubaszewski

Dąbrowa Górnicza
Rozmaitości
A W związku z trwałym uszkodzeniem w Dąbrowie
Górniczej w dniu 06.06. wiaduktu nad drogą krajową nr
1 (Wschodnia Obwodnica GOP-u), na ul. Armii Krajowej wprowadzone zostały do odwołania objazdy dla linii autobusowych nr 84, 140, 175, 635, 637 i nocnej
903. W kierunku Ząbkowic ww. linie autobusowe od al.
Piłsudskiego do ul. Armii Krajowej jadą drogą krajową
nr 1. W kierunku Gołonoga objazd prowadzi ulicami:
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Armii Krajowej – Korczyńskiego – Mizerkiewicza – Willową – Armii Krajowej – Gospodarczą – Związku Orła
Białego – Roździeńskiego – Tworzeń do alei Piłsudskiego. W obydwu kierunkach nie są obsługiwane
przystanki Ząbkowice Pogoria, Ząbkowice Pogoria n/Ŝ
oraz Gołonóg Gwardii Ludowej II. Zamiast przystanku
Gołonóg Gwardii Ludowej I w kierunku Ząbkowic obsługiwany jest przystanek Gołonóg Zajezdnia. Objazd
potrwa kilka miesięcy. Winę za uszkodzenie wiaduktu
(nadaje się wyłącznie do rozbiórki) ponosi kierowca
samochodu cięŜarowego wiozącego w kierunku granicy polsko-czeskiej ogromnych rozmiarów kocioł. Ładunek nie zmieścił się pod wiaduktem i uszkodził jego
konstrukcję.
Andrzej Soczówka

Gliwice
Rozmaitości
! Rada Miasta Gliwice 12.06. podjęła uchwałę o
wystąpieniu z KZK GOP. Spośród obecnych tego dnia
na sali 25 (ogółem jest 28) radnych za podjęciem
uchwały o wystąpieniu z KZK GOP głosowało 21, zaś
4 wstrzymało się od głosu. Znaczy to, Ŝe uchwała
przeszła głosami zarówno koalicyjnych, jak i opozycyjnych radnych. Decyzja oznacza, Ŝe od przyszłego roku
miasto samodzielnie organizowałoby komunikację na
swoim terenie. Z zamiarem wystąpienia z KZK GOP
noszą się równieŜ miasta Bytom, Zabrze, Ruda Śląska, Knurów i gmina Gierałtowice. Jest to hipotetyczny
obszar pojawienia się osobnego biletu w konurbacji
górnośląskiej. Argumentami, które przesądziły o wystąpieniu z KZK GOP, były:
- ponoszenie całkowitych kosztów finansowania komunikacji na obszarze GOP wyłącznie przez gminy;
- niechęć do ponoszenia kosztów funkcjonowania
komunikacji na obszarach wiejskich, gdzie niŜszy
jest stopień pokrycia kosztów wpływami z biletów, a
według istniejącego systemu rozliczeń róŜnica ta jest
pokrywana przez gminy o najwyŜszych wpływach z
biletów;
- zastrzeŜenia do polityki KZK GOP, który pod wpływem protestów zrezygnował z organizacji przetargów na linie autobusowe obsługiwane przez PKM
Katowice i PKM Sosnowiec.
Niewykluczone jednak, Ŝe do ostatecznego opuszczenia struktur KZK GOP przez miasto Gliwice nie dojdzie,
a uchwała ta ma na celu wywarcie presji na przewodniczącym Związku Jerzym Śmiałku i jego otoczeniu.
Takie rozwiązanie zostało zasugerowane przez prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza.
Andrzej Soczówka

Gorzów Wielkopolski
Tabor
T Rozpoczęła się rekonstrukcja tramwaju typu
Landsberg. Wagon zostanie stworzony na podwoziu
poznańskiej eNki i stanie jako kiosk na pl. Katedralnym. Koniec prac planowany jest na połowę roku
2004.
Linie
A Dnia 31.05. uruchomione zostały sezonowe linie:
K na trasie Karnin – Kłodawa i Z Nierzym – Marcinkowskiego. Obie linie kursują tylko w słoneczne soboty
i niedziele.
A Miejski Zakład Komunikacji prowadzi badania nad
wprowadzeniem autobusowej linii 132. Linia kursować
ma na trasie Ustronie – Komorowskiego – Kombatantów – Okulickiego – Górczyńska – Piłsudskiego – Odrodzenia Polski – Roosevelta – Kosynierów Gdyńskich
– świrowa – Cmentarz. Data wprowadzenia nowej linii
jest jak dotąd nieznana.
T Dnia 31.05. w związku z naprawą bieŜącą torowi-
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ska na ulicy Podmiejskiej zawieszone zostały linie
tramwajowe 1 i 3. Na trasie Zakład Energetyczny –
Silwana uruchomiono komunikację zastępczą. Naprawa trwała do godziny 14:00.
Magazyn 995
31.05. Około godziny 10 wóz 4N-100, skręcając z ul.
Dworcowej w Sikorskiego, niespodziewanie dla motorniczego, pasaŜerów i samego siebie zgubił pantograf.
Zdarzenie to było spowodowane obwisem sieci, która
przez upały upodobniła się do sznurka na pranie. Był to
wypadek dość nietypowy, poniewaŜ „kita” nie została
połamana, ale wyrwana z mocowań na dachu wozu i
zawisła swobodnie na sieci niemal nieuszkodzona. Po
ściągnięciu pantografu wóz (juŜ 4ND) został zepchnięty przez 6ZGTW-251 na pętlę Piaski, skąd po godzinie
ten sam helmut zaciągnął sprawcę zamieszania w czułe objęcia wieprzyckich mechaników. Wstrzymanie na
skrzyŜowaniu ulic Dworcowa/Sikorskiego trwało około
20 minut.
Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzed. obecna
uwagi
reklama reklama
autobusy
461 Ytong
Dolina Nidy po NG
Z notatnika mechanika

numer
pojazdu

typ
koniec
rodzaj
pojazdu napr.
naprawy
autobusy
461 Jelcz M11
05.06 NG
Paweł Kamyszek, Piotr Kamyszek,
Łukasz Musiał

Jaworzno
Tabor
A Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Jaworznie testowało w drugiej dekadzie czerwca 2003 r. dwa
autobusy. Jednym jest Solaris Urbino 15 z PKA Gdynia
(nr 5122), drugim – Volvo 7000 koloru morskiego (nr
rejestracyjny WN 29204).
Linie
A 13.06. PKM uruchomił linię autobusową A. Linia
kursuje na trasie Jaworzno Krakowska Pętla – Katowice Dworzec PKP, obsługując po drodze następujące
przystanki: Jaworzno Krakowska, Jaworzno Pocztowa/Centrum, Osiedle Stałe, Łubowiec, Katowice Francuska, Katowice Plac OMP/Jagiellońska i Katowice
Dworzec PKP. Pomiędzy Jaworznem a Katowicami
trasa biegnie Wschodnią Obwodnicą GOP-u (droga
ekspresowa) i autostradą A-4. Linia kursuje tylko w dni
robocze (5 par kursów).
Andrzej Soczówka

Konin
Tabor
A Przez kilka dni maja konińskie MZK testowało dwa
MAN-y z podpoznańskich Sadów. Były to modele
NL223 i NL283 w biało-czarno-Ŝółtym malowaniu. Testowe autobusy jeździły m.in. na linii 56. Obecnie MZK
Konin posiada juŜ 5 MAN-ów NL223 oraz kilka NL222.
Bartosz Kaj

Kraków
Linie
A Od dnia 21.06. w zamian za linie 177 oraz 477 zostanie uruchomiona linia 137, kursująca po trasie: Nowy Kleparz – Twardego – Pielęgniarek-Prądnicka –
Opolska – Mackiewicza – Kuźnicy Kołłątajowskiej –
Siewna – Mackiewicza – Prądnicka – Bratysławska –
Twardego – Nowy Kleparz.
A 21.06. zmieniona zostanie numeracja linii 444 – jej

nowy numer to 144.
A T RównieŜ 21 czerwca zostaną wprowadzone
wakacyjne rozkłady jazdy i tym samym zostają zawieszone linie autobusowe: 118, 428 i 439.
Michał Smajdor

Lublin
Tabor
Tr Z Ŝyciem poŜegnał się kolejny elektryczny jelcz –
tym razem padło na PR110T-772.
Linie
A W dniach 23–24.05. z powodu asfaltowania alei
Długosza i skrzyŜowania z Alejami Racławickimi częściowo zmieniono przebieg tras linii 4, 13, 15A, 15B i
44. Objazd dla wszystkich, oprócz 44, obowiązywał
przez Aleje Racławickie i Sowińskiego (15A i 15B
dodatkowo z powrotem przez Popiełuszki), natomiast
linia 44 kursowała przez Krakowskie Przedmieście, 3
Maja i aleję Solidarności do Północnej.
Tr 06.06. MPK zostało zmuszone do zawieszenia linii
156 i 160. Pierwotnie termin zawieszenia ustalony był
na 02.06., z nieznanych przyczyn przełoŜono go na
dzień 06.06. Niestety, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie udało się utrzymać ruchu na ul. Królewskiej,
remontowanej m.in. ze środków funduszu Phare. Linie
zawieszono na okres aŜ 3 miesięcy. Ponadto linie 151 i
152 zostały skierowane przez ulice 1 Maja i Aleje
Zygmuntowskie.
Magazyn 995
05.06. Dzień pieszego pasaŜera, czyli połowa trolejbusów stoi... Na ulicy Zana, prawie na całej jej rozciągłości, zabrakło około godziny 10:30 zasilania. W wyniku zatrzymania utknęło – bagatelka – 20 trolejbusów,
na około 40 będących w ruchu. Od strony ZUS sobie
stały 762, 770, 785, 813, 797, 818, zaś po przeciwnej
stronie, w pobliŜu skrzyŜowania z Alejami Kraśnickimi,
grzecznie czekały 783, 822, 821, 774, 781, 803, 825,
808, 812 i 802 oraz niemieszczące się juŜ na Zana
791, 816 i 751. Utknął równieŜ 773. Na pomoc przybył
star sieciowców 1124, lecz zamieszanie, jakie powstało, było spore, utknęły przykładowo wszystkie trolejbusy obsługujące linię 150. Po około 30 minutach wreszcie w sieci pojawiło się napięcie i większość trolejbusów udała się na skuśki – czyli przez Głęboką włączając się do ruchu w róŜnych kierunkach.
Rozmaitości
! W połowie maja w lokalnych gazetach opublikowano proponowany przez MPK nowy cennik biletów.
Podstawowym załoŜeniem projektu była likwidacja biletów okresowych i czasowych, a w zamian wprowadzenie jednolitych cen biletów: normalnych za 1,30 zł oraz
ulgowych za 1,25 zł. Bilety okresowe „po okresie gruntownej analizy” – jak to ujęto – czyli po około 6–12 miesiącach miałyby powrócić, ale w „zmienionej formie”.
Padła takŜe kontrowersyjna propozycja biletu „dla przyjezdnych” w cenie 2,50 zł, jednak nikt nie pomyślał, jak
ją wyegzekwować. Jedynym argumentem przedstawionym przez MPK, a przemawiającym za wprowadzeniem nowego cennika, jest naprawa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, które liczy na większe zyski.
Jak się nietrudno domyślić, po publikacji tego projektu
mieszkańcy druzgocąco skrytykowali MPK. Słusznie
argumentowano, Ŝe na zmianach stracą praktycznie
wszyscy pasaŜerowie, a szczególnie często przesiadający się. W dniu 22.05. na sesji rady miejskiej, która
miała rozstrzygnąć o nowych cenach, nie padło ostateczne słowo. Miejscy rajcy przesunęli ostateczny termin podjęcia decyzji o zmianie taryfy biletowej na
26.06., jednocześnie zobowiązując MPK do wprowadzenia biletów okresowych. Na odzew nie trzeba było
długo czekać. JuŜ po kilku dniach MPK przedstawiło
kolejną „cudowną” wizję nowych biletów okresowych.

Ktoś pomyślał, Ŝe jeśli przeciętny mieszkaniec miasta
jeździ autobusem 2 razy dziennie, to czemu by nie
pomnoŜyć tych dwóch przejazdów przez 20 dni oraz
przez proponowaną poprzednio cenę 1,25 i 1,30 zł, co
daje odpowiednio 50 i 52 zł. Wszystko dobrze, tylko Ŝe
cena ta dotyczy biletu miesięcznego na 1 linię. Za 30
dni korzystania z całych dwóch linii (!) cena biletu
wzrasta dwukrotnie – odpowiednio do 100 i 104 zł.
Proste, nieprawdaŜ? Ciekawie wyglądają teŜ propozycje biletów na linie wyjeŜdŜające poza granice miasta,
oczywiście takŜe tylko 30-dniowych. Na 1 linię bilet
miałby kosztować 100 złotych, a na dwie – 200 zł. Zastanawiające, Ŝe MPK działając wedle powiedzenia
„tonący brzytwy się chwyta”, nie boi się utraty pasaŜerów na rzecz przewoźników prywatnych, którzy swojego cennika „kaŜdy za 1 zł” zmieniać nie zamierzają.
A W dniu 18.05. ze względu na odbywający się pod
Zamkiem koncert z okazji urodzin papieŜa od godziny
17:30 do 23:00 niektóre linie kursujące aleją Tysiąclecia jeździły jak w dzień powszedni. Dodatkowo uruchomiono 4 linie specjalne:
C aleja Solidarności – Północna – Kosmowskiej –
aleja Kompozytorów Polskich (Czechów);
F aleja Unii Lubelskiej – Fabryczna – Majdanek –
Felin;
R aleja Unii Lubelskiej – 1 Maja – Krochmalna –
Diamentowa – Romera;
W aleja Solidarności – Długosza – Aleje Racławickie
– Sowińskiego – Filaretów – Jana Pawła II – Armii
Krajowej – aleja Kraśnicka – Węglin.
Tr 10.06. MPK ogłosiło wyniki konkursu zorganizowanego dla dzieci do lat 12. Ogłoszenie to było nagłośnione w telewizji, zaś za scenografię robił świeŜo co
polakierowany trolejbus 770. Przy okazji wypowiadali
się prezes szanownego MPK i kierowca wspominając
historię trolejbusów w Lublinie i snując bajki o przyszłości... Za tło do wypowiedzi słuŜyły trolejbusy zabytkowe
naleŜące do LTEK-u, o czym nikt nie raczył wspomnieć. Pomijamy juŜ kwestię tego, iŜ opowiadając o
ziutkach, pokazano wnętrze szwajcarskiego saurera, a
co bardziej zorientowani miłośnicy trolejbusów przyczepić się mogli do czarno-białych urywków filmów
przedstawiających trolejbusy z Budapesztu i Warszawy.
Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzed. obecna
uwagi
reklama reklama
trolejbusy
770 Radio Eska jasnoniebie- skie
777 podkład po jasnoniebie- reklamie He- skie
rosa
Rafał Tarnawski, Maciej Zyśko

Luboń
Rozmaitości
A Na początku czerwca zakończyła się trwająca od
września zeszłego roku modernizacja pętli autobusowej w śabikowie (końcówka linii 56 i L1 oraz przystanek pośredni linii LA i LB). W ramach remontu zmieniono nieco kształt wysepki oraz poszerzono jezdnie,
które wraz z chodnikami otrzymały nawierzchnię z
kostki betonowej (tzw. pozbruk). Na wysepce ustawiono nową, estetyczną wiatę oraz dwie stylowe latarnie.
Dodatkowo uporządkowano teren wokół pętli – na
skwerku zieleni pojawił się trawnik z prawdziwego zdarzenia, a ulice Poniatowskiego i Klonowa otrzymały
nową nawierzchnię bitumiczną oraz pozbrukowe
chodniki. Zmianie uległa równieŜ organizacja ruchu na
pętli; teraz przejeŜdŜają przez nią takŜe autobusy linii

PRZYSTANEK 12 (37)

LA i LB, które przedtem miały swoje przystanki na ulicy Poniatowskiego.
Michał Kryg

Mińsk
Rozmaitości
T Niedługo stacja metra Plac Niepodległości na linii
Moskovsakaya nowej zostanie przemianowana na
Plac Leninia. Władze miasta uznały, Ŝe nadanie nazwy
Plac Niepodległości stacji Plac Lenina było „nieformalną, Ŝywiołową decyzją ludzi”. Sieć metra w Mińsku
składa się z dwóch linii, łączna ilość stacji wynosi 19.
Witold Urbanowicz

Opole
Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzed. obecna
uwagi
reklama reklama
autobusy
412 barwy miej- Ŝółte
skie
601 pomarań- „Cosmopoli- czowe
tan”
608 Jurex
Ŝółte
Marek Drewniak

Oświęcim
Tabor
A Przez wakacje do remontu pójdą trzy ostatnie Ikarusy 280 z MZK Oświęcim (nr 6, 7, 8). Zostanie on wykonany dla obniŜenia kosztów w przyzakładowym
warsztacie. W autobusach na pewno zostanie wymieniona blacharka.
A Rozwiązano przetarg na tegoroczną dostawę autobusów. Na zakup Autosana H7-20.02 i Jelcza
120MM/3 podpisano umowę z firmą Lider Trading Sp.
z o.o. w Warszawie, z oddziałem w Rzeszowie. Cena
oferty wyniosła odpowiednio 280600 i 459940 zł. Wozy
mają być dostarczone do 31.07.
Linie
A Podczas wizyty prezydenta Georga Busha w
Oświęcimiu i Brzezince zamknięto dla ruchu część
miasta, zmieniając trasy autobusów MZK. Kursy linii
miejskich zostały poprowadzone na Zasole, gdzie
znajdował się przystanek końcowy. Kursy autobusów
podmiejskich w kierunku Rajska i dalej zostały skierowane na ul. Legionów.
Rozmaitości
! Do MZK dotarła juŜ partia 83 uniformów dla kierowców. Do czarnego garnituru dopasowany jest
ciemny krawat z wyszytym białym napisem MZK
Oświęcim. W skład całego kompletu wchodzą 4 koszule, buty zimowe i letnie, spodnie, marynarka, krawat i
swetry na zimę. Kierowcy zaczęli jazdę w takowym
stroju około 2 tygodni temu. Nowy strój jest obowiązkowy.
Krzysztof Lączak

Piła
Tabor
A JuŜ wszystkie pilskie autobusy, a jest ich na dzień
dzisiejszy 48, otrzymały nowe rejestracje – dotyczy to
takŜe zasłuŜonych Jelczy PR110, które niebawem najprawdopodobniej trafią pod palnik. Nowe blachy prezentują się o wiele lepiej od swoich często przerdzewiałych poprzedniczek.
Marcin Lampart

Poznań
Tabor
A Na początku lipca na trasy wyjadą MAN-y NL223 i
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NG313. Będą to niegdysiejsze wozy testowe fabryki w
liczbie czterech dwunastometrowców i sześciu przegubowców. KaŜdy wóz ma przejechane poniŜej kilkunastu tysięcy kilometrów, wobec czego będą wyglądać
prawie jak nowe...
A Kolejny ekolog, tym razem 1621, wrócił z naprawy
głównej w ZNA w Biskupicach. Następny w kolejce jest
1633, który w niedługim czasie teŜ powinien się objawić w nowym wcieleniu. Ostatnim przedstawicielem z
rodziny jeszcze niezmodernizowanych ekologów jest
bus o numerze 1637. Co więcej, jest to ostatni z wyglądających w miarę klasycznie ikarusów. Tym bardziej, Ŝe spod dość zniszczonej reklamy salonu
optycznego Ciszaka juŜ gdzieniegdzie przebija oryginalny czerwony lakier.
A Co kilka dni – a raczej nocy – na torach w ulicy
Dąbrowskiego ląduje kolejny helmut sprowadzony z
Düsseldorfu. Szczegółowe zestawienie typów, numerów i dat opublikujemy po zakończeniu dostaw.
Linie
A Obfitujący w zmiany dzień 23.06. zaowocuje
zmianą tras linii autobusowych 89 i 94. Linia 89 (jednokierunkowa) pojedzie po trasie Starołęka Dworzec –
KsiąŜęca – Św. Antoniego – Minikowo – rondo Minikowo – Sandomierska – Garaszewo – Sandomierska
– rondo Minikowo – OŜarowska – Czernichowska –
Starołęcka – Starołęka Dworzec, zaś linia 94 (równieŜ
jednokierunkowa) po trasie Starołęka Dworzec – Starołęcka – Czernichowska – OŜarowska – rondo Minikowo – Sandomierska – Garaszewo – Sandomierska –
rondo Minikowo – Minikowo – Św. Antoniego – KsiąŜęca – Starołęka Dworzec. Część kursów wykonywana będzie do przystanku Starołęka Wielka, popularnie
zwanego Figurką.
A T 19.06., w dzień BoŜego Ciała, odbyła się uroczysta procesja z ulicy Krakowskiej przez Garbary do
Katedry. W godzinach 10–12:45 linia 90 dojeŜdŜała
tylko do pętli Garbary Dworzec. Po godzinne 12 zamknięta dla autobusów była ulica Estkowskiego. Linie
63, 67 i 83 nie dojeŜdŜały do Środki. Autobusy jeŜdŜące na 63 kończyły w tym czasie na Garbarach (dwie
brygady). Linie 67 oraz 83 zawracały na skrzyŜowaniu
ulic Garbary i Estkowskiego. Oczekiwały na odjazd na
przystanku Małe Garbary (w kierunku Radojewa). Nieco zmienione były tez trasy linii 74 i A. Około
godziny 13 wszystkie linie powróciły na swoje stałe trasy. W tym dniu obydwie brygady linii 67 obsługiwały
Neoplany N4016.
A T Od 23.06. do 31.08. wprowadzony zostanie letni
rozkład jazdy. Tradycyjnie jak co roku linie tramwajowe
(z wyjątkiem zawieszonej 3 i 11) kursować będą w dni
robocze zamiast co 10, co 12 minut, natomiast wszystkie linie główne autobusowe (51, 63, 64, 68, 69, 71, 74,
76, 82, 91, 93) zamiast co 12, co 15 minut. Zawieszenie linii 3 wiąŜe się z rozpoczęciem w dniu wprowadzenia letniego rozkładu remontu ulicy Grunwaldzkiej,
o czym poniŜej, a tłumaczone jest symboliczną frekwencją na linii w wakacje szkolne. Tory na Wilczaku
posłuŜą za odstawcze dla wozów nocujących przed
remontem na Budziszyńskiej.
A T Na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym
Malta 2003, odbywającym się w dniach 25.06.–29.06.,
wystąpi poznańskie MPK, uruchamiając dwie linie
tramwajowe i jedną autobusową. Kursować będą w
godzinach od 23–2. Linia tramwajowa MALTA 1 pojedzie przez: rondo Kaponiera – Św. Marcin – Towarową
– Królowej Jadwigi – rondo Rataje – Jana Pawła II –
rondo Śródka – Warszawską – Miłostowo (Powrót: Miłostowo – Warszawska – rondo Śródka – ... – Królowej
Jadwigi – Most Dworcowy – Roosevelta – rondo Kaponiera); a MALTA 2 kursować będzie na trasie: rondo
Kaponiera – Św. Marcin – Gwarna – MielŜyńskiego –
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plac Cyryla Ratajskiego – 23 Lutego – plac Wielkopolski – Małe Garbary – Estkowskiego – Wyszyńskiego –
rondo Śródka – Warszawska – Miłostowo (Powrót: Miłostowo – Warszawska – rondo Śródka – ... – MielŜyńskiego – Fredry – Roosevelta – rondo Kaponiera). Autobusy linii Malta pojadą następująco: rondo Śródka –
Jana Pawła II – Majakowskiego – Chartowo (nawrót na
ulicy Chartowo, na skrzyŜowaniu z ul. Kurlandzką).
Magazyn 995
31.05. O godzinie 15:52 na ul. Hetmańskiej na wysokości ZUS-u jadące od strony ul. Głogowskiej Mitsubishi Eclipse wpadło na wydzielone torowisko tramwajowe i uderzyło w słup trakcyjny. Spowodowało takŜe
wygięcie szyn tramwajowych dla kierunku ul. Głogowskiej (!). Kompletnie rozbity wrak zaczął się dymić, więc
motorniczy 7/7, która niebawem nadjechała, przybył na
pomoc z gaśnicą. Kolejną doniesiono z zajezdni Madalińskiego. „Złom” usunęła pomoc drogowa. Od godziny
15:52 do 16:25 tramwaje w obie strony nie kursowały.
6 utknęło w korku, pozostałe skierowano objazdami.
Jako zatramwaj objawił się MAN nr 1043. Do czasu
naprawy torowiska zastosowano w tym miejscu ograniczenie prędkości do 5 km/h.
31.05. O godzinie 11:12 na przystanku Rondo Kaponiera 9/1 (GT6-608) potrąciła pieszego przechodzącego przez tory w niedozwolonym miejscu. Rannego
przewieziono do szpitala, zaś ruch przywrócono juŜ po
kwadransie.
01.06. Awaria zapór na przejeździe kolejowym w ul.
Koszalińskiej zablokowała autobusy linii 95/1 (ekolog
nr 1634) i 95/2 (hungar nr 1171). Wstrzymanie miało
miejsce od 9:46 przez godzinę – do czasu interwencji
słuŜb technicznych PKP. W tym czasie z Ogrodów
uruchomiono rezerwę czynną, która pojechała do
przystanku POSiR, a po udroŜnieniu przejazdu (po
około 10-minutowym postoju) do pętli w Kiekrzu.
03.06. Przelatująca butelka po piwie wybiła jedną z
lewych szyb oraz uszkodziła znajdującą się naprzeciw
prawą w holendrze nr 861, który jako 9/7 jechał na
Piątkowską. Stało się to o godzinie 22:15 na przystanku przy skrzyŜowaniu ulic Górna Wilda i RóŜana.
07.06. O godzinie 15:24 opuszczający rondo Śródka
w stronę Miłostowa helmut nr 669 (8/8) zaparkował jadącego zewnętrznym pasem Opla Corsę na torowisku
poza jezdnią. Dwie osoby jadące autem zostały ranne.
Ruch tramwajowy był wstrzymany w obie strony. RównieŜ w kierunku Zawad samochody nie mogły przejechać, gdyŜ pojazdy uczestniczące w wypadku usunięto
dopiero po przyjeździe policji, czyli o godzinie 16:05.
Ruch tramwajowy w pełni przywrócono o 16:14. Kursowały 3 zatramwaje. Dodajmy, Ŝe z lewej strony opla
nic prawie nie ostało się, a w bimbie stłukł się przedni
„ślep” i lekko wgniotło naroŜe.
08.06. Na pętli KsiąŜęca pszczółka nr 1253 (94/1)
wykorzystała spadek terenu i stoczyła się tyłem na
przód jelczyka nr 1413 (89/1). W autobusach zbiły się
odpowiednio tylna i przednia szyba. Po zdarzeniu oba
wozy czmychnęły do zajezdni.
09.06. O godzinie 5:05 stodwójka nr 66 (4/8) przestała załączać jazdę. Miało to miejsce przy Stomilu,
gdy wyjeŜdŜała z S3. Po pobieŜnej naprawie zjechała
na teren zajezdni Głogowska.
09.06. O godzinie 10:32 jadąca na Zawady 7/3
(helmut nr 650), zjeŜdŜając z ronda Śródka, zderzyła
się z taksówką marki Ford Escort. Jej rannego kierowcę pogotowie zawiozło do szpitala. Z samochodu nie
zostało za wiele, w tramwaju lekko pogiął się przód i
lewy naroŜnik. 7 i 11 kierowano przez pół godziny na
Miłostowo.
09.06. Po południu jakiś bezmózgi idiota rzucił z
wiaduktu nad stacją PST Serbska butelkę w ruszającą
w kierunku Górczyna 14/5 (zestaw 246+245). Zbiła
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ona przednią szybę wagonu doczepnego, w wyniku
czego rany odniosła 11-letnia pasaŜerka. Tramwaj zatrzymał się na stacji Słowiańska, gdyŜ dopiero tam pasaŜerowie powiadomili motorniczego o zdarzeniu.
Dziewczynkę pogotowie przewiozło do szpitala, a
dwuskład po 20 minutach zjechał do zajezdni przy ul.
Głogowskiej.
09.06. W tym samym czasie w tył stojącego na pętli
Os. Lecha (w stronę Kórnickiej) składu 218+215 (1/16)
najechał 248+247 (16/6). Po kwadransie oba pociągi w
asyście słuŜb MPK zjechały do zajezdni. Uszkodzenia
nie były powaŜne: wagon 248 – wgnieciona blacha
przednia, wagon 215 – oberwany tylny zderzak.
10.06. Na pętli Junikowo wczesnym rankiem w trakcie przetaczania wykoleiła się 13/6 (skład 278+279).
Na zwrotnicy wjazdowej podczas jazdy do przodu z torów wyskoczyła druga oś pierwszego wagonu. Przez
pół godziny pozostałe tramwaje kierowano tylko do
Budziszyńskiej, zaś wykolejeńca odratował Krupp. kursowały 2 autobusy zastępcze.
09.06. Rano na ul. Kraszewskiego straŜacy musieli
obciąć drzewo, które zaczęło dotykać sieci trakcyjnej.
Przez 2 godziny linia 2 kursowała objazdem przez ul.
Dąbrowskiego i Roosevelta, zaś linia 64 przez Zwierzyniecką – Kaponierę – Roosevelta i Dąbrowskiego.
09.06. Kawałek przed pętlą Os. Lecha późnym wieczorem miało miejsce zwarcie układu sterowania w
dwuskładzie 170+169 (1/15). Dzięki interwencji pracowników pogotowia technicznego dojechał on na tor
odstawczy pętli i tam poczekał na zholowanie w godzinach nocnych. Przerwa w ruchu trwała pół godziny.
11.06. Późnym wieczorem policja zatrzymała na gorącym uczynku 18-latka, który pobazgrał tyły drugich
wagonów składów 298+299 (13/9) i 148+149 (1/15).
11.06. Od godziny 16:20 przez 22 minuty nie kursowały tramwaje po trasie PST w kierunku os. Sobieskiego. Wszystko dlatego, Ŝe na stacji Kurpińskiego
wyszczerbił się ślizg pantografu w zestawie 136+137
(15/5). Po doraźnej naprawie zjechał on do zajezdni.
Cały czas dla pasaŜerów oczekujących na przystankach PST nadawano z głośników komunikaty o awarii.
14.06. Układanie rury wodociągowej na skrzyŜowaniu ulic Góreckiej i Krauthofera spowodowało wstrzymanie ruchu tamŜe. W związku z tym od godziny 7:30
do 16:15 autobusy linii 79 kursowały przez ulice
Dmowskiego i DruŜynową. InŜynieria Ruchu na ul.
DruŜynowej przy Centrum Panorama ustawiła przystanki zastępcze.
14.06. W godzinach 9:45–10:24 miało miejsce
wstrzymanie na al. Wielkopolskiej. Spowodował je
urwany kardan drugiego wózka pierwszego wagonu
składu 242+241, który jako 11/4 jechał na Piątkowską.
Istotnie, tramwaj tam dotarł, tyle Ŝe po wstawieniu na
wózek technologiczny. Linie 9 i 11 kierowano na Połabską, zaś od Pułaskiego na Piątkowską jeździły 3 zatramwaje.
15.06. Rankiem, po zakończonych pracach modernizacyjnych, nie załączono napięcia w sieci trakcyjnej
na ul. Starołęckiej. W związku z tym od godziny 4:02
do 4:30 utknęło tam 5 składów wyjeŜdŜających z S3, a
dalsze 15 musiało opóźnić swe wyjazdy. Interweniowało pogotowie sieciowe i podstacji.
15.06. Tego samego dnia w godzinach 17:50–18:04
zabrakło prądu między placem Wielkopolskim a Garbarami.
Rozmaitości
M W ostatnie weekendy czerwca, lipca i sierpnia (tj.
28–29.06., 26–27.07., 30–31.08.) odbędą się na Kolejce Parkowej Maltanka Dni Pary. W planie imprezy jest
parada parowozu i taboru Maltanki. Więcej na plakatach i stronach poznańskiego przewoźnika:
www.mpk.poznan.pl.

T Remont Starołęckiej (6). Oprócz łuków torów i torów peronowych pętli Starołęka, trasa jest juŜ prawie
skończona. Stoją juŜ wiaty przystankowe, imponująco
przedstawiają się podwójne tory i perony, zarówno dla
wysiadających jak i dla wsiadających. Koniec remontu
przewidziany jest na 23.06. Linie 4, 5, 12 i 13 oraz
nocne autobusy N31 i N41 wrócą na trasy.
T 23.06. rozpocznie się remont torowiska w ulicy
Grunwaldzkiej na odcinku od ronda Przybyszewskiego
do ulicy Jeleniogórskiej. Oznacza to wyłączenie z ruchu całej trasy, aŜ do pętli na Junikowie, i zmianę tras
dla linii 1, 6, 13 i 15. Jedynka będzie korzystać z jednej
tylko pętli – Ogrody i stanie się linią jednokierunkową.
Zostanie wprowadzona jej mutacja – siedemnastka,
którą pojedziemy w drugą stronę z Ogrodów przez
Przybyszewskiego, równieŜ na Ogrody. Podajemy tutaj
trasy jednokierunkowych linii:
1: Ogrody – Dąbrowskiego – Most Teatralny – Fredry – MielŜyńskiego – plac Cyryla Ratajskiego –
23 Lutego – plac Wielkopolski – Małe Garbary –
Estkowskiego – Wyszyńskiego – rondo Śródka –
Jana Pawła II – Trasa Kórnicka – Chartowo – śegrze – rondo śegrze – Hetmańska – Reymonta –
rondo Przybyszewskiego – Przybyszewskiego –
Dąbrowskiego – Ogrody;
17: Ogrody – Dąbrowskiego – Przybyszewskiego –
rondo Przybyszewskiego – Reymonta – Hetmańska – rondo śegrze – śegrze – Chartowo – Trasa
Kórnicka – Jana Pawła II – rondo Śródka – Wyszyńskiego – Estkowskiego – Małe Garbary – plac
Wielkopolski– 23 Lutego – plac Cyryla Ratajskiego
– MielŜyńskiego – Fredry – Most Teatralny – Dąbrowskiego – Ogrody.
Linie 6, 13 i 15 pojadą następująco:
6: Miłostowo – Warszawska – rondo Śródka – Jana
Pawła II – rondo Rataje – Krzywoustego – Królowej Jadwigi – Most Dworcowy – Roosevelta – Bukowska – Grunwaldzka – rondo Przybyszewskiego – Reymonta – Hetmańska – Głogowska – Górczyn;
13: Starołęka – Starołęcka – rondo Starołęka – Zamenhofa – rondo Rataje – Krzywoustego – Most
Królowej Jadwigi – Strzelecka – Podgórna – Marcinkowskiego – Plac Wolności – 27 Grudnia –
Most Teatralny – Roosevelta – Głogowska – Hetmańska – Reymonta – rondo Przybyszewskiego
(powrót: rondo Przybyszewskiego – Grunwaldzka
– Bukowska – Roosevelta – rondo Kaponiera –
Św. Marcin – Marcinkowskiego – Podgórna –
Strzelecka – ... – Starołęka);
15: Os. Jana III Sobieskiego – Trasa PST – Roosevelta – Bukowska – Grunwaldzka – rondo Przybyszewskiego (powrót: rondo Przybyszewskiego –
Reymonta – Hetmańska – Głogowska – Roosevelta – Trasa PST – Os. Jana III Sobieskiego).
Dla zwykłego ruchu liniowego uruchomione zostaną
przystanki na ulicy Hetmańskiej przed skrzyŜowaniem
z ulicą Głogowską, uŜywane normalnie tylko przez
tramwaje zjeŜdŜające do zajezdni przy ul. Głogowskiej.
Za linie 1, 6, 13 i 15 na remontowanym odcinku będzie
musiała wystarczyć jedna linia T. Autobusy za tramwaj
pojadą trasą: rondo Przybyszewskiego – Grunwaldzka
– Os. Kwiatowe (pętla autobusu 77).
Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzed. obecna
uwagi
reklama reklama
tramwaje
84+83 Granimex Łazienki
108+109 BGś
barwy MPK po NG
112+111 Auchan

barwy MPK -

162+161 Auchan
400 Rexona
613 Koło
666 Inter
Consult

barwy MPK
barwy MPK
barwy MPK
Plus GSM

-

Adam Białas, Adam Konieczka, Janusz
Ludwiczak, Łukasz Nowicki, Maciej Rudzki

Płock
Linie
A Od 05 do 25.05. w wyniku budowy ronda na
skrzyŜowaniu ulic Dobrzyńskiej i Gałczyńskiego wyłączono z ruchu część ulicy Gałczyńskiego od ulicy Norwida do Dobrzyńskiej. Autobusy linii 8, 15, 19, 22, 26
jechały ulicami: Miodową i Mościckiego (przy Kredytowej usytuowano przystanek zastępczy). Linia 23 skręcała z Gałczyńskiego w Miodową i dalej kierowała się
Mościckiego. Linia 31 nie wjeŜdŜała w ulicę Mościckiego lecz jechała cały czas prosto ulicą Dobrzyńską.
Prace budowlane oraz uruchomienie świateł przy ulicy
Mościckiego spowodowały ogromne korki i spóźnienia
autobusów. Utrudnienia powstały teŜ dla autobusów linii 8 i 15, które mają usytuowaną na ul. Dobrzyńskiej
pętlę, ale bez placu manewrowego, poniewaŜ autobusy w tym rejonie objeŜdŜają osiedle dokoła. Początkowo autobusy zawracały na ul. Na Skarpie lub wjeŜdŜały na stary przystanek Skarpa, na którym zadomowili
się taksówkarze, skutecznie blokujący przejazd. Gdy
drogowcy rozkopali równieŜ tę część ulicy, autobusy linii 8 i 15 zawracały na stacji benzynowej (!) u zbiegu
ulic Medycznej i Dobrzyńskiej. 25.05. drogowcy wykazali się ogromną pomysłowością i pomimo wcześniejszych zapowiedzi uruchomienia ulicy Gałczyńskiego
26 maja o 9 rano, uruchomiono ją dokładnie dobę
wcześniej, jednocześnie na 24 godziny zamykając
wjazd w ulicę Mościckiego. Wszystkie autobusy z tej
ulicy skierowano w nowo otwartą ulice Gałczyńskiego,
tyle Ŝe nie poinformowano o tym na czas słuŜb komunikacji (uwzględniając, Ŝe była to niedziela). W wyniku
tego nie przygotowano przystanków do zmiany ruchu.
Część nieświadomych pasaŜerów bezskutecznie wyczekiwała np. na przystanku Skarpa obserwując skręcające autobusy w ulicę Gałczyńskiego. 26.05. zamknięto stary pas ulicy Dobrzyńskiej, w wyniku czego
linia 8 i 15 została ponownie pozbawiona pętli, którą
tym razem usytuowano przy samym skręcie z ulicy
Gałczyńskiego w Norwida, stwarzając realne zagroŜenie dla przechodzących tam ludzi, którzy muszą wychodzić zza autobusu na ulicę!
Rozmaitości
A 12.05. w sieci komunikacyjnej miasta przybył nowy przystanek: Gwardii Ludowej – StraŜ. Przystanek
usytuowano w części zatoki parkingowej w okolicach
Technikum Elektrycznego. Utworzenie tam przystanku
było konsekwencją wielu skarg i próśb o ułatwienie korzystania z komunikacji w tym rejonie. Od utworzenia
tego przystanku uwarunkowano w 2002 roku zmianę
trasy linii 22. Na przystanku połoŜono nowy krawęŜnik i
chodnik, tyle Ŝe drogowcy ponownie pokazali... jak nie
buduje się przystanków w mieście – zamiast podnieść
jego wysokość względem autobusu, chodnik obniŜono
zupełnie do wysokości asfaltu! Dodatkowo nie przeorganizowano ruchu wobec istniejących przystanków, w
wyniku czego większość autobusów musi zatrzymywać się co kilka metrów – przed i po skrzyŜowaniu ulic
Przemysłowej/Gwardii Ludowej, na znajdujących się
tam przystankach.
Marcin Gierzyńśki

Radlin
Linie
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A W związku z otwarciem 30.05. wiaduktu na ul.
Rybnickiej w Radlinie, dnia 31.05. linia E-3 wróciła na
swoją stałą trasę przez Popielów. Linia ta nie będzie
juŜ obsługiwać przystanków Biertułtowy SkrzyŜowanie
oraz Niedobczyce PKP.
A RównieŜ 31.05. nastąpiła korekta trasy linii 211 na
terenie miasta Radlin, tj. linia od przystanku Obszary
Dom Górnika w kierunku KWK „Ignacy” kursować będzie ul. Mariacką, jak w czasie trwania objazdu, i obsługiwać przystanki Radlin Boisko oraz Biertułtowy
SkrzyŜowanie, zaś w kursach powrotnych ul. Korfantego do ul. Rybnickiej (z obsługą przystanków Biertułtowy SkrzyŜowanie, Radlin Marcel Kopalnia i Obszary
Wiadukt) i dalej po trasie. W związku z powyŜszymi
zmianami:
- przywrócono do ruchu przystanek Obszary Wiadukt;
- tymczasowy przystanek w Radlinie przy ul. Mariackiej zmienił się w stały i nadano mu nazwę Radlin
Boisko.
Wojciech MęŜyk

Skierniewice
Linie
A MZK w gazetach opublikował wstępne propozycje
zmian rozkładów jazdy. Podlegają one jeszcze dalszym konsultacjom ze szkołami, zakładami pracy oraz
muszą zostać uzgodnione z Urzędem Marszałkowskim. Dlatego teŜ ostateczne wersje projektu będą
znane wraz z podaniem do wiadomości publicznej zatwierdzonych rozkładów jazdy. Dziś okazuje się, Ŝe
będą to jedynie korekty kosmetyczne. Obecne zakłada
się:
- modyfikację godzin odjazdów z poszczególnych
przystanków wszystkich linii, a takŜe wprowadzenie
oznaczenia »W« przy kursach zawieszonych w wakacje i ferie zimowe;
- wydłuŜenie czasu kursowania linii 8 poprzez dodanie
po jednym kursie w obie strony;
- wydłuŜenie czasu kursowania linii 3 poprzez dodanie
dwóch kursów z pętli Strobowska kosztem linii 10.
Jednak dodane autobusy pojadą na nowej, wariantowej trasie: na odcinku Strobowska – Batorego/1
Maja wspólną trasą z dziesiątką, dalej do ul. Sobieskiego trasą linii 10, a później do Sierakowic stałą
trasą linii 3;
- skrócenie czasu kursowania linii 10 z godziny 19 na
16 poprzez odjęcie dwóch dodatkowych kursów;
- dodanie 3–4 wariantowych kursów linii 6 do pętli przy
ul. Podleśnej oraz zmiana godzin odjazdów. Skrócono równieŜ czas przejazdu w dzień wolny w stosunku do dnia roboczego o 5 minut. W dzień roboczy
odjęto 1–2 kursy, w zaleŜności od kierunku jazdy.
Podane dane są orientacyjne i mogą ulec zmianie.
Rozmaitości
! MZK przygotowuje się do wprowadzenia nowej
usługi: montaŜu instalacji gazowych w samochodach
osobowych. Zakład juŜ prowadzi stację paliw i stację
napełniania gazem. Teraz szuka nowych źródeł dochodu w związku z malejącą ilością pasaŜerów. Według szacunkowych danych wiadomo, Ŝe od 2001 roku
ilość przewiezionych pasaŜerów spadła o 30%. Na
szczęście sytuacja juŜ się ustabilizowała i zatrzymano
tendencję do spadku.
Witold Urbanowicz

Szachty
Rozmaitości
! Dość oryginalny sposób zarabiania pieniędzy wymyślił urząd transportu elektrycznego w Szachtach.
Dwa lata temu w rzeczonym mieście południowej Rosji
(przy granicy z Ukrainą) ostatecznie zamknięto ruch
tramwajowy, ale szyny do tej pory pozostały na ulicach.
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Nic dziwnego, Ŝe przedsiębiorstwo transportowe postanowiło skorzystać z tych „złóŜ stalowych” i sprzedać
juŜ niepotrzebne mu tory. Środki finansowe uzyskane
dzięki takiej operacji prawdopodobne pójdą na wypłatę
pensji naleŜnych pracownikom transportu elektrycznego za poprzednie miesiące, a to, co pozostanie – na
zakup nowych trolejbusów.
Valeri Thikonov

Szczecin
Tabor
A Oprócz MAN-ów NL223 i NG313 SPPK testowało
takŜe autobusy Solaris Urbino 18 (poznański 1384) i
Urbino 12. W przetargu na dwa przegubowce i trzy solówki zwycięŜył MAN.
T Po kilkuletniej przerwie rozpoczął się kurs nauki
jazdy. W większości uczestniczą w nim przekwalifikowujący się pracownicy Centralnych Warsztatów. Z tej
okazji wskrzeszono wagon szkoleniowy 105Na-011,
poza nim na „elce” pojawiają się takŜe 102Na-625,
105Na-1043 i róŜne wagony GT6.
T RóŜne awarie stały się przyczyną „Ŝonglerki bulwami”. Najpierw utworzono skład 1057+1056, po tygodniu takŜe 788+783 i 787+784.
Linie
! 01.06. rozpoczął się trzeci sezon linii turystycznych. Z uwagi na frekwencję zdecydowano się na wykonywanie tylko dwóch zamiast, jak poprzednio, trzech
kursów na liniach 0 i 50. Uruchomienie linii autobusowych było niepewne do ostatniej chwili, ostatecznie linie 50 i 100 kursują ze znanym z PKP „syndromem G”
– tzn. moŜliwością zawieszenia w razie małej frekwencji.
! W pierwszym dniu referendum europejskiego
(07.06.) komunikacja miejska kursowała według rozkładów jazdy z dni roboczych.
T Obowiązujący od września do czerwca rozkład
jazdy nie uwzględnia zwiększonego ostatnio ruchu pasaŜerów dojeŜdŜających nad jezioro Głębokie. PoniewaŜ w pojedynczych wagonach jedynki i dziewiątki
trudno juŜ się pomieścić, w razie potrzeby podmieniane są one na składy.
Magazyn 995
05.06. Krótko po godzinie 15 na przystanku przy
skrzyŜowaniu alei Powstańców Wlkp. i alei Piastów
wagon 102Na-622 najechał na drugą stodwójkę – numer 102. Tramwaje jadące z centrum na Pomorzany
skierowano na pętlę uliczną Jagiellońska – Bohaterów
Warszawy – Wawrzyniaka – Wojska Polskiego. Długo
tak nie pojeździły, bo na alei Wojska Polskiego bulwa
790 rozgromiła samochód skręcający w ul. Niedziałkowskiego.
Rozmaitości
A Krzysztof Putiatycki zastąpił Tomasza Świątka na
stanowisku prezesa SPA Klonowica, z kolei funkcję
prezesa SPA Dąbie nadal pełnić będzie Włodzimierz
Sołtysiak. W planach jest połączenie obu spółek w jeden zakład.
Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzed. obecna
uwagi
reklama reklama
tramwaje
718+717 Nokia
Nokia
nowa wersja
Robert Łubiński, Magdalena Murawska, Olaf
Skrzymowski

Warszawa
Tabor
A Kolejne wieści z bazy ITS-u: Na Płochocińską dotarły dwa kolejne MAN-y NL223 (numery A-411 i A-
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412). Ponadto garaŜują tam: cinquecento – radiowóz
Nadzoru Ruchu oraz pogotowie techniczne na bazie
obciętego Ikarusa 280. Co ciekawe, pojazd ów posiada
biało-niebieskie malowanie rodem z Radomia wraz
napisem »ITS A. Michalczewski RADOM O/W-wa«!
Poza tym w ostatnich dniach zaobserwowano tam takŜe manowskiego testera, któremu nadano numer A499. Pełnił on rolę rezerwy.
A TakŜe dwa nowe pojazdy, oczywiście Solarisy
Urbinetto 10, (numery A-312 i A-313) pojawiły się w
mobilisowej zajezdni w Ursusie.
A Dnia 03.06. Inspekcja Transportu Drogowego
(ITD) przeprowadziła niezapowiedzianą kontrolę pojazdów Miejskich Zakładów Autobusowych. Badania
wybranych autobusów przeprowadzono na dwóch pętlach: na pl. Hallera oraz w Międzylesiu. W pierwszym
przypadku zatrzymano 5 dowodów rejestracyjnych.
Powodem tych zatrzymań najczęściej były „łyse” opony, niesprawne układy kierowniczy i hamulcowy oraz
znaczne przetarcia przegubów. Wykryto takŜe brak
jednego OC oraz wiele innych pomniejszych mankamentów. W drugim przypadku inspektorzy uznali, Ŝe
jeden z autobusów nie nadaje się do ruchu i z pętli w
Międzylesiu trzeba było odholować go do zajezdni.
Według ITD około 15% taboru MZA nie nadaje się do
jazdy, poniewaŜ jego eksploatacja mogłaby zagrozić
zdrowiu pasaŜerów.
A Mobilis nakleił na części swoich 10-metrowych
„knypków” autoreklamy. Są to umiejscowione na tylnych ścianach solarisów naklejki zachęcające do reklamowania się właśnie w tej firmie. Za to wewnątrz
pojazdów juŜ pierwszego dnia kursowania uaktywniła
się „bananowa młodzieŜ”, która nie omieszkała zostawić na tyłach pojazdów swoich „podpisów”.
A Z początkiem obecnego miesiąca reklamy całopojazdowe dosięgły kolejne typy warszawskich autobusów. Tym razem rzecz tyczy się jelczy „kwadratów”
(120M) oraz „gniotów” (M121M). W granatowo-błękitne
barwy jednej z prywatnych szkół wyŜszych „przyozdobiło się” pięć jelczy (szczegóły w dziale „Z pamiętnika
lakiernika”). Oczywiście w czerwono-Ŝółtych barwach
miejskich zostały ich ściany czołowe (taki wymóg) oraz
pas nad pierwszymi drzwiami – tylko w przypadku
„kwadratów”.
A W związku z likwidacją zajezdni Inflancka doszło
teŜ do roszad w taborze szkoleniowym (na T-5 stacjonowały dwa takie pojazdy – Ikarus 280.70E nr 9021
oraz Ikarus 260.04 nr 9061). Dnia 02.06. oba wozy naleŜące do Ośrodka Szkolenia poŜegnały się na
zawsze z tym zakładem. Przegub powędrował na T-13
Stalowa, a solówka wybyła na T-6 Redutowa, gdzie od
początku bieŜącego roku nie było szkoleniówki. Warto
zauwaŜyć, Ŝe „naukowiec” nr 9021 wypędził ze Stalowej na Woronicza inny wózek szkoleniowy – Ikarusa
280.26 nr 9002 posiadającego historyczne, czerwonokremowe malowanie z pierwszej połowy lat 80., które
to z kolei dostał w spadku po wozie nr 9009, urzędującym obecnie w Bydgoszczy.
A Jak wiemy, po likwidacji Inflanckiej nie przenumerowano stacjonującego tam taboru. Identycznie postąpiono w przypadku dziewięciu solówek, które przewędrowały ze Stalowej na Ostrobramską. Spowodowało
to juŜ totalny bałagan w numeracji i w chwili obecnej
naprawdę bardzo cięŜko jest się w tym wszystkim połapać.
A Wakacje nadchodzą i znów wyszły na jaw kłopoty
jedynego warszawskiego piętrusa (tym razem juŜ „stalowego”, a nie „inflanckiego”). Chodzi o to, Ŝe według
przepisów pojazd jest o 6 cm (!) za wysoki i nie mieści
się w skrajni drogi. Ma bowiem aŜ 406 cm wysokości,
kiedy to w ruchu mogą uczestniczyć pojazdy o mak-
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symalnej wysokości 4 metrów. Na szczęście po wielu
dyskusjach i perturbacjach, dzięki osobistym staraniom
dyrektora ZTM-u, Roberta Czapli, piętrowy MAN
SD202 wyjedzie w wakacje na ulice Warszawy.
T Dnia 05.06. na linii 23 ponownie zagościł Ŝoliborski
skład typu 13N. Niestety, zmrok nie pozwolił na odczytanie numerów taborowych. W kaŜdym bądź razie wagony były w malowaniu miejskim.
T Jak juŜ informowaliśmy, berlinka nr 445 przechodzi remont w warsztatach T-3. Niestety, w jego trakcie
wymieniono tylko poszycie na przedzie wagonu, pozostawiając wiele innych bardziej skorodowanych blach
na burtach. Zostały one jedynie zaszplachlowane. Wagon 445 ma być gotowy do eksploatacji z chwilą uruchomienia turystycznej linii T w tegorocznym sezonie,
czyli na 28.06.
T W dniach 03–04.06. dokonano wreszcie wymiany
uszkodzonych po wypadku elementów czołowych wolskiego wagonu 105N2k/2000-2084. Tak więc wkrótce
zobaczymy go ponownie w ruchu. Za to od ponad
miesiąca jedna z wolskich modernizacji (nr
2006+2007) nie pojawia się w ruchu liniowym. Przyczyną jest niemoŜność wymiany przekaźnika. Ponadto wagon 116N-3002 (takŜe z R-1) od kilku
dni stoi w zajezdni, poniewaŜ problemy stwarzają tarcze hamulcowe.
T Jedyny praski „naukowiec” – 105Na 1228+1227
długo się na zajezdni nie nastał (patrz: poprzedni numer „Przystanku”). JuŜ 04.06. wrócił on do jazd szkoleniowych.
T Za to inny praski skład więcej stoi niŜ jeździ. Mowa
tu o jedynych na świecie 105N1k 2010+2011. Cały
czas są z nimi jakieś problemy.
T Wbrew zapowiedziom z poprzedniego numeru,
zajezdnia R-4 śoliborz nie rozpoczęła remontu powaŜnie rozbitego składu 13N 833+819. Wyciągnięto go z
tamtejszej remontówki i odstawiono „pod płot” w oczekiwaniu na planowy remont w warsztatach T-3. Kompletnie roztrzaskany tył wozu 833 przykryto tylko plandeką.
T W pierwszym tygodniu czerwca zajezdnia Wola
spięła nowy skład 105Na – tym razem po naprawie
NGII sprzęgnięto ze sobą wagony 1012 i 1009. Są one
w barwach zakładowych i jako pierwszy będzie kursował wóz nr 1012. Poprzednio jeździły one w składach
1038+1009 oraz 1012+1065. Z kolei na śoliborzu
sformowano dwa składy 13N – są to 590+491 oraz
781’’+409. Jednak zupełnie nowym składem pośród
tych dwóch jest tylko 590+491. Warto zauwaŜyć, Ŝe
świeŜo po remoncie (NGII) są jedynie wagony 590 i
781’’. Z kolei parówka nr 491 przeszła NGII w lutym br.
i dopiero teraz weszła do ruchu. Ostatni z czwórki, wagon nr 409, taki remont przeszedł dość dawno, bo w
marcu 2001 roku.
T Przystankowi szpiedzy wytropili ostatnio, Ŝe
pierwszy wagon z Ŝoliborskiego składu 105Na
1199+1161 ma... zaspawaną uchylną klapę w kabinie
motorniczego. Nie zazdrościmy Ŝoliborskim motorowym jazdy tym składem podczas letnich upałów...
T Wymiany słupów trakcyjnych na ul. Grójeckiej ciąg
dalszy. Nowe, szare słupy postawiono juŜ na przewaŜającym odcinku od pl. Narutowicza do ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku. W rejonie rozjazdów na pl. Narutowicza odkopano część torowiska i rozpoczęto wymianę całego, włącznie z wymianą typu podkładów z
drewnianych na strunobetonowe. Dlatego teŜ na tym
odcinku znacznie ograniczono i tak juŜ zmniejszoną
dopuszczalną prędkość tramwajów.
Linie
A Zakończenie budowy kolektora ogólnospławnego
na skrzyŜowaniu Popiełuszki/Krasińskiego i przywró-

cenie ruchu kołowego na wschodniej jezdni ul. Popiełuszki (na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Sarbiewskiego) spowodowało, Ŝe stopniowo przywracano stałe
trasy linii E-1, 510 i 606, obowiązujące przed 20.01.:
- dla linii 510 – od 31.05. od godzin wieczornych;
- dla linii E-1 – od 02.06. od początku kursowania;
- dla linii 606 – od nocy 05/06.06.
A Remont nawierzchni alei Nadwiślańskiej w Józefowie spowodował, Ŝe od 31.05. od początku kursowania do końca kursowania 01.06. autobusy linii 702 kursowały w obu kierunkach trasą zastępczą, przebiegającą od skrzyŜowania Wał Miedzeszyński/Bysławska w
Warszawie ulicami: Bysławską, a następnie w Józefowie: Piłsudskiego – Wyszyńskiego – aleja Nadwiślańską i dalej własną trasą w kierunku Otwocka. W tym
czasie dla linii 702 obowiązywał specjalny rozkład jazdy.
A Z powodu prac przy kolejnym etapie budowy wiaduktów nad rondem Zesłańców Syberyjskich przez trzy
kolejne weekendy, tj. od 06.06 od godziny 22 do 09.06.
do godziny 4:30, od 13.06. od godziny 22 do 16.06. do
godziny 4:30 oraz od 19.06. od godziny 22 do 23.06.
do godziny 4:30, nieprzejezdna jest południowa jezdnia
Alej Jerozolimskich od ronda Zesłańców Syberyjskich
do skrzyŜowania Alej z ul. Grzymały-Sokołowskiego.
W tych dniach autobusy linii: 127, 130, 154, 172, 184,
187, 508, 517, 523 i 605 są kierowane na następujące
trasy objazdowe:
- linie 127, 130 i 508 – tylko w kierunku Dworca Centralnego od ronda Zesłańców Syberyjskich ulicami:
Bitwy Warszawskiej 1920 r. – Grójecką – pl. Narutowicza – Grójecką – pl. Zawiszy i dalej stałymi trasami;
- linia 154 – tylko w kierunku pętli MDL Cargo od ronda Zesłańców Syberyjskich ulicami: Bitwy Warszawskiej 1920 r. – Grójecką i dalej bez zmian;
- linia 172 – tylko w kierunku krańca Sadyba od ronda
Zesłańców Syberyjskich ulicami: Bitwy Warszawskiej
1920 r. – Banacha i dalej własną trasą;
- linia 184 – tylko w kierunku pętli Szczęśliwice od
ronda Zesłańców Syberyjskich ulicami: Bitwy Warszawskiej 1920 r. – Szczęśliwicką i dalej stałą trasą;
- linie 187, 517 i 523 – tylko w kierunku ul. Grójeckiej
od ronda Zesłańców Syberyjskich ulicami: Bitwy
Warszawskiej 1920 r. – Szczęśliwicką – GrzymałySokołowskiego i dalej własnymi trasami;
- linia 605 – tylko w kierunku Dworca Centralnego od
ronda skrzyŜowania Bitwy Warszawskiej 1920
r./Szczęśliwicka ulicami: Szczęśliwicką – GrzymałySokołowskiego i dalej bez zmian.
Trasy ww. linii w kierunku przeciwnym nie ulegają
zmianie. Ze względu na wprowadzenie powyŜszej organizacji ruchu, nocami 06./07., 07./08. i 08./09.06. nie
obowiązywała zapowiadana wcześniej czasowa organizacja ruchu, polegająca na całkowitym zamknięciu
dla ruchu w godzinach 0:30–4:30 wlotu ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. na rondo Zesłańców Syberyjskich.
A Z kolei nocami 10/11–12/13.06. w godzinach
0:30–4:30 z tego samego powodu zamknięty był dla
ruchu wlot ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku na rondo
Zesłańców Syberyjskich. W tym czasie autobusy linii
605, jadące od strony krańca Ursus-Niedźwiadek w
kierunku Dw. Centralnego i dalej Rembertowa, skierowano od skrzyŜowania Bitwy Warszawskiej 1920
r./Szczęśliwicka ulicami: Szczęśliwicką – GrzymałySokołowskiego – Kopińską i dalej bez zmian.
A W celu ułatwienia mieszkańcom osiedla Groty dojazdu do komisji referendalnych zlokalizowanych na
Starym Bemowie w dniach przeprowadzania referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, tj. 07. i

08.06., została uruchomiona autobusowa linia uzupełniająca 201 kursująca co 30 minut na trasie: Stare
Bemowo – Kaliskiego – Radiowa – Kaliskiego – Kocjana – Bolimowska – Spychowska – Hubala-Dobrzańskiego – Groty (powrót: Groty – Hubala-Dobrzańskiego
– Bolimowska – Kocjana – Kaliskiego – Stare Bemowo). Linię obsługiwał jeden wóz (konkretnie Jelcz
120M nr A-564) z PPKS Grodzisk Mazowiecki, który w
dni wolne od pracy zazwyczaj pojawia się na wtyczce
na linii 171.
T Prowadzone prace torowe spowodowały, Ŝe od
północy dnia 07.06. do godziny 4:00 dnia 09.06. wyłączono z ruchu tory postojowe na pętli Wiatraczna
(przystanki Wiatraczna 11, 12 i 13) z jednoczesnym
utrzymaniem przejezdności zewnętrznego toru z przystankiem Wiatraczna 06 – w kierunku Gocławka. W
tym czasie linie tramwajowe 8, 21 i 26 kursowały zmienionymi trasami:
- linia 8 – od ronda Waszyngtona ulicą Waszyngtona
do pętli Wiatraczna (powrót stałą trasą);
- linia 21 – od skrzyŜowania Targowa/Kijowska ulicą
Kijowską do pętli awaryjnej Dw. Wschodni;
- linia 26 – wydłuŜona od pętli Wiatraczna – ulicą Grochowską do krańca Gocławek.
Kursowanie linii 8, 21, 26, a takŜe 22 odbywało się według specjalnych rozkładów jazdy, czego następstwem
było zawracanie linii 8 i 22 na pętli Wiatraczna bez postoju.
Magazyn 995
28.05. Ten dzień dla warszawskich tramwajarzy był
wybitnie pechowy. Ledwo uporano się ze zderzeniem
na ul. Młynarskiej (więcej o tym w poprzednim numerze), a juŜ przyszło zgłoszenie, Ŝe na tymczasowym
jednotorze w alei Krakowskiej „zjechały” się dwa tramwaje. Obaj motorowi tłumaczyli się, Ŝe mieli zielone...
Na szczęście do zderzenia nie doszło (w końcu odcinek jednotorowy jest dość długi), ale i tak cała sytuacja
spowodowała prawie półgodzinne zatrzymanie, poniewaŜ zwrotnice na mijance są spręŜynowe i trzeba było
je specjalnie klinować, Ŝeby móc wycofać choć jeden
skład. Sytuacja była o tyle trudniejsza, Ŝe praski skład
105Na 1300+1299 cały znalazł się na odcinku jednotorowym, natomiast wolski 105Na 1045+1087 stał swoim
drugim wagonem nad zwrotnicą. Na szczęście z pomocą przyszedł prezes KMKM-u, który akurat obsługiwał linię 9. !
31.05. Około godziny 9:20 doszło do niegroźnej kolizji mokotowskiego składu 105Na 1194+1195 linii 4 z
„puszką”, która nagle pojawiła się na torowisku.
Wszystko miało miejsce na pl. Inwalidów (kierunek Potocka). Straty nie były wielkie i po kilkunastu minutach
ruch wznowiono.
31.05. Przed godziną 11 w Alejach Jerozolimskich
przy Dworcu Centralnym (kierunek Okęcie) zdefektowała wolska bulwa 2088+2089 (3/25). Po trwającym
niecałe 20 minut zatrzymaniu (utknęło w nim 6 składów) ruch udroŜniono.
02.06. Przed godziną 16 na skrzyŜowaniu ulic Puławskiej i Odyńca doszło do pierwszej kolizji mobilisowego Solarisa U10 linii 107. Padło na autobus nr A304. Powodem całego zamieszania była taksówka,
która z duŜą siłą uderzyła w lewy naroŜnik autobusu.
Na szczęście po zajezdniowej naprawie mógł on wrócić do ruchu.
09.06. Około godziny 8 na skrzyŜowaniu Alej Jerozolimskich z aleją Jana Pawła II doszło do dość powaŜnego zderzenia tramwaju z polonezem truckiem.
Skutkiem wypadku było około półgodzinne zatrzymanie we wszystkich czterech kierunkach, w którym – co
chyba jasne – utknęło na tych ruchliwych arteriach
bardzo wiele składów. Zatrzymanie przedłuŜyło się,
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poniewaŜ rozszczelnieniu uległ zbiornik z gazem samochodu.
09.06. Przed godziną 19 na ul. Marszałkowskiej (róg
HoŜej) mokotowski skład 105Na 1350+1349 zderzył
się z osobowym fordem, który znalazł się na torowisku
w momencie, gdy go tam być nie powinno. Nikomu nic
się nie stało, ale przerwa w kursowaniu tramwajów
trwała kilkanaście minut.
11.06. Podczas wjazdu na przystanek Kondratowicza (w kierunku Huty) w pobliŜu skrzyŜowania Kondratowicza/Rembielińska Ikarus 280.26-2891 (3/156) uderzył w cofającą taksówkę marki Mercedes 300. Autobus ma porysowane blachy, zaś taksówka powaŜnie
uszkodzony tylny lewy róg.
Rozmaitości
! Sprostowanie: w poprzednim numerze został mylnie podany skład 105Na 1052+1087, który juŜ dość
dawno przeszedł do historii. Oczywiście w wykazie
nowych reklam powinien figurować jako 1052+1061.
Przepraszamy.
A Prezentujemy pierwsze z kilku (kolejne wkrótce –
ale tylko w wersji internetowej „Przystanku”) zdjęć eksinflanckich autobusów, uchwyconych w róŜnych nietypowych miejscach. Na początek Solaris U15 nr 8502
na największej warszawskiej – i europejskiej zarazem
– nekropolii, Cmentarzu Bródnowskim. Uchwycony został jako dyspozycja na głównej alei cmentarnej.
A T W ostatnich dniach wyszła na jaw – pisała o tym
prasa codzienna – sprawa firm umieszczających reklamy na autobusach i tramwajach. Dokładniej chodzi
o firmę Business Consulting, która ma praktycznie wyłączność na umieszczanie takich reklam. A juŜ na
pewno monopol na reklamy typu fullback (na tyle wozu) oraz busboard (razem z bocznymi szybami). Łącznie kontrakt objął dokładnie 1070 autobusów MZA. W
związku z tymi wszystkimi wątpliwościami prezydent
Warszawy, Lech Kaczyński, zarządził natychmiastową
kontrolę w MZA i TW.
T Dnia 30.05. po mieście kursował solo wagon 4NJ838. Wynajęli go turyści z Francji. Obsługę zapewnił
społecznie KMKM.
T Dzień później ta sama solówka (zazwyczaj jeździ
w składzie z doczepą 4ND1 nr 1811) ponownie wyjechała na ulice. Tym razem wynajęła ją Agencja Promocyjno-Wydawnicza AMS, która promowała swoje
produkty rolno-spoŜywcze typu kefir, maślanka, salami,
pasztet i wiele innych. W wagonie jeŜdŜącym po trasie
Wyścigi – Puławska – pl. Unii Lubelskiej – Marszałkowska – pl. Zbawiciela – Marszałkowska – pl. Konstytucji – Marszałkowska – pl. Bankowy – Andersa – Mickiewicza – pl. Inwalidów – Mickiewicza – pl. Wilsona –
Mickiewicza – Marymont cały czas przygrywał zespół
folklorystyczny. Hostessy częstowały za to pysznościami. Trzeba przyznać, Ŝe wagon wzbudzał dość
spore zainteresowanie.
T W dniu 31.05. po mieście kursował takŜe inny wagon historyczny. Był to przedwojenny wagon typu Lw541, który promował Unię Europejską. Jeździł po trasie: pl. Narutowicza – Filtrowa – Krzywickiego – Nowowiejska – pl. Politechniki – Nowowiejska – pl. Zbawiciela – Marszałkowska – pl. Konstytucji – Marszałkowska – pl. Bankowy – Andersa – Międzyparkowa –
Słomińskiego – most Gdański – Starzyńskiego – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – aleja Zieleniecka
– rondo Waszyngtona – aleja Poniatowskiego – most i
wiadukt Poniatowskiego – Aleje Jerozolimskie – pl.
Zawiszy – Grójecka – pl. Narutowicza.
T W dniu 01.06., jak co roku, kursowała specjalna linia D (jak Dzień Dziecka) obsługiwana taborem zabytkowym. Po trasie Rakowiecka-SGGW – Rakowiecka –
aleja Niepodległości – Nowowiejska – pl. Politechniki –
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Nowowiejska – pl. Zbawiciela – Marszałkowska – pl.
Konstytucji – Marszałkowska – pl. Bankowy – Andersa
– Międzyparkowa – Słomińskiego – most Gdański –
Starzyńskiego – Jagiellońska – ZOO co 30 minut jeździły cztery wagony: K-403, N1-607, N3-674 oraz
solo 4NJ-838. Linia ta wchodziła w skład lokalnego
transportu zbiorowego (czyli podlegała pod ZTM). Jednak jej społeczną obsługę (motorniczych i konduktorów) zapewnił KMKM. Jego członkowie rozdawali
wszystkim dzieciom, które zdecydowały się na przejaŜdŜkę, słodkie batoniki oraz czapki przeciwsłoneczne
z logiem Milki. Sponsorem akcji była firma Kraft Foods
Polska. Na linii D obowiązywały wszystkie bilety ZTMu. Dzięki uprzejmości tej instytucji konduktorzy zostali
takŜe wyposaŜeni w czytniki do Warszawskich Kart
Miejskich. Warto zauwaŜyć, Ŝe na jednej z brygad miał
pojawić się przegubowy wagon 102Na-42 rodem z Poznania, jednak ciągle są z nim jakieś niewielkie problemy techniczne.
T Na rondzie Zgrupowania AK Radosław trwają
przygotowania do poprowadzenia ruchu tramwajowego (objazd zamkniętej z powodu budowy metra ul.
Słowackiego) po skręcie dawnej linii 28 bis (relacja
Praga – śoliborz). Torowcy pospawali tam ostatnio trochę torów, rozpoczęto teŜ prace przy wymianie starych
zwrotnic ręcznych na nowe, radiowe. Decyzja ta spowodowana jest nie tylko tym, Ŝe będzie dość duŜe natęŜenie ruchu w tym miejscu. Przypomnijmy, Ŝe po
otwarciu stacji metra Dworzec Gdański po tym skręcie
ma jeździć takŜe nowa linia tramwajowa (Annopol –
Piaski), oznaczana obecnie roboczym numerem 11.
T Jeśli juŜ o wymianach zwrotnic mowa, to wspomnijmy, Ŝe rozpoczęły się równieŜ przygotowania do
wymiany wszystkich czterech zwrotnic „najazdowych”
na skrzyŜowaniu ulic Chałubińskiego i Nowowiejskiej.
Wymienione zostaną trzy zwrotnice prądowe (na sieci
umieszczone są do nich specjalne „sanki”) oraz jedna
ręczna (ta od strony Mokotowa). Do chwili obecnej
zamontowano juŜ stosowny osprzęt elektryczny (odbiorniki sygnału oraz czujniki połoŜenia wagonów). W
wakacje poŜegnamy więc zapewne jedne z ostatnich
warszawskich zwrotnic prądowych. Jeśli juŜ o nich
mowa, to wymieńmy pozostałe – znajdują się one przy
skrzyŜowaniu Wolskiej ze Skierniewicką (×2), przy
wjazdach na pętlę Kawęczyńska-Bazylika oraz na pętlę Annopol (×2), a takŜe na ul. Prostej przed rondem
Daszyńskiego (od strony ul. Karolkowej).
T Tramwaje Warszawskie zaczęły w ostatnim czasie
oznaczać budynki swoich podstacji trakcyjnych. Montowane są do ich elewacji eleganckie tabliczki z logiem i nazwą firmy. Ponadto umieszczany
jest stosowny napis, Ŝe dany obiekt jest podstacją trakcyjną TW, wraz z jej nazwą zwyczajową. Na razie taka
tabliczka pojawiła się na podstacji Międzyparkowa w
Parku Traugutta. Tak więc widać, Ŝe TW starają się
dbać o image swoich obiektów, choć podejrzewamy,
Ŝe jest to podyktowane raczej względami bezpieczeństwa, poniewaŜ wszystkie słuŜby miejskie (w tym ratownicze) powinny wiedzieć, co znajduje się za
drzwiami tych szarych niepozornych budynków.
T M Trwają przygotowania do reorganizacji ruchu na
pl. Inwalidów. JuŜ zainstalowano, choć jeszcze nie
uruchomiono, sygnalizację dla tramwajów i samochodów w południowym końcu placu. Ruch samochodowy
w kierunku placu Wilsona ma być skierowany jezdnią
okręŜną po wschodniej stronie placu. Trwają takŜe
prace zmierzające do ułoŜenia kolejnego w Warszawie
tymczasowego jednotoru (nie mamy na razie pewności, czy jednotor ten będzie połoŜony w miejscu dotychczasowego torowiska, czy teŜ moŜe w śladzie
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chodnika biegnącego wzdłuŜ obecnych torów). Jak na
razie, począwszy od końca maja, Tramwaje Warszawskie postawiły dokładnie 10 sztuk nowych rurowych
słupów trakcyjnych wraz z fragmentami odciągów sieci
trakcyjnej. Mają one kolor szary. Ich ustawienie moŜe
wskazywać, Ŝe jednotor, który powstanie, ułoŜony będzie jednak w miejscu chodnika – część postawiono na
pasie zieleni między jezdniami ul. Mickiewicza, część
natomiast (tych po drugiej stronie) przesunięto w głąb
trawnika (nie stoją przy samym chodniku). Powstanie
juŜ drugiego tymczasowego odcinka torowego związane jest z budową wentylatorni szlakowej metra. Podobna budowa odbywała się w lecie 2001 roku na ul.
Andersa i takŜe tam mieliśmy wtedy tymczasowy jednotor.
Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzed. obecna
reklama reklama
autobusy
4345 barwy zakł. EWSPiA
4395 barwy zakł. EWSPiA
4777 barwy zakł. EWSPiA
4855 barwy zakł. EWSPiA
4864 barwy zakł. EWSPiA
tramwaje
606+607 barwy zakł. Mediatel
1001+1000 Samsung Stolbud
Warszawa
1106+1107 Ehinacea Artresan
Ratiopharm
1124+1125 Klarin
Nokia
1262+1261 Strefa Karty Collagena
Miejskiej

uwagi
-

Z notatnika mechanika
numer
pojazdu

typ
koniec
rodzaj
pojazdu napr.
naprawy
tramwaje
324 13N
05.06. NG II
353 13N
05.06. NG II
590 13N
05.06. NG II
781’’ 13N
05.06. NG II
792 13N
04.06. NG I
793 13N
04.06. NG I
1009 105Na
05.06. NG II
1012 105Na
05.06. NG II
1102 105Na
05.06. NG I
1103 105Na
05.06. NG I
1140 105Na
04.06. NG I
1141 105Na
04.06. NG I

Robert Człapiński, Dariusz Dąbrowski, Grzegorz W.
Fedoryński, Przemysław Figura, Tomasz Igielski,
Artur Jasik, Tomasz Kaczmarek, Michał Kiembrowski, Piotr Kraków, Krzysztof Lipnik, Piotr Marchel, Mariusz Mazek, Sławomir Moczulski, Robert
Sokołowski, Marcin Paweł Stawicki, Marcin Stiasny, mkm101, Witold Urbanowicz, Adam Waluszko,
Michał Wolański, ztm.news

Wrocław
Linie
A W celu ułatwienia dojazdu do lokali wyborczych w
dniu 07.06. (sobota, pierwszy dzień referendum) linie
100, 103, 105, 107, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
119, 120, 130, 133, 139, 147, 403, 409, 610, 615 i 617
kursowały według rozkładów jazdy na dni robocze. Linia 134 kursowała według rozkładów sobotnich, ale
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obsługiwana była taborem przegubowym (jak w dni robocze).
A W celu ułatwienia swoim klientom dojazdu do hipermarketu Tesco w Bielanach Wrocławskich jego dyrekcja podpisała umowę z Dolnośląskimi Liniami Autobusowymi. Dzięki niej klienci Tesco, którzy dokonają
zakupów na kwotę co najmniej 50 zł, mają w dni wolne
refundowane koszty dojazdu i powrotu do sklepu autobusem linii 502. Linia 502 łączy Wrocław z Sobótką,
obowiązuje na niej wewnętrzna taryfa DLA (nie obowiązują bilety emitowane przez ZDiK). Poza nią dojazd
do Tesco zapewniają tylko trzy darmowe linie organizowane przez Centrum Bielany, w skład którego
wchodzi Tesco.
Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzed. obecna
uwagi
reklama reklama
tramwaje
2017 Nicoll
barwy zakł. 2400+2425 Codipar
barwy zakł. 2534+2533 Codipar
barwy zakł Wojciech Gąsior, Paweł Więcek

Zielona Góra
Linie
A W grodzie Bachusa przybyła nowa, trzecia juŜ linia
bezpłatna. Wozi ona numer 66 i łączy hipermarket Tesco z Chynowem i Jędrzychowem (wioski, które obecnie znajdują się w granicach miasta). Ciekawostką jest
fakt, Ŝe linia ta kursuje tylko w piątki, soboty i niedziele.
Sebastian Staschiok
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Cudowne dzieci Pesy
W poniedziałek, 23 czerwca, na terenie zajezdni
tramwajowej przy ulicy Toruńskiej odbyła się długo
oczekiwana premiera zmodernizowanych wagonów
805Na numer 255 i 256 (po modernizacji nadano im
oznaczenie 805NM). Skład przeszedł swą metamorfozę w firmie Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding. Firma posiada głębokie tradycje – istnieje od 1851 roku, a więc od roku, w którym do Bydgoszczy przybył pierwszy pociąg. Modernizacja tych wagonów jest jednakŜe jej debiutem
na rynku komunikacji miejskiej. Projekt był współfinansowany przez Komitet Badań Naukowych, a
nad całością czuwali specjaliści z wydziału transportu Politechniki Warszawskiej.
Wagon 256 zniknął z bydgoskich torów w marcu
ubiegłego roku, wóz 255 na początku bieŜącego.
Pracom towarzyszyła spora kampania promocyjnoreklamowa nie tylko w samej branŜy, ale takŜe w
prasie codziennej, gdzie co jakiś czas dowiadywaliśmy się o niezliczonych zaletach „nowego” tramwaju. Przyjrzyjmy się więc i my temu „wiekopomnemu
dziełu”.
Przyznać trzeba! śaden wagon klasy 105N w
Polsce nie przeŜył jeszcze tak głębokiej przemiany.
Pudła poddano gruntowej przebudowie, choć w zasadzie naleŜałoby napisać, Ŝe zostały one zbudowane od nowa. Wozy posiadają teraz troje drzwi,
osłonięte wózki, zabudowę urządzeń klimatyzacyjnych na dachu, a przód i tył wykonano z tworzywa
sztucznego. Kabina motorniczego i pantograf znajdują się tylko w pierwszym wagonie. Zastosowano
okna wklejane z górną częścią uchylną i drzwi odskokowo-przesuwne, zabezpieczane przez fotokomórki. Gruntownie zmodernizowano wózki, wprowadzając drugi stopień odspręŜynowania w postaci
gumowo-metalowych wkładek MEGI. Silniki trakcyjne zostały wyremontowane w MZK Bydgoszcz. Zastosowano impulsowy układ rozruchu i hamowania,
oparty o choppery na tranzystorach IGBT produkcji
Woltanu, znane z modernizacji łódzkich (805N
1936+1937) i warszawskich (105N 2006+2007 i
1392+1391). Jazdą i hamowaniem steruje się za
pomocą dŜojstika. Maszynowe przetwornice zastąpiono oczywiście statycznymi, które dostarczył warszawski Medcom.
Zwraca uwagę niezwykła dbałość o pasaŜerów.
Ich bezpieczeństwa pilnują kamery, a o właściwą
temperaturę powietrza dba klimatyzacja. Ta druga
innowacja to absolutna nowość, jeŜeli chodzi o
tramwaje modernizowane, a i wśród fabrycznie no-
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wych posiadają ją jedynie gdańskie sokoły (Citadis
100 NGd-99). Zastosowano jednak dość oryginalny
system „wspomagania” klimatyzacji przez „zwykłe”
agregaty grzewcze, umieszczone pod siedzeniami.
W piątek, 20 czerwca, wagony zostały przetransportowane do zajezdni na samochodowej lawecie.
Dopiero tam moŜna było przeprowadzić próby ruchowe. Jak to zwykle bywa, nie wszystko poszło
zgodnie z planem i udało się uruchomić tylko pierwszy wóz, co jednak nie przeszkodziło w dokonaniu
pokazowej jazdy całym składem podczas poniedziałkowej uroczystości.
Ceremonia przekazania wagonów miastu, a następnie MZK, rozpoczęła się po godzinie 15 przemówieniami przedstawicieli władz oraz wykonawców projektu. Jazdy pokazowe odbywały się co
prawda tylko po terenie zajezdni, ale impreza miała
charakter otwarty, więc uczestniczyć w nich mogli
wszyscy chętni. Wydrukowano nawet specjalnie na
tę okazję okolicznościowe bilety. Na normalne jazdy
z pasaŜerami przyjdzie nam jednak jeszcze poczekać, gdyŜ wagony muszą uzyskać homologację. Na
razie skład będzie moŜna spotkać tylko podczas
nocnych jazd próbnych.
Jarosław Girstun
ParyŜ

Magia
czy niedociągnięcia?
Przez długi majowy weekend miałem zaszczyt
odwiedzić największą metropolię Europy, ParyŜ.
Choć była to wizyta głównie turystyczna, to jednak
miałem okazję poznać dość szczegółowo układ
komunikacyjny miasta.
Układ miasta
ParyŜ juŜ około 100 lat temu przekroczył liczbę
miliona mieszkańców. Choć administracyjnie kończy się na opasającym go Boulevard Peripherique i
liczy 2 miliony mieszkańców, w całej aglomeracji
mieszka 12 milionów ludzi, a rozpościera się ona na
ponad 1000 km2 w dolinach Sekwany i Marny,
zwanych regionem Ile de France. Obszar administracyjnego ParyŜa, koszmarny pod względem komunikacyjnym, składa się głównie z kamienic, ze
swymi ciasnych uliczkami i koniecznością parkowania na ulicach. Właśnie tam znajdują się prawie
wszystkie znane zabytki paryskie, a takŜe większość miejsc pracy. Niemniej klimat tej części –
znany na całym świecie – jest nie do porównania z
niczym innym.
Komunikacja miejska organizowana jest głównie
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przez zarząd komunikacji RATP (Régie Autonome
des Transports de Paris), który we władaniu dzierŜy
metro, dwie linie tramwajowe i większość autobusów w tym regionie. Koleje francuskie SNCF operują zaś siecią podmiejską RER, obsługującą cały region. Obie firmy, razem z kilkoma pomniejszymi,
tworzą związek taryfowy Billet Ile de France. Obszar związku podzielony jest na 8 stref w kształcie
pierścieni, gdzie miasto ParyŜ to strefa 1., a metro
zawiera się w pierwszych 3 strefach. Taryfa z załoŜenia teŜ jest dość prosta – za kaŜdy przejazd metrem (przesiadki za darmo) i autobusem (tu juŜ nie)
kasuje się jeden bilet za 1,30 euro, zaś w RER stosuje się bilety strefowe. Dostępne są takŜe bilety
dzienne (Mobilis), tygodniowe, miesięczne (Carte
Orange) i dłuŜsze (NAVI). Poza ostatnim rodzajem
są to małe kartoniki z paskiem magnetycznym, pozwalające przejść przez bramki ustawione na kaŜdej stacji metra i RER. NAVI to karta chipowa, którą
naleŜy zbliŜyć do „wraŜliwego” miejsca wybranych
bramek. Bilety kupuje się w kioskach, u kierowców
autobusów lub w automatach i okienkach na stacjach metra i RER. Niestety, automaty są tutaj duŜo
gorsze w obsłudze niŜ w Niemczech. Płacić moŜna
tylko monetami i kartami kredytowymi. A jeŜeli chcę
kupić 2 bilety na RER na lotnisko Charles De Gaulle Roissy w cenie 7,70 euro za sztukę i nie mam
karty Visa lub Master Card (w Niemczech przyjmują
takŜe
pieniądze
zapisane
na
chipie
kart typu Maestro), to o automacie mogę zapomnieć...
Metro
Metro paryskie było czwartym metrem na kontynencie europejskim, po Londynie, Glasgow i Budapeszcie. Pierwszy odcinek linii 1 (Porte de Vincennes – Porte Maillot) otwarto w 1900 roku. Początkowo planowano 6 linii. Dzisiaj metro ma 14 linii i 2
odnogi, miejscami wybiega dość daleko poza
Boulevard Peripherique, a w obrębie miasta tworzy
gęstą sieć, równie gęsto usianą stacjami. Dziś metro jest kręgosłupem komunikacyjnym miasta. Pięć
z tych linii – 1, 4, 6, 11 i 14 – jeździ na kołach gumowych, a najnowsza – linia 14 – jest w pełni automatyczna.
Nie moŜna nie napomknąć o klimacie sieci, który
jest po prostu nie do pobicia. W centrum stacje połoŜone są tak blisko jak przystanki tramwajowe, a
szerokie tunele często pozwalają dojrzeć następną
stację. Poza tym co około 2–3 metry w ścianach tunelu zamontowano jarzeniówki, dzięki czemu z peronu jak na dłoni widać układ tunelu przez najbliŜsze kilkaset metrów. Same stacje są teŜ ciekawe.
To zwykle dwa skrajne perony z białymi ścianami
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ozdobionymi mozaikami kafelkowymi, reklamami i
planami sieci. Do peronów prowadzi zaś labirynt tuneli, osobne wejścia i wyjścia. Stacje przesiadkowe
mogą takŜe kojarzyć się z labiryntem (polecam
Chatelet-Les Halles, Gare du Nord, CDG-Etoile i
inne), niemniej są dość dobrze oznakowane. Jest
takŜe kilka rodzynków wartych zwiedzenia: wiadukty na liniach 2 (Barbes-Rochechouart – Jaures), 5
(most nad Sekwaną) i 6 (Passy – Pasteur, St. Jacques – Bercy). Piękna jest stacja Mirabeau (linia
10) – peron jest tylko w jedną stronę, w drugą zaś
metro mija stację, pędząc po małym wiadukcie, trochę ponad poziomem peronu. Stacja na dworcu
Gare d’Austerlitz linii 5 znajduje się zaś pod sufitem
głównej hali odjazdów pociągów. Natomiast na automatycznej linii 14 moŜna poobserwować trasę z
punktu widzenia brakującego na tej linii maszynisty.
Co ciekawe, metro paryskie jest całkowicie i bezwzględnie dla spóźnialskich zamykane zaraz po odjazdach ostatnich pociągów, czyli około 1 w nocy.
Pozwala to na zmniejszenie wielkości zajezdni –
większość jest podziemna – i odstawianie pociągów
na stacjach. „Genialni” są takŜe grajkowie, przygrywający pasaŜerom na harmonii, saksofonie, rapujący lub nawet odstawiający małe przedstawienia kukiełkowe – tego typu klimatu nie moŜna uświadczyć
w Ŝadnym innym metrze.
Niestety, wiek systemu ma swoje minusy. Większość sieci wybudowano przed II wojną światową,
potem dobudowano tylko małe przedłuŜenia na
przedmieściach i inwestowano w RER. Przez to
stacje przesiadkowe są niewygodne i składają się z
długich tuneli i schodów, a większość mniejszych
stacji ma tylko jedno wejście. Poza tym tylko Gare
du Nord jest przystosowana do potrzeb niepełnosprawnych. Perony stacji są takŜe bardzo krótkie,
przez co pociągi metra składają się z 5 na oko 10–
12 metrowych wagoników (kabiny tylko na końcach)
o bardzo wąskim profilu (na oko około 2100–2200
mm). Tylko linia 14 ma sensowniejsze gabaryty.
Niestety, przez małe wymiary w metrze często występuje niesamowity tłok. Próbuje się temu zaradzić
poprzez duŜą częstotliwość kursowania. Na najbardziej obciąŜonych liniach co minutę i 45 sekund w
szczycie, ale rozwiązuje to problem tylko do pewnego stopnia. Problemem jest takŜe brak jakichkolwiek zapowiedzi stacji, pomimo posiadania przez
kaŜdy pociąg i stację systemu nagłaśniania. CięŜkie, przesuwane drzwi starszych modeli pojazdów
nie posiadają takŜe fotokomórek. Poza tym tylko
jedna czy dwie linie (na pewno linia 4, co do innych
nie mam pewności) mają zainstalowany system
DAISY, czyli podawanie odstępów między pociągami w czasie rzeczywistym.
Co do typów taboru: istnieją 3 typy metra na
oponach i 3 metra szynowego, które korzystają z
napięcia 750V prądu stałego. Oznaczenie typów to
dwie litery i dwie cyfry – M jak „metro”, potem P jak
„pneumatique” (gumowe) lub F jak „ferrique” („metalowe”) i dwie ostatnie cyfry roku wprowadzenia
modelu. Mamy więc MP59 (linia 4, 11), MP73 (6 i
11) i brzydkie MP89 (linia 1 z maszynistą i linia 14
w wersji automatycznej; przegubowe jak typ H w
Berlinie, z piszczącymi nieludzko tyrystorami) oraz
MF67 (2, 3, 3bis – pociągi trzywagonowe, 5, 9, 10 i
12), MF77 (linie 7, 8, 13) i krótkie, trzywagonowe tyrystorowe przegubowce typu MF88 (linia 7bis).
Wagoniki są wąskie i posiadają duŜo siedzeń (w
metrze moŜna naprawdę spędzić duŜo czasu!),
łącznie ze składanymi siedzeniami przy wejściach.
Ogólnie jest to system, który naprawdę trzeba
zwiedzić.
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Autobusy
Sieć autobusowa ParyŜa ma za zadanie uzupełniać sieci metra i RER, a na przedmieściach ma łączyć miasteczka tam, gdzie nie ma RER oraz dowozić pasaŜerów do jego stacji. W mieście królują
francuskie autobusy marki Renault i heuliezy oraz
gepebusy na podwoziu Renault, z duŜą ilością agor
w wersjach 12- i 18-metrowych. Niemniej udało mi
się takŜe zauwaŜyć kilka 12-metrowych Mercedesów Citaro. Większość taboru, szczególnie w ParyŜu właściwym, jest niskopodłogowa, na planach
wyszczególniono takŜe linie obsługiwane w całości
przez tabor niskopodłogowy. Ciekawa jest takŜe
numeracja linii i pojazdów. Linie wewnątrz ParyŜa
oznaczane są dwiema cyframi, na przedmieściach
zaś trzema. Poza tym istnieją linie specjalne: obsługiwana 9 minibusami linia Montmartrobus, która
wije się przez przepiękne wąskie i strome uliczki
Montmartru; Balabus – linia objeŜdŜająca większość zabytków w centrum ParyŜa oraz La Defense
i Gare de Lyon; trzy linie wzdłuŜ obwodnicy ParyŜa:
PC1–PC3; linia Trans Val De Marne (Tvm), obsługiwana przez przegubowe Berliety PR180, jeŜdŜąca po dwunastokilometrowym wydzielonym buspasie między Creteil a Rungis (tam testowano
tramwajo-autobusy Bombardiera i Translohr) oraz
linia lotniskowa Roissybus (z Opéra Garnier). Około
1/3 linii w ParyŜu zjeŜdŜa z tras po 20:30. Obowiązuje przy tym ścisłe trzymanie się kodowania linii
według kolorów. Numer linii ma ten sam kolor na
mapie, jak i na filmie autobusu oraz na kolorowych
tablicach z trasą linii montowanych z boku i z tyłu
autobusu.
Numeracja taboru zaś jest naprawdę oryginalna.
Czterocyfrowy numer boczny (trzycyfrowy w przypadku Montmartrobusów) umieszczony jest na autobusach RATP w postaci... tabliczek rejestracyjnych! Co ciekawe, autobusy innych firm mają normalne rejestracje.
Tutaj kończą się dobre rzeczy. Niestety, podróŜ
autobusem w ParyŜu bardzo przypomina jazdę autobusem w Polsce. Tłok w pojazdach jest porównywalny z Poznaniem czy Warszawą, a okienka w
agorach są jeszcze mniejsze niŜ w jeŜdŜących w
Polsce neoplanach czy solarisach; najnowsze serie
mają na szczęście klimatyzację. Do tego autobusy
ze względu na korki i nagminne parkowanie nawet
na wydzielonych pasach poruszają się w iście Ŝółwim tempie, spowalniane jeszcze przez obowiązek
sprzedaŜy biletów kaŜdemu chętnemu przez kierowcę. TakŜe niebezpieczne sytuacje drogowe (w
ParyŜu zderzaków się uŜywa!) powodują, Ŝe pasaŜer czuje się jak pyra w worku. Do tego – z racji
korków – dochodzi brak rozkładów; podawane są
kursy tylko wcześnie rano i po 20:30. Zamiast tego
na niektórych liniach instaluje się system IDF, to
znaczy na przystanku umieszcza się ciekłokrystaliczny ekran, na którym wyświetlane są godziny
dwóch najbliŜszych odjazdów. Ale szczytem
wszystkiego jest niepodawanie w zapowiedziach
przystanków moŜliwości przesiadek na metro.
Komunikacja nocna (linie Noctambus) składa się
z 18 linii oznaczonych od A do T (z przerwami), których większość spotyka się na Chatelet-Les Halles
(krzyŜówka 5 linii metra i 3 z 5 linii RER) i ma długość około 30 km.
Tramwaj
Tramwaje paryskie zlikwidowane zostały jeszcze
przed II wojną światową – w 1938 roku, ale powróciły, co prawda na przedmieścia, w 1992 roku. Linia
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T1 jest uwaŜana za waŜny eksperyment społeczny,
albowiem prowadzi przez niebezpieczne przedmieścia imigranckie – St. Denis i La Courneuve do Bobigny, łącząc stacje RER D i metra 5, 7 i 13. Tramwaj miał za zadanie usprawnić komunikację tych
dość odizolowanych dzielnic (do centrum jedzie się
z nich metrem jakieś 40 minut), polepszyć standard
Ŝycia (jako szybszy dojazd do pracy) i umoŜliwić
odnowienie centrów tych dzielnic. Choć gdy zajechałem na stację metra La Courneuve-8. Mai 1945
(końcówka linii 7), zastałem dość brudną i zaniedbaną zabudowę oraz kartony walające się po ulicach, to jednak przystanek był czysty i nie obsmarowany, z działającym IDF-em i automatami biletowymi. Same tramwaje, konstrukcji Alstomu podobne do tych z Grenoble (Tramway Francaise Standard), były równieŜ czyste, z systemem zapowiedzi
przystanków i wyświetlaczami. Trasa tramwaju wiedzie wyłącznie po wydzielonym torowisku pośrodku
drogi, a w Saint Denis zahacza takŜe o strefę pieszą w centrum handlowym. Co ciekawe, zauwaŜyłem takŜe kilka sklepów i barów ze słowem „tram”
lub „tramway” w nazwie – świadczy to o powodzeniu linii. Dlatego teŜ pod koniec tego roku ukończone ma być przedłuŜenie linii do Noissy-le-Sec. Na
razie trasę tę obsługuje 27 pojazdów, korzystając z
prądu stałego 750V.
Druga linia tramwaju, T2, otwarta w 1997 roku, z
tramwajem wspólny ma tylko tabor. Trasa ta to
przebudowana linia kolejki podmiejskiej z Issy do
La Defense. Biegnie ona wzdłuŜ Sekwany, przeciskając się obok wzgórz, i jest prawie całkowicie odseparowana od ruchu ulicznego – nie licząc trzech
skrzyŜowań, na których tramwaj zwalnia do 20 km/h
(według znaków). TakŜe przystanki (stacje?) są połoŜone w dość długich odstępach. Tramwaj kończy
bieg z jednej strony poniŜej stacji RER Issy, a z
drugiej na peronie stacji RER La Defense. T2 jest o
5 lat młodsza od T1 i kursuje na niej 13 wybudowanych w 2002 roku Citadisów 302, znanych między
innymi z Montpelier, Orleans, Lyonu, wspomaganych przez niedobitki TFS-ów. Tutaj teŜ planowane
jest wydłuŜenie trasy w kierunku północnozachodnim, od strony La Defense.
RER
RER, czyli Reseau Express Régional, to sieć
szybkiej kolei miejskiej obsługiwana przez koleje
państwowe SNCF. Jest to dość inteligentne rozwiązanie problemu dowozu pasaŜerów z dalszych
przedmieść ParyŜa, rozbudowanych w latach 60. i
później. Sieć kolejowa, która posiada tylko kilka
stacji końcowych wokół centrum – od północy: Gare
du Nord, Gare de l’Est, Gare de Lyon, Gare
d’Austerlitz, Gare Montparnasse, Gare St. Lazare –
okazała się być nieadekwatna ze względu na przepełnienie metra, które potem dowoziło pasaŜerów z
tychŜe stacji do centrum. Stacje te połączono więc
tunelami biegnącymi pod centrum, budując przy
okazji kilka innych tras wyjazdowych z miasta.
Dzięki temu pociągi podmiejskie przejeŜdŜają z
jednego końca ParyŜa na drugi, obsługując takŜe
serce miasta. W ten sposób powstało 5 linii RER
(kaŜda z kilkoma odnogami), oznaczonych literami
od A do E. A i C biegną w relacji wschód-zachód,
przy czym A obsługuje północną, a C południową
stronę Sekwany. B i D to linie północ-południe,
gdzie B łączy ParyŜ z oboma lotniskami – Roissy
Charles de Gaulle na północy i mniejszym Orly na
południu. E to nowa linia z Gare St. Lazare przez
Gare du Nord (stacja Magenta) na wschód. W sieci
RER widoczne są dwa duŜe węzły, na których krzy-

Ŝują się po trzy linie – Chatelet – Les Halles (A, B i
D), oraz Gare du Nord/Magenta (B, D i E). KaŜda
linia na odcinku centralnym ma częstotliwość około
5 minut w szczycie.
Tabor uŜywany na sieci RER dzieli się na 5 typów
– trzy „zwykłe” i dwa piętrowe. Najstarsze jednostki
noszą oznaczenia MS61 (nietrudno zgadnąć rocznik: 1961) – składają się z 3 wagonów kaŜda i są
spięte po 2 lub po 3. Pozostałe dwa typy „parterowe” są prawie identyczne – to MI79 i MI84, które
zewnętrznie niewiele się róŜnią. Są to jednostki
czterowagonowe, łączone zazwyczaj w pary. Piętrusy, uwijające się zwykle na liniach B, C, D i E
oraz na zachodnich odcinkach A (do La Defense,
dalej nie zmieściłyby się), dzielą się na typy: Z2N
(dwa wagony motorowe na końcach i 4–6 wagonów
pośrodku) i nowe MI2N, które posiadają po 3 wyjścia na wagon.
Na koniec jeszcze kilka ciekawostek co do numeracji i oznaczenia kursów RER-u. KaŜda linia z obu
stron ParyŜa ma kilka końcówek (rekordzistka, C,
ma ich 8!), a pociągi kursują ciągle do innych końcówek poprzez centralny wspólny odcinek pod centrum. Dlatego teŜ dla ułatwienia nawigacji kaŜdej
końcówce nadano numer, przy czym końcówki północne i zachodnie mają numery nieparzyste, a
przeciwległe – parzyste. Wszystko byłoby dobrze,
gdyby nie fakt, Ŝe niektóre kursy kończą się na stacjach pośrednich. I to dałoby się znieść. Niestety,
rozwiązanie zastosowane w tym wypadku jest iście
dziwne. OtóŜ naprawdę kaŜdej moŜliwej relacji pociągu RER nadano czteroliterowy kod – np. ERLA,
SARA, HALO, UPAL i inne – wyświetlany na pociągu. Na kaŜdej stacji na wyświetlaczach podaje się
natomiast tylko listę stacji do których zmierza pociąg i kod. śadnych cyfr końcówek, numerów linii
itp. Nie wiem, czy to siła tradycji, czy chęć zdezorientowania pasaŜerów nakazuje SNCF wprowadzać takie zamieszanie, bo sens tego rozwiązania
znają chyba tylko autorzy.
Karol Tyszka
Autor korzystał ze źródeł:
http://www.metro-pole.net
http://www.metropla.net
http://mercurio.iet.unipi.it/pix/fr/metro/paris i dalsze
podstrony
http://www.nycsubway.org/eu/fr/paris/index.html
http://www.ratp.fr
Warszawa

Nowi ajenci
weszli do gry
Od początku czerwca tego roku na ulicach Warszawy moŜna spotkać autobusy dwóch kolejnych
ajentów – firmy Mobilis z Mościska koło Warszawy
oraz International Transport Spedition Adam Michalczewski z siedzibą w Radomiu. Ich pojawienie
się jest wynikiem rozstrzygniętych w październiku
ubiegłego roku przez Zarząd Transportu Miejskiego
dwóch przetargów na obsługę linii autobusowych
liczbą 100 brygad.
W pierwszym ze wspomnianych przetargów, który obejmował obsługę 50 brygad autobusami klasy
midi, zwycięŜył Mobilis. Zaproponował on najniŜszą
ze wszystkich startujących firm stawkę za wozokilometr, 3,84 zł.
Oto krótka charakterystyka nowego ajenta. Firma
Mobilis wyodrębniła się z dawnego Rapidu, a konkretnie jego turystycznego odłamu znanego pod
nazwą Rapid Tour. Dotychczas znana była z obsłu-

gi linii hipermarketowych do Centrum Handlowego
Janki i Reduta, a takŜe Centrum Mody w Nadarzynie (tabor tych linii stanowią MAN-y SL202 i SL223
oraz Jelcze PR110 i Mercedes O405), a takŜe wynajmu autokarów turystycznych marki Mercedes
O303. Jednak, zgodnie z załoŜeniami przetargu, na
linie ZTM-u firma ta wystawiła inny tabor. Są to zupełnie nowe midibusy marki Solaris Urbinetto 10.
Do ich garaŜowania i obsługi Mobilis stworzył odrębną bazę przy ulicy Posag 7 Panien (na terenie
ZM Ursus). Lokalizacja tej zajezdni nie jest przypadkowa. W przetargu ściśle określono, Ŝe nowy
ajent będzie obsługiwał linie autobusowe, których
przynajmniej jeden kraniec znajduje się w południowej lub zachodniej części lewobrzeŜnej Warszawy.
W drugim przetargu, który takŜe obejmował obsługę 50 brygad – tym razem jednak autobusami
standardowymi – wygrał ITS A. Michalczewski.
TakŜe ten oferent w swoim przetargu zaproponował
najniŜszą stawkę, 3,98 zł za wozokilometr.
Kilka słów o tym przewoźniku. Jego początki sięgają roku 1973, kiedy to powstała firma pod nazwą
Adam Michalczewski, zajmująca się transportem.
Największy jej rozkwit nastąpił w pierwszej połowie
lat 90. ubiegłego wieku. Najpierw w 1990 roku zaczęła funkcjonować pod obecną nazwą, skupiając
się na przewozach międzynarodowych towarów. W
1993 roku firma rozszerzyła swoją działalność o
prowadzenie Agencji Celnej. Rok później rozpoczęła takŜe przewozy pasaŜerskie w komunikacji miejskiej w Radomiu. Dziś obsługuje tam 6 linii autobusowych. W roku 1999 zaczęła jeździć takŜe na
dwóch liniach w Pionkach. Posiadany tabor stanowią Ikarusy 260.04 i 280.26, MAN-y SG272, NG272
i NL222, Mercedesy O305G oraz – znane z Warszawy – autobusy Dennis Lance. Jednak do realizacji warunków przetargowych firma musiała zakupić nowy tabor. Są to 12-metrowe pojazdy marki
MAN NL223, które obsługują linie w prawobrzeŜnej
Warszawie. Oczywiście, tak jak w przypadku Mobilisa, ITS musiał zorganizować dla swojego taboru
odpowiednią bazę. Jej lokalizacja to ul. Płochocińska na śeraniu.
Ze względu na długotrwały proces tworzenia niezbędnej infrastruktury do obsługi taboru oraz produkcji i dostarczania nowych autobusów, a takŜe
przyjęcia nowych kierowców, dochodzenie do pełnej zdolności przewozowej następuje etapowo. Na
początek, w czerwcu bieŜącego roku, kaŜdy ze
wspomnianych powyŜej ajentów objął po 10 brygad.
Ich rozdysponowanie w zaleŜności od dnia i pory
przedstawia poniŜsza tabela:
Mobilis
ITS
dzień
dzień
dzień
dzień
powszedni świąt. powszedni świąt.
poza
poza
szczyt
szczyt
szczyt.
szczyt.
10
9
6
10
6
5
(źródło: rozkłady jazdy ZTM; stan na dzień 1 czerwca 2003 r.)
Jeśli chodzi o przydział do konkretnych linii, Mobilis przejął całkowicie obsługę linii 139 (Metro Wilanowska – Ogród Botaniczny) – dwie brygady całodzienne kaŜdego dnia. Ponadto w jego władaniu
znalazło się aŜ pięć brygad całodziennych w dzień
powszedni i jedna w dzień świąteczny linii 179 (Os.
Kabaty – Metro Ursynów). Co ciekawe, w ten sposób linia ta stała się nie tylko trójzajezdniową, ale
takŜe trójprzewoźnikową. Oprócz Mobilisa moŜna
na niej spotkać takŜe wozy z zajezdni MZA Chełm-
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ska i innego ajenta – PPKS Grodzisk Mazowiecki.
Ponadto midibusy tej firmy zagościły takŜe na 107
(Metro Wilanowska – Esperanto) – odpowiednio
dwie brygady całodzienne i jedna szczytowa w
dzień powszedni oraz trzy w soboty i święta. W tym
przypadku takŜe mamy do czynienia z trzema zajezdniami; do spółki z Mobilisem obsługę zapewniają zajezdnie MZA Chełmska i Woronicza.
Z kolei ITS zawładnął całkowicie trzema liniami:
153 (Mokry Ług – Szatkowników) – odpowiednio po
jednej brygadzie całodziennej i szczytowej w dzień
roboczy oraz jednej w dzień wolny od pracy; 161
(Zbójna Góra – Błota) – dwie brygady całodzienne
niezaleŜnie od rodzaju dnia; i 302 (Dw. Wschodni
Kijowska – Buków) – trzy brygady szczytowe w
dzień powszedni. Poza tym przewoźnik z Radomia
objął jedną brygadę całodzienną w dzień roboczy i
świąteczny na linii 132 (Targówek – Mańki-Wojdy).
Pozostałe brygady obsługuje w dalszym ciągu zajezdnia MZA Stalowa. Ostatnią linią, na której moŜna spotkać ITS-owego MAN-a jest 147 (Dw.
Wschodni Kijowska – Wiśniowa Góra). Tutaj jeŜdŜą
odpowiednio dwa autobusy od poniedziałku do
piątku i jeden w dni wolne. Na pozostałych brygadach tej linii „pomykają” autobusy z zajezdni MZA
Ostrobramska.
Oczywiście, rozdysponowanie ajencyjnych wozów w czerwcu było z góry traktowane jako tymczasowe. Od 1 lipca w związku z dostarczeniem kolejnej partii autobusów, po 10 do kaŜdego ajenta, o
taką samą liczbę wzrasta ilość obsługiwanych przez
te firmy brygad. Szczegóły w poniŜej tabeli.
Mobilis
ITS
dzień
dzień
dzień
dzień
powszedni świąt. powszedni świąt.
poza
poza
szczyt
szczyt
szczyt.
szczyt.
20
18
11
20
14
13
(źródło: rozkłady jazdy ZTM; stan na dzień 1 lipca
2003 r.)
W tej sytuacji trzeba odnotować kilka istotnych
zmian w obsłudze linii. Jeśli chodzi o firmę Mobilis,
przejęła ona w całości od MZA linię 118 (Pl. Trzech
KrzyŜy – Suwalska), po trzy brygady całodzienne w
dni robocze i świąteczne oraz jeden dodatek szczytowy w dzień powszedni. Ponadto w jej władaniu
znalazły się brakujące brygady linii 107 – cztery całodzienne w dzień powszedni i dwie w dni wolne od
pracy oraz dwie brygady całodzienne w dzień roboczy linii 128 (Mariensztat – Instalatorów lub Szczęśliwice).
Z kolei radomski ITS otrzymał we władanie odpowiednio cztery w dzień roboczy i pięć w soboty i
święta brygad całodziennych linii 123 (Dw.
Wschodni Kijowska – Dw. Wschodni Lubelska).
Przy okazji kolejna ciekawostka: linia ta dołączyła
do grona linii obsługiwanych przez kilku przewoźników. Oprócz ITS-u są to zajezdnia MZA Ostrobramska oraz Connex Warszawa. Ponadto ITS-owe
MAN-y zastąpiły, niezaleŜnie od rodzaju dnia, na
trzech brygadach całodziennych jelcze z Connex-u
na linii 140 (śerań FSO – Dw. Wschodni Kijowska)
– te przeszły na 123, o czym mowa powyŜej. Ostatnią nową linią, na której pojawił się ITS, jest 513
(Os. Kabaty – Dw. Wschodni Lubelska). Tutaj objął
on jedynie jedną brygadę całodzienną i dwa dodatki
w dzień roboczy.
Jak widzimy, pojawienie się dwóch kolejnych
ajentów na liniach autobusowych podległych ZTM
spowodowało wiele ciekawych zmian w obsłudze
kilkunastu linii. I to nie koniec… W najbliŜszych
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miesiącach naleŜy spodziewać się jeszcze wielu
roszad. Wszystko powinno się ustabilizować dopiero jesienią, kiedy do Warszawy dotrą ostatnie ze
100 zakontraktowanych autobusów.
Tomasz Kaczmarek
Komunikacja miejska w literaturze pięknej

PodróŜ w czasie
W okresie pierwszej wojny światowej starał się
rozweselić płocczan literat i publicysta Konstanty
Modliński (1887–1966), drukując w dzienniku „Kurier Płocki” pod pseudonimem Kamo fraszki związane z Ŝyciem Płocka. W roku 1917 autor wydał je
w zbiorku pod tytułem „Figliki ucieszne pisane z
dnia na dzień...”. W jednym z tych wesołych wierszyków, „PodróŜy w czasie”, redaktor Modliński puścił wodze fantazji i w wehikule czasu odwiedził
Płock w 2000 roku. Skąd tramwaj?
Budowę sieci tramwajowej w Płocku planowano
kilkanaście lat po uruchomieniu w roku 1960 kombinatu rafineryjno-petrochemicznego. Jednak skończyło się tylko na planach. Temat powrócił pod ko-
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Konstanty Modliński: PodróŜ w czasie
Wreszciem wysiadł. Co za zmiana!
Płock albo teŜ coś w tym guście.
Wszędzie czystość mi nieznana,
gwarno tak jak na odpuście.
Gmach przy gmachu wielki stoi,
w górze dryndy – samoloty,
spodem się od ludzi roi...
AŜ buchnęły na mnie poty!

k r a j u

Belgrad
Rozmaitości
T W dniach 14–15.06. odcięto od reszty sieci
awaryjną pętlę tramwajową, zlokalizowaną przy ulicy Patrjarcha Dymitrja (trasa linii 3). Przez weekend
torowcy wyjęli dwie zwrotnice, natomiast sieciowcy
zajęli się wymianą sieci trakcyjnej. Co ciekawe, pętla ta była zlokalizowana na terenie fabryki traktorów i Ŝeby na nią wjechać, trzeba było otwierać
dwie bramy – wjazdową i wyjazdową. Podejrzewamy, Ŝe mógł to być jeden z powodów takiej decyzji.
Ponadto prawdopodobnie pętla ta przestała spełniać swoją rolę po masowych zwolnieniach w zakładzie i po prostu stała się bezuŜyteczna – po stanie toru dość łatwo moŜna było wydedukować, Ŝe
juŜ od dawien dawna nic tam nie zawracało.
Krzysztof Lipnik

Bydgoszcz
Tabor
A W Bydgoszczy lata nie doczekały Ikarusy 280
nr 2419, 3602 i 3619. Wszystkie z 1989 roku, dwa
pierwsze z serii 280.33 zbudowanej dla ZSRR.
Piotr Tomasik

Bytom
Tabor
A W Ikarusie 415 nr 7104 z PKM Bytom zamontowano pikselowe wyświetlacze.
Rozmaitości
! W dniu 25.06. radni Bytomia podjęli uchwałę o
wystąpieniu tegoŜ z dniem 01.01.2004 r. z Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach. W uchwale znalazł się jednak zapis, Ŝe radni
muszą przed końcem października jeszcze raz zająć się sprawą, bo inaczej przyjęta rezolucja zostanie uchylona.
Mariusz Ciunowicz, Andrzej Soczówka

Czerwionka-Leszczyny
Rozmaitości

4

niec lat osiemdziesiątych, kiedy z dala od centrum,
w kierunku Warszawy, powstawało duŜe osiedle
Podolszyce. Linia tramwajowa miała stanowić podstawę systemu komunikacji miejskiej w Płocku, a linie autobusowe kursować w poprzek niej. Trasę
wytyczono ulicami Wyszogrodzką, Piłsudskiego,
Jachowicza, Kobylińskiego i Łukasiewicza do kombinatu. Plany były bardzo ambitne. Oto na ulicy Łukasiewicza, biegnącej z rafinerii nad głębokim jarem
rzeki Brzeźnicy, miała powstać estakada. Tory kolejowe na Piłsudskiego tramwaj miał pokonywać tunelem. Z planów pozostały jednak tylko szerokie,
dwupasmowe aleje Kobylińskiego, Jachowicza i
Piłsudskiego.

i
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A KZK GOP od 19.06. wprowadził zmianę nazewnictwa następujących przystanków autobusowych na obszarze miasta i gminy CzerwionkaLeszczyny:
- Leszczyny Wieś zostaje zmieniony na Leszczyny
Stare;
- Stanowice I zostaje zmieniony na Stanowice Cementownia;
- Czerwionka Poczta zostaje zmieniony na Czerwionka Centrum.
Zmiana została wprowadzona na wniosek UGiM
Czerwionka-Leszczyny celem ujednolicenia nazewnictwa KZK GOP i MZK Jastrzębie.
A Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju 23.04. zmienił nazwę przystanku
autobusowego na terenie wspominanej gminy
Czerwionka-Leszczyny: Stanowice Spółdzielnia został zmieniony na Leszczyny Spółdzielnia. Powód
był podobny jak w przypadku wcześniejszych zmian
KZK GOP.
Wojciech MęŜyk

GOP
Linie
A 19.06. zmieniono trasę linii autobusowej 49.
Nowy przebieg trasy jest następujący: (Dąbrowa
Górnicza) Kopalnia ParyŜ – ... – Majakowskiego –
Grabocińska – (Sosnowiec) Wopistów – Kościuszkowców – (Dąbrowa Górnicza) Sosnowiecka –
Łuszczaka – Orkana – Narutowicza – Strzemieszycka – ... – Sławków ZWM. Jednocześnie z
dniem wprowadzenia zmian dla tej linii ustalono wyjątek od obowiązujących granic stref i przejazd
przez granicę strefy dąbrowskiej i sosnowieckiej
obowiązuje na podstawie biletu waŜnego w jednej
gminie.
Rozmaitości
! Na liniach organizowanych przez KZK GOP w
Katowicach ograniczenia wakacyjne wprowadzono
juŜ 19.06. i będą one obowiązywały do 31.08. W
okresie wakacji:
1. Według odrębnych wakacyjnych rozkładów jazdy
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Zmianom tym się wielce dziwię:
po ulicach mkną tramwaje;
jadę z „Tylnej” na „Radziwie”;
no, i „Grodzkiej” nie poznaję.
Patrzę: jakiś gmach rzeźbiony...
Na nim relief symboliczny...
Czytam napis umieszczony,
to... „Ogród Zoologiczny”.
Myślę: ujrzę lwy i słonie...
Wchodzę... widzę w klatce szczura,
w drugiej dwa dryndziarskie konie,
dalej kocur, pies i kura!
– To, co widzi pan zza kraty,
mówi woźny, to okazy,
które ludzie przed stu laty
zjedli, dziś nas Ŝywią gazy...
Wybrany utwór pochodzi z wydawnictwa „Dziesięć wieków Płocka” wydanego nakładem Towarzystwa Naukowego Płockiego.
wybrał i komentarzem opatrzył
Jakub Putyra

ś w i a t a
o zmniejszonej częstotliwości kursują następujące
linie autobusowe:
- w dni robocze: 24, 51, 61, 91, 99, 104, 111, 160,
188, 234, 299, 604, 623, 644, 657, 672, 673, 690,
710, 721, 722, 723, 801, 804, 805, 820, 821, 830,
831, 912, 952, 953;
- w soboty: 188, 299, 604, 644, 690, 723, 815, 820,
830;
- w niedziele i święta: 188, 604, 644, 690, 723,
815, 820, 830.
2. Nastąpiło zawieszenie niektórych kursów na następujących liniach autobusowych:
- w dni robocze: 0, 2, 14, 20, 32, 35, 39, 42, 50, 81,
92, 96, 107, 109, 110, 127, 144, 146, 154, 183,
186, 187, 196, 197, 198, 215, 227, 230, 255, 615,
619, 657, 669, 677, 708, 823, 850, 911, 974, 998;
- w soboty: 32, 35, 688, 850;
- w niedziele i święta: 27, 32, 688.
3. Całkowicie zawieszone zostało kursowanie następujących linii autobusowych:
- w dni robocze: 58 bis, 102, 182, 209, 235, 257,
618, 648, 693, 744, 818, 932;
- w soboty: 182, 190, 669, 801, 922;
- w niedziele i święta: 144, 182, 190, 669, 801,
922.
4. Nastąpiła zmiana przebiegu tras linii autobusowych:
- linie 20 i 80 – wyłączenie z obsługi przystanku
Kamieniec Szkoła;
- linia 139 – kursuje na skróconej trasie Chorzów
Plac Hutników – Bykowina Grzegorzka;
- linie 299 i 723 – wyłączenie z obsługi przystanku
Zagórze Kopalnia.
5. Uruchomiona została dodatkowa linia autobusowa 650, kursująca w dni wolne od pracy w
relacji Gliwice Plac Piastów – Czechowice Kąpielisko.
6. Trasa linii autobusowej 221 została wydłuŜona
do Zalewu Sosina w Jaworznie Szczakowej; ponadto linia kursuje w dni wolne od pracy.
7. Przewidywane były równieŜ następujące ograniczenia w komunikacji tramwajowej:

- zawieszenie niektórych kursów w dni robocze na
liniach 8 i 28;
- zawieszone kursowania linii 23 i 30 (za wyjątkiem
kursów nocnych linii 30).
Stosowne informacje pojawiły się na rozkładach
jazdy, jednakŜe przez pierwszy tydzień komunikacja tramwajowa funkcjonuje według normalnego
rozkładu (bez uwzględnienia ograniczeń). Sytuacja
ta rozwiąŜe się w najbliŜszych dniach.
! 26.06. Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego ponownie zajęła się problematyką transportu
na obszarze konurbacji górnośląskiej. Dwa tygodnie
finansowych poszukiwań powołanego przez wojewodę zespołu ekspertów nie dały Ŝadnych rezultatów. Prace zespołu będą kontynuowane przez kolejne trzy tygodnie. Tymczasem prezes KZK GOP
Jerzy Śmiałek zapowiedział, Ŝe jeśli nie znajdzie się
20 milionów złotych potrzebnych na komunikację,
będą kolejne ograniczenia. Jest to o tyle dziwne, Ŝe
jak wynika z szacunkowych wyliczeń, dotychczas
poczyniono juŜ ograniczenia na wyŜszą kwotę, niŜ
brakująca suma dotacji... Związki zawodowe nie
wykluczają wznowienia akcji protestacyjnej, jednakŜe zapewniają, Ŝe tym razem pasaŜerowie zostaną
o strajku wcześniej powiadomieni.
Andrzej Soczówka

Gorzów Wielkopolski
Linie
A 13.06. w godzinach 13:30–17:00 przeprowadzono Kryterium Uliczne o Puchar Prezydenta Miasta Gorzowa z okazji Dni Gorzowa. Zamknięto dla
ruchu odcinek alei Odrodzenia od ul. Piłsudskiego
do ul. Wyszyńskiego i w związku z tym:
- linia 104 w kierunku pętli Ustronie do przystanku
Meblostyl podąŜała stałą trasą, następnie ul. Mickiewicza do Mieszka I – Karola Wielkiego –
Chodkiewicza – Wyszyńskiego – Górczyńska i na
skrzyŜowaniu z ul. Piłsudskiego wracała na swoją
trasę. W kierunku pętli Myśliborska TESCO od ul.
Górczyńskiej autobus linii 104 jechał ul. Wyszyńskiego – Chodkiewicza – Karola Wielkiego – Roosevelta – i na skrzyŜowaniu z ul. Kos. Gdyńskich
powracał na swoją trasę;
- linie 123 i 223 w kierunku os. Manhatan do przystanku Słowianka jechały stałą trasą, a następnie
na skrzyŜowaniu ul. Słowiańskiej z ul. Kos. Gdyńskich skręcały w prawo, dalej ul. Mickiewicza –
Mieszka I – Karola Wielkiego – Chodkiewicza –
Wyszyńskiego – Górczyńską – i dalej stałą trasą.
W kierunku pętli Marcinkowskiego od ul. Górczyńskiej autobusy podąŜały przez ul. Wyszyńskiego – Chodkiewicza – Karola Wielkiego – i od
ul. Roosevelta po swojej trasie;
- linia 128 wiodła w kierunku pętli Santocko od
przystanku Meblostyl ul. Mickiewicza – Mieszka I
– Karola Wielkiego – Chodkiewicza – Wyszyńskiego, zaś od przystanku Sizel stałą trasą. W
kierunku przystanku końcowego Biowet od przystanku Sizel – Chodkiewicza – Karola Wielkiego,
a od ul. Roosevelta stałą trasą;
- linia 214 zmierzała w kierunku Szpitala od przystanku Meblostyl ul. Mickiewicza – ul. Mieszka I –
Karola Wielkiego – Chodkiewicza, a od ul. Wyszyńskiego stałą trasą. W kierunku pętli Marcinkowskiego od ul. Wyszyńskiego – Chodkiewicza
– Karola Wielkiego, a od ul. Roosevelta stałą trasą.
A W czasie organizacji 26.06. wyścigu kolarskiego na drodze krajowej 22 (ul. Kasprzaka) zmieniono
trasy autobusów komunikacji miejskiej. W godzinach 9:30–15:30 trasy linii autobusowych 109, A i B

Wagon zabytkowy 102N-203 na Kurdwanowie. Fot. Michał Kamiński, 24.06.2003 r.
zostały skrócone do Bamy (autobusy kursowały starą nitką ul. Kasprzaka). Na linii 109 kursy ze Śląskiej o 9:10, 12:35, 14:35 skrócono, tak Ŝe kończyły
się na przystanku Bama, a nie w Koszęcinie; zaś
kursy powrotne z Koszęcina o 9:40, 12:53, 15:05
wykonywano równieŜ od Bamy. Na liniach A i B w
kierunku Ogrodów Działkowych kursy o 9:24, 9:54,
10:39, 11:25, 12:04, 13:14, 13:29, 13:36, 14:46,
14:49 kończyły się na rzeczonym przystanku Bama;
i podobnie kursy o godzinach 9:50, 10:20, 11:05,
11:50, 12:30, 13:40, 14:10, 14:12, 15:10, 15:12 w
kierunku Słowiańskiej rozpoczynano z Bamy, nie z
Ogródków.
A T W dniach 28 i 29.06. organizowano kolejny
wyścig kolarski ze startu wspólnego na trasie Słowiańska – Roosevelta – Odrodzenia – Piłsudskiego
– Górczyńska – Bierzarina. W godzinach 9:30–
18:30 28.06. i 9:30–16:00 29.06. wystąpiły utrudnienia komunikacyjne:
- linie tramwajowe 1, 2 i 3 przepuszczano wahadłowo na skrzyŜowaniach Walczaka/Górczyńska i
Mieszka I/Roosevelta dopiero po przejeździe kolarzy;
- podobnie linie autobusowe 110, 111 i 228 przez
skrzyŜowanie świrowa/Roosevelta;
- autobusy linii 128 od przystanku Meblostyl kursowały ul. Mickiewicza i Wyszyńskiego, gdzie
przepuszczano je po przejeździe kolarzy przez
rondo;
- autobusy linii 214 od przystanku Meblostyl jeździły ul. Mickiewicza i Wyszyńskiego, gdzie przepuszczano je po przejeździe kolarzy przez rondo,
a następnie do szpitala ulicą Dekerta. Powrót tą
samą trasą;
- linię 123 na czas wyścigu zawieszono;
- linie 125, 124, 224, 126, 127, A i Z od przystanku
Widok wiodły ul. Walczaka, gdzie na rondzie
Walczaka/Górczyńska przepuszczano wahadłowo autobusy po przejeździe kolarzy, a następnie
ul. Szarych Szeregów; linie 125, 126, 127 kursowały na pętlę przy Szpitalu Wojskowym-Dekerta,
autobusy linii A na pętlę przy ul. Działkowców,
autobusy linii 124, 224 i Z od skrzyŜowania ulic
Szarych Szeregów/Komorowskiego powracały na
swoje trasy.
Marcin Pejski
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Kraków
Tabor
T Doczekaliśmy się. Po ponad dwóch miesiącach
od oficjalnego przekazania, dnia 19 czerwca 2003 r.
na 24/03 pojawił się pierwszy z 12 nowych Bombardierów – wóz o numerze 2015 („Drezno”).
Wszystkie Bombardiery II serii (oznaczane jako
NGT6/2) róŜnią się od 14 wozów jeŜdŜących juŜ po
Krakowie m.in. dodatkowymi piątymi drzwiami,
przesuwnymi (zamiast uchylnymi) oknami oraz poprawioną wentylacją. Niecały tydzień później na
miasto wyjechał takŜe wagon 2016. Pojawienie się
ich w ruchu liniowym pozwala mieć nadzieję, Ŝe juŜ
niedługo na mieście pojawią się kolejne, gotowe juŜ
wozy – 2017, 2018, 2019 i 2020. Następne są montowane w Stacji Obsługi i Remontów MPK (byłe
MZNT) i mają wyjechać we wrześniu. Zaledwie 3
dni od swojego pierwszego wyjazdu na linię, swój
„chrzest bojowy” przeszedł najnowszy Bombardier
o nr 2015. W niedzielę 22.06. kursował on na linii nr
3. Około godziny 19:40 na pętli w BieŜanowie Nowym wykoleił się pierwszą osią ostatniego wózka.
W tym czasie tramwaje zawracały na pętli w Prokocimiu, a wszystkie autobusy kursujące z BieŜanowa
Nowego zabierały pasaŜerów takŜe z oddalonej o
kilkaset metrów pętli tramwajowej.
Linie
A Od dnia 21 czerwca, w związku z kontynuacją
robót kanalizacyjnych na ul. DruŜbackiej i wyłączeniem z ruchu ul. Kuryłowicza, wprowadzono następującą organizację ruchu w tamtym rejonie:
- linie 101 i 145 nadal nie kursują;
- linia 107 wróciła na swoją stałą trasę;
- linia 301 została zlikwidowana;
- linia 345 kursuje na trasie: Borek Fałęcki – Swoszowice bez zmian, a dalej w obu kierunkach:
Sawiczewskich – Landaua – Niewodniczańskiego
– KrzyŜańskiego – Matematyków Krakowskich –
Golkowice – DruŜbackiej – Grabówki.
A W związku z zamknięciem mostu na ul. Branickiej, od dnia 21 czerwca linia 131 kursuje po następującej trasie: Chałupki – Rumiankowa – Kąkolowa
– Branicka – Suchy Jar – Nadbrzezie – Igołomska –
Szymańskiego – Tokarzewskiego – Branice Szkoła.
Nadal niektóre kursy będą wykonywane przez
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Ruszczę.
A Od 28 czerwca, w związku z zamknięciem ulicy
śywieckiej, zawieszona została linia 151. Od tego
samego dnia, ze względu na zakończenie prac remontowych w ulicy Rybitwy, zlikwidowano tymczasową linię 308 a linie 108, 157, 158 i 205 wróciły na
swoje stałe trasy przez ul. Rybitwy.
A Począwszy od 21.06. w związku z budową kanalizacji w ulicy Skotnickiej wprowadzone zostały
następujące zmiany:
- linia 106 kursowała po zmienionej trasie: Łagiewniki – BroŜka – Grota Roweckiego – Kobierzyńska – Babińskiego – Bunscha – Kampus UJ;
- uruchomiona została linia tymczasowa 314:
Skotniki Szkoła – Mochnaniec – Kampus UJ.
Zmiany te obowiązywały do 28.06., kiedy to rozpoczął się drugi etap prac i objazdy uległy zmianie:
- linia 106 kursuje jak w etapie I, linię 314 zastąpiła
tymczasowa 306: Borek Fałęcki – Zakopiańska –
Zawiła – Babińskiego – Bunscha – Bobrzyńskiego – Mochnaniec – Skotniki Szkoła;
- linia 166 została zawieszona, a 175 wydłuŜona
do Sidziny SkrzyŜowania, natomiast linie podmiejskie 201 i 206 kursują objazdem przez Zakopiańską i Autostradę A-4 do węzła ze Skotnicką,
gdzie wracają na swoje stałe trasy do Skawiny i
Radziszowa.
A T Od dnia 21.06. obowiązują wakacyjne rozkłady jazdy. Ograniczono częstotliwość linii tramwajowych (linie magistralne zamiast co 10 kursują co
15 minut) oraz autobusowych. Zawieszono linie
118, 428 i 439. Ponadto od dnia 30.06. zawieszono
kursowanie linii 194. Niejako przy okazji MPK
wprowadziło kilka zmian w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej:
- zmieniono oznaczenie linii 444 na 144;
- linie 177 i 477 zastąpiono nową linią 137 na trasie: Nowy Kleparz – Prądnicka – Dr. Twardego –
Pielęgniarek – Prądnicka – Opolska – Mackiewicza – DoŜynkowa – Kuźnicy Kołłatajowskiej – Al.
29 Listopada – Siewna – Mackiewicza – Opolska
– Prądnicka – Bratysławska – Prądnicka – Nowy
Kleparz.
Magazyn 995
16.06. Gigantyczne korki, spóźnione autobusy,
przepełnione tramwaje. Tak wyglądało poniedziałkowe przedpołudnie 16.06. dla mieszkańców
południowo-wschodniego Podgórza. Około godziny
10 cięŜarówka jadąca ulicą Wielicką w kierunku wyjazdu z miasta uszkodziła zbiornik paliwa na leŜących na jezdni metalowych częściach zgubionych
przez inny pojazd. Na ulicę wylało się paliwo, które
rozjechane kołami innych samochodów spowodowało prawdziwą ślizgawkę. Do akcji wkroczyła straŜ
poŜarna, która rozpoczęła sprzątanie jezdni. Pracę
utrudniła ulewa. Ulica Wielicka na odcinku od BieŜanowskiej do Szpitala w Prokocimiu była zamknięta. Autobusy linii 103, 163, 173, 204, 444 i 502 kierowano objazdami od Wielickiej przez Prostą, BieŜanowską, Jerzmanowskiego i Teligi. SłuŜby porządkowe skończyły pracę około 15. Rozładowanie
korków trwało do późnego popołudnia. Ruch w kierunku centrum oraz kursowanie tramwajów odbywały się bez większych zakłóceń.
Rozmaitości
! 24 czerwca MPK SA w Krakowie otrzymało
międzynarodowy certyfikat jakości ISO9001. Uroczystość wręczenia odbyła się w auli Collegium
Novum UJ.
T 29.06. ruszyła Krakowska Linia Muzealna.
Skład N+ND 20+538 pojawił się na mieście jako
2/02. Zabytkowa eNka na trasie „dwójki” łączącej
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Cmentarz Rakowicki z Salwatorem cieszyła się duŜą popularnością. Będzie moŜna ją spotkać w kaŜdą niedzielę aŜ do końca wakacji. Odjazdy z Cmentarza od 8:49 do 17:49 co godzinę, z Salwatora od
9:27 do 17:27 co godzinę. Opłata za przejazd jak w
tramwaju liniowym.
T Odremontowany wagon zabytkowy 102N-203
pojawił się na mieście. W dniach 23–25 czerwca
2003 Klub Honorowych Dawców Krwi przy MPK SA
w Krakowie prowadził na linii 24 kwestę. 27 czerwca wynajęta przez WyŜszą Szkołę Zarządzania i
Bankowości „wiatrówka” pojawiła się na trasie wokół Plant.
Michał Kamiński, Paweł Paruch

Lublin
Tabor
Tr Po wymianie blach i przybraniu jasnoniebieskiego wdzianka na miasto wyjechał 784. Jest to
Jelcz PR110T/E, przebudowany z tyrystorowego w
pierwszej połowie lat 90. Był on pierwszą ofiarą
wstecznictwa tego typu przebudów. Choroby wieku
dziecięcego, jak i brak cierpliwości MPK do tego typu pojazdów, przyczyniły się do podjęcia decyzji
o przeróbce części tyrystorów na zwykłe „oporniaki”.
Linie
A 20.06. pojazdy MPK kursowały według rozkładu sobotniego, lecz z pewnymi wyjątkami. Linie 8,
12, 19, 33, 53, 58, 73, 77, M oraz autobusy MKP
kursowały według rozkładu z dnia powszedniego.
Na trasy wyjechały takŜe linie sezonowe Dąbrowa i
Marina.
Rozmaitości
A Od 21.06. obowiązuje wakacyjny rozkład jazdy
MPK. Ze 185 pojazdów na trasy wyjedzie tylko 142.
Zawieszono linie 53, 56, 58, 76 oraz linie nocne.
„Nocniki” ostatni raz na trasy wyjechały w nocy z 28
na 29.06. Jak zapewnia MPK, linie te powrócą po
wakacjach. Zgodnie z tradycją wzmocniono linie
kursujące nad Zalew Zemborzycki:
- linie 1 i 6 (tylko w soboty i niedziele) wydłuŜono
do pętli przy ul. śeglarskiej;
- linie Dąbrowa i Marina będą kursować przez cały
tydzień, a przy dobrej pogodzie kaŜda zostanie
wzmocniona dodatkowym autobusem.
Nowością są dodatkowe kursy szczytowej linii 33,
realizowane tylko przy sprzyjającej pogodzie. Utajnianie wszystkiego co się tylko da, przybiera w
MPK monstrualne rozmiary. Jak się okazuje, ilość
pojazdów na kaŜdej linii teŜ podlega ochronie i jest
udostępniana (lub nie) dopiero po pisemnej prośbie
do dyrekcji tejŜe firmy.
Rafał Tarnawski, Maciej Zyśko

Opole
Rozmaitości
A 20.06. autobusy opolskiego MZK kursowały
według rozkładów świątecznych. A przecieŜ ten
dzień był roboczym, a rok szkolny kończyły niektóre
placówki oświatowe. Po raz kolejny mści się brak
rozkładu sobotniego, który na taką okazję nadałby
się idealnie.
A Od 23.06. obowiązuje w Opolu wakacyjny rozkład jazdy. Tak jak w latach poprzednich wybrano
najbardziej niekorzystne dla pasaŜera rozwiązanie
– nie są wykonywane kursy oznaczone w rozkładach literką »L«. Szczególnie uciąŜliwe jest to na liniach o względnie wysokich częstotliwościach (np.
3, 9 czy 15), gdzie powstały spore przerwy pomiędzy kolejnymi odjazdami. PasaŜer nie ma wyboru,
poczeka. Albo pojedzie własnym samochodem…
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Pora najwyŜsza, by MZK uświadomiło sobie, Ŝe to
ono jest dla pasaŜera...
Marek Drewniak

Płock
Linie
A Płocka Energetyka Cieplna rozpoczęła modernizację sieci ciepłowniczej na terenie Płocka. WiąŜe
się to z utrudnieniami w komunikacji. Jako pierwszy
zamknięto północny pas alei Jachowicza, ruch kierując na pas południowy, co spowodowało wielkie
korki i opóźnienia autobusów miejskich. Była to jednakŜe tylko zapowiedź przed prawdziwym horrorem
związanym z zamknięciem południowego pasa alei
16.06. Teraz trzeba było z Jachowicza skręcać w
wąską ul. Piękną i 3 Maja (którą na ten okres zamieniono na jednokierunkową) do alei Kilińskiego.
Komunikacja Miejska Płock zamknęła wówczas
waŜny przystanek Jachowicza Kilińskiego, o czym
nie poinformowała swoich pasaŜerów. Autobusy zatrzymywały się dopiero na następnym przystanku
Piłsudskiego Otolińska, bo nie ustawiono przystanku zastępczego. Wśród pasaŜerów dało się odczuć
oburzenie zaistniałą sytuacją. Świetnie spisali się
za to pracownicy Nadzoru Ruchu KM Płock. Na zakorkowanym skrzyŜowaniu 3 Maja z Kilińskiego kierowali ruchem i pomagali przedostać się autobusom
do Jachowicza. Na ich pomoc mogli liczyć jednak
tylko kierowcy autobusów KM Płock. Prywatny
przewoźnik na linii P4 musiał radzić sobie sam.
Remont zakończono dopiero 20.06.
Magazyn 995
30.05. Około godziny 20 nieznani sprawcy w autobusie linii 19 (Jelcz PR110) podpalili przedostanie
siedzenie. Spłonęło siedzenie i cześć wybicia ściany. Sprawca uciekł. W 2002 r. w autobusach KM
Płock zostało zniszczonych ponad pół tysiąca siedzeń. By temu przeciwdziałać, władze komunikacji
rozwaŜają wynajęcie ochrony, która jeździłaby w
pojazdach prawdopodobnie juŜ w wakacje. Tymczasem sami kierowcy stają się bohaterami. W
ostatnim czasie dwóch kierowców jadących na linii
6 i 22 stanęło w obronie pasaŜerów, za co otrzymali
nagrody pienięŜne od spółki.
Marcin Gierzyński, Jakub Putyra

Poznań
Tabor
A Na terenie zajezdni A3 Kacza stoją „nowe”
MAN-y, które jeszcze nie wyjechały na trasy. „Nowe”, poniewaŜ wyprodukowane zostały w 2002 r. i
słuŜyły rodzimej fabryce jako wozy testowe. Zaobserwowano następujące pojazdy: przegubowe
NG313 juŜ przemalowane w barwy zakładowe
(1078, 1077, 1076; kolejny wóz jeszcze nie otrzymał numerów); krótkie NL223 juŜ takŜe przemalowane (wozy 1052 i 1053 jeszcze bez klimatyzatorów). Nie pojawiły się jeszcze dwa przegubowce i
dwa króciaki.
A Na linii 77, zgodnie z prośbami okolicznych
mieszkańców, zaczęły kursować przegubowe MANy.
A Ikarus nr 1633 wrócił z NG z modernizacją w
biskupickich ZNA. Ta sama firma wygrała przetarg
na NG i modernizację czterech kolejnych ikarusów.
A Na miasto nie wyjadą juŜ: Ikarus 260-1729 i
DAF MB200-1217.
A Słupska Kapena wygrała przetarg i będzie dostawcą wysokopodłogowego autobusu turystycznego dla MPK Poznań.
T 24.06. przybył do Poznania GT8 eks-2751 Düsseldorf. Najprawdopodobniej otrzyma numer 687.

Pociąg prowadzony parowozem Borsig. Fot. Maciej Rudzki, 28.06.2003 r.
T Od 15 lipca spodziewane są dostawy amsterdamskich wagonów serii 3G. Będą to numery 604,
608, 611, 615, 619, 621, 622, 623, 624, 626 i 627.
Nie wiadomo jeszcze, jakie dostaną numery w Poznaniu, ale na pewno nie powtórzy się precedens
zachowania numerów oryginalnych, tak jak było w
przypadku pierwszych dostaw wagonów 1G i 2G –
ten przedział wypełniają wagony GT6. Dodajemy
takŜe, Ŝe 10 czerwca to oficjalna data skreślenia
holendra 2G-879.
Linie
A T Nihil novi sub sole... Zmiany, o których pisaliśmy w poprzednim numerze (w związku z remontem torowiska w ul. Grunwaldzkiej oraz zmiany tras
starołęckich linii 89 i 94) są nadal aktualne. Jako
ciekawostkę podajemy, Ŝe na Ŝeberku pętli Wilczak
zawsze nocuje holownik nr 2020. Na zatramwaju w
dni robocze kursują ikary (w tym takŜe ekologi), zaś
w weekendy pojawiają się Neoplany N4020,
NG272, Solarisy SU18 (!) oraz MAN-y NG312 i
NG313. O szczegółach remontu napiszemy w najbliŜszym czasie.
A T Z okazji XIII Festiwalu Teatralnego Malta
2003 MPK Poznań uruchomiło dodatkowe linie
tramwajowe i autobusowe. W dniach od 25 do 29
czerwca od godziny 23:00 do 2:00 co 15 minut kursowały dwie dodatkowe linie tramwajowe:
- MALTA1: Rondo Kaponiera – Towarowa (powrót
przez Most Dworcowy i Roosevelta) – Królowej
Jadwigi – Rondo Rataje – Jana Pawła II – Śródka
– Warszawska – Miłostowo;
- MALTA2: Rondo Kaponiera – Św. Marcin –
Gwarna (powrót przez Fredry i Most Teatralny) –
plac C. Ratajskiego – 23 Lutego – plac Wielkopolski – Estkowskiego – Wyszyńskiego – Miłostowo.
TakŜe od 23 do 2, tyle Ŝe co 30 minut, ze Śródki
przez Jana Pawła II i Majakowskiego aŜ do nawrotu
Chartowo/Majakowskiego śmigał dodatkowy autobus MALTA. Ponadto przez cały dzień w godzinach
od 11 do 23 co 60 minut kursował MPK-owski MaltoBus na trasie: Krańcowa Camping – Warszwska
– Śródka – Wyszyńskiego – Solna – Niepodległości
– Wierzbięcice – Św. Jerzego – POSiR – Droga
Dębińska – Kazimierza Wielkiego – Mostowa –

Garbary i powrót na Krańcową Camping. Bimby linii
MALTA1 i MALTA2 obsługiwały po 4 brygady, a linię MALTA 1 autobus.
Magazyn 995
16.06. Wieczorkiem zwarła się instalacja wysokiego napięcia i zablokowała „korba” w holendrze nr
873 (8/4). Miało to miejsce na ul. Głogowskiej przy
skrzyŜowaniu z Sielską. W związku z tym zaczęła
wybijać podstacja. Po krótkim postoju tramwaj na
pierwszych stykach zjechał na pętlę Górczyn, skąd
na Madalinę został zholowany.
16.06. Jadąca na Piątkowską 11/2 (niemiec nr
672) na przystanku Rynek Łazarski potrąciła pieszego. MęŜczyznę zabrało pogotowie ratunkowe, a
tramwaj po kwadransie ze zbitym lewym kierunkowskazem i lekkim wgnieceniem zjechał na Madalinę.
17.06. Rano na ul. Leszczyńskiej jadący w stronę
śabikowskiej Volkswagen Polo próbował ominąć
stojącego na przystanku MAN-a nr 1043 (75/3).
Podkreślić naleŜy słowo „próbował”, gdyŜ w trakcie
tej operacji nadział się na tylne lewe naroŜe autobusu, samemu tracąc przód. MAN z rozbitym naroŜnikiem i popękaną tylną ścianą zjechał w ramiona kaczych mechaników.
17.06. WjeŜdŜający na pętlę Zawady helmut nr
612 (11/7) został trafiony przez Nissana Almerę. W
tramwaju wgniotła się blacha przed drugimi
drzwiami, uszkodził mechanizm drzwi i wgniótł próg
tychŜe drzwi. Przód nissana został natomiast
znacznie skrócony, uszkodziły się nawet drzwi kierowcy, prawy próg pojazdu i przednie koła.
21.06. Przed południem na ul. Królowej Jadwigi
zablokowała się nastawnica w helmucie nr 674 występującym w roli 9/3 jadącej na Dębiec. PoniewaŜ
kłopoty sprawiał 3 i 4 styk jazdy, więc po 8 minutach tramwaj do zajezdni poturlał się w asyście pogotowia technicznego i radiowozu Nadzoru Ruchu
na pierwszych dwóch stykach.
22.06. Na rondzie Rataje zdefektowała tatra nr
410 (12/9). 11-minutowe wstrzymanko spowodował
urwany kloc przy wózku B. Po interwencji specjalistów z pogotowia technicznego udała się do zajezdni.
24.06. W pobliŜu skrzyŜowania ulic Droga Dębiń-
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ska i Św. Jerzego samoczynnie w drobny mak rozsypała się przednia lewa szyba ekologa nr 1629
(76/2). W związku z powyŜszym autobus ewakuował się do zajezdni A3.
25.06. O wpół do piątej rano na ul. Winogrady
upalił się przewód zasilający sieć trakcyjną. Na
miejsce przybyły pogotowie sieci i podstacji. Po dokonanych przełączeniach, o godzinie 5:11, znów
wystąpiła róŜnica potencjałów między szynami a
siecią i ruch wznowiono. Z Wilczaka zaczęło więc
wyjeŜdŜać 17 odstawionych tam składów. DuŜe obciąŜenie sieci spowodowało kolejny zanik napięcia
w godzinach 5:17–5:21. W związku z tym następne
tramwaje wypuszczano co około 2 minuty, przez co
ostatni śpioch opuścił legowisko o godzinie 5:55.
26.06. W południe holender nr 859 (9/6) cofający
ze środkowego toru pętli Dębiec wykoleił się drugą
osią drugiego wózka na rozjeździe. Na tory wcofali
go pracownicy pogotowia technicznego bez uŜycia
specjalistycznego sprzętu. Pętla była nieprzejezdna
przez 18 minut. Wagon oczywiście zjechał na Gajową. Winne okazało się zwęŜone torowisko, które
naprawiono nocą.
28.06. Składowi nr 228+227 (5/4) opuszczającemu rondo Rataje w kierunku Kórnickiej drogę zajechał samochód osobowy. Kolizji udało się uniknąć,
jednak tramwaj po nagłym hamowaniu zatrzymał
się... na izolatorze sekcyjnym. 14-minutowe
wstrzymanie zakończył dwuskład 150+151 (6/1),
który dał pechowcowi „przyjacielskiego kopniaka” w
zderzak.
29.06. O godzinie 5:35 wyjeŜdŜający z Wilczaka
skład 178+177 potrącił młodego chłopaka przechodzącego przez tory w pobliŜu skrzyŜowania ulic
Roosevelta i Poznańskiej. Młodzieniec, który dostał
się pod deskę zagarniacza, natychmiast został
przewieziony do szpitala. Tramwaj zaś, zamiast na
1/3, pojechał do zajezdni przy ul. Głogowskiej.
Przerwa w ruchu trwała 25 minut.
29.06. Pół godziny później na skrzyŜowaniu ulic
Pułaskiego i Nowowiejskiego doszło do bliskiego
spotkania trzeciego stopnia nockowego ikarusa nr
1512 (N35/2) i składu 186+185 (6/7). Autobus jadąc
od Dworca Głównego PKP skręcał w prawo z ul.
Pułaskiego, zaś tramwaj wyjeŜdŜał z noclegowni na
Wilczaku. Hungar ze zbitą przednią prawą szybą i
wgniecionym prawym naroŜem zjechał do swej zajezdni. Nie inaczej uczyniła bimba, która w rachunku zysków i strat zamieniła lusterko na kilka rys.
Wstrzymanie trwało tylko kilka minut.
29.06. RównieŜ rankiem na skrzyŜowaniu ulic
Dąbrowskiego i Roosevelta „kitę odwalił” zestaw nr
234+233 pomykający jako 15/3 do ronda Przybyszewskiego. Po interwencji pogotowia technicznego
i trwającym przeszło 20 minut zamieszaniu (przez
10 minut ruch był całkowicie wstrzymany) zjechał
grzecznie do zajezdni.
30.06. Tego poranka przystanek dla wysiadających na Dworcu Głównym PKP był skutecznie obstawiony przez stojące samochody. Było to pośrednią przyczyną tego, Ŝe ruszający z niego ekolog nr
1630 (76/4) zahaczył tylną prawą częścią odwłoka
o słupek przystankowy i spowodował jego pogięcie.
Do strat autobusu naleŜy zaliczyć pogięty zderzak i
zerwaną listwę za ostatnimi drzwiami. Rzecz jasna
pojazd ewakuował się na Kaczą, a za niego pomknęła rezerwa.
Rozmaitości
! 21.06. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków KMPS połączone z przejazdem po
Poznaniu Ikarusem 260-1727, podmienionym później w zajezdni Warszawska (którą zresztą wy-
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Ikarus 260-1727 w trakcie postoju na pętli autobusowej Ogrody.
Fot. Marcin Jurczak, 21.06.2003 r.
cieczkowicze szczegółowo zwiedzili) na Ŝółciutkiego DAF-a nr 1213.
M W weekend 28–29.07. na Malcie zorganizowano „Dni Pary”. Główną atrakcją był rozpalony specjalnie na tę okazję parowóz Borsig, który o pełnych
godzinach wyruszał ze stacji Maltanka. Jak to bywa
w weekendy, wspomagał go drugi pociąg w postaci
Wls-ki z dwoma wagonikami.
T W związku ze zmianą kursu pieniądza Unii Europejskiej cena, jaką Poznaniowi przyjdzie zapłacić
za jeden nowy tramwaj, wzrosła do 8.500.000 złotych. Poznańskie media straszą, Ŝe zamiast 100 milionów złotych będzie trzeba zapłacić 120 milionów,
by zaraz przeliczyć nową wartość kontraktu na alstomowskie karliki i bulwy...
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
autobusy
1404 barwy MPK Big Star
naklejana
1410 barwy MPK Big Star
naklejana
1411 barwy MPK Big Star
naklejana
1523 Atlas
barwy MPK tramwaje
308+309 Anonse
barwy MPK po NG
Adam Białas, Tomasz GieŜyński, Adam
Konieczka, Janusz Ludwiczak, Łukasz
Nowicki, Maciej Rudzki

Radom
Tabor
A W radomskim MPK podjęto wreszcie decyzję,
Ŝe autobusy, które pozbyły się reklam, przemalowywane będą w obowiązujące barwy firmowe
(czerwone paski na białym tle). W chwili obecnej na
większości autobusów, na których ekspozycja reklamy juŜ się zakończyła, pozostaje folia będąca
niegdyś tłem danej reklamy. Skutkuje to coraz
większą pstrokacizną taboru miejskiego przewoźnika, a gdy folia pod wpływem np. mycia zaczyna się
miejscami odklejać, wygląda to wręcz ohydnie.
Barwy firmowe moŜemy oczywiście oglądać na
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wszystkich MPK-owskich niderflurach, choć i one
nie uniknęły umieszczania na nich – z miernym
zresztą skutkiem – plansz reklamowych. Specjalne
ramki do umieszczania takich plansz pojawiły się na
pierwszej serii neoplanów (nr 801–811) oraz na ikarusie nr 796. Pierwszą „jaskółką” nowej polityki jest
Jelcz M11-947, który pod koniec maja widziany był
juŜ w barwach firmowych. Czy stanie się to powszechne? Czy reklamodawcy będą zobowiązani
do przywracania właściwego malowania po zakończeniu umowy? Czas pokaŜe.
Linie
A 15.04. autobusy linii 13 i 23 zaczęły zatrzymywać się na nowej pętli przy szpitalu na Józefowie.
Tego właśnie dnia wzmiankowana pętla została oddana do uŜytku, a dotychczasowy przystanek końcowy stał się przelotowym w kierunku centrum. NaleŜy dodać, Ŝe zarówno nowa pętla jak i przystanek
nazywają się identycznie: Józefów/Szpital, a całość
zamieszania związana jest z budową nowego fragmentu ulicy Aleksandrowicza.
A Wieczorem 30.04. i 01.05. przez cały dzień
drogowcy remontowali nawierzchnię północnej
jezdni ulicy śółkiewskiego wzdłuŜ osiedla Michałów.
Skutkiem tego swoje trasy zmieniły linie 21 i 50. Linia 21 w kierunku pętli Wólka Klwatecka i Wincentów kursowała ulicami Chrobrego, Mieszka I, Królowej Jadwigi i Warszawską, nie obsługując przystanków śółkiewskiego i Warszawska/Rondo. Pojawiła się za to na przystankach Mieszka I/Królowej
Jadwigi i Osiedle Michałów. Z kolei 50 w kierunku
pętli Hypernova kursowała ulicami Paderewskiego,
Daszyńskiego, Chrobrego, 11 Listopada, Warszawską i Pułaskiego, omijając przystanki Chrobrego/Os. Akademickie i śółkiewskiego. W zamian
odwiedzała „zastavki” Chrobrego/Hallera, 11 Listopada/Starowolska, Warszawska/Rybna i Warszawska/Klejowa. Trasy w przeciwnych kierunkach nie
uległy zmianie.
A 02.05. Mazowiecka Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu dostała nowy sztandar. Uroczystość, jaka odbyła się z tej okazji, spowodowała, Ŝe
część linii przejeŜdŜających w okolicach placu Ja-

PRZYSTANEK 13 (38)

giellońskiego musiała zmienić trasę. W godzinach
10–14 linie 4 i B kursowały ulicami Kelles-Krauza,
Struga i 25 Czerwca, linia 6 ulicami Struga, Miłą,
Kusocińskiego i Chrobrego (tylko w kierunku pętli
Godów), linia 7 ulicami Kelles-Krauza, Struga oraz
świrki i Wigury, a linia 17 ulicami Kelles-Krauza i
Struga.
A 01.05. był w Radomiu nie tylko Świętem Pracy,
ale takŜe pierwszym dniem Wielkiego Cięcia Linii
Podmiejskich. MZDiK, który od dłuŜszego czasu nie
mógł dogadać się z wójtami okolicznych gmin w
sprawie finansowania linii literowych, postanowił
przejść od słów do czynów. Na pierwszy ogień poszły linie kursujące do gmin najbardziej zawziętych,
czyli Skaryszewa (linia B), Przytyka (linia C) i Gozdu (linia G). PoniŜej lista strat w pigułce.
Linia B:
- w dni powszednie 6 kursów z Radomia i 5 ze
Skaryszewa, jeden kurs (w obie strony) nie będzie wykonywany w okresie wakacyjnym;
- w dni świąteczne po dwa kursy z Radomia i Skaryszewa.
Linia C:
- w dni powszednie ostatni kurs z Radomia (22:45)
i zjazdowy z Przytyka (23:28) oraz poranny (4:45)
kurs z Przytyka; kolejny poranny kurs z Przytyka
(o 5:30) wyjeŜdŜa z tej miejscowości 15 minut
wcześniej.
Linia G:
- zlikwidowane zostały kursy wahadłowe tej linii
wykonywane do Grzmucina;
- w dni powszednie zlikwidowano ostatni kurs z
Radomia i powrotny (zjazdowy) z Gozdu; ponadto
nie ma juŜ porannego kursu z Gozdu (5:35), a
dwa inne poranne kursy (w obie strony) zmieniły
godziny odjazdu;
- w dni świąteczne wycięty został jeden kurs poranny (w obie strony).
Jednocześnie z wyŜej opisanymi zmianami MZDiK
wprowadził korekty rozkładów na liniach 10, 15 i 23
dla brygad łączonych z liniami podmiejskimi. W dni
powszednie na linii 10 uruchomiono nowy kurs
zjazdowy o godzinie 21:47 z pętli Gołębiów/Zubrzyckiego I, na linii 15 zlikwidowano kurs
zjazdowy o godzinie 19:20 z pętli Kaptur, a na linii
23 uruchomiono nowy kurs zjazdowy o godzinie
21:20 z pętli Józefów/Szpital.
Magazyn 995
01.05. Dzień ten okazał się dość brzemiennym w
skutki dla radomskiej komunikacji miejskiej – poza
wprowadzonymi tego dnia cięciami w liniach podmiejskich, zanotowano takŜe straty w taborze. W
nocy z 1 na 02.05. grupa kilku bezmózgich małolatów zatrzymała w pobliŜu placu Jagiellońskiego
PKS-owego autosanika, kursującego na linii nocnej
101. Butelkami po piwie stłukli jedną z bocznych
szyb i powaŜnie uszkodzili jedną z szyb przednich
(po stronie drzwi wejściowych), tak Ŝe nadawała się
juŜ tylko do wymiany. Odłamki szkła zraniły pasaŜerki siedzące przy feralnym oknie. Policja kilka godzin po tym incydencie zatrzymała trzech męŜczyzn, którzy mogli być sprawcami tego zdarzenia,
jednak nie ma informacji, czy zostały im postawione
jakieś zarzuty. PKS-owe maleństwo przez kilka dni
było wyłączone z ruchu, a w zastępstwie kursował
inny z mniejszych pojazdów przedsiębiorstwa
(prawdopodobnie któraś z kapen). Po tym incydencie dyrektor PKS-u w wypowiedzi dla jednej z lokalnych gazet zasugerował, Ŝe jego firma moŜe wycofać się z obsługi linii nocnej (nie był to pierwszy niebezpieczny incydent na tej linii) ze względu na bezpieczeństwo obsługujących linię kierowców. Jed-

nak, jak do tej pory, tylko na tej sugestii się skończyło.
07.05. Kolejny niebezpieczny incydent miał miejsce 07.05. około godziny 22:30. Na przystanku przy
ul. Kieleckiej kilku młodych męŜczyzn wsiadło do
piątki. Nie byli raczej spokojnymi pasaŜerami, ale
poniewaŜ nie zaczepiali pasaŜerów i nie niszczyli
wyposaŜenia autobusu, kierowca nie reagował.
Jednak sytuacja taka nie trwała długo. Autobus dojeŜdŜał do ronda Kisiela. Podpici męŜczyźni rozpoczęli demolkę. Kierowca widząc co się dzieje, podjechał pod siedzibę I komisariatu policji przy ul.
Traugutta. Gdy wysiadał z autobusu, by zawiadomić policję, bandyci wywlekli go na chodnik, przewrócili, pobili i skopali. Na szczęście nie trwało to
długo i gdy napastnicy odeszli, kierowca wezwał
policjantów, którzy po krótkim pościgu zatrzymali
dwóch sprawców pobicia, w tym najbardziej agresywnego. Kierowca nie odniósł groźniejszych obraŜeń. Być moŜe mógłby ich całkiem uniknąć, gdyby
któryś z pasaŜerów, zamiast uciekać, nie oglądając
się za siebie (kierowca po podjechaniu pod komisariat otworzył drzwi), pobiegł do środka posterunku i
wcześniej zawołał policję.
Rozmaitości
A W czasie majowego „długiego weekendu” autobusy w Radomiu kursowały według następujących wytycznych: 01.05. według rozkładów świątecznych, 02.05. według rozkładów sobotnich, a 3 i
04.05. ponownie według rozkładów świątecznych.
A Do niecodziennej sytuacji doszło w połowie
maja przy okazji budowy i remontu ul. Czarnieckiego. Ulica ta jest poszerzana (dobudowywany jest
drugi pas). W trakcie prac inwestor zaŜądał, aby
właściciel posesji połoŜonej przy rozbudowywanej
ulicy przesunął swoje ogrodzenie, bo jego część
znajduje się na działce skarbu państwa, na której
prowadzona jest inwestycja. Po sprawdzeniu map
okazało się, Ŝe rzeczywiście mieszkaniec ulicy
Czarnieckiego „wszedł w szkodę”, jednak z kolei na
jego działce od kilkunastu lat znajduje się pętla linii
15. Na znak protestu, Ŝe miasto z kolei jemu
„wchodzi w szkodę”, właściciel 18.05. zagrodził
swoją działkę, stawiając płot na części pętli i wieczorem tego dnia autobusy nie mogły swobodnie
zawracać i dojeŜdŜać do wiaty przystankowej.
19.05. autobusy gimnastykowały się zawracając na
skrzyŜowaniu ulic Folwarcznej i Letniskowej. Tymczasowy postój urządzono na ul. Folwarcznej
(przed wyjazdem z pętli). 20.05. ekipa MZDiK-u
prowizorycznie uporała się z problemem, budując
przejazd przez wysepkę pętli i na tym problem dla
MZDiK-u się skończył, a zaczął dla wydziału nieruchomości Urzędu Miejskiego, który w trybie pilnym
ma wykupić sporny fragment od właściciela.
Tomasz Szydłowski

Skierniewice
Linie
A JuŜ od 16.06. obowiązuje nowy rozkład jazdy
autobusów MZK. Na wszystkich liniach, za wyjątkiem 1 i 5, zmieniono godziny odjazdów. W przypadku niektórych kursów pozamieniano oznaczenia
»F« (kursuje w dni robocze) i »A« (nie kursuje w
niedziele i święta). Wprowadzono równieŜ oznaczenie »G« (nie kursuje w okresie ferii zimowych i
wakacji). Ponadto warto wspomnieć o następujących zmianach:
- linia 3 – zmiana trasy podstawowej na: Sierakowice – (…) – Sobieskiego – Lelewela – Dworcowa – Sienkiewicza – Konstytucji 3-go Maja – (…)
– Strobowska Cmentarz oraz wprowadzenie kur-

sów wariantowych na trasie: Sierakowice – (…) –
Sienkiewicza – Jagiellońska – Mszczonowska –
Kopernika – Rawska – Batorego – (…) – Strobowska Cmentarz w obu kierunkach;
- linia 6 – dodanie kursów wariantowych w dni robocze do pętli Podleśna (schemat i szczegółowe
informacje zamieściliśmy w numerze 10 (35)).
Nowy rozkład obowiązuje do 15.06.2004 r.
Witold Urbanowicz

Swarzędz
Tabor
A W Swarzędzu prawdopodobnie 27.06. pojawił
się testowy SU18. Oznacza to najwyraźniej, Ŝe
gmina ogłosiła przetarg na zakup autobusów przegubowych. Niemniej wysoce prawdopodobne jest,
Ŝe i tak wygra Volvo. Autobus jest pomalowany na
granatowo, nie ma Ŝadnego logo czy numeru i jeździ na próbnych poznańskich tablicach rejestracyjnych. MoŜna go spotkać na linii S1.
Karol Cieśla

Szczecin
Tabor
T Do pierwotnego zestawu wróciły bulwy
1055+1056, a 1057 znów jeździ solo.
T 27.05. na popołudniowej zmianie 8/6 kursował... GT6-906. Był to debiut helmutów na linii 8. W
dodatku po raz pierwszy zdarzyło się, aby helmut
dotarł liniowo na Basen Górniczy. Informacja ta
nadto dobrze pokazuje kryzys taborowy w zajezdni
Golęcin.
Linie
A 18.06. był ostatnim dniem kursowania testowej
linii pospiesznej G. Nie zdecydowano jeszcze, czy
powróci ona po wakacjach.
A Od 01.07. do 31.08. na linii 58 będzie obowiązywać poprzedni rozkład jazdy, zakładający kursowanie tylko w godzinach szczytu w dni powszednie
co 36 minut.
A T Wraz z początkiem wakacji wprowadzono
letnie ograniczenia. Od 23.06. zawieszone zostały
linie 4, 6bis, 72, 109, D, E. Letnie rozkłady z ograniczoną do 12 minut częstotliwością w szczycie
wprowadzono na liniach tramwajowych 7, 8, 11.
Tym samym jedyną linią tramwajową posiadającą
brygady szczytowe i kursującą w szczycie co 6 minut pozostała 12. Letnie rozkłady weszły w Ŝycie
takŜe na liniach autobusowych 69, 102 i 103.
T Dopiero od 01.07. wprowadzone zostały letnie
rozkłady na liniach 1 i 9. Podobnie jak w poprzednich latach, na jedynce w dni powszednie jeŜdŜą
przeguby z Niemierzyna, w weekendy – składy z
Pogodna. Z dziewiątki na czas wakacji znikły solówki.
Rozmaitości
! W Szczecinie moŜna nabyć solarisa za jedyne... 9,50 zł! Aby powstrzymać tabuny miłośników
zmierzające do naszego miasta, dodam, Ŝe niestety
nie chodzi tu o wyroby bolechowskiej fabryki. Taką
nazwą ochrzczono „zestaw wstrząsowy” w postaci
średniej coli i średniego popcornu, który moŜna nabyć w najnowszym szczecińskim kinie.
! W jednym ze szczecińskich centrów handlowych ustawiono zabawkę dla małych dzieci w postaci tramwaju (wzór podobny do róŜnych samochodzików typu „wrzuć monetę”). O tym, Ŝe jest to
tramwaj, przemawiają napisy »MZK Szczecin«, naklejony gryf, numer boczny oraz pantograf, będący
czymś pomiędzy lirą a górną połową OTK-2. A w
kabinie... standardowa kierownica! Jazda tym urządzeniem nawiązuje do bujania na najgorszych
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szczecińskich torowiskach. Co wraŜliwsi miłośnicy
po kontakcie wzrokowym z tą zabawką o małe co
wymagali hospitalizacji.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
autobusy
670 barwy zakł. barwy zakł. (szczeciń- (SPPK)
skie)
2741 Coty Paris barwy zakł. 2742 Coty Paris barwy zakł. tramwaje
592+593 Codipar
barwy zakł. brak czerw.
farby na tyle
Wojciech Lipiński, Jacek Kalicki, Mieczysław
Markowski, Magdalena Murawska,
Olaf Skrzymowski

Świerklaniec
Tabor
A PKM Świerklaniec zafundował sobie „nowy” pojazd. Jest nim leciwy Ikarus 280 (ex-MPK Kraków),
który oznaczony został numerem taborowym 0301.
Mariusz Ciunowicz

Tarnowskie Góry
Rozmaitości
! Międzygminny Związek Komunikacji PasaŜerskiej w Tarnowskich Górach wprowadził w okresie
wakacyjnym (od 23.06. do 31.08.) następujące
zmiany w komunikacji autobusowej:
- linia 19 kursuje według odrębnych wakacyjnych
rozkładów jazdy;
- zawieszone zostało kursowanie linii 17Szk,
129Szk, 152, 670Szk, 743;
- zawieszono pojedyncze kursy na autobusowych
liniach 64, 85, 164, 189/1, 646;
- wprowadzono tabor o mniejszej pojemności na linii 114;
- linia 191 kursować będzie z pominięciem wariantowego wjazdu do Karchowic.
Andrzej Soczówka

Tychy
Rozmaitości
A Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach poinformował, Ŝe w okresie wakacyjno-urlopowym od
dnia 01.07. do końca sierpnia zmniejszona zostanie
częstotliwość kursowania na większości linii autobusowych i trolejbusowych. Ponadto:
- w związku z likwidacją przez KZK GOP linii 888,
od 01.07. zostaną wprowadzone nieznaczne korekty rozkładów jazdy na liniach 1, 4 i 137;
- w związku z likwidacją przez KZK GOP linii 653,
na linach 29 i 45 nie będą obowiązywać ograniczenia wakacyjne;
- od dnia 21.06. nie kursują linie 56 i Sz;
- od dnia 01.07. kursuje linia pospieszna E-2;
- od dnia 01.07. obowiązuje nowy rozkład jazdy linii
pośpiesznej E-1.
A Wzorem lat ubiegłych od dnia 01.07. na okres
wakacji uruchamia się linię autobusową Pw. Autobus tej linii będzie kursować wyłącznie w dni słoneczne okręŜnie ulicami: Armii Krajowej, Piłsudskiego, Jaśkowicką, Stoczniowców 70, Harcerską,
Budowlanych, Niepodległości, Armii Krajowej, Sikorskiego do przystanku Paprocany Jezioro. Dzieci
i młodzieŜ do lat 18 podróŜują linią Pw bezpłatnie.
Marcin Chrost
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Warszawa
Tabor
A Mimo wcześniejszych zapowiedzi okazało się,
Ŝe eks-inflanckie autobusy, zarówno nisko- jak i
wysokopodłogowce, raczej będą przenumerowane.
MZA ma na to czas do końca lipca – taki termin wyznaczył ZTM. Uspokajamy, Ŝe nic nie grozi jednak
autobusom o numerach 2 oraz 5254, które posiadają historyczne malowanie.
A W ostatnim czasie midi MAN-y rodem z MZA
zaczęły jeździć na nowej dla siebie linii 126.
A W dniu 20.06. MAN NG313 nr 3517 z T-13 Stalowa będący tego dnia na rezerwie wyjechał rano
jako podmiana na linię 524. Natomiast po powrocie
do zakładu – niecałe 30 minut później – wyjechał
zaraz na 1/134 równieŜ jako podmiana, tym razem
za zdefektowanego midi MAN-a. Na tejŜe linii wykonał jeden kurs w pełnej dekoracji (normalnie
przeguby tam nie kursują), po czym na następnym
kółku zastąpił go juŜ planowy króciak nr 1302. Zarówno autobus jak i kierowca byli z byłego T-5.
A Na chełmskim odkurzaczu nr 7851 pojawił się
jasnoczerwony podkład pod pierwszą reklamę całopojazdową na tego typu pojeździe. Na razie nie
wiadomo, jaka to firma będzie się na tym autobusie
reklamować.
A Connex, zapewne chwilowo, rozstał się z reklamami całobocznymi na swoich solarisach. Równocześnie po raz pierwszy pojawiły się reklamy
obejmujące cały tył pojazdu (tzw. fullbacki). Dotyczy
to kilku krótkich Solarisów U12. Pierwsze reklamy
na tyłach tych wozów zawierały się tylko w pasie
szerokości szyby, pozostawiając z lewej strony nieoklejoną powierzchnię. Obecna reklama ksiąŜek telefonicznych jest od burty do burty.
A Zajezdnia Redutowa postanowiła poprawić nieco swój wizerunek najgorszej w kwestii oznakowania taboru. Jej domeną są permanentne braki numerów, zwłaszcza po interwencjach lakierniczych,
oraz mieszanie „fontów” róŜnej maści. Na początek
wzięto się za ikarusy serii 55, gdzie tradycyjnymi
czcionkami zastąpiono dotychczasowe malowanki
na przedniej klapie i z boku pod oknem kierowcy.
Równolegle na autobusach serii 57 zerwano pierwsze redutowe dziwactwa czcionkowe, jakie się pojawiły w 1997 roku, a raczej to, co z nich zostało.
Później akcja poprawy przeniosła się na gnioty i
odkurzacze. Numerki na lewej burcie zyskał teŜ
„prasolaris” (z 1999 r.), czyli autobus o numerze
8601, który jako pierwszy stracił boczną reklamę, a
wraz z nią trochę lakieru.
A O przybyciu do zajezdni Mobilisu ostatnich
dwóch wozów z pierwszej partii (numery A-312 i A313) juŜ informowaliśmy – stało się to dokładnie
dnia 10.06. Dziesięć dni później zaczęły przybywać
pierwsze wozy z drugiej tury (od A-314 do A-319) i
obecnie solarisem z najwyŜszym numerem jest A324. Wszystkie solarisy od numeru A-312 wzwyŜ
fabrycznie posiadają Ŝółtą wykładzinę w strefie
drzwi. Egzemplarzom wcześniejszym dorabiana
ona jest w zajezdni w Ursusie. W celu zaczerpnięcia dogłębniejszej wiedzy na ten temat zapraszamy
na strony internetowe Przegubowca: http://www.
przegubowiec.com.
T W mokotowskim składzie 105Na 1140+1141
nie zamontowano po remoncie NG I pionowych poręczy pomiędzy fotelami a sufitem. Otwory w suficie
zostały zaklejone zaślepkami. CzyŜby warsztaty T-3
oszczędzały na aluminium?
T Ciekawostka. Wyjaśniło się „zjawisko” zaspawania kaset nad drzwiami w niektórych remonto-
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wanych stopiątkach. Przystankowi szpiedzy wytropili ostatnio, Ŝe dotyczy to wyłącznie wagonów z
napędami maszyn drzwiowych firm IFE oraz IGE.
Na razie nie udało się dokładnie ustalić, czy warsztaty T-3 są konsekwentne w swoich działaniach i likwidują kasety we wszystkich składach przechodzących remonty.
T Kilka dni temu Ŝoliborski wagon 13N-492 ze
składu 540’’+492 połamał [patrz „Magazyn 995” –
przyp. red.] swój połówkowy pantograf typu OTK-2.
Jako Ŝe zakład R-4 nie posiada juŜ takowego w
swoim magazynie, obecnie wagon ten dostał pantograf dwuramienny.
T śoliborski skład 105Na 1102+1103 wciąŜ jest w
podkładzie i stoi na R-4. Oba wagony dostały po
remoncie napędy maszyn drzwiowych IGE oraz
wyjścia bezpieczeństwa. Dodatkowo wóz 1103, ze
względu na napędy IGE, otrzymał duŜą kabinę.
TakŜe wolski skład 105Na 1054+1027 otrzymał
przy ostatnim remoncie wyjścia bezpieczeństwa.
T Lekko uderzony z przodu [patrz „Magazyn 995”
– przyp. red.] Ŝoliborski wagon 13N-400 ze składu
400+293 został juŜ wyremontowany siłami własnymi zajezdni R-4 i ponownie pojawił się w ruchu liniowym.
T Pechowy jest ostatnio Ŝoliborski wagon 13N834 ze składu 584+834. Dopiero co powrócił na ulice po wyklepaniu rozbitego tyłu, a juŜ pierwszego
dnia niesubordynowana młodzieŜ wyrwała mu jedno z siedzeń oraz powyginała poręcze. W związku
z tym konieczny był wcześniejszy zjazd do zajezdni
w celu dokonania napraw.
T Od mniej więcej trzech ostatnich tygodni dwa
praskie u-booty nr 3006 i 3010 testują nowy rodzaj
odbieraków prądu. Dokładniej chodzi o nowe grafity, które posiadają specjalne wspawane rurki. Konstrukcja grafitu opiera się na nich – są zaznaczone
Ŝółtą farbą. Rurki te są co kilka dni mierzone, a
wszystko dlatego, Ŝe austriacka firma Stemmann,
producent pantografów, zamierza wejść z nimi na
rynek i właśnie w Warszawie przeprowadza testy.
Uściślając: mierzone są wszelkiego rodzaju wgięcia
i wyszczerbienia grafitu, choć jak zapewnia producent, nie powinny się one w ogóle szczerbić.
T W ostatnich dniach R-1 Wola uporała się juŜ z
naprawą uszkodzonego choppera w zmodernizowanym składzie 2006+2007.
T Jeszcze w roku 2002 wypadkowi uległ wagon
techniczny typu K nr S-10 (najechany przez inny
skład). Teraz juŜ wiadomo, Ŝe, niestety, prawdopodobnie zostanie on skasowany. Uszkodzeniu uległ
tył wozu, zmieniła się takŜe geometria pudła.
Warsztaty wyceniły naprawę na dość pokaźną
sumkę i prawdopodobnie Zakład Torowo-Budowlany T-2 (jego właściciel) nie zdecyduje się jednak
na remont. W związku z tym juŜ jakiś czas temu
nastąpiły pewne roszady w stacjonowaniu taboru
gospodarczego. Berlinka nr S-10 przydzielona była
do R-3 Mokotów. Po jej stracie zakład ten otrzymał
eNkę nr S-16, która dotychczas garaŜowała na R-2
Praga.
T W dniu 25.06. na linii 23 (brygada 4) ponownie
zagościł Ŝoliborski skład 13N. Tym razem były to
wagony 486’’+487.
T W ostatnich dniach zajezdni R-4 śoliborz za
naukę jazdy słuŜy skład 13N 828’’+663, zamiast
standardowego 13N 628+455. Oczywiście, zakład
ten ma takŜe szkoleniowe stopiątki o numerach
1190+1191.
T W dniu 27.06. na terenie zajezdni R-1 Wola o
godzinie 11 odbyło się zamknięte spotkanie przedstawicieli przedsiębiorstw komunikacji miejskiej z
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Polski, którzy łącznie z szacowną komisją z Izby
Gospodarczej Komunikacji Miejskiej podziwiali najnowszą warszawską modernizację, czyli skład
2008+2009 z układem falownikowym i silnikami
prądu przemiennego. Wszystko przebiegło bez
większych zakłóceń i ww. skład po pokazie zawiózł
oficjeli na poczęstunek do restauracji zlokalizowanej przy ul. Płockiej (czyli bardzo blisko R-1).
Linie
A Podczas odbywającego się w dniu 14.06. festynu pod hasłem „Nowy Zielony Świat” zamknięto
dla ruchu ul. Nowy Świat między ul. Smolną a ul.
Świętokrzyską. W tym czasie autobusy linii 111,
116, 122, 175, 180, 195, 503 i 518 kursowały od
skrzyŜowania Nowy Świat/Świętokrzyska w obu kierunkach ulicami: Świętokrzyską – Marszałkowską
do ronda Dmowskiego, skąd 175 w prawo w Aleje
Jerozolimskie do własnej trasy, a 111, 116, 122,
180, 195, 503 i 518 w lewo w Aleje Jerozolimskie, a
następnie 111 na most Poniatowskiego, a 116, 122,
180, 195, 503 i 518 Bracką do pl. Trzech KrzyŜy
(powrót: pl. Trzech KrzyŜy – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie) i dalej własnymi trasami. Ponadto w
tym dniu linia turystyczna 100 w kierunku pl. Zamkowego jeździła od pl. Trzech KrzyŜy Nowym Światem – Alejami Jerozolimskimi – Marszałkowską –
Świętokrzyską – Krakowskim Przedmieściem i dalej
bez zmian.
A W BoŜe Ciało, 19.06., linia turystyczna 100 była zawieszona.
A Liczne procesje BoŜego Ciała zakłóciły poruszanie się pojazdów komunikacji. Największe
utrudnienia miały miejsce na ulicach Krakowskie
Przedmieście i Nowy Świat (od ul. Miodowej do ul.
Świętokrzyskiej), które były zamknięte dla ruchu w
godzinach 10–13. W tym czasie autobusy linii 106,
111, 116, 122, 160, 174, 175, 180, 192, 195, 503 i
518 zostały skierowane na trasy objazdowe:
- linia 106: postój na przystanku Pl. Piłsudskiego
02, skąd odjazd ulicami: Moliera – pl. Teatralnym
– Wierzbową – pl. Piłsudskiego – Królewską –
Piłsudskiego i dalej bez zmian;
- linia
111:
od
skrzyŜowania
Nowy
Świat/Świętokrzyska ulicami: Świętokrzyską –
Marszałkowską – Królewską – pl. Piłsudskiego i
dalej własną trasą (powrót: pl. Piłsudskiego –
Królewską – Marszałkowską – Alejami Jerozolimskimi);
- linie 116, 122, 195, 503 i 518: od skrzyŜowania
Nowy Świat/Świętokrzyska ulicami: Świętokrzyską – Marszałkowską – (powrót: Marszałkowska
– Aleje Jerozolimskie – Bracka – pl. Trzech KrzyŜy) – pl. Bankowym – Andersa – Świętojerską –
Bonifraterską i dalej stałymi trasami;
- linia 160: od skrzyŜowania Królewska/Marszałkowska ulicami: Królewską – pl. Piłsudskiego –
Moliera – Nowym Przejazdem – aleją „Solidarności” – (powrót: aleją „Solidarności” – pl. Bankowym – Marszałkowską – Królewską) i dalej bez
zmian;
- linia 174: od skrzyŜowania Świętokrzyska/Marszałkowska ulicami: Marszałkowską – pl. Bankowym – Andersa – Świętojerską – Bonifraterską i
dalej bez zmian;
- linia 175: od skrzyŜowania Nowy Świat/Świętokrzyska ulicami: Świętokrzyską – Marszałkowską
– (powrót: Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie)
– pl. Bankowym – Andersa – Świętojerską – Bonifraterską – i dalej stałą trasą;
- linia 180: od skrzyŜowania Nowy Świat/Świętokrzyska ulicami: Świętokrzyską – Marszałkowską
– pl. Bankowym – Andersa – Nowolipkami – Za-

menhofa – Anielewicza (powrót: Anielewicza –
Andersa) i dalej własną trasą;
- linia 192: od skrzyŜowania Świętokrzyska/Marszałkowska ulicami: Marszałkowską – Królewską
– pl. Piłsudskiego – Moliera – Nowym Przejazdem – aleją „Solidarności” – (powrót: aleja „Solidarności” – pl. Bankowy – Marszałkowska –
Świętokrzyska) i dalej stałą trasą.
A Z uwagi na przebudowę skrzyŜowania Lazurowa/Narwik/Pełczyńskiego od dnia 21.06. od godziny
6 do dnia 23.06. do godziny 4 nieprzejezdna była
ul. Lazurowa w rejonie tego skrzyŜowania. W
związku z powyŜszym na trasy objazdowe (w obu
kierunkach) skierowano linie:
- 105: od skrzyŜowania Górczewska/Lazurowa ulicami: Górczewską, a dalej przez Blizne Łaszczyńskiego: Warszawską – Przejazd – Graniczną
– Łaszczyńskiego i ponownie w Warszawie: Hubala-Dobrzańskiego – Bolimowską – Kocjana –
Kaliskiego i dalej własną trasą;
- 109: od skrzyŜowania Górczewska/Powstańców
Śląskich ulicami: Powstańców Śląskich – Radiową do pętli Stare Bemowo;
- 113: od skrzyŜowania Górczewska/Lazurowa ulicami: Górczewska, a dalej przez Blizne Łaszczyńskiego: Warszawską – Przejazd – Graniczną
– Łaszczyńskiego i ponownie w Warszawie: Hubala-Dobrzańskiego – Bolimowską – Spychowską
i dalej bez zmian do krańca Groty (powrót: Hubala-Dobrzańskiego i dalej przez Blizne Łaszczyńskiego: Łaszczyńskiego – Graniczną – Przejazd –
Warszawską, a w Warszawie: Górczewską do
pętli Os. Górczewska);
- 601: od skrzyŜowania Górczewska/Lazurowa ulicami: Górczewską, a dalej przez Blizne Łaszczyńskiego: Warszawską – Przejazd – Graniczną
– Łaszczyńskiego i w Warszawie: HubalaDobrzańskiego – Bolimowską – Kocjana – Kaliskiego i dalej bez zmian.
W tym czasie jedynie dla linii 105 obowiązywał specjalny rozkład jazdy.
A Rozpoczęły się wakacje, więc tradycyjnie jak
co roku wprowadzono sporo ograniczeń w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Na początek od
23.06. do końca sierpnia zawieszono kursowanie
kilkunastu linii autobusowych (głównie kursujących
w dni powszednie w godzinach szczytu). W tym roku są to linie: 178, 303, 307, 308, 322, 326, 327,
345, 356, 359, 384, 406, 415, 460, E-1, E-2, E-3, E5. W stosunku do roku ubiegłego zanotowano kilka
istotnych zmian. Po pierwsze z listy zawieszeń znikły linie: E-4, 301, 302, 401 i 416. W zamian dołączyły 303, 359 (po roku przerwy) i 406. W czasie
zeszłorocznych wakacji zawieszonych było o 6 linii
więcej, jednak na przestrzeni roku kilka linii przestało istnieć, a kilka innych zmieniło swoje trasy. To nie
koniec wakacyjnych zmian. Tego samego dnia, czyli 23.06., dla dziesięciu linii wprowadzono wakacyjne rozkłady jazdy (wszystkie zmiany dotyczą tylko
dnia powszedniego). Tylko w jednym przypadku (linia 145) zanotowano zwiększenie częstotliwości
kursowania poprzez dołoŜenie trzech brygad szczytowych. Dla pozostałych dziewięciu linii oznacza to
spadek częstotliwości ich kursowania. Oto szczegóły: 169 – o jedną brygadę całodzienną mniej, 179 –
o jedną brygadę całodzienną i szczytową mniej,
184 – o jedną brygadę całodzienną i dwie szczytowe mniej, 401 – o trzy brygady szczytowe mniej,
416 – o pięć brygad szczytowych mniej, 506 – o
dwie brygady szczytowe mniej w szczycie porannym, 508 – o cztery brygady szczytowe mniej, 723
– o cztery w szczycie porannym oraz trzy w szczy-

cie popołudniowym brygady mniej oraz E-4 – o trzy
brygady szczytowe rano mniej i jedną brygadę
szczytową więcej popołudniu. Poza tym odwołane
zostały wybrane kursy wykonywane w dni nauki
szkolnej na liniach 121, 708 i 715 (oznaczone w
rozkładach symbolem »a«) oraz podjazdy pod
szkoły linii 163, 164 i 806. Ponadto na kilku liniach
(m.in. 105, 106, 109 czy 136) zaczęły pojawiać się
regularnie wozy wielkopojemne.
A T Z powodu prac torowych i sieciowych od
14.06. od godziny 0 do 16.06. godziny 4 wyłączony
był ruch tramwajowy w ciągu ulic Grójecka – aleja
Krakowska (na odcinku od pl. Narutowicza do pętli
Okęcie). W tym czasie tramwaje linii 2, 7, 15, 20, 25
i 29 jeździły zmienionymi trasami:
- linie 2, 15, 20, 25 i 29 były skrócone do pętli Pl.
Narutowicza;
- linia 7 od pl. Zawiszy ulicami: Towarową – rondem Daszyńskiego – Towarową – aleją „Solidarności” – Młynarską – Obozową do pętli Koło.
Linie 2, 15, 25 i 29 kursowały według specjalnych,
zaś 7 i 20 – według stałych rozkładów jazdy. Jednocześnie w dniach 14–15.06. zawieszono kursowanie linii 9 (Gocławek – Okęcie). W zamian linia
24 (Gocławek – Koło) w tym okresie była zasilona
dodatkowym taborem w liczbie ośmiu brygad (zwykle kursują tylko cztery), co znalazło przełoŜenie w
częstotliwości kursowania co 10 minut (standardowo co 30 minut). W związku ze znacznym skróceniem tras ww. linii do ich obsługi skierowano odpowiednio mniej brygad tramwajowych. I tak:
- na 2 – osiem brygad (o jedną mniej);
- na 15 – osiem brygad (o dwie mniej);
- na 25 – siedem brygad (o trzy mniej);
- na 29 – trzy brygady (o jedną mniej).
W czasie wyłączenia ruchu tramwajów na trasie
dłuŜszej niŜ zwykle, tj. Okęcie – aleja Krakowska –
Grójecka – pl. Narutowicza – Grójecka – zawrotka
na pl. Zawiszy – Grójecka – pl. Zawiszy (powrót
bezpośrednio Grójecką), z częstotliwością 6minutową jeździły autobusy linii zastępczej 202.
Obsługę zapewniło osiem brygad (tym razem same
brygady całodzienne) – po dwie z Chełmskiej (1 i
8), Kleszczowej (4 i 6), Redutowej (3 i 5) i Woronicza (2 i 7).
A T M Dnia 20.06. komunikacja miejska kursowała generalnie według rozkładów jazdy dnia świątecznego. Jedynie metro jeździło według sobotniego rozkładu, z zachowaniem godzin pierwszych i
ostatnich odjazdów jak w dzień powszedni.
T Z przyczyn niezaleŜnych linia turystyczna T obsługiwana taborem zabytkowym nie wyruszyła planowo dnia 28.06. Prawdopodobnie dwie brygady tej
linii pojawią się na mieście dopiero tydzień później,
czyli 05.07. O wydarzeniu tym na pewno poinformujemy.
Magazyn 995
06.06. Tym razem nie narozrabiał Ŝaden wagon
liniowy. Około godziny 13 na skrzyŜowaniu ulic
Skierniewickiej i Siedmiogrodzkiej (wjazd do zajezdni Wola) wykoleił się przednią osią na zwrotnicy
techniczny wagon typu K nr 2112. Zdarzenie miało
miejsce od strony ul. Wolskiej, czyli tej bardziej
uczęszczanej. Początkowo torowcy próbowali wkoleić wagon, jeŜdŜąc do przodu i do tyłu – jednak
działania te nie przyniosły poŜądanych rezultatów.
Konieczna była interwencja dźwigu. Tak więc zatrzymanie przedłuŜyło się do około 45 minut. Utknęło w nim kilka składów linii 8 i 10. Resztę kierowano
przez ulicę Wolską i Kercelak i dalej 8 w prawo Towarową do swojej podstawowej trasy, natomiast 10
prosto aleją „Solidarności” – Feminą, gdzie skręcała
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w prawo i aleją Jana Pawła II docierała do swojej
normalnej trasy.
11.06. W nocy z 11.06. na 12.06. wypadkowi uległa „stalowa” solówka nr 6382, obsługująca nocną
linię 613. W jej tył na ul. Modlińskiej, a dokładnie na
wiadukcie nad Kanałkiem śerańskim, wpakowało
się autko osobowe. Po nim nadjechało drugie, które
teŜ nie zdąŜyło wyhamować. Obyło się bez ofiar,
ale autobus miał dość mocno wgnieciony pas podzderzakowy na lewym tylnym naroŜu.
12.06. TuŜ po godzinie 16:30 na pętli Piaski
doszło do zderzenia wóz-wóz dwóch mokotowskich
składów. Jeden z korespondentów „Przystanku” był
świadkiem tego zdarzenia. Mianowicie 13N
322+471 linii 16 z całym impetem, tj. bez hamowania, przywalił w tył 105Na 1172+1173 obsługującego linię 35. Na szczęście prędkość tramwaju nie była zbyt wielka. Przyczyną wypadku stała się najprawdopodobniej nieuwaga motorowej składu 13N,
która nie zauwaŜyła przestawionej zwrotnicy i uderzyła w stojący na Ŝeberku skład (w dodatku sygnalizował on włączonym kierunkowskazem Ŝeby go
wyprzedzać). Po zderzeniu nad tramwajami uniósł
się brązowy dymek, który po opadnięciu odsłonił
szkody. Na szczęście nie był one wielkie. W wagonie 1172 urwał się odbój, za to w wozie 322 wgniotła nieco blacha z przodu oraz połamała jedna z
doz. Ponadto uszkodzeniu uległy sprzęgi międzywagonowe w obu składach (bardziej w 13N).
Utrudnienia w ruchu trwały prawie 75 minut.
13.06. MoŜna powiedzieć, Ŝe niemal powtórzyła
się sytuacja z dnia poprzedniego, poniewaŜ przy
pętli Piaski na ul. Broniewskiego Ŝoliborski skład
13N 400+293 nie wyhamował i niegroźnie zagaraŜował się w stopiątce o nieustalonych numerach taborowych. Uszkodzenia składów nie był powaŜne.
Nikomu nic się teŜ nie stało.
15.06. Późnym wieczorem po godzinie 22 na wydzielonym torowisku na moście Poniatowskiego
(kierunek Centrum) znów wylądowało autko, którego kierowca nie zachował naleŜytej ostroŜności w
stosunku do panujących na drodze warunków. I
znów słuŜby techniczne miały dość spore problemy
z usunięciem zawalitora. Efekt? Terenowe autko na
lubelskich blachach, w dodatku prowadzone przez
skośnookiego obywatela, przez ponad 40 minut
blokowało wieczorne tramwaje.
16.06. Na skrzyŜowaniu ulic Targowej i Białostockiej doszło do niegroźnej kolizji ostrobramskiego
Ikarusa 260-1240 jeŜdŜącego na linii 416 z wyjeŜdŜającym z drogi podporządkowanej samochodem
osobowym. Szkody okazały się niewielkie – autobus miał lekko porysowany zderzak, zaś osobówka
straciła lewy kierunkowskaz.
16.06. TuŜ przed godziną 8 rano doszło do awarii
zwrotnicy na ul. Andersa (przy skręcie w Międzyparkową). Nawaliła zwrotnica dla tramwajów jadących od strony Centrum w stronę śoliborza. Dzięki
sprawnej interwencji pogotowia torowego zatrzymanie trwało tylko około 10 minut. Za to później torowcy jeszcze przez kilka kolejnych godzin „mocowali” się z tą zwrotką.
16.06. Koło godziny 19 doszło do wypadku na
skrzyŜowaniu Alei Jerozolimskich z ul. Kruczą. W
przejeŜdŜający ul. Kruczą „w ostatniej chwili” z duŜą
prędkością samochód uderzył prawidłowo ruszający
z przystanku skład tramwajowy (kierunek Praga).
Samochód odbił się i ściął słup sygnalizacji świetlnej, po czym zatrzymał się dopiero za skrzyŜowaniem. Zatrzymanie trwało około 20 minut i sięgnęło
aŜ za rondo Dmowskiego.
21.06. W tym dniu znów doszło do próby samo-
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bójczej w metrze. Tym razem w godzinach przedpołudniowych 19-latek targnął się na swoje Ŝycie na
stacji A-2 Natolin. Na szczęście przeŜył, ale po wydobyciu go spod alstomowskiego składu w stanie
bardzo cięŜkim trafił do szpitala. Podobnie jak w innych sytuacjach tego typu, ruch pociągów był
znacznie ograniczony – najpierw wystąpiły dość
spore opóźnienia, później z „przyczyn technicznych” (takie komunikaty ogłaszano w metrze) pociągi kursowały wahadłowo po jednym torze. A
wszystko po to, aby odpowiednie słuŜby mogły
ustalić okoliczności wypadku.
23.06. Około południa na rondzie śaba praski uboot nr 3017 (linia 3, kierunek śerań Wschodni)
zderzył się z polonezem, który wymusił pierwszeństwo przejazdu. Autko straciło prawie cały przód,
natomiast tramwaj miał tylko lekko uszkodzone lewe naroŜe. Po załatwieniu formalności wagon o
własnych siłach zjechał do zajezdni R-2 Praga.
Wcześniej na wyświetlacz wbito napis »AWARIA«.
Zatrzymania ruchu tramwajowego nie było.
24.06. Około godziny 19 doszło do zerwania sieci
trakcyjnej na ul. Dywizjonu 303. Przyczyną było połamanie drugiego pantografu Ŝoliborskiego składu
13N 540’’+492, obsługującego linię 1. W czasie naprawiania sieci trakcyjnej (około 45 minut) wszystkie pozostałe tramwaje zawracały na pętli Koło.
Rozmaitości
! Dnia 06.06. Zarząd Transportu Miejskiego
ogłosił przetarg nieograniczony na utrzymanie w
czystości przystanków lokalnego transportu zbiorowego w Warszawie, pętli tramwajowych i autobusowych będących we władaniu ZTM-u oraz na mycie wiat. Termin realizacji to 01.10.2003–
31.12.2004 roku.
! Od dnia 25.06. w związku z akcją „Lato w mieście” w dni powszednie zorganizowane grupy dzieci
(minimum 10 osób i odpowiednia liczba ich opiekunów) mogą podróŜować wszystkimi środkami komunikacji miejskiej bez biletu. Taka swawola została im dana aŜ do końca wakacji. Warunkiem jest
posiadanie odpowiedniego formularza (z listą osób
w grupie), wydawanego przez urzędy dzielnicowe.
! Od początku lipca, w związku z wyczerpaniem
zapasów, Zarząd Transportu Miejskiego wycofuje z
obiegu tekturowe bilety 30- oraz 90-dniowe z paskiem magnetycznym. Zastąpi je Warszawska Karta Miejska.
A W dniu 25.06. dwa autobusy (były to szkoleniówki) ponownie zagościły na likwidowanej zajezdni przy ul. Inflanckiej. Około godziny 8:15 wjechał na nią i po zrobieniu honorowego kółeczka zaraz z niej wyjechał Ikarus 260 nr 9061, za to po godzinie 10 to samo uczynił Ikarus 280 nr 9021. W
samym zakładzie zdemontowane są juŜ wszystkie
urządzenia w halach powoli przygotowywanych do
wyburzenia. W najbliŜszym czasie na plac mają
wkraczać buldoŜery. Ponadto ostatnie meble z biurowca wywoŜone są do innych zajezdni. Przy wejściu straszy opuszczona dyspozytornia, która jeszcze tak niedawno tętniła Ŝyciem.
M 23.06. Metro Warszawskie ogłosiło przetarg
dwustopniowy na przygotowanie Metra Warszawskiego Sp. z o.o. do uzyskania certyfikatu systemu
zarządzania jakością według PN-EN ISO 90012000.
M Jakieś dwa miesiące temu pojawiła się dość
nowatorska teza, Ŝe przyczyną awarii sieci gazowniczych w dzielnicy Mokotów jest... metro! W niektórych budynkach przy alei Niepodległości nad tunelami notorycznie dochodzi do awarii sieci. Teza ta
nie jest do końca wykluczana przez ekspertów z
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firm zajmujących się dbaniem o te urządzenia. Mówią oni, Ŝe jedną z przyczyn mogą być właśnie
przejeŜdŜające składy, które powodują drgania całych budynków wraz z instalacjami. W sąsiednich
budynkach oddalonych od tunelu metra do podobnych awarii dochodzi sporadycznie. Najbardziej
prawdopodobną przyczyną jest jednak zapewne
sam wiek tych instalacji – montowane były tuŜ po
wojnie. Władze metra potwierdzają problem drgań,
lecz twierdzą takŜe, Ŝe problem tkwi w przestarzałych instalacjach (w jednych budynkach awarie są,
w innych – takich samych – ich nie ma). CzyŜby
ponownie powrócił problem kół? Rok temu wykryto,
Ŝe wadliwe koła pociągów alstomowskich powodują
drgania w budynkach zlokalizowanych tuŜ nad linią
metra. JuŜ wtedy nasilił się problem sieci gazowniczych, ale dopiero jakiś czas temu w jednym z budynków odcięto dopływ gazu z powodu dość powaŜnego rozszczelnienia instalacji. Jak ujawnili
eksperci, przyczyną drgań były zniekształcone koła,
przybierające jajowaty kształt. Wraz z wykryciem
problemu we wszystkich składach z Alstomu naprawiono wadliwe koła.
M W 35. numerze „Przystanku” informowaliśmy o
błędnych znaczkach-logach metra, umieszczonych
przy stacji A-11 Politechnika. Warto chyba przypomnieć, jaka jest historia Ŝółto-czerwonego znaczka
metra, zwanego popularnie „eMką”. W 1984 roku
ogłoszono konkurs na zaprojektowanie tegoŜ, zaś
autorem jest Witold Popiela. Projekt nawiązywał do
ówcześnie obowiązujących tarcz znaków przystankowych – czerwonych liter w takŜe czerwonej obwódce na Ŝółtym tle.
M Jakiś czas temu zmienił się projekt 15., budowanej właśnie, stacji metra A-17 Dworzec Gdański.
Pośrodku peronu wyspowego będzie teraz zlokalizowany rząd słupów, obłoŜonych stalą nierdzewną.
RównieŜ ściany i sufit nie będą w postaci gołego
betonu (jak np. na stacji A-8 Wierzbno), tylko sufit
obniŜonej części peronu będzie zaokrąglony, łukowy. By uniknąć nieścisłości, informujemy, Ŝe podczas budowy metra pominięto stacje A-16 Muranów
oraz A-12 Plac Konstytucji, dlatego stacja A-17
Dworzec Gdański (mimo swojego numeru) będzie
15. stacją pierwszej linii metra. Nowy projekt stacji
wykonała Autorska Pracownia Architektury Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o.
M W dniu 10.04. na stacji A-11 Politechnika wymieniono oprawy oświetleniowe wzdłuŜ schodów
łączących perony z „halami odpraw” w obu głowicach stacyjnych. Nowe oświetlenie jest obecnie
mocniejsze. To w starych kloszach było juŜ dość
mocno wybrakowane.
T Dnia 21.06. zostały wynajęte dwa zabytkowe
wagony typu N1-607 oraz N3-674. Do ślubu w kościele przy pl. Zbawiciela podąŜali nimi z pl. Zamkowego al. „Solidarności” – Feminą – al. Jana Pawła II – al. Niepodległości i ul. Nowowiejską nowoŜeńcy. Wagony były pilotowane przez Nadzór Ruchu TW i, po wypuszczeniu weselnego orszaku, ulicami Marszałkowską – Puławską – Woronicza udały się do macierzystego zakładu R-3 Mokotów. Tak
się złoŜyło, Ŝe obaj motorowy byli członkami
KMKM-u.
T W chwili obecnej trwa montaŜ świateł na skrzyŜowaniu ulic Międzyparkowej i Słomińskiego. Podyktowane jest to duŜą ilością wypadków, takŜe z
tramwajami, właśnie na tym skrzyŜowaniu. Główną
ich przyczyną jest głupota kierowców samochodów
osobowych, którzy potrafili wyjechać zza zakrętu z
prędkością ponad 100 km/h. Dodatkowo jest tam
dość słaba widoczność. Przypomnijmy, Ŝe tramwaje
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wyjeŜdŜające z ul. Międzyparkowej musiały puszczać samochody, natomiast te jadące w stronę ul.
Andersa juŜ nie. Od strony stadionu Polonii w torowisku zamontowano pętlę indukcyjną, natomiast od
strony mostu Gdańskiego światła prawdopodobnie
będą sprzęŜone ze zwrotnicą. Dlatego mamy nadzieję, Ŝe nie sprawdzą się obawy niektórych motorowych (w końcu to oni sami postulowali załoŜenie
tam sygnalizacji) o ilość czasu, którą trzeba będzie
stracić na pokonanie skrzyŜowania.
T 16.06. Tramwaje Warszawskie poinformowały
o wyniku postępowania na dostawę zwrotnic tramwajowych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Cena najtańszej oferty wyniosła
78234 zł. Podpisano umowę z firmą Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe Cogifer Polska Sp. z o.o. z
Bydgoszczy.
T Kilkanaście dni temu „sekcja archeo” KMKM-u
wybrała się na poszukiwania pozostałości po bocznicy tramwajowej skręcającej kiedyś z ul. Grochowskiej w Terespolską. Wiadomo było tyle, Ŝe bocznica ta została zbudowana w 1925 r. wraz z oddaniem do uŜytku linii na Gocławek przez ul. Grochowską. Była ona najdłuŜszą ze wszystkich istniejących tramwajowych bocznic i prowadziła do magazynów kolejowych aŜ przy Dworcu Wschodnim
(miała ponad kilometr długości). Charakterystyczne
dla niej było to, Ŝe posiadła trzy ostre, prawie 90stopniowe skręty – dwa w lewo i jeden w prawo.
Jednak dokładny jej przebieg był nieznany. Podobnie nie było wiadomo, czy coś się po niej zachowało. Zlikwidowano ją w roku 1944, więc wielkich nadziei poszukiwacze mieć nie mogli. A jednak! JuŜ
na samym początku na fasadach kamienic przy ul.
Groszowickiej 3, 5, 9 i 17 odkryto aŜ 6 tramwajowych rozet. Wyjaśniła się zagadka pierwszego
skrętu. Z kolei z ul. Groszowickiej tor skręcał zapewne w ul. Chodakowską, a potem w śupniczą,
ale powojenne zmiany w industrialnym klimacie
Przemysłowego Kamionka uniemoŜliwiają jednoznaczne stwierdzenie jej przebiegu. Oczywiście
KMKM będzie prowadził dalsze badania w tej sprawie.
T Jeśli juŜ o tramwajowych reliktach mowa, informujemy, Ŝe w początkach czerwca Zarząd Terenów Publicznych (ZTP) przedstawił projekt remontu
fragmentu południowej jezdni alei 3 Maja (między
ulicami Kruczkowskiego i Solec). Nie pisalibyśmy o
tym, gdyby nie fakt, Ŝe fragment ten jest ostatnim
autentycznym (oryginalnym) odcinkiem alei 3 Maja
przy moście Poniatowskiego – wykładany jest kocimi łbami, w dodatku zachował się w nich około
130-metrowy odcinek toru tramwajowego po dawnym krańcu tramwaju linii 9 (jako jeden z nielicznych zawracał on na trójkącie). Pod estakadami
samego wiaduktu była teŜ kiedyś prowizoryczna
trzytorowa zajezdnia tramwajowa Solec. W październiku 1960 roku zarówno zajezdnię jak i tory w
alei 3 Maja skasowano. Kilka lat temu w jej miejscu
zbudowano obskurny pasaŜ handlowy, likwidując
tam przy okazji resztki torów wraz ze zwrotnicami.
Jednak tor wraz z brukiem w alei 3 Maja przetrwał –
obecnie słuŜy za parking mieszkańcom okolicznych
kamienic. To właśnie oni, dokładnie prawie 83%
członków spółdzielni mieszkaniowej, złoŜyli skargę
do Naczelnego Sądu Administracyjnego i zablokowali remont. ZaŜądali zachowania zabytkowej nawierzchni wraz z szynami, poniewaŜ nie chcą mieć
pod domami kolejnej wyasfaltowanej ulicy. Zwłaszcza, Ŝe dwie stojące tam kamienice są przedwojenne i wspaniale pasują do klimatu tego miejsca. Do
niedawna stały tam takŜe latarnie gazowe. Działa-

nia mieszkańców gorąco poparli społecznicy z Zespołu Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy oraz miłośnicy komunikacji. Dyrektorka
śródmiejskiego ZTP stwierdziła, Ŝe zachowanie zabytkowej substancji ulicy jest moŜliwe i prawdopodobnie dojdzie do porozumienia. Jak widać, są
jeszcze w Warszawie zwykli obywatele, którym takŜe zaleŜy na ratowaniu nielicznych zabytków swojego miasta.
WKD Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej zaprasza w dniu 11.07. na wycieczkę do Muzeum
EKD/WKD w Grodzisku Mazowieckim. Zbiórka
uczestników odbędzie się o godzinie 17 przy kasach na stacji WKD Warszawa Śródmieście. NaleŜy
zaopatrzyć się w 2 bilety na trzecią strefę (normalny
6,00 zł; ulgowy 37% – 3,80 zł). Wyruszymy kolejką
o godzinie 17:20. Planujemy: zwiedzenie Izby Tradycji (bilet normalny 3 zł, ulgowy 1,5 zł), obejrzenie
zabytkowego wagonu EN80-16, jak równieŜ wejście
na teren lokomotywowni WKD w Grodzisku Mazowieckim. W muzeum moŜna będzie nabyć dwie
monografie: wydaną w 1997 r. z okazji 70-lecia kolejki (10 zł) oraz wydaną w roku 2002 z okazji 75lecia EKD/WKD (22 zł). W sprzedaŜy są równieŜ
kartonowe modele wagonów EN80 (10 zł) i EN9401 i 02 (22 zł). Powrót planujemy kolejką z Grodziska o godzinie 20:35 (przyjazd do Warszawy Śródmieście WKD o 21:32). Impreza jest otwarta dla
wszystkich zainteresowanych, serdecznie zapraszamy!
Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzed.
obecna
uwagi
reklama reklama
autobusy
5721 barwy zakł. MacCoffe
-

tramwaje
324+353 Media
Mediatel
Miejskie
1045+1087 Samsung barwy zakł.
1067+1072 Samsung barwy zakł.
1206+1207 Ehinacea Artresan
Ratiopharm
1260+1259 Samsung barwy zakł.
1394+1393 Samsung Stolbud
Warszawa
1398+1397 Samsung barwy zakł.

po NG
-

Z notatnika mechanika
numer
pojazdu

typ
koniec
rodzaj
pojazdu napr.
naprawy
autobusy
4346 120MM
16.06. NB
6374 260.73A
02.06. NC
6383 260.73A
17.06. NC
6400 260.73A
25.06. NC
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Wrocław
Tabor
T W lipcu MPK Wrocław zaserwuje nam kolejną
ciekawostkę taborową. Podczas remontu Pl. Legio-

nów odcięty będzie wjazd na ul. Grabiszyńską od
strony centrum. Na odcinku Pl. Legionów – Grabiszyn (Oporów) będzie więc kursować zastępcza linia
tramwajowa
obsługiwana
przez...
105Na+105Na złączone tyłami. Siedem składów
(złoŜonych wyłącznie z pierwszych wagonów z tradycyjnych zestawów) do planowej obsługi linii wystawi zajezdnia Ołbin, która tradycyjnie w okresie
wakacyjnym doświadcza znacznego spadku uruchomienia taboru ze względu na zawieszenie kursowania linii 8 i 21. Pozostałe zajezdnie zapewnią
rezerwę taborową – kaŜda zestawi jeden skład.
Rozwiązanie problemu połączenia obu torów w ul.
Grabiszyńskiej przy Pl. Legionów nie jest nam na
razie znane. Z ostatniej chwili: cześć z zapowiadanych „wahadeł” jest juŜ spiętych. Ołbin zestawił
składy 2272+2292, 2274+2286 i 2308+2448 a Gaj
– 2208+2556. Ponadto niedawno przystankowi
szpiedzy wytropili, Ŝe w stodwójce 2033 po remoncie w macierzystej zajezdni zamontowano stopiątkowe świetlówki oświetlenia wewnętrznego.
Linie
A W czerwcu nastąpiła zmiana w obsłudze darmowych linii hipermarketowych. Druga linia do Centrum Bielany (z Kozanowa), obsługiwana do tej pory
przez Autotram (jeździł na niej zazwyczaj ich kultowy Ikarus 280.02-10001), przeszła we władanie
Dolnośląskich Linii Autobusowych. Do jej obsługi
wystawiony został Mercedes O345-529, do tej pory
kursujący na linii 611. Obecnie Autotram obsługuje
dwie linie hipermarketowe (1. i 3. linię do Centrum
Bielany), zaś DLA – trzy linie (obie linie do Centrum
Korona i 2. linię do Centrum Bielany).
A W dniu 2 czerwca zawieszone zostało kursowanie linii za tramwaj nr 706. Przyczyną była zbyt
niska frekwencja. Przypomnijmy, Ŝe 706 początkowo kursowało cały dzień i obsługiwane było autobusami przegubowymi, później – ze względu na
małe potoki pasaŜerskie – zredukowano je do obsługiwanej solówkami linii szczytowej.
A RównieŜ 2 czerwca wprowadzono zmiany rozkładów jazdy na kilku liniach autobusowych. ZDiK i
MPK wpadły nareszcie na to, Ŝe kursy dojazdowe
(wyjazdy i zjazdy do zajezdni) mogą jechać z tablicami linii, z których trasami się pokrywają. I tak na
przykład obecnie część zjazdów z pl. Grunwaldzkiego do zajezdni 9 (Obornicka) wykonywana jest z
tablicami linii 116, podobnie jak część zjazdów z
Nowego Dworu do zajezdni 7 (Grabiszyńska) wykonywana jest jako 134. Korekty są na razie niewielkie, ale sygnalizują krok w niewątpliwie dobrym
kierunku.
A T W dniach 23 czerwca–31 sierpnia zostaje
wprowadzona wakacyjna organizacja komunikacji
zbiorowej. W związku ze zmniejszonymi potokami
pasaŜerskimi zostaje ograniczona liczba kursów. I
tak:
- linie 8, 21, 327 zostają zawieszone;
- linie A, C, D, N, 118, 122, 126, 128, 134, 135,
136, 142, 144, 604, 615 oraz wszystkie linie
tramwajowe kursują według wakacyjnych rozkładów jazdy.
A T W związku ze świętem BoŜego Ciała wprowadzona była zmieniona organizacja ruchu:
- w dniu 19 czerwca (BoŜe Ciało) wszystkie linie
tramwajowe i autobusowe kursowały według rozkładów niedzielnych. Na liniach, których trasy
przebiegają w pobliŜu kościołów, moŜliwe były
odstępstwa od rozkładów jazdy spowodowane
przepuszczaniem procesji;
- w dniu 20 czerwca (piątek) linie tramwajowe kursowały według sobotnich rozkładów jazdy. Linie
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autobusowe jeździły według rozkładów jazdy na
dni robocze.
T W weekend 20–21 czerwca wymieniany był
rozjazd na skrzyŜowaniu Piłsudskiego i Świdnickiej,
rozdzielający ruch jadący od strony Dworca Głównego w kierunkach zachodnim i południowym. Rozjazd ten „zasłuŜył” się niedawno powodując wykolejenie. Prace przebiegały w dwóch etapach. Etap 1 –
od godziny 22:45 dnia 20 czerwca do godziny 5:00
dnia 21 czerwca. Zmienionymi trasami kursowały linie nocne:
- 30, 33: od Skargi przez Teatralną, pl. Teatralny,
Świdnicką, Podwale do Krupniczej;
- 34: od Skargi przez Teatralną, pl. Teatralny,
Świdnicką, Podwale, Piłsudskiego do pl. Legionów;
- 37: od pl. Dominikańskiego przez pl. Społeczny,
Kujawską, pl. Wróblewskiego, pl. Dominikański,
Teatralną, pl. Teatralny, Świdnicką;
- 40P: od Kujawskiej przez pl. Dominikański, Teatralną, pl. Teatralny, Świdnicką, Podwale do pl.
Orląt Lwowskich.
W kierunku Dworca Głównego wszystkie linie kursowały bez zmian. Uruchomiona została jednokierunkowa linia za tramwaj kursująca bez numeru trasą: pl. Dominikański – pl. Wróblewskiego – Pułaskiego – Małachowskiego – Piłsudskiego – pl. Legionów – Sądowa – Podwale – pl. Orląt Lwowskich.
Etap 2 – od godziny 22:00 dnia 21 czerwca do godziny 6:00 dnia 22 czerwca. Zmienionymi trasami
kursowały linie dzienne:
- 0P, 15, 22: od Piłsudskiego przez Świdnicką,
Podwale do pl. Orląt Lwowskich bądź Krupniczej
(odpowiednio);
- 5, 11: od Piłsudskiego przez Świdnicką, Podwale,
Piłsudskiego do pl. Legionów;
- 2, 17: od Piłsudskiego przez Świdnicką, Podwale,
Piłsudskiego, pl. Legionów, Piłsudskiego do
Świdnickiej.
W kierunku Dworca Głównego wszystkie linie kursowały bez zmian. Komunikacja nocna kursowała
tak samo jak w 1. etapie.
T W nocy z 23 na 24 czerwca przeprowadzana
była wymiana rozjazdu w al. Hallera przy skrzyŜowaniu z ul. Powstańców Śląskich. W związku z tym:
- linia 36 została skierowana do pętli na Borku;
- kursy zjazdowe linii 34 pojechały przez Grabiszyńską, pl. Legionów, Piłsudskiego, Świdnicką,
Powstańców Śląskich;
- al. Hallera kursował autobus za tramwaj bez numeru.
T W dniach 23 czerwca–7 lipca wymieniany jest
rozjazd na skrzyŜowaniu Kazimierza Wielkiego i
Krupniczej. Jest to trzeci etap remontu tego skrzyŜowania. Prace, podobnie jak w poprzednich etapach, wykonuje Zakład Torowy sp. z o.o. Równolegle wymieniany jest rozjazd na wlocie Kazimierza
Wielkiego do pl. Dominikańskiego – prace wykonuje
Spolbud sp. z o.o. W związku z tym trasami objazdowymi kursują linie tramwajowe:
- 3: przez Krupniczą, Sądową, pl. Legionów, Piłsudskiego, Kołłątaja, Skargi;
- 4: przez Piłsudskiego, pl. Orląt Lwowskich, Podwale, Świdnicką, pl. Teatralny, Teatralną, Skargi;
- 10, 12, 37, 73: przez Krupniczą, Podwale, Świdnicką, pl. Teatralny, Teatralną, Skargi.
T Od 2 lipca prowadzony będzie remont torowiska w ciągu ulic Oławskiej i Traugutta (od Skargi do
Krasińskiego). W związku z tym zmienionymi trasami pojadą linie:
- 2: od Piłsudskiego przez Małachowskiego, Pułaskiego, pl. Wróblewskiego, Kujawską;
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- 3, 5, 30: od Piłsudskiego przez Małachowskiego,
Pułaskiego, Kościuszki;
- 4, 10, 12, 33, 35: od pl. Dominikańskiego przez
Błogosławionego Czesława, Św. Katarzyny, Piaskową, Św. Jadwigi, pl. Bema, Sienkiewicza, Wyszyńskiego, Szczytnicką, Skłodowskiej-Curie;
- 37: w kierunku Borku od Kazimierza Wielkiego
przez Krupniczą, Podwale, Świdnicką, pl. Teatralny, Teatralną, Kołłątaja; w kierunku Pilczyc
od Piłsudskiego przez Kołłątaja, Skargi, pl. Dominikański, Błogosławionego Czesława, Św. Katarzyny, Piaskową, Grodzką.
Oznacza to powrót tramwajów na ul. Szczytnicką
po ponaddwuletniej przerwie spowodowanej fatalnym stanem technicznym i (obecnie) remontem
Mostu Pokoju. Jednocześnie stanowi to premierę
nowego łuku torowego na skrzyŜowaniu Wyszyńskiego i Szczytnickiej.
Rozmaitości
A Postępują działania mające na celu wprowadzenie tzw. reformy komunikacji nocnej (szerzej na
ten temat pisaliśmy w 35. numerze „Przystanku”).
Pod koniec czerwca wiele przystanków tramwajowych zostało przekwalifikowanych na tramwajowoautobusowe. Na tablicach przystankowych umieszczono dodatkowo napis »BUS-NOCNY«, rozwiewający wszelkie wątpliwości co do powodu zmian.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
tramwaje
2280+2281 Samsung barwy zakł. 2340+2339 Samsung barwy zakł. Wojciech Gąsior, Paweł Więcek

śory
Linie
! Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju informuje, Ŝe od dnia 30.06. uruchomił, zlikwidował bądź zmienił nazwy następującym przystankom autobusowym na obszarze miasta śory:
- Armii Ludowej zostaje zmieniony na Al. Zjednoczonej Europy I;
- Armii Ludowej Sklep zostaje zmieniony na Al.
Zjednoczonej Europy II;
- przystanek śory Pawlikowskiego I ulega likwidacji;
- przystanek śory Cegielnia ulega likwidacji; jednocześnie uruchamia się w zamian nowy przystanek o nazwie Wojska Polskiego SkrzyŜowanie
Sienkiewicza, zlokalizowany przy ul. Wojska Polskiego, który będzie obsługiwany przez linie 304 i
305;
- tworzy się nowy przystanek o nazwie śory Urząd
Miasta, zlokalizowany przy ul. Wojska Polskiego,
który będzie obsługiwany przez linię 304.
A Od 23.06. do odwołania (około 6 tygodni) ze
względu na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Dworcowej i Dolne Przedmieście w
śorach zamknięto dla ruchu rondo na skrzyŜowaniu
tych ulic. Linie 101, 102, 105, 302, 303 w kierunku
Dworca PKP od przystanku Stodolna kursują ul.
Huloki, drogą krajową nr 81, Leśną do przystanku
śory PKP. Z obsługi zostają wyłączone przystanki
Biskupa i Kuźnia. W kursach z Dworca PKP w kierunku Dworca Autobusowego objazd odbywa się od
przystanku Kuźnia ul. Powstańców, Traugutta i Męczenników Oświęcimskich. Linie 101, 102, 105,
301, 307, 308, 312 i ś-R w kierunku Dworca Auto-
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busowego od przystanku Sąd kursują do ronda przy
ul. Wodzisławskiej bez zmian, następnie aleją Niepodległości, Wojska Polskiego, Męczenników
Oświęcimskich. Z obsługi zostały wyłączone przystanki Stodolna i Biskupa. Ustawiono tymczasowy
przystanek przy alei Niepodległości. Linie 304, 305,
307 i Auchan nie kursują z na trasie Dworzec Autobusowy – Dworzec PKP – Dworzec Autobusowy.
Z obsługi tych linii wyłączone zostają przystanki
Kuźnia i śory PKP. Linie 301, 306, 307 i Auchan od
przystanku Wodzisławska Szkoła kursują do ronda
bez zmian, następnie aleją Niepodległości, Wojska
Polskiego, Męczenników Oświęcimskich do Dworca
Autobusowego. Z obsługi zostają wyłączone przystanki Stodolna i Biskupa. Linie 301, 305, 306 od
przystanku Os. Korfantego udają się w objazd ul.
Kościuszki, Stodolną, aleją Niepodległości, Wojska
Polskiego, Męczenników Oświęcimskich do Dworca
Autobusowego. Uruchomiono tymczasowy przystanek przy alei Niepodległości. Linia 308 w kursach z
Suszca od przystanku Pszczyńska ZEC wypuszcza
się w objazd ul. Pszczyńską, Huloki, Stodolną, aleją
Niepodległości, Wojska Polskiego, Męczenników
Oświęcimskich do Dworca Autobusowego. Tymczasowy przystanek znajduje się przy alei Niepodległości. Linia 308 w kursach z Dworca Autobusowego w kierunku Suszca w dniach 23.06.–29.06.
kursowała bez zmian. Objazd od dnia 30.06.: ul.
Męczenników Oświęcimskich, Wojska Polskiego, al.
Niepodległości, Stodolną, Huloki, Pszczyńską do
przystanku Pszczyńska ZEC.
A W związku z ww. remontem równieŜ linia 69
(MZK Tychy) kursuje objazdem od przystanku Kuźnia ulicami Powstańców, Traugutta, Męczenników
Oświęcimskich do Dworca Autobusowego.
A Międzygminny Związek Komunikacyjny 30.06.
wprowadził zmiany na liniach komunikacji miejskiej:
- na linii 302 zmianę rozkładu, skreślenie kursów
wariantowych do Kleszczówka Fadomia;
- na linii 303 zmianę rozkładu, w tym skreślenie
kursów wariantowych przez Pawlikowskiego I,
Armii Ludowej i Dąbrowskiego;
- na linii 306 zmianę rozkładu, w tym nowy wariant
rozpoczynający bądź kończący trasę na Dworcu
Autobusowym;
- na linii ś-R zmianę rozkładu;
- na linii 304 częściową zmianę trasy: linia okręŜna
od zajezdni kursuje ul. OkręŜną – aleją Zjednoczonej Europy – Osińską – Kościuszki – Augustyna Biskupa – Dolne Przedmieście – Męczenników Oświęcimskich – Wojska Polskiego i jadąc
na wprost, wjeŜdŜa w Folwarecką, następnie (jak
po starej trasie) Folwarecką – Pałki – Rybnicką –
Męczenników Oświęcimskich (z wjazdem kieszeniowym tylko do Dworca Autobusowego; skreślone kursy wariantowe do dworca PKP) – Wojska
Polskiego – aleją Niepodległości – Stodolną –
Osińską - aleją Zjednoczonej Europy – OkręŜną –
do zajezdni. Oczywiście tymczasowo objazd: od
przystanku Os. Korfantego ul. Kościuszki – Stodolną, aleją Niepodległości – Wojska Polskiego –
Męczenników Oświęcimskich do Dworca Autobusowego. Z obsługi wyłącza się przystanek Biskupa. Tymczasowy jest przystanek przy alei Niepodległości.
- na linii 305 częściową zmianę trasy – linia okręŜna od zajezdni kursuje ul. OkręŜną – aleją Zjednoczonej Europy – Osińską – Kościuszki – Augustyna Biskupa (skreślone kursy wariantowe do
dworca PKP) – Dolne Przedmieście – Męczenników Oświęcimskich – Rybnicką – Pałki – Folwa-
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recką i jadąc na wprost wjeŜdŜa w Wojska Polskiego, następnie aleją Niepodległości – Stodolną
– Osińską – aleją Zjednoczonej Europy – OkręŜną do zajezdni. Oczywiście tymczasowo objazd:
od przystanku Os. Korfantego ul. Kościuszki –
Stodolną – aleją Niepodległości – Wojska Polskiego – Męczenników Oświęcimskich do Dworca
Autobusowego. Z obsługi wyłącza się przystanek
Biskupa. Tymczasowy przystanek usytuowano
przy al. Niepodległości.
Rozmaitości
! Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju wprowadza nową taryfę opłat. Od
dnia 01.07. do 31.07. wprowadzone zostają:
- nowa 10-minutowa strefa czasowa obejmująca
przejazd tylko jedną linią do 10 minut na bilet jednorazowy ulgowy za 1,50 zł zakupiony w kiosku
lub u kierowcy w pojeździe;
- bilet całodobowy. Dotychczasowy bilet jednodniowy w cenie 5,00 zł będzie waŜny przez całą
dobę od czasu skasowania (na linii E-3 tylko w
granicach jednego miasta oraz na linii ś-R do
dzielnicy Rowień);
- bilet weekendowy. W soboty, niedziele i święta
uprawnia do przejazdu dwóch osób na bilet jednorazowy za 2,50 zł (w przypadku zakupu u kierowcy za 2,80 zł) na liniach zwykłych, za 5,00 zł
(w przypadku zakupu u kierowcy za 5,60 zł) na linii E-3. Przesiadka uniewaŜnia bilet. Przy korzystaniu z tego rodzaju przejazdów dalsze ulgi nie
mają zastosowania.
Wojciech MęŜyk
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Bydgoszcz

50 lat linii
tramwajowej „Brda”
O tym, Ŝe przez Bydgoszcz płynie Brda, wie kaŜdy bydgoszczanin. Niewielu jednak wie, Ŝe przez
Bydgoszcz przebiega druga „Brda”. Tak nazwano
bowiem nową linię tramwajową wybudowaną w południowo-wschodniej części miasta w latach 1952–
53.
Do roku 1950 po sieci tramwajowej w Bydgoszczy, liczącej zaledwie 20 km toru pojedynczego,
kursowały 43 wagony. Komunikacja w takiej postaci
nie mogła w Ŝaden sposób zaspokoić potrzeb
mieszkańców dynamicznie rozwijającego się miasta, zwłaszcza powstającego nowego osiedla
mieszkaniowego Kapuściska oraz nowych zakładów pracy we wschodniej części. Okoliczności te
sprawiły, Ŝe 7 marca 1952 roku Miejska Rada Narodowa, ówczesny gospodarz miasta, na wniosek
licznych zakładów pracy powstających we wschodniej części miasta zwołała III Sesję w świetlicy Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego. Poświęcono ją tej waŜnej inwestycji. Podjęta uchwała zobowiązywała władze do natychmiastowych starań u
władz nadrzędnych o zbudowanie linii komunikacyjnej. Efektem wszystkich zabiegów była październikowa uchwała Prezydium Rządu o wybudowaniu w Bydgoszczy linii tramwajowej łączącej południowo-wschodnie dzielnice ze Śródmieściem.
Inwestycja ta wzbudzała tak duŜe zainteresowanie
władz centralnych, Ŝe wpisano ją do planu sześcioletniego. Dokumentację na budowę tej linii opracowało Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Komunalnego w Gdańsku, a głównym projektantem był inŜ. Eugeniusz Małkowski.
Projekt wyznaczał następujący przebieg trasy:
rozpoczynała się ona od pl. Teatralnego, dalej biegła wzdłuŜ ulicy Jagiellońskiej (istniejącym od początku wieku odcinkiem jednotorowym, który przebudowano na dwutorowy), Bernardyńską, drewnianym mostem przez rzekę Brdę, przez ZboŜowy Rynek do centralnego węzła tramwajowego, jakim była Babia Wieś. Następnie trasa biegła najdłuŜszą
ulicą Bydgoszczy – Toruńską na Czersko Polskie,
po czym ulicą Spadzistą i Hutniczą wspinała się
ostro po południowej skarpie do Łęgnowa, a kończyła obok bramy nr 1 Zakładów Chemicznych.
Przed wzniesieniem do Łęgnowa na ulicy Toruńskiej znajdowała się dodatkowa pętla zwana Hutą
Szkła, którą w latach sześćdziesiątych przemianowano na Stomil. Linia posiadała odgałęzienie przy

ulicy Spokojnej, które umoŜliwiało tramwajom dotarcie ulicą Szpitalną na Glinki a kolejnym odgałęzieniem w alei Wojska Polskiego na osiedla Kapuściska i dalej do bramy nr 2 Zakładów Chemicznych
(odgałęzienie to do roku 1976 było jednotorowe z
mijankami). Na końcu kaŜdej z wymienionych tras
zbudowano pętlę, co było w Bydgoszczy nowością.
Wszystkie pozostałe linie kończyły się mijankami
lub trójkątami.
NaleŜy tu dodać, Ŝe w tamtych czasach wiele ulic
nosiło zupełnie inne nazwy; np. tramwaj z pl. Zjednoczenia (Teatralnego) wjeŜdŜał na ul. Generalissimusa Stalina (Jagiellońską) i dalej ul. Juliana
Marchlewskiego (Bernardyńską) podąŜał do Babiej
Wsi. Pętla Glinki nosiła wówczas trochę nieadekwatną do jej połoŜenia nazwę Solna, gdyŜ ulica
Solna krzyŜowała się z linią na wysokości przedostatniego przystanku.
Pierwsze prace przy budowie linii rozpoczęły się
w październiku 1952 roku. Główny cięŜar budowy
powierzono nowo utworzonemu przedsiębiorstwu,
jakim było Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych w Bydgoszczy. PoniewaŜ nowo powstałemu przedsiębiorstwu brakowało wielu fachowców,
do Bydgoszczy własnych specjalistów musiały oddelegować zakłady komunikacyjne z Warszawy,
Poznania, Szczecina, Łodzi, Bielska-Białej, Wrocławia, a nawet Wałbrzycha i Jeleniej Góry. Dzięki
takiemu zaangaŜowaniu prace przebiegały nadzwyczaj sprawnie, choć często wykonywano je przy
uŜyciu najprostszych narzędzi. JakŜe modne wtedy
współzawodnictwo pracy powodowało ciągłe przekraczanie norm, za co wielu pracowników otrzymało
Srebrne i Brązowe KrzyŜe Zasługi. Pełne słowa
uznania naleŜą się równieŜ mieszkańcom miasta i
pracownikom wielu zakładów pracy, którzy wychodzili na trasę „Brdy”, aby pracą w czynie społecznym przyczynić się do szybkiego ukończenia budowy. W krótkim czasie wybudowano takŜe podstację trakcyjną nr 2 przy ul. Spokojnej oraz połoŜono
kable zasilające i powrotne. Nowa podstacja wybudowana była w oparciu o typową dokumentację, jaką dysponowały tramwaje warszawskie. Posiadała
moc 1440 kW, wyposaŜenie zaś pochodziło wyłącznie z produkcji krajowej.
Ekspresowe tempo robót pozwoliło na oddanie do
uŜytku linii „Brda” 21 lipca 1953 roku. Zapewne data
ta nie była dziełem przypadku; w czasach PRL okolice rocznicy ogłoszenia manifestu PKWN zawsze
wiązały się z przedterminowym zakończeniem wielkich inwestycji. TakŜe w Bydgoszczy tego dnia nie
było inaczej. Święto uhonorowały delegacje bydgoskich zakładów pracy, a na trybunie wśród miej-
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scowych władz nie zabrakło nawet przedstawiciela
Rządu PRL, Ministra Gospodarki Komunalnej i innych dostojników. Po tradycyjnym dla tamtych czasów okolicznościowym przemówieniu i przecięciu
wstęgi udekorowany korowód tramwajów ruszył w
trasę liczącą ponad 13 km.
Po zakończeniu całości prac długość toru pojedynczego w Bydgoszczy wynosiła w sumie 46 km.
Do obsługi nowych linii tramwajowych sprowadzono
dzięki wsparciu ministerstwa kilkanaście uŜywanych
wagonów z innych miast. Łódź przekazała 13 wagonów silnikowych typu Lilpop I z 1928 r. oraz 13
wagonów doczepnych Herbrand VNB z 1910 roku.
Kraków dostarczył 4 wąskotorowe tramwaje SW-1 z
1901 roku, a Katowice przekazały 4 wagony typu
Walker. Ogólna liczba wagonów w Bydgoszczy pod
koniec 1953 roku wyniosła 90 sztuk. To kompleksowe rozwiązanie sprawiło, Ŝe komunikacja w naszym mieście zaczęła działać zdecydowanie
sprawniej, a bydgoszczanom zaczęło się po prostu
Ŝyć wygodniej.
Układ linii tramwajowych po 22 lipca 1953 wyglądał następująco:
1 Dworzec Gł. – Okole (przez Stary Rynek);
2 Babia Wieś – Bielawy;
3 Wilczak – Bartodzieje Wielkie;
4 Dworzec Gł. – Szpital Wojewódzki;
5 Dworzec Gł. – Okole (przez Babią Wieś);
6 Babia Wieś – Łęgnowo;
7 Babia Wieś – Kapuściska;
8 Babia Wieś – Solna;
9 Kapuściska – Łęgnowo.
Wraz z uruchomieniem „Brdy” zaprzestano eksploatacji półkilometrowego odcinka ZboŜowy Rynek
– Strzelnica w ulicy Toruńskiej. Podczas budowy
nowej linii został odcięty od reszty sieci.
Na koniec, obrazując ogrom przedsięwzięcia,
warto podać kilka liczb. Do budowy linii „Brda” zuŜyto:
- 52 335,3 mb szyn (2 600 ton);
- 34 000 szt. podkładów;
- 230 000 szt. wkrętów;
- 63 000 szt. podkładów pośrednich;
- 21 ton przewodu jezdnego;
- 621 szt. słupów trakcyjnych;
- 20 000 ton tłucznia;
- 15 000 ton pospółki (Ŝwir o duŜej granulacji);
Wykonano:
- 26 167 mb toru;
- 3 326 styków ferromitowych;
- 41 zwrotnic;
- 66 krzyŜaków.
Od tamtych wydarzeń minęło juŜ 50 lat, a linia
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„Brda” wciąŜ słuŜy mieszkańcom, którzy jadąc
tramwajem do centrum, nie muszą stać w korkach i
tracić cennego czasu. Być moŜe warto wziąć przykład sprzed 50 lat i ponownie zainwestować w
tramwaj, który jest jednym z najlepszych środków
lokomocji w duŜych miastach.
Stanisław Sitarek, Michał Sitarek
Częstochowa

Koniec
komunikacji miejskiej?
W Częstochowie zawieszono – bo trudno się
spodziewać, by pozostało tak na stałe – funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Przynajmniej w tradycyjnym znaczeniu tego pojęcia. Stało się to za
sprawą decyzji MPK, które po pozytywnych próbach postanowiło wprowadzić zasadę wsiadania do
autobusów jedynie przednimi drzwiami i okazywania bądź kupowania u kierowcy biletu. Ma to dotyczyć wszystkich linii podmiejskich, jak działo się to
w dniach testów nowego rozwiązania oraz na wybranych obszarach obsługiwanych przez linie miejskie. Nietrudno zatem zrozumieć szokujące przesłanie zawarte w pierwszym zdaniu. Zamiast klasycznej komunikacji miejskiej, gdzie kaŜdy mógł
beztrosko wsiąść do autobusu, zaistnieje bowiem
coś na kształt sieci linii prywatnych bądź miejskiego
wydania PKS-u, i to w najgorszym wydaniu.
Pomysłowi MPK nie moŜna zarzucić braku skuteczności – ewentualni gapowicze nie powinni mieć
szans na przejazd w taki sposób obsługiwanymi autobusami. O tym, Ŝe stanowią oni znaczny procent
podróŜujących, świadczyły dni testów, kiedy sprzedaŜ biletów u kierowców wielokrotnie wzrosła, a
spora ilość pasaŜerów linii 52 pozostawała na przystankach, nie zamierzając płacić za bilet, co szefostwo MPK uznało za bezczelność. Wiadomo teŜ, Ŝe
wśród wielu negatywnych głosów, jakie obecnie się
rozlegają, niemało naleŜy do osób niechętnie bilety
kasujących. Nie zmienia to jednak faktu, Ŝe wprowadzenie tegoŜ pomysłu sprowadziło dla organizacji częstochowskiej komunikacji miejskiej zmiany
bardzo daleko idące, a po całorocznym reformowaniu,
które
obecnie
jest
postrzegane w kategorii afery, będzie to kolejny bodziec
zniechęcający do podróŜowania miejski autobusem.
Autobusy MPK będą mieć bowiem spore spóźnienia – juŜ w dniach testów sięgały one kilkunastu
minut. O ile linie podmiejskie mają z reguły rozkłady
dość luźne, to linia 16 (równieŜ została objęta testami) ma rozkład strasznie napięty – praktycznie
po jednej minucie na kaŜdy przystanek, podczas
gdy 10 lat temu, gdy nie było korków, standardem w
Częstochowie były dwie. Teraz rozkłady jazdy staną się fikcją. Nadto wymiana pasaŜerów przez jedne tylko – i to połówkowe! – drzwi ciasnego autobusu niskopodłogowego oznaczać będzie nie tylko kilkuminutowy postój na przystanku, ale i konieczność
przeciskania się w tłoku, z czego akurat, w odróŜnieniu od gapowiczów, znacznie ucieszą się kieszonkowcy. Pomysł zresztą testowano juŜ na linii
28, która słynie z kradzieŜy na odcinku od centrum
do targowiska na rynku Narutowicza. Zakończą się
czasy, gdy podróŜowanie komunikacją miejską w
wielkim mieście miało charakter swobodnej przejaŜdŜki dzięki sporej ilości drzwi autobusu, a na liniach zatłoczonych (czyli większości miejskich w
szczycie) przewóz osób zdezorganizuje się całko-
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wicie.
Wreszcie problemem stanie się wysiadanie –
szefostwo MPK zakłada, Ŝe dla wysiadających zostaną otwarte wszystkie drzwi autobusu, ale dopiero, gdy na przystanku nie pozostanie Ŝaden chętny
do jazdy. Panowie z MPK najwyraźniej nie rozumieją, co mówią – jak moŜna przetrzymywać w autobusie spieszącego się na przesiadkę do pracy pasaŜera? A co z osobami dobiegającymi, którym kierowca mógł otworzyć ostatnie drzwi. Dochodzi
zresztą problem niechęci kierowców do otwierania
przednich drzwi. Panują wśród nich bowiem zwyczaje z czasów, gdy drzwi te były oznaczone napisem »WYJŚCIE« i kierowcy nie tylko ich nie otwierają, ale wręcz zatrzaskują przed nosem wsiadającym, wykazując w tym względzie wyjątkową konsekwencję i takieŜ samo chamstwo (osoba tak potraktowana idzie zazwyczaj do drzwi środkowych, po
czym przeciska się przez tłok, by... kupić bilet u kierowcy).
Dlatego nowy wynalazek MPK – choć ma niezaprzeczalne zalety – wydaje się nie mieć racji bytu.
Komunikacja miejska w Częstochowie tak zorganizowana moŜe zostać zbojkotowana przez pasaŜerów lub teŜ stać się zupełnie innym rodzajem usług
niŜ dotychczas.
Rafał Lamch
Częstochowa

Ma pani bilet?
Jest 9 lipca, godzina 21:30. Na przystanek III Aleja w kierunku północnym podjeŜdŜa autobus linii 16.
To Ikarus 280.26 numer 323. Kilkunastu pasaŜerów
kieruje się do drzwi, te jednak nie otwierają się. Ludzie zauwaŜają otwarte drzwi z przodu i powoli się
przed nimi zbierają. – Ma pani bilet? – pyta kierowca. Zdziwiona kobieta szuka biletu w torebce. KaŜdy pasaŜer musi pokazać bilet albo kupić go u kierowcy, inaczej nie wsiądzie do autobusu. Kolejka
przed przednimi drzwiami powoli się zmniejsza.
Jedni wyjmują miesięczne, inni pokazują jednorazowe i kasują je, jeszcze inni kupują. – Co to jest,
legitymacja wędkarska? – kierowca nieuprzejmie
pyta jednego z pasaŜerów. Kiedy wreszcie wszyscy
są w środku, autobus rusza. Spóźnienie wynosi 3
minuty. W autobusie słychać głosy oburzonych pasaŜerów.
Na następnym przystanku wsiadają niemniej
zdziwieni pasaŜerowie. Tylko nieliczni, czytelnicy
gazet, są przygotowani na taki sposób kontroli i od
razu pokazują bilety. Dziewczynka szuka monet w
portmonetce, zatrzymując cały autobus. Stojącą parę minut na przystanku szesnastkę omija 32.
Trzy przystanki dalej autobus jest zatrzymywany
przez kobietę szukającą biletu w torebce. Jeśli ktoś
chce wysiąść, musi przepchać się do pierwszych
drzwi. Za kobietą wsiada grupka rozbawionej młodzieŜy. Skłóceni z kierowcą kupują bilety, po czym
nie kasują ich, wcale tego nie ukrywając. Kierowca
ignoruje ich i jedzie dalej. – Brakło mu na kondomy!
– sypią się komentarze z ust obraŜonych młodych
ludzi.
Kolejny przystanek. Zaskoczony pasaŜer kupuje
bilet. – Kasować nie trzeba, tylko kupić – krzyczy
dziewczyna. Do drzwi podbiegają młodzi męŜczyźni. Po usłyszeniu słów nieuprzejmego kierowcy
przez chwilę stoją zdziwieni przed drzwiami. –
Spier... – krzyczy w końcu jeden z nich z uśmiechem na twarzy. Autobus z rozentuzjazmowaną
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młodzieŜą odjeŜdŜa.
Minutę później dwie starsze panie komentujące
poczynania kierowcy mają nadzieję, Ŝe będą mogły
wysiąść środkowymi drzwiami. Kierowca jednak ich
nie otwiera. Zdenerwowane przedzierają się do
przodu, rzucając w stronę kierowcy słowa krytyki. –
Dlaczego pan się spóźnił 10 minut? – pyta kobieta,
której rozkazano pokazać bilet. – Właśnie dlatego,
Ŝe sprawdza bilety! – odpowiada zdenerwowana
dziewczyna.
Następny przystanek jest pusty. – Jedź, jedź! –
krzyczy chłopak do niezdecydowanego kierowcy.
Pojazd wjeŜdŜa do dzielnicy Północ. Tu juŜ nikt nie
wsiada. Kierowca po raz pierwszy otwiera środkowe drzwi. W autobusie rozlegają się oklaski. Wysiadanie na kolejnych przystankach odbywa się juŜ
spokojnie. W rezultacie autobus przyjeŜdŜa na pętlę
Kukuczki z dokładnie 10-minutowym opóźnieniem.
Na pętli stoją juŜ dwa przegubowce: 24 i 25.
Rozmowa z kierowcą autobusu linii 25
Jakub Lubaszewski: Czy pan teŜ tylko przodem
wpuszcza ludzi?
Kierowca: Tak.
JL: Czy to obowiązuje tylko na wybranych liniach?
K.: Niedługo będzie na wszystkich miejskich i
podmiejskich, na 100 procent.
JL: Ludzie się przez to denerwują.
K.: Denerwują się ci, którzy nie mają biletu.
JL: Ale przez to jedzie się dwa razy dłuŜej.
K.: Dwa razy dłuŜej? U mnie tylko przednie drzwi
„chodziły”, a przyjechałem 3 minuty przed czasem.
JL: A tamten autobus się spóźnił. KaŜdy pasaŜer
musiał szukać biletu.
K.: Ludzie się przyzwyczają. Na razie muszą szukać, a potem kaŜdy będzie wiedział i trzymał bilet w ręce.
Jakub Lubaszewski
Poznań

II Ogólnopolski Zjazd
Towarzystw Miłośników
Komunikacji Miejskiej
Komisja Historyczna Związku Zawodowego
Tramwajarzy MPK w Poznaniu zaprasza organizacje zrzeszające miłośników miejskiego transportu
do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim Zjeździe Towarzystw Miłośników Komunikacji Miejskiej, który
odbędzie się w Poznaniu w dniach 20–21 września
2003.
Zawiadomienia o imprezie (oficjalne zaproszenia
imienne do zgłoszonych klubów – w II połowie
sierpnia) rozesłano do klubów i organizacji w maju
2003 r. (Uwaga! Zawiadomienia wysłano tylko do
towarzystw reprezentowanych na I Zjeździe w
Szczecinie w 2002 r.). Do końca czerwca udział
swój potwierdziły: Gorzowski KMKM, KMKM „Vetra”
Gdynia, KMPS Poznań, Tow. Miłośników M. Bydgoszczy – sekcja KM oraz Szczecińskie TMKM.
Pozostałe zainteresowane organizacje prosimy o
przyspieszenie swojej decyzji i nadesłanie zgłoszeń
pod adres: Piotr Dutkiewicz, ul. Stablewskiego
6a/26, 60-213 Poznań lub e-mailem: kom.hist.zzt@
interia.pl
Do udziału zapraszamy takŜe kluby, które nie
wzięły udziału w I Zjeździe w Szczecinie.
Prosimy teŜ o zgłaszanie propozycji tematów do

poruszenia w trakcie obrad.
Przypominamy, Ŝe organizator ponosi koszty pobytu dwóch delegatów z kaŜdego Towarzystwa.
Składają się na nie nocleg (Dom Studencki Politechniki Poznańskiej, pokoje 2 i 3 osobowe) oraz
obiady w oba dni trwania imprezy. Zapewniamy teŜ
transport na terenie miasta. Koszty pozostałych posiłków oraz dojazdu do Poznania ponoszą zainteresowani.
Obrady odbywać się będą w „Domu Tramwajarza” w Poznaniu przy ul. Słowackiego (planowany
początek – sobota 20 września, godzina 11:00.
KaŜda organizacja otrzyma 15 minut na prezentację
swojego dorobku w minionym roku), przewidziano
teŜ (na niedzielę) atrakcje w postaci zwiedzania
miasta i zaplecza komunikacji miejskiej.
Zapraszamy do udziału w zjeździe.
Komisja Historyczna ZZT
Od redakcji: Pragniemy poinformować, Ŝe „Przystanek” równieŜ weźmie udział w Zjeździe.
Warszawa

Pojęcia komunikacyjne:
brygada
Przy wszelkiego rodzaju opisach zdarzeń komunikacyjnych, jak równieŜ przy opisie konkretnego
środka komunikacji miejskiej, spotykamy się ze
słowem „brygada”. Co to jest? Brygada to po prostu
pojazd wraz z jego obsługą. Pojazd oznakowany
zestawem dekoracji i numerem brygady, obsługujący linię według przewidzianego dla siebie rozkładu
jazdy. Brygady mogą się dzielić się na jedno-, dwulub trzyzmianowe, przy czym zmiana to zaplanowany czas pracy obsługi. Obsługa to po prostu prowadzący pojazd: motorowy lub kierowca i, ewentualnie, konduktor (konduktorzy).
Brygady oznacza się na dwa sposoby: numer
brygady/numer linii lub odwrotnie. I tak w Warszawie 3/195 oznacza trzecią brygadę linii 195, 2/1 –
drugą brygadę linii 1. W innych miastach, choćby w
Poznaniu, 2/1 oznaczać będzie pierwszą brygadę
linii 2. Brygady numeruje się po kolei od 1 wzwyŜ.
W Warszawie numer brygady zaleŜy równieŜ od
jej charakteru. I tak:
W zaleŜności od czasu kursowania brygady dzielą się na:
- całodzienne (tzw. całki) kursujące praktycznie
przez cały dzień w godzinach 4–24 (mogą wyjeŜdŜać lub zjeŜdŜać wcześniej), oznaczone cyframi
od 1 wzwyŜ;
- dodatki kursujące w godzinach szczytu porannego (zmiana A) lub popołudniowego (zmiana B), a
najczęściej w obydwu, oznaczone liczbą poprzedzoną zerem (np. 06, 030 itp.); liczby te są nadawane po zakresie numerów brygad całodziennych, np. na linii X kursować mogą brygady: 1, 2,
05, 3, 4, 06. Dodatek jest obsługiwany przez jednego kierowcę, przy czym ten sam kierowca nie
musi jeździć rano i po południu na tej samej linii.
Ostatnio ze względu długość czasu kursowania
(ostatnie dodatki poranne zjeŜdŜają około godziny 12, a popołudniowe – 21) coraz rzadziej spotyka się „dodatkowiczów”, czyli osoby jeŜdŜące
tego samego dnia na dodatku porannym i popołudniowym (ich czas pracy w zmianie A+B powinien wynieść około 8 godzin);
- maratony kursujące w przybliŜonych godzinach
7–15 pozwalają zwiększyć częstotliwość w mię-

dzyszczycie. W dni powszednie oznaczone są
numerem z zakresu dodatków, poprzedzonym
zamiast zerem literką „M”, np. M16/195. W dni
świąteczne numery maratonów pochodzą z zakresu brygad całodziennych, np. na linii X mogą
kursować brygady 1, 2, M3, 4, 5;
- BWL, czyli brygady wieloliniowe, kursujące jednego dnia na dwóch liniach, oznaczone numeracją powyŜej 51 (np. 63, 059 itp.).
W zaleŜności od rodzaju pojazdu przewidzianego
dla danego zadania brygady dzielą się na: pojedyncze, przegubowe (wielkopojemne), pojedyncze niskopodłogowe i przegubowe (wielkopojemne) niskopodłogowe. Planową kombinację poszczególnych typów brygad dla danej linii i danego zakładu
określa maksimum przygotowane przez organizatora komunikacji miejskiej (ZTM).
Istnieje jeszcze pewien rodzaj brygady nazywany
wtyczką. Wtyczka to brygada niewykazana w rozkładzie jazdy przeznaczonym dla pasaŜerów, ale
wie o niej ekspedytor na krańcu. ZTM w porozumieniach długoterminowych z przewoźnikami określa stałą ilość wozów w ruchu, lecz w procesie nieustannych zmian sieci komunikacyjnej zawsze pozostaje niewielka liczba brygad, która nie ma aktualnie zatrudnienia w rozkładzie jazdy. Takie czynne
rezerwy nie stoją jednak w zajezdniach, lecz wykonują normalne przewozy na róŜnych liniach „wetknięte” pomiędzy planowe kursy, najczęściej w
kulminacyjnym momencie szczytu komunikacyjnego. Wtyczka oznaczona jest numerem kolejnym,
jeszcze za zakresem dodatków dla danej linii, poprzedzonym literą „C” (dla wtyczek całodziennych)
lub „D” (dla dodatków).
Wiele wyjazdów i zjazdów do zajezdni odbywa
się po trasie innej linii w formie wtyczki – taka brygada oznaczona jest wówczas jako Dxy, przy czym
„y” najczęściej jest zgodny z cyfrą jedności właściwej brygady, a „x” jest uzaleŜniony głównie od cyfry
dziesiątek właściwej brygady (np. brygada 3 linii X
zjeŜdŜa jako brygada D23 linii Y, a brygada 011 linii
X zjeŜdŜa jako D31).
W czasie weekendowych zasileń przedświątecznych (w rozkładzie świątecznym poprzedzającym
np. BoŜe Narodzenie) wtyczki maratonowe są numerowane od 031 wzwyŜ. W przypadku wtyczek są
to brygady, które w pierwszej kolejności odwołuje
się z obsługi linii do innych zadań, np. linii zastępczej za tramwaj lub do obsługi innej linii jako brygady planowej w przypadku braku rezerw w zajezdni.
W przypadku braku wozów zajezdnia najpierw nie
wypuszcza do ruchu wtyczek. A to dlatego, Ŝe pasaŜer nie odczuje braku wozu, którego nie ma w
rozkładzie jazdy.
Przemysław Figura
Wrocław

Wrocławskie wakacje
z objazdami
Po kilku latach niskiej aktywności remontowej, w
tym roku Wrocław pokazał dobitnie, Ŝe zasłuŜył sobie na szczytne (albo i nie) miano Miasta Wiecznych Objazdów. Ósmego lipca bowiem do trwających remontów dołączyły kolejne: druga, najcięŜsza, faza remontu ulicy Jedności Narodowej i remont pl. Legionów. W efekcie tego mało która linia
tramwajowa jeździ swoją stałą trasą, a na trasach
niektórych objazdy stanowią zdecydowaną większość długości.
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Co się remontuje?
W obecnej chwili trwają następujące remonty mające wpływ na ruch tramwajowy:
Most Pokoju i ulica Wyszyńskiego – remontowany jest tu będący w kiepskim stanie technicznym
most i przebudowywana ulica wraz z torowiskiem.
W ramach przebudowy przeniesiono torowisko na
środek ulicy, co bilansuje obciąŜenia mostu i
zmniejsza kolizyjność ruchu przez usunięcie kilku
dość niewdzięcznych skrzyŜowań tramwajowosamochodowych. Dobudowano takŜe dodatkowy
łuk torowy na skrzyŜowaniu Wyszyńskiego i Szczytnickiej. Obecnie oddano do uŜytku odcinek Wyszyńskiego na północ od Szczytnickiej wraz ze
skrzyŜowaniem, a nowy łuk przechodzi chrzest bojowy, przenosząc liczne w tej okolicy objazdy tramwajowe. Całość remontu ma potrwać do października.
Jedności Narodowej – kapitalnemu remontowi
poddawana tu jest całość mocno zrujnowanej jezdni, ze szczególnym uwzględnieniem torowiska, które zostaje wykonane w technologii płyty węgierskiej.
Ponadto przebudowane ma być skrzyŜowanie z
Nowowiejską i Słowiańską, co obejmie budowę
brakujących łuków torowych i budowę nowego,
funkcjonalnego przystanku tramwajowo-autobusowego, wspólnego dla wszystkich kierunków ruchu.
Obecnie realizowany jest drugi etap, czyli remont
wspomnianego skrzyŜowania. Prace na nim mają
potrwać do końca września, po którym to terminie
doczekamy się powrotu tramwajów na Kowale.
Osobowicka – trwają tu prace związane z budową Mostu Tysiąclecia. W związku z tym przebudowie uległ odcinek ulicy w rejonie budowanego mostu wraz z torowiskiem tramwajowym. Otwarcie
przewidziane jest na dniach, w połowie lipca.
Oławska i Traugutta – wykonywany jest tu kapitalny remont torowiska tramwajowego na odcinku
od Skargi do Krasińskiego, przesunięty z zeszłego
roku z powodu uniewaŜnienia przetargu. Prace potrwają do końca sierpnia. Oprócz tramwajów objazdy mają tu teŜ autobusy. 114, 120, 145 i 146 kursują przez Oławską, Skargi, Kołłątaja i Kościuszki, a
A, 139 i 149 objeŜdŜają zamknięty przejazd przez
torowisko, podjeŜdŜając do skrzyŜowania Oławskiej
i Skargi, i tam nawracając.
Plac Legionów wraz z przyległymi ulicami – wykonywany jest tu remont nawierzchni placu oraz
(częściowo) ulic Piłsudskiego i Grabiszyńskiej, a
takŜe wymiana torowiska, przede wszystkim rozjazdów i krzyŜownic, na placu. Prace potrwają do
końca sierpnia, ale prowadzone będą etapami –
obecny, najciekawszy ma potrwać do końca lipca.
Oprócz tramwajów objazdy mają tu teŜ autobusy.
135 i 144 kursują w kierunku pl. Pierwszego Maja
przez zachodnią jezdnię pl. Legionów, pl. Muzealny, Świebodzką (gdzie znajduje się przystanek
awaryjny), Sądową, Podwale; w kierunku Zielińskiego natomiast przez Podwale, Sądową, północną jezdnię pl. Legionów (tu znajduje się przystanek
awaryjny). Autobusy linii 127, jadące w kierunku
Kozanowa, zamiast przez Tęczową kursują przez
Grabiszyńską i Piłsudskiego, przeciskając się przez
teren robót (mają tu teŜ przystanek awaryjny).
Obecne trasy tramwajów
Linie dzienne:
0L, 0P zostały zawieszone na czas remontu skrzyŜowania Jedności Narodowej/Nowowiejska/
Słowiańska; w zamian kursuje linia 70;
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1 od Piastowskiej jeździ przez Sienkiewicza, pl.
Bema, Drobnera, Dubois, Pomorską, pl. Staszica do pl. Powstańców Wielkopolskich i dalej
stałą trasą. Atrakcją dla miłośników jest to, Ŝe
po drodze zalicza kultowe „przelotki” na skrzyŜowaniu Piastowskiej i Sienkiewicza;
2 od Dworca Głównego jeździ przez Małachowskiego, Pułaskiego, pl. Wróblewskiego, Kujawską, pl. Społeczny, Most Grunwaldzki, pl.
Grunwaldzki do Skłodowskiej-Curie i dalej stałą
trasą;
3 od Kazimierza Wielkiego kursuje przez Krupniczą, Sądową, pl. Legionów, Piłsudskiego, Małachowskiego, Pułaskiego, Kościuszki do Krakowskiej i dalej stałą trasą;
4 od pl. Grunwaldzkiego jedzie przez Skłodowskiej-Curie, Szczytnicką, Wyszyńskiego, Sienkiewicza, pl. Bema, Mosty Młyńskie, św. Jadwigi, Most Piaskowy, Piaskową, św. Katarzyny,
Błogosławionego Czesława, Kazimierza Wielkiego, Krupniczą, Sądową, pl. Legionów, Piłsudskiego, Świdnicką, Powstańców Śląskich,
Hallera, Grabiszyńską na Oporów;
5 jest zawieszona na czas remontu pl. Legionów;
w zamian kursuje linia 75;
6 od pl. Bema kursuje przez Sienkiewicza, Wyszyńskiego, Szczytnicką, Skłodowskiej-Curie,
pl. Grunwaldzki, Most Szczytnicki, RóŜyckiego,
Paderewskiego do pętli przy Stadionie Olimpijskim;
7 kursuje stałą trasą;
8 jest zawieszona na czas wakacji;
9 kursuje stałą trasą;
10 od pl. Dominikańskiego jeździ przez Błogosławionego Czesława, św. Katarzyny, Piaskową,
Most Piaskowy, św. Jadwigi, Mosty Młyńskie,
pl. Bema, Sienkiewicza, Wyszyńskiego do
Szczytnickiej;
11 kursuje w relacji Stadion Olimpijski – Mieszczańska przez Paderewskiego, RóŜyckiego,
Most Szczytnicki, pl. Grunwaldzki, Skłodowskiej-Curie, Szczytnicką, Wyszyńskiego, Sienkiewicza, pl. Bema, Mosty Młyńskie, św. Jadwigi, Most Piaskowy, Piaskową, św. Katarzyny,
Błogosławionego Czesława, Skargi, Kołłątaja,
Piłsudskiego, pl. Legionów, Sądową, Krupniczą, Kazimierza Wielkiego, Nowy Świat, Mosty
Pomorskie, Pomorską, Dubois, stary Most
Mieszczański. Powrót przez Jagiełły, Mostową,
Most Sikorskiego, Podwale, pl. Pierwszego Maja, Podwale do Sądowej i dalej analogicznie;
12 od pl. Grunwaldzkiego jedzie przez Skłodowskiej-Curie, Szczytnicką, Wyszyńskiego, Sienkiewicza, pl. Bema, Mosty Młyńskie, św. Jadwigi, Most Piaskowy, Piaskową, św. Katarzyny,
Błogosławionego Czesława do pl. Dominikańskiego i dalej stałą trasą. Od Legnickiej, zamiast na Robotniczą, jeździ na Pilczyce;
14 kursuje w relacji Grabiszynek – Zawalna w obie
strony przez Hallera, Powstańców Śląskich,
Świdnicką, Podwale, Krupniczą, Kazimierza
Wielkiego, Nowy Świat, Mosty Pomorskie, Pomorską, pl. Staszica, pl. Powstańców Wielkopolskich, Trzebnicką, Most Trzebnicki, śmigrodzką. Po otwarciu trasy na Osobowice będzie od pl. Staszica kursowała stałą trasą na
Osobowice;
15 od pl. Legionów jeździ przez Sądową, Podwale
do pl. Orląt Lwowskich i dalej stałą trasą;
16 kursuje stałą trasą;
17 kursuje stałą trasą;
20 kursuje stałą trasą;
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Reklamowy skład 2456+2306 przy dojeździe do przystanku końcowego przy pl. Legionów.
Fot. Paweł Więcek, 08.07.2003 r.
21 została zawieszona na czas wakacji;
22 kursuje stałą trasą;
23 została zawieszona na czas remontu Jedności
Narodowej;
24 jest zawieszona na czas remontu pl. Legionów;
w zamian kursuje linia 75.
Linie nocne:
30 od Dworca Głównego jedzie przez Małachowskiego, Pułaskiego, Kościuszki do Krakowskiej
i dalej stałą trasą.
31 kursuje stałą trasą;
32 kursuje stałą trasą;
33 od pl. Dominikańskiego jeździ przez Błogosławionego Czesława, św. Katarzyny, Piaskową,
Most Piaskowy, św. Jadwigi, Mosty Młyńskie,
pl. Bema, Sienkiewicza, Wyszyńskiego do
Szczytnickiej;
34 kursuje w relacji Sępolno – Mieszczańska
przez Mickiewicza, Paderewskiego, RóŜyckiego, Most Szczytnicki, pl. Grunwaldzki, Skłodowskiej-Curie, Szczytnicką, Wyszyńskiego,
Sienkiewicza, pl. Bema, Mosty Młyńskie, św.
Jadwigi, Most Piaskowy, Piaskową, św. Katarzyny, Błogosławionego Czesława, Skargi, Kołłątaja, Piłsudskiego, pl. Legionów, Sądową,
Krupniczą, Kazimierza Wielkiego, Nowy Świat,
Mosty Pomorskie, Pomorską, Dubois, stary
Most Mieszczański. Powrót przez Jagiełły, Mostową, Most Sikorskiego, Podwale, pl. Pierwszego Maja, Podwale do Sądowej i dalej analogicznie;
35 od pl. Dominikańskiego jeździ przez Błogosławionego Czesława, św. Katarzyny, Piaskową,
Most Piaskowy, św. Jadwigi, Mosty Młyńskie,
pl. Bema, Sienkiewicza, Wyszyńskiego do
Szczytnickiej;
36 od pl. Staszica zmierza przez pl. Powstańców
Wielkopolskich, Trzebnicką, Most Trzebnicki,
śmigrodzką do pętli przy Zawalnej. Po otwarciu
trasy na Osobowice wróci na stałą trasę przejazdu;
37 w kierunku Borku od Kazimierza Wielkiego jeździ przez Krupniczą, Podwale, Świdnicką, pl.
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Teatralny, Teatralną, Skargi, Kołłątaja do Piłsudskiego i dalej stałą trasą; w kierunku Pilczyc
od Dworca Głównego przez Kołłątaja, Skargi,
Błogosławionego Czesława, św. Katarzyny,
Piaskową, Grodzką, Nowy Świat do św. Mikołaja i dalej stałą trasą. PoniewaŜ trasa objazdowa
jest krótsza od normalnej, wprowadzono na
trasie kilkuminutowe postoje wyrównawcze: w
kierunku Borku na Teatralnej (przystanek
10052 Wierzbowa), a w kierunku Pilczyc – na
Grodzkiej (przystanek 10025 Grodzka);
40L, 40P są zawieszone, a w zamian kursuje linia
40 w relacji Hala Ludowa – Zawalna przez
Wróblewskiego, Most Zwierzyniecki, Skłodowskiej-Curie, pl. Grunwaldzki, Most Grunwaldzki,
pl. Społeczny, Kujawską, pl. Wróblewskiego,
Pułaskiego, Małachowskiego, Piłsudskiego, pl.
Legionów, Sądową, Podwale, pl. Pierwszego
Maja, Podwale, Most Sikorskiego, Mostową,
Jagiełły, Dmowskiego, Mosty Mieszczańskie,
Dubois, Łokietka, Chrobrego, pl. Powstańców
Wielkopolskich, Trzebnicką, Most Trzebnicki,
śmigrodzką.
Komunikacja zastępcza tramwajowa:
70 jeździ na trasie Stadion Olimpijski – Zajezdnia
2 Ołbin przez Paderewskiego, RóŜyckiego,
Most Szczytnicki, pl. Grunwaldzki, Most Grunwaldzki, pl. Społeczny, Kujawską, pl. Wróblewskiego, Pułaskiego, Małachowskiego, Piłsudskiego, Świdnicką, Podwale, pl. Pierwszego
Maja, Podwale, Most Sikorskiego, Mostową,
Jagiełły, Dmowskiego, Mosty Mieszczańskie,
Dubois, Pomorską, pl. Staszica, pl. Powstańców Wielkopolskich, Słowiańską. Po otwarciu
trasy na Osobowice zostanie skierowana na
pętlę przy ul. Zawalnej przez Trzebnicką, Most
Trzebnicki, śmigrodzką;
73 została zawieszona, gdyŜ przy obecnych objazdach jej trasa byłaby identyczna z trasą 12.
NaleŜy się spodziewać jej powrotu we wrześniu; na czas między zakończeniem remontu
Oławskiej a zakończeniem drugiej fazy remontu Jedności Narodowej;

74 kursuje wahadłowo wzdłuŜ Grabiszyńskiej. Jeden przystanek końcowy znajduje się przy pl.
Legionów, gdzie zmieniane jest czoło składu, z
drugiej strony połowa kursów kończy bieg na
pętli na Oporowie, a połowa na pętli przy
Cmentarzu Grabiszyńskim. Linia obsługiwana
jest dwukierunkowymi składami o których dokładniej piszę poniŜej;
75 jeździ w relacji KsięŜe Małe – Zawalna przez
Opolską, Krakowską, Kościuszki, Pułaskiego,
Małachowskiego, Piłsudskiego, pl. Legionów,
Sądową, Podwale, pl. Pierwszego Maja, Podwale, Most Sikorskiego, Mostową, Jagiełły,
Dmowskiego, Mosty Mieszczańskie, Dubois,
Pomorską, pl. Staszica, pl. Powstańców Wielkopolskich, Trzebnicką, Most Trzebnicki, śmigrodzką. Po otwarciu trasy na Osobowice będzie od pl. Staszica kursowała na Osobowice
przez Reymonta, Most Osobowicki, Osobowicką;
34w kursuje wahadłowo wzdłuŜ Grabiszyńskiej w
relacji pl. Legionów – Oporów. Obsługiwana
jest takimi samymi składami jak dzienna linia
74.
Komunikacja zastępcza autobusowa:
700, 740 kursują w relacji pl. Grunwaldzki – Ołbińska przez Piastowską, Nowowiejską, śeromskiego, Oleśnicką, Roosevelta, Słowiańską, pl.
Powstańców Wielkopolskich;
711, 734 kursują w relacji pl. Bema – Kowale przez
Bema, Poniatowskiego, Oleśnicką, śeromskiego, Jedności Narodowej, Mosty Warszawskie,
Kromera, Toruńską, Kwidzyńską;
714, 736 kursują (do czasu otwarcia Osobowickiej)
w relacji pl. Staszica – Osobowice przez Reymonta, Most Osobowicki, Osobowicką.
Wahadła
Niewątpliwie największą atrakcją trwającego remontu pl. Legionów jest linia 74. Prowadzone na
placu prace (a dokładniej wymiana rozjazdu od
strony Grabiszyńskiej) spowodowały odcięcie torowiska w Grabiszyńskiej od reszty sieci tramwajowej.
Normalnie w takich sytuacjach kieruje się kilka linii
w kierunku Oporowa i Grabiszynu okręŜną trasą
przez Powstańców Śląskich i Hallera, a wzdłuŜ
Grabiszyńskiej uruchamia się zastępczą komunikację autobusową. Tym razem jednak takie rozwiązanie nie byłoby zbyt korzystne ze względu na znaczny stopień rozkopania jezdni w rejonie pl. Legionów, uniemoŜliwiający sensowne poprowadzenie
tras zatramwajów w tej okolicy. Wobec tego postanowiono uruchomić tramwajową linię wahadłową,
łączącą pl. Legionów z Oporowem (połowa kursów)
i Cmentarzem Grabiszyńskim (druga połowa). W
tym celu w torowisku w ul. Grabiszyńskiej, prowadzącym w kierunku pl. Legionów, wstawiono zwrot-

nicę spręŜynową, a w torowisku w kierunku Oporowa usunięto fragment szyn z podkładami i wstawiono tam łuk torowy, łączący ten tor ze wspomnianą
zwrotnicą. Na fragmencie wyłączonego torowiska
ułoŜono prowizoryczny peron przystankowy dla
wsiadających.
Do obsługi linii 74 spięte zostało 17 składów złoŜonych z dwóch wagonów 105Na złączonych tyłami. W danej chwili czynny dla pasaŜerów jest tylko
jeden wagon, drugi zaś jedzie pusty. Przy zmianie
toru przy pl. Legionów wagony zamieniają się rolami. Łączne dzienne uruchomienie to 15 składów (w
tym wyjazdy nocnego odpowiednika linii 74, nazwanego 34w), pozostałe dwa stoją na zajezdni jako rezerwa. Daje to szczytową częstotliwość 3 minuty. Składy zostały wystawione przez wszystkie
zajezdnie „stopiątkowe”, ale dla wygody zmagazynowano je na zajezdniach Borek (większość) i Gaj
(kilka). PoniŜsza tabela przedstawia składy kursujące 8 lipca (nie są uwzględnione składy stojące w
rezerwie):
numer zajezdnia
uwagi
2208+2556 1 Gaj
2228+2454 2 Ołbin
jeden wagon w reklamie
Praktikera
2238+2266 2 Ołbin
reklama Samsung DigitAll
2242+2268 1 Gaj
2248+2224 2 Ołbin
reklama TNT
2272+2292 2 Ołbin
2274+2286 2 Ołbin
2306+2456 2 Ołbin
reklama TNT
2308+2448 2 Ołbin
2320+2325 6 Dąbie
stały skład
2430+2431 6 Dąbie
stały skład
2433+2434 6 Dąbie
stały skład
2486+2488 6 Dąbie
2530+2536 1 Gaj
2534+2390 6 Dąbie
Jak widać, zajezdnie postarały się w czasie kompletowania składów – i tak Ołbin skompletował 3
składy w jednakowych reklamach (efekt psuje skład
2228+2454, w którym reklama znajduje się tylko na
jednym wagonie), Dąbie zaś na wahadła przeznaczyło wszystkie posiadane przez siebie składy z
duŜymi kabinami i reflektorami w drugim wagonie,
odwracając tylko drugie wagony. Te 3 składy, w odróŜnieniu od pozostałych, kursują z podniesionymi
dwoma pantografami.
Wagony spinane w składy wahadłowe zostały do
tej roli odpowiednio przystosowane – przygotowano
odpowiednie kable WS, dospawano dodatkowe zaczepy na płotki zapobiegające wejściu między wagony (załoŜone są z obu stron składu) i zamontowano odgarniacze na tyłach wagonów.
Niewątpliwa atrakcja turystyczna, jaką są te nie-

miasto, linia
(liczba brytrasa
gad)
Kraków, jedna Cmentarz Rakowicki – Rakowicka – Lubicz – Basztowa – Podwale – Straszewskiego – Zwierzyz 3 brygad linii niecka – Kościuszki – Salwator
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typowe wahadła, zaplanowana jest na około 3 tygodnie – tyle bowiem ma trwać pierwszy etap remontu pl. Legionów.
Paweł Więcek
Statystyka

Linie tramwajowe obsługiwane taborem historycznym w sezonie 2003
Spóźnioną inauguracją warszawskiej tetki rozpoczęliśmy wreszcie w pełni sezon turystycznohistoryczny 2003. W porównaniu z rokiem poprzednim (patrz: „Przystanek” 11/2002) oferta w tym sezonie jest nieco skromniejsza. Przede wszystkim
zabrakło Torunia, który po dziesięciu latach kursowania zawiesił działalność swojej linii turystycznej.
Wprawdzie uwijająca się tamŜe „zmodernizowana”
eks-jeleniogórska eNka budziła wśród duŜej części
braci miłośniczej śmiech czy nawet politowanie,
jednak przyznać trzeba, Ŝe w pierwszych latach
kursowania cieszyła się sporą popularnością wśród
mieszkańców Grodu Kopernika. W ostatnich latach
frekwencja jednak systematycznie malała i, niestety, eNką juŜ się dziś po Toruniu nie przejedziemy.
Bardzo bogata zeszłoroczna oferta Szczecina
znacznie się skurczyła: z trzech kursów zerówki
zrobiły się dwa, a jedyna w kraju linia autobusowa
obsługiwana zabytkowym taborem została w tym
roku po zaledwie jednym miesiącu kursowania zawieszona.
Na liście miast utrzymujących linie historyczne
serdecznie witamy Kraków. Tamtejszym miłośnikom po wielu staraniach udało się wreszcie doprowadzić do uruchomienia regularnych kursów taborem zabytkowym. Mamy więc wspaniałą okazję, by
zobaczyć w akcji świeŜo wyremontowaną silnikową
eNkę z 1956 roku. Dodatkową ciekawostką jest
fakt, iŜ nie utworzono specjalnej linii wzorem innych
miast, lecz zabytkowy skład skierowano do obsługi
jednej z brygad linii 2.
Bardzo ciekawą propozycję wysunęli w tym roku
organizatorzy linii historycznych w Poznaniu,
Szczecinie i Warszawie. KaŜdy pasaŜer moŜe
otrzymać u obsługi wagonu specjalny kupon, na
którym po „zaliczeniu” danej linii otrzyma pieczątkę.
Kupon z pieczątkami zebranymi we wszystkich
trzech miastach weźmie udział w losowaniu atrakcyjnych nagród, ufundowanych przez organizatorów. Szczegółowy regulamin akcji jest dostępny u
konduktorów wspomnianych linii oraz w Internecie
pod adresem http://www.kmkm.waw.pl/bilet2003/.
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy
do udziału w konkursie.

odjazdy z
termin
przystan.
kursowania
początk.
29.06.–31.08. Cm. Rak.:
w niedziele 8:49–17:49
i święta
Salwator:
9:27–17:27
co 1 h
Gajowa – Zwierzyniecka – Kraszewskiego – Rynek JeŜycki – Dąbrowskiego – Most Teatralny – 11.05.–?
16:00
Fredry – Gwarna – Św. Marcin – al. Marcinkowskiego – Podgórna – pl. Wiosny Ludów – Strze- w niedziele 17:30
lecka – Królowej Jadwigi – Most Dworcowy – Głogowska – Hetmańska – 28 Czerwca – Rynek
Wildecki – Górna Wilda – Królowej Jadwigi – rondo Rataje – Jana Pawła II – rondo Śródka –
Wyszyńskiego – Estkowskiego – Małe Garbary – pl. Wielkopolski – 23 Lutego – pl. Ratajskiego
– MielŜyńskiego – Gwarna – Św. Marcin – rondo Kaponiera – Zwierzyniecka – Gajowa
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bilety

tabor

według
N+ND
taryfy MPK 20+538

sprzedaje N+ND
konduktor 602+456
w wagonie:
3 zł (norm.),
2 zł (ulg.)

5

Szczecin,
0 (1)

Brama Portowa – al. Niepodległości – pl. śołnierza Polskiego – Matejki – pl. Rodła – al. Piłsud- 01.06.–31.08. 14:30
skiego – al. Wojska Polskiego – Wawrzyniaka – al. Bohaterów Warszawy – Jagiellońska – al.
w niedziele 16:00
Piastów – al. Piłsudskiego – pl. Rodła – Matejki – Malczewskiego – Parkowa – Dubois – Firlika –
17:25*
Hutnicza – Stocznia Szczecińska (pętla) – Firlika – Łady – Jana z Kolna – NabrzeŜe Wieleckie –
Dworzec Główny – Kolumba – Chmielewskiego – Smolańska – Pomorzany (pętla) – Smolańska
– Chmielewskiego – Kolumba – Dworzec Główny – NabrzeŜe Wieleckie – Wyszyńskiego – Brama Portowa

Warszawa,
T (2)

Plac Starynkiewicza – Al. Jerozolimskie – rondo de Gaulle’a – most Poniatowskiego – rondo
Waszyngtona – al. Zieleniecka – Targowa – al. „Solidarności” – most Śląsko-Dąbrowski – al.
„Solidarności” – Towarowa – rondo Daszyńskiego – Al. Jerozolimskie – Plac Starynkiewicza

* – zjazd do zajezdni Pogodno (wagony 144 i
167) trasą: al. Niepodległości – pl. śołnierza Polskiego – Matejki – pl. Rodła – al. Piłsudskiego –
al. Wojska Polskiego, lub do zajezdni Niemie-

Z

k r a j u

Berlin
Linie
A W dniach 03.07.–16.08., czyli w okresie wakacji szkolnych w Berlinie, obowiązuje wakacyjny rozkład jazdy BVG. Częstotliwość wielu linii autobusowych została zmniejszona, zawieszone zostały kursy szkolne, kilka linii kursuje na krótszych odcinkach.
Rozmaitości
A Z powodu niewielkiego popytu zaprzestano
produkcji Mercedesa Cito – krótszej wersji Mercedesa Citaro. W sumie od 1999 roku wyprodukowano około 600 sztuk tych charakterystycznych autobusów z napędem spalinowo-elektrycznym, z czego
tylko 1 egzemplarz znajduje się w Polsce – eksploatuje go PKS Zakopane.
M W dniach 05.07.–31.08. prowadzone są prace
modernizacyjne na odcinku linii metra U1 przebiegającym wiaduktem nad ulicą między Nollendorfplatz a Hallesches Tor. Przy wjeździe do tunelu
metra przy Nollendorfplatz zbudowany zostanie dodatkowy tor umoŜliwiający wymijanie. Między stacjami Hallesches Tor i Gleisdreieck zbudowany zostanie nowy wiadukt. Komunikację zastępczą w
okresie wyłączenia metra zapewniają autobusy.
M W nieuŜywanym 350-metrowym tunelu metra z
lat 70. przy stacji Jungfernheide zbudowany został
odcinek do ćwiczeń słuŜb ratowniczych. Dzięki oddzieleniu murem tegoŜ od trasy linii metra, mogą
być przeprowadzane w realistycznych warunkach
akcje ratownicze. Przewiduje się przeprowadzenie
ćwiczeń z udziałem wszystkich berlińskich straŜaków. Tunel do symulacji akcji ratunkowych ma być
teŜ udostępniany ratownikom z Niemiec i całego
świata.
Marcin Czech

Bytom
Tabor
A Ostatnio miejscowy PKM zakupił trzy kolejne
pojazdy. Tym razem do zajezdni na Rozbarku trafiły
Ikarusy 280, uŜytkowane wcześniej pod Wawelem.
Rozmaitości
A Zdemontowano wyświetlacze pikselowe w autobusie MAN SL223 o numerze taborowym 7505.
Bartosz Mazur

Częstochowa
Tabor

6

rzyn (wagon 216) trasą: al. Niepodległości – pl.
śołnierza Polskiego – pl. Rodła – al. Wyzwolenia – Krasińskiego – Niemierzyńska, lub do zajezdni Golęcin (skład 293’’+343) trasą: al. Nie-

i

z e

A Wraz z początkiem lipca kolejna linia podmiejska trafia w ręce PKS-u. Tym razem jest to 50, relacji Częstochowa Focha – Kłobuck Rynek. 50 jest
linią szczególną. Jej autobusy jako jedyne w MPK
zatrzymywały się na terenie miasta tylko na wybranych przystankach. Na tym odcinku była to najszybsza linia miejskiego przewoźnika. W tyle zostawały inne autobusy, a nawet tramwaje. Powodem zmiany przewoźnika była rezygnacja Gminy
Kłobuck z ciągłego dopłacania MPK. PKS-y są
szybsze i bardziej komfortowe, ale nie mają biletów
miesięcznych kompatybilnych z miejskimi. Chodzą
jednak słuchy, Ŝe we wrześniu w Kłobucku znowu
pojawią się autobusy miejskie.
Linie
A Od 01.07. mamy w Częstochowie kolejną (podobno ostatnią, ale...) serię poprawek do wprowadzonej równo rok temu reformy układu komunikacyjnego. Powstała po likwidacji 50 linia 36 relacji
Kiedrzyn – Dw. PKP Stradom nie przypadła póki co
do gustu pasaŜerom. Częstym widokiem jest autobus wiozący kilka osób, a zdarza się Ŝe autobus
wiezie... tylko powietrze. Być moŜe sytuacja ulegnie
zmianie we wrześniu, bowiem trasa przebiega
znacznie bliŜej Liceum im. M. Kopernika i Liceum
im. H. Sienkiewicza niŜ trasa jadącej równieŜ z Kiedrzyna 21. Jednak powstaje pytanie, czy obecnie,
gdy na Dworzec Stradom przyjeŜdŜają praktycznie
dwa pociągi całoroczne, którymi przyjeŜdŜa znacząca ilość pasaŜerów, potrzeba utrzymywać pętlę
pod dworcem, czy wystarczą linie przejeŜdŜające
koło niego, czyli 23 i 69. Coraz częściej w gronie
miłośników mówi się o likwidacji 36, a pozyskany
autobus miałby uzupełnić 31, które nie dojeŜdŜałoby jednak do Grabówki, a do Kiedrzyna zapewniając dogodne połączenie ulicy Szajnowicza nie tylko
z Placem Biegańskiego, ale z Placem Daszyńskiego i Zawodziem. Czas pokaŜe, jakie kroki podejmie
Zarząd MPK, który obecnie twierdzi, Ŝe do końca
roku zmian nie będzie. Kosmetyczną zmianę miała
mieć linia 35, przenosząc się z pętli na ul. Hallera
pod budynek Gazowni, ale z powodu opóźnienia
prac z budową nowej pętli kończy trasę na Hallera,
mając jednak juŜ nowe napisy na wyświetlaczu:
»GAZOWNIA« (linia obsługiwana jest wyłącznie taborem niskopodłogowym z elektronicznymi wyświetlaczami). Autobusy linii 29, mając wydłuŜoną trasę
do Grabówki, zajeŜdŜają pod Szpital Wojewódzki
na Parkitce w kursach w obydwie strony. Mimo Ŝe
na przystankach są po dwa rozkłady, kierowcy nie
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sprzedaje Bremen
konduktor w 144,
wagonie: N-167,
3 zł (norm.), 4N-216,
2 zł (dzieci 4N1+4ND1
do lat 10), 293’’+343
dzieci do lat
4 bezpłatnie
05.07.–31.08. 11:00–18:00 według tary- K-403,
w soboty,
co 30 min. fy ZTM
K-445,
niedziele i
N1-607,
święta
N3-674

podległości – pl. śołnierza Polskiego – Matejki –
Malczewskiego – Parkowa – Dubois – Firlika –
Hutnicza – Lubeckiego – Ludowa.
Jarosław Girstun

ś w i a t a
zawsze pamiętają o zmianie dodatkowych tabliczek
informujących o kierunku kursu.
Janusz Karlikowski, Jakub Lubaszewski

Gorzów Wielkopolski
Tabor
T 21.06. na gorzowskie tory wyjechał wagon typu
6EGTW-264 (eks-Kassel nr 362). Na pierwsze kursy czekają jeszcze wagon 265 (eks-Kassel 358) i
266 (eks-Kassel 364). Mamy nadzieję, iŜ owe wagony pojawią się na liniach w lipcu.
Linie
! Od dnia 21.06. MZK wprowadziło letnie rozkłady na większości gorzowskich linii.
A Jest juŜ znany termin wprowadzenia nowej linii
autobusowej 132. Pierwsi pasaŜerowie pojadą nią
05.07. Linia będzie kursować w godzinach 10:20–
18:00 z częstotliwością co godzinę.
T 13.06. z powodu przemarszu 10. Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Tanecznych Dzieci i
MłodzieŜy Szkolnej zostało wyłączone napięcie w
trakcji tramwajowej. Przerwa trwała od godziny
15:30 do 16:00. Na ten czas nie została uruchomiona autobusowa komunikacja zastępcza.
Paweł Kamyszek

Karlsruhe
Tabor
A Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Karlsruhe w
Niemczech sprzedały do Mińska 7 wagonów serii
DWM GT8, budowanych na licencji firmy Düwag/Düsseldorf (nr 178, 179, 180, 183, 185, 190,
192).
Filip Kuncewicz

Legnica
Tabor
A Na przełomie czerwca i lipca do miasta przybyli
pierwsi tutejsi reprezentanci gatunku midibusów w
postaci 3 Solarisów U10. Urbinetta pomalowane są
w charakterystyczne dla Legnicy biało-niebieskie
kolory, posiadają pomarańczowe, diodowe wyświetlacze firmy R&G. Niestety, w przeciwieństwie do
swych braci z warszawskiego Mobilisu mają uchylne okna. Nowe nabytki otrzymały numery 301–303.
Marek Drewniak

Lublin
Tabor
A Ze względów oszczędnościowych w wakacje

wszystkie Neoplany N4020 (28 szt.) i jedyny Solaris
U15, naleŜące do MPK, będą kursować tylko w
weekendy.
Tr Na hali napraw bieŜących stoją Jelcze 761 i
764. RoznegliŜowane – ze zdjętymi blachami i zdekompletowanym wnętrzem – z niepokojem oczekują na swe dalsze losy.
Linie
A Od 30.06. MPK uruchomiło nową linię autobusową 2. Jeden minibus Kapena Urbanino z częstotliwością 30-minutową kursuje po trasie Willowa –
Wyrwasa – aleja Sikorskiego – Popiełuszki – aleja
Długosza – Aleje Racławickie – aleja Sikorskiego –
Wyrwasa – Willowa.
Rozmaitości
! Dzień 26.06. moŜna z pewnością nazwać
Dniem śałoby dla PasaŜerów MPK. Tego dnia radni
podjęli uchwałę, w której Rada Miasta zrzeka się
prawa do decydowania o cenach biletów, oddając
je praktycznie w ręce MPK. Przedsiębiorstwo, w
zamian za wprowadzenie nowych cen biletów, nie
będzie mogło liczyć w przyszłości na dofinansowane z budŜetu miasta. Projekt nowego cennika opisaliśmy w poprzednim „Przystanku”. Po likwidacji
biletów na wszystkie linie, MPK chce negocjować z
grupami pasaŜerów o ich ponownym wprowadzeniu. Tym samym o zarządzie transportu z prawdziwego zdarzenia, unowocześnieniu układu komunikacyjnego i ucywilizowaniu komunikacji miejskiej w
mieście pasaŜerowie mogą zapomnieć. Przynajmniej do następnych wyborów.
Tr 04.07. prezes MPK urządził obchody 50-lecia
trolejbusów w Lublinie. Z punktu widzenia miłośniczego pragniemy pogratulować, gdyŜ pierwsze trolejbusy w rzeczywistości wyjechały 21 lipca 1953
roku. No cóŜ, utwierdza nas to juŜ w przekonaniu,
Ŝe w MPK wszystko jest moŜliwe. Ale gwiazdą dnia
nie była konferencja zorganizowana z tej okazji czy
teŜ rozdanie nagród, lecz poczciwy ZIU9 numer 730
(eks-725), który w przeciągu niespełna 2 lat został
przebudowany na bar. Pojazd w zasadzie został
całkowicie zmodernizowany i wyposaŜony w takie
urządzenia jak WC czy teŜ kran do piwa. Jedynym
plusem całej modernizacji jest przywrócona podwójna tylna szyba, lecz o świetliku na tylny film
nikt nie pamiętał... W szale „ulepszania” posunięto
się do montaŜu duŜych świateł tylnych od jelcza czy
teŜ drzwi harmonijkowych od ikarusa. Efekt końcowy dla miłośnika mizerny, zaś dla miłośnika złotego
trunku – cudowny.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
trolejbusy
751 Franke
Kodmos
na starym
podkładzie
759 Franke
podkład
Łukasz Piotrowski, Rafał Tarnawski,
Maciej Zyśko

Olkusz
Tabor
A W numerze 34 „Przystanku” podano, Ŝe Ikarus
260 o numerze 18 w Częstochowie miał numer 209.
Przepraszamy za pomyłkę – autobus ten miał u poprzedniego właściciela numer 207.
Rozmaitości
A Ciekawa forma promocji komunikacji miejskiej
zagościła do autobusów kursujących na zlecenie
miejscowego związku komunalnego. Z inicjatywy
lokalnego desantu firmy McDonald’s klienci komu-

nikacji miejskiej, nabywszy uprzednio produkty
rozmaite w kwocie 6,30 zł, otrzymują dodatkowo
mały napój Coca-Cola czy podobny. Aby skorzystać
z promocji, trzeba oddać cztery skasowane bilety
jednorazowe bądź okazać bilet okresowy. O promocji informują plakaty rozwieszone w autobusach.
Bartosz Mazur

Opole
Linie
A Od 01.07. remont niewielkiego fragmentu ulicy
śeromskiego (od Kośnego do Grunwaldzkiej) spowodował spore zamieszanie w organizacji ruchu
samochodowego i zarazem komunikacji miejskiej.
W kierunku od ul. Ozimskiej objazd zorganizowano
analogicznie jak przy okazji festiwalu [por. „Przystanek” nr 36 – przyp. red.], czyli ulicami Katowicką
i Grunwaldzką. Trasę tę zaliczają 1, 2, 3, 6, 10, 11,
12, 13, 15, 16, 17, 21, A i N. Ciekawostką jest to,
Ŝe 10 zatacza śliczne kółeczko – z Ozimskiej,
zgodnie ze swoją trasą, skręca w lewo w Katowicką, następnie ulicami 3 Maja i Kołłątaja ponownie
dojeŜdŜa do Ozimskiej i jadąc z przeciwnego niŜ
poprzednio kierunku, osiąga ponownie skrzyŜowanie z Katowicką. W kierunku do Ozimskiej objazd
odbywa się zachodnią i południową stroną placu
Kopernika, nie powodując większych komplikacji.
Niestety, trasy objazdowe w godzinach szczytu są
mocno zakorkowane, co fatalnie odbija się na punktualności miejskich autobusów. A juŜ wkrótce będzie jeszcze gorzej. Szczegóły w kolejnych numerach „Przystanku”.
Marek Drewniak

Piła
Tabor
A Wiele znaków wskazuje na to, Ŝe MZK planuje
zakup nowiusieńkich autobusów (najprawdopodobniej w liczbie nie większej niŜ 4), a znakami tymi są:
- kasacja kolejnego Jelcza – PR110-291, który był
przeznaczony na obsługę linii podmiejskiej Piła –
Ujście. Tym samym w pilskim MZK pozostało juŜ
tylko 6 peerek (nie licząc tych po wizycie w
KZNS), a zasadą MZK jest kasowanie autobusu
tylko wtedy, gdy w jego miejsce przyjdzie nowy;
- po pilskich ulicach „teścił się” Solaris Urbino 10 w
kolorze jasnoniebieskim. Być moŜe MZK skusiło
się właśnie na tego typu pojazd. Autobus ten
zwiedzał Piłę głównie na linii 5.
Magazyn 995
18.06. Poza ogólnymi utrudnieniami w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej w BoŜe Ciało, nie
lada utrudnienie sprawił policjant kierowcy Jelcza
M121MB-335 na linii 12, kierując go z zamkniętego
na czas przejścia wiernych skrzyŜowania alei Wyzwolenia z ul. Śniadeckich na wąskie, a biorąc pod
uwagę nieprawidłowo zaparkowane pojazdy bardzo
wąskie, uliczki osiedlowe. Mało tego! Uliczki te prowadzą donikąd... Biedny kierowca po kilku minutach błądzenia zmuszony był do cofania 12metrowym olbrzymem miedzy samochodami i wysokimi krawęŜnikami. Na szczęście udało mu się o
nic nie otrzeć. A policjantowi naleŜą się wielkie
brawa za spowodowanie kilkunastominutowego
opóźnienia 12, którego w sposób bardzo prosty
moŜna było uniknąć, kierując wóz ul. Śniadeckich
na południową cześć alei Wyzwolenia. Autobus
opuściłby co prawda 2 przystanki, ale czekający na
12 na tych przystankach przecieŜ wiedzieli, Ŝe autobus nie przedrze się przez licznych wiernych idących ulicą.
Rozmaitości
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! Decyzją Rady Miejskiej nie wzrosną ceny biletów okresowych w MZK. Więcej informacji w kolejnych numerach.
Marcin Lampart

Płock
Linie
A Od 23.06. do 13.07. w wyniku remontu węzła
PEC i nawierzchni ulicy, zamknięto dla ruchu ulicę
Bielską od skrzyŜowania z ulicą Tysiąclecia do
Gwardii Ludowej. Dla autobusów linii: 1, 3, 4, 6, 7,
15, 21, 23, 24, 100 i 101 wyznaczono objazd ulicami: Tysiąclecia, Przemysłową, Gwardii Ludowej. Od
8 do 10.07. zamknięto równieŜ skrzyŜowanie Bielska/Tysiąclecia, w wyniku czego autobusy linii: 2,
16, 19, 22, jechały ulicami: Jachowicza, Kobylińskiego i Łukasiewicza. Autobusy linii: 1, 3, 4, 6, 7,
15, 24, 100, 101 skręcały z ulicy Jachowicza w
Obrońców Westerplatte. Na te trzy dni wyjątkowo
udostępniono autobusom przejazd ulicą Bielską.
Trasa linii 5 wiodła bez zmian z Dworca KM do ulicy
Mickiewicza i dalej autobus wracał do punktu startowego (ulicą Obrońców Westerplatte do Dworca
KM robiąc ciekawą pętelkę), a dalej jechał trasą objazdu. Podobnie teŜ autobusy linii 32 skręcały z
Mickiewicza w Obrońców Westerplatte. Autobusy
linii 3 i 24 wyjeŜdŜając z Obrońców Westerplatte w
Jachowicza skręcały w prawo i zawracały na skrzyŜowaniu z Bielską, by podjechać na przystanek
przy Petropolu. W czasie, w którym obowiązywały
objazdy (szczególnie 8–10.07.) całe Śródmieście
zostało powaŜnie sparaliŜowane potwornymi korkami, w których utykały spóźniające się autobusy
wielu linii, nawet tych nie jeŜdŜących objazdami.
Rozmaitości
! Od 01.07. kontrolę biletów w pojazdach komunikacji miejskiej w Płocku przeprowadza nowa, wyłoniona w przetargu firma CSG z Wrocławia – za
dotychczasową firmę Arsen. Jednocześnie zmieniły
się zasady rozliczania komunikacji z firmą kontrolującą bilety. Teraz komunikacja będzie partycypować
w części uzyskanego dochodu przez firmę kontrolującą (do tej pory cały zysk był dla kontrolujących).
CSG zaoferował oddanie 13% zysku (Arsen tylko
7%), kontrolę będzie prowadzić przynajmniej 40
pracowników, wykonując miesięcznie 5,8 tys. kontroli.
A Od początku lipca w autobusach pojawili się
„opiekunowie autobusów”, czuwający nad bezpieczeństwem podróŜnych oraz nad pracą kierowcy i
kontrolerów biletów, na których były dotychczas
liczne skargi. Na razie opiekunami są pracownicy
KM-u, którzy czasami ujawniają się, zakładając odpowiedni strój, a czasami nie. Próba ta ma dać odpowiedź na pytanie, czy zostaną zatrudnieni tacy
straŜnicy na stałe.
Marcin Gierzyński

Poznań
Tabor
A Powiększenie stanu posiadania zajezdni A3
Kacza o 10 eks-testowych MAN-ów z podpoznańskiej fabryki zaowocowało przeniesieniami i kasacjami autobusów. Skasowano dwa Jelcze M11 o
numerach 1127 i 1729 oraz ikarusy serii 260 – 1157
i 1162. Na A1 Pustą przeniesiono póki co Ikarusy
280 o numerach 1171 i 1173. Ochrzczono je tam
odpowiednio 1504 i 1505.
T 01.07. na 8/8 objawił się GT8-684, pierwszy
helmut z tegorocznej dostawy.
Linie
A Od 05.07. linię 78 w weekendy obsługuje znów
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zajezdnia A1 Pusta.
A Military and Air Show (Piknik Lotniczy) w
dniach 5 i 06.07. na poznańskim lotnisku Ławica
miał ściągnąć tłumy widzów. Jednak nie dopisała
pogoda, skutkiem czego frekwencja nie była aŜ tak
wysoka, jak się spodziewano. Mimo to MPK
wzmocniło trzema brygadami (Ikarusy 280 z zajezdni Warszawska) uruchomienie linii 59, co zapewniło jej kursowanie co około 15 minut. Ponadto
uruchomiło linię 61BIS w relacji Ogrody – Smochowice, zapewniającą dobry dojazd z drugiej strony
lotniska. 61BIS obsługiwały dwa Ikarusy 280.70 z
Kaczej. Wielu ludzi korzystało teŜ z linii 78 mającej
pętlę przy lotnisku Ławica.
A Pierwszy dzień lipca przyniósł koniec trwającego ponad dwa lata garaŜowania szutrówki na Piątkowskiej. Na jej dotychczasowym miejscu stacjonować będzie wagon rezerwowy.
A 16.06., po dłuŜszej przerwie, do słuŜby powrócił GT6-606. Objawił się na mieście z nowym pantografem i w gustownym, granatowym podkładzie
pod reklamę.
Magazyn 995
01.07. O godzinie 16:32 Fiat Brava jadąc ul. Starołęcką w kierunku ronda Starołęka, podczas przejeŜdŜania przez torowisko tramwajowe, wpakował
się wprost pod jadącą w tym samym kierunku tatrę
nr 406 (12/8). Bombnięty wyrŜnął w jeszcze jednego Fiata Bravę, a następnie wpadł na wydzielone
torowisko, blokując ruch bimb w przeciwnym kierunku. Vozidlo z wgniecionym i przytartym lewym
bokiem, uszkodzonym przednim zderzakiem, ewakuowało się do zajezdni. Z pierwszego fiata, którego wyciągnął MPK-owski Star, nie zostało praktycznie nic. W 18-minutowym wstrzymaniu utknęło
8 tramwajów.
02.07. Na przejściu dla pieszych przy skrzyŜowaniu ulic Gajowej i Bukowskiej MAN nr 1018 (63/2)
przed południem potrącił siedemnastolatka. Rannego młodzieńca pogotowie odwiozło do szpitala. Policja zaś przez godzinę musiała kierować ruchem.
Autobusem (z rozbitą prawą szybą czołową i
uszkodzonym podszybiem) zjechał do zajezdni Kacza inny kierowca.
04.07. O godzinie 2:40 na ul. Reymonta wykoleiła
się druga oś szlifierki torowej 2070 ciągniętej przez
pług nr 2034. Interweniował Krupp, zaś śmieszny
skład o godzinie 3:07 poturlał się do zajezdni Gajowa.
06.07. W związku z wymarszem spod Katedry
pielgrzymki na Jasną Górę, miały miejsce przejściowe zamknięcia ulic i, oczywiście, przerwy w kursowaniu autobusów i tramwajów. W godzinach
9:30–9:44 niemoŜliwy był przejazd w obu kierunkach ul. Wyszyńskiego; od 9:40 do 9:52 nie mogły
wyjeŜdŜać autobusy z dworca na Śródce; natomiast
od godziny 10:05 przez kwadrans całkowicie zablokowane było rondo Rataje.
06.07. Przed południem policja zamknęła dla ruchu północną jezdnię al. Wielkopolskiej, gdyŜ zapadły się zalane krawęŜniki w miejscu robót gazowych. MPK skierowało autobusy linii 60 i 78 trasami
objazdowymi, a na nieczynnych przystankach rozwiesiło dla pasaŜerów stosowną informację.
06.07. Późnym wieczorem przy skrzyŜowaniu
Głogowska/Limanowskiego z kamienicy (sklep Chaty Polskiej) wypadł hak mocujący sieć trakcyjną.
Zaowocowało to zerwaniem linki odciągowej. Na
miejsce przybyli sieciowcy, którzy w ciągu godziny
umocowali ponownie hak. W tym czasie tramwaje
kursowały przez Reymonta, zaś Kaponierę z Górczynem łączyły 3 zatramwaje.
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08.07. Jeśli wykolejenie holendra, to tylko na pętli
Dębiec... Rankiem urwał się kloc hamulca szynowego przy czwartym wózku po prawej stronie w
wagonie nr 856 (9/6). Spowodowało to wyskoczenie
z szyn rzeczonego wózka oraz oberwanie skrzyni z
akumulatorami. Dodajmy, Ŝe stało się to w trakcie
podjeŜdŜania na przystanek początkowy ze środkowego toru. Do akcji przystąpił Krupp, który w ponad pół godziny uporał się z niegrzecznym tramwajem. Wykolejeńca do zajezdni Madalińskiego zepchnęła 2/1 (skład 146+147). Zajęcie znalazły 3 zatramwaje, zaś linie 2, 9 i 10 zawracały przez Madalinę.
10.07. O godzinie 9:30 na skrzyŜowaniu ulic 28
Czerwca oraz Hetmańskiej pękł drut jezdny i tym
samym zaczęło się całkiem pokaźne wstrzymanie.
Przez pierwsze 10 minut bimby od strony Dębca
jeździły w lewo do Głogowskiej, od Starołęki – do
Wierzbięcic, od Kolejowej – w lewo w 28 Czerwca,
a od Wierzbięcic – przez Madalinę w prawo do Głogowskiej. O 9:40 sieciowcy, celem dokonania naprawy, wyłączyli prąd i skrzyŜowanie stało się całkowicie nieprzejezdne. Wówczas uskuteczniono objazdy zakrojone na jeszcze szerszą skalę. 6 składów utknęło w miejscu zdarzenia. Na trasach rondo
Starołęka – rondo Przybyszewskiego oraz pętla
Dębiec – Pamiątkowa uwijało się 5 zatramwajów. O
godzinie 10:06 naprawa się zakończyła i przywrócono ruch.
10.07. Wieczorem przez 21 minut tramwaje nie
mogły przejechać ul. Podgórną, gdyŜ uniemoŜliwił
to zaparkowany przy torowisku mercedes.
14.07. W godzinach 7:09–7:26 znów wstrzymany
był ruch tramwajowy na ul. Podgórnej. Sprawcą
okazał się Ŝuraw budowlany pracujący na budowie
u zbiegu ul. Św. Marcin i Podgórnej, z którego zerwała się stalowa linka i zawisła na sieci trakcyjnej.
Na miejsce przybyło pogotowie techniczne MPK.
14.07. Ruszający z przystanku przy ul. Grunwaldzkiej (nr 332) ekolog nr 1624 (T/7) zahaczył
swoim ślicznym tyłeczkiem o lampę uliczną. W
związku z tym uszkodziła się w nim tylna ściana po
prawej stronie. Obolały udał się do zajezdni. Latarnia okazała się być znacznie wytrzymalszą.
Rozmaitości
A T Remont Grunwaldzkiej postępuje. Na zdecydowanej większości odcinka zdjęto stare torowisko,
na pierwszych – patrząc od ronda Przybyszewskiego – metrach trasy układane są juŜ nowe tory. Na
reszcie odcinka stopień zaawansowania prac jest
róŜny – od wywozu starego tłucznia, poprzez układanie geowłókniny i usypywania nowego podtorza,
do układania strunobetonowych podkładów.
T Na skutek wspólnej akcji „Gazety Wyborczej”,
poznańskiego MPK i Klubu Miłośników Pojazdów
Szynowych właściciel działki w podpoznańskim Suchym Lesie dokonał pewnego wyboru. Chodziło
bowiem o wybór miasta, do którego trafi jego tramwaj – przedwojenny eks-szczeciński Wismar, słuŜący od pewnego czasu w jego ogrodzie jako altana. Wybrał poznańskie MPK, które w zamian za
zabytkowy wóz zaoferowało mały pawilon. Tak więc
witamy „nowy” zabytek!
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
autobusy
240+239 Ascorutical barwy MPK 306+307 Vaillant
Vaillant
odnowa
606 InfoCOM niebieski
podkład
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tramwaje
1077 barwy MPK
1078 barwy MPK
1408 barwy MPK Big Star
1504 barwy MPK barwy MPK
1505 barwy MPK barwy MPK

nowy pojazd
nowy pojazd
naklejana
ex-1171
ex-1173

Adam Białas, Bartosz Kaj, Adam Konieczka,
Grzegorz Narkiewicz, Łukasz Nowicki,
Maciej Rudzki

Puławy
Linie
A Na okres wakacji MZK Puławy zawiesiło kursowanie linii 19. Ponadto ograniczono kursy siódemki, która stała się linią szczytową.
Rozmaitości
A Od 01.07. do 31.08. MZK wprowadziło promocyjną cenę biletu za przejazd linią 12 na trasie Puławy – Kazimierz Dolny, wynoszącą 2,50 zł (wcześniej 3 zł). Bilety są do nabycia w pojeździe.
Rafał Tarnawski

Radlin
Linie
A Z dniem 14.07. zmienił się rozkład jazdy linii
216. Poza zmianami godzin odjazdów skreślono
kursy wariantowe przez GłoŜyny i Reden. W związku z tym z obsługi linii wyłączone zostały przystanki: GłoŜyny Piekarnia, GłoŜyny SkrzyŜowanie, Radlin SkrzyŜowanie Granica, Reden Górka, Reden,
Reden Sokolnia, Biertułtowy SkrzyŜowanie I.
A RównieŜ z dniem 14.07. zmieniła się trasa kursów linii 201 w kierunku Pszowa: autobusy kursują
ul. Rybnicką, Mariacką do przystanku Biertułtowy
SkrzyŜowanie i obsługują przystanki Obszary Wiadukt oraz Radlin Boisko. W kursach powrotnych w
kierunku Wodzisławia trasa pozostała bez zmian.
Wojciech T. MęŜyk

Radom
Tabor
A Od 27.06. do 09.07. mieszkańcy Radomia mogli przejechać się Mercedesem Conecto O345. W
celach testowych sprowadziło go MPK. Po Radomiu jeździł z logo MPK i numerem bocznym 1000.
Na testach oczywiście się skończy, bo MPK nie ma
pieniędzy na zakup nowych wozów o tej wielkości i
pojemności. Chce jednak kupić pięć minibusów (o
pojemności 30–50 pasaŜerów). Ogłoszenie o przetargu juŜ się ukazało, a na oferty MPK czeka do połowy sierpnia.
A W numerze 38. „Przystanku” ukazała się notka
o przywracaniu barw firmowych na autobusach
MPK. Zawarta w niej była takŜe informacja o ramkach do umieszczania plansz reklamowych, zamocowanych na niektórych z MPK-owskich pojazdów.
Błędnie podano, Ŝe ramki takie są takŜe na ikarusie
796. W rzeczywistości ramek takich na tym autobusie nie ma. Są one tylko i wyłącznie na neoplanach
o numerach 801– 811. Za błąd wszystkich Czytelników uprzejmie przepraszamy.
Linie
A W tym roku MZDiK dość wcześnie rozpoczął
sezon letni. JuŜ 14.06. zmieniły się rozkłady linii C i
J, kursujących w kierunku zalewów w Domaniowie i
Siczkach. Na linii C lekko skorygowane zostały kursy poranne w dni powszednie. W dni wolne od pracy kursy z pętli Radom/Dw. l. podm. o godzinach
9:00, 11:00, 12:55, 14:45, 16:41 i 18:50 są wykonywane do pętli Domaniów/Zalew (C nie jedzie do
swojej stałej pętli przy Urzędzie Gminy). Znad za-

lewu autobusy odjeŜdŜają w godzinach 10:03,
12:00, 13:51, 15:45, 17:42 i 19:50. Na wydłuŜonej
trasie linii C obowiązują trzy strefy taryfowe (przystankiem granicznym trzeciej strefy jest Przytyk/Rynek), więc bilet normalny kosztuje 4,50 PLN.
Na linii J zwiększyła się częstotliwość kursowania w
dni powszednie w międzyszczycie (do 40 minut)
oraz w dni wolne od pracy w godzinach 10–20 (do
39 minut). Zmiany na liniach C i J obowiązują do
05.09.
A TakŜe 14.06. MPK uruchomiło swoją własną linię do Domaniowa. Linia jest poza strukturami
MZDiK-u, więc nie obowiązują na niej miejskie bilety. KaŜdy, kto chce skorzystać z przejazdu tą linią,
musi kupić bilet za 4 złote bezpośrednio u kierowcy.
ZniŜek nie ma. Trasa linii jest następująca: Sycyńska, Wierzbicka, Wjazdowa, Gajowa, Południowa,
Jana Pawła II, aleja Grzecznarowskiego, Dowkonta,
Poniatowskiego, plac Dworcowy, Beliny-PraŜmowskiego, 25 Czerwca, Kelles-Krauza, Wernera, Szarych Szeregów, Wernera, Mireckiego, Okulickiego,
Kielecka, Wolanowska, Ślepowron, Sławno, Kacprowice, Kowalanka, Wolanów, Strzałków, Wawrzyszów, Rogowa, Konary, Domaniów. MPK postanowiło, Ŝe będzie to linia pospieszna, więc na trasie
jest tylko pięć przystanków: Osiedle Południe (stanowisko linii 7), Jana Pawła II/Sandomierska (przy
kładce), Dworzec PKP (w przeciwnym kierunku Poniatowskiego/Dworzec PKP – przystanki linii 7), Radom/Dw. l. podm. (stanowisko linii D) oraz Domaniów/Zalew (pętla linii C). Z pętli Osiedle Południe
autobus odjeŜdŜa o godzinach 9:00, 11:00, 13:00,
17:00 i 19:00, a z pętli Domaniów/Zalew o godzinach 10:00, 12:00, 16:00, 18:00 i 20:00. Uwagę
zwraca dwugodzinna przerwa (przyjazd przed godziną 14, odjazd o 16:00), którą kierowca spędza
na pętli przy zalewie. Przy ładnej pogodzie, to całkiem miłe. Linię obsługują Jelcze 120M. Frekwencja
na początku była raczej mizerna, ale od niedawna
MPK reklamuje swoją nową linię za pomocą ogłoszeń naklejonych w kaŜdym autobusie. Jest więc
szansa, Ŝe zapełnienie wzrośnie. Skorzystają z niej
pewnie ci plaŜowicze, którzy nie mają zniŜek (róŜnica 50 groszy w jedną stronę), a takŜe ci, którzy mają daleko do Dworca Linii Podmiejskich, czyli np.
mieszkańcy osiedla Południe i Ustronia, przez które
linia przejeŜdŜa.
A 20.06. (piątek po BoŜym Ciele) autobusy na
wszystkich liniach miejskich i podmiejskich kursowały według powszednich rozkładów jazdy bez dodatkowych ograniczeń.
A Kolejne cięcia wakacyjne nastąpiły 21.06. Tego
dnia MZDiK zmienił rozkłady jazdy linii 2, 3, 5, 8,
11, 13, 14, 15, 17 i 23. Przez całe wakacje (dokładnie do 22.08.) w dni powszednie autobusy tych linii
w godzinach 5–8 kursują co 20 minut, w godzinach
8–13 co 30 minut, w godzinach 13–16:30 co 20 minut, w godzinach 16:30–21 co 30 minut, a po godzinie 21 co 40 minut. Autobusy linii podmiejskiej F
w dni powszednie pojawiają się na przystankach co
60 minut. Jakby tego było mało, to na liniach 6, 26,
A i B zawieszono kursy oznaczone na rozkładach
jazdy literą »W« (jako nie wykonywane w okresie
wakacji), ale w zamian na linii 6 wykonywane są
kursy oznaczone literą »X« (jako wykonywane tylko
w okresie wakacji).
A 25.06., jak co roku, przy pomniku Czerwca 76
odbyły się uroczystości rocznicowe związane z robotniczym protestem (msza, manifestacja, składanie kwiatów). Pomnik znajduje się przy skrzyŜowaniu ulic 25 Czerwca i śeromskiego, więc uroczystości spowodowały kilkugodzinne wyłączenie tego

fragmentu ulic z ruchu. Przez skrzyŜowanie przejeŜdŜają autobusy kilku linii, które w godzinach
16:30–20:00 skierowane zostały na następujące
trasy objazdowe:
- linie 1, 5 i 10: śeromskiego, Czachowskiego, Beliny-PraŜmowskiego, 25 Czerwca, Sienkiewicza;
- linia 3: świrki i Wigury, Struga, Zbrowskiego, śeromskiego, Czachowskiego, Beliny-PraŜmowskiego, 25 Czerwca, Sienkiewicza;
- linia 4: Kelles-Krauza, 25 Czerwca, Struga,
Zbrowskiego, śeromskiego, Lubelska, Średnia (w
przeciwnym kierunku: Słowackiego, Górna, Kaszubska), Zagłoby;
- linie 6 i 13: świrki i Wigury, Struga, Zbrowskiego,
śeromskiego, Czachowskiego, Beliny-PraŜmowskiego;
- linia 18: Struga, Zbrowskiego, śeromskiego, Czachowskiego, Beliny-PraŜmowskiego;
- linia 24: świrki i Wigury, Struga, Zbrowskiego, śeromskiego;
- linia B: Kelles-Krauza, 25 Czerwca, Struga,
Zbrowskiego, śeromskiego, Lubelska, Średnia (w
przeciwnym kierunku: Górna, Kaszubska), Słowackiego.
Obowiązywały wszystkie stałe przystanki oraz przystanki okresowe Zbrowskiego/śeromskiego (w kierunku wiaduktu dla linii 4 i 24) i Czachowskiego/śeromskiego (w kierunku dworca PKS dla linii 1,
3, 5, 6, 10, 13 i 18). Dla linii B obowiązywały tylko
przystanki: Kelles-Krauza/25 Czerwca, Zbrowskiego/Most, Zbrowskiego/śeromskiego i Górna/Słowackiego.
A 28.06. nastąpiła ostatnia część rzezi wakacyjnej. Od tego dnia autobusy linii 1 i 4 w dni powszednie w godzinach 5–8 kursują co 20 minut, w godzinach 8–13 co 30 minut, w godzinach 13–16:30
co 20 minut, w godzinach 16:30–21 co 30 minut, a
po godzinie 21 co 40 minut. Autobusy dwóch głównych linii 7 i 9 w dni powszednie w godzinach 5–
6:30 kursują z częstotliwością co 20 minut, w godzinach 6:30–8 co 10 minut, w godzinach 8–13 co
15 minut, w godzinach 13–16:30 co 10 minut, w
godzinach 16:30–21 co 15 minut, a po godzinie 21
co 20 minut. Linia 9 w wakacyjne dni wolne od pracy została ponadto skrócona do pętli Os. Gołębiów
(szczytowe kursy do pętli Gołębiów/Zubrzyckiego I).
Zmiany obowiązują do 27.08.
A Tym razem nie z powodu wakacji, a z braku
porozumienia z wójtem gminy Gózd w sprawie finansowania komunikacji, MZDiK zmniejszył częstotliwość kursowania linii 27. Od 28.06. w dni powszednie w szczycie 27 pojawia się na przystankach średnio co 50 minut, a w pozostałych godzinach oraz w dni wolne od pracy średnio co 100 minut. Z identycznego powodu skróceniu uległa trasa
linii 26 na terenie gminy Zakrzew. RównieŜ od
28.06. autobusy nie docierają juŜ do pętli w Dąbrówce Nagórnej „W”. Autobusem miejskim mieszkańcy Dąbrówki cieszyli się przez mniej więcej rok.
W tym czasie do tej miejscowości docierało kilka
kursów w dni powszednie. Obecnie autobusy dojeŜdŜają tylko do pętli w Janiszewie. Skrócenie trasy pociągnęło za sobą takŜe likwidację przystanków: Janiszew (w kierunku Dąbrówki Nagórnej),
Klwatka Szlachecka, Dąbrówka Nagórna „Budy”,
Dąbrówka Nagórna I, Dąbrówka Nagórna oraz Dąbrówka Nagórna „W”.
Rozmaitości
! „Za poprzedniego ustroju” w Radomiu na osiedlu Obozisko była ulica, która nazywała się Gwardii
Ludowej. Po zmianach (ustroju i władzy) nazwa
przestała być słuszna, więc ulica otrzymała imię

PRZYSTANEK 14 (39)

Jacka Jerza, działacza opozycji. Po kilku latach
władza w mieście znów się zmieniła, a wraz z nią
ulica ponownie zmieniła nazwę na... tak! na Gwardii
Ludowej. W zeszłym roku znów były wybory samorządowe, co zaowocowało znów zmianą władzy.
Czy Czytelnicy juŜ domyślają się co będzie dalej?
Ulica znów zmieniła nazwę... Jednak po Ŝenujących
kłótniach na posiedzeniach Rady Miejskiej, czy zostawić Gwardię, czy przywrócić Jerza, wybrano wariant „neutralny”. Patronami ulicy została Rodzina
Winczewskich. Tu Wasz korespondent ze wstydem
przyznaje się do całkowitej niewiedzy, kim byli Winczewscy i czym się zasłuŜyli, poza tym Ŝe byli związani z Radomiem. Co uwaŜniejsi Czytelnicy zaczynają się juŜ pewnie zastanawiać, co to ma wspólnego z komunikacją miejską? OtóŜ jednak związek
taki jest. Ulicą Rodziny Winczewskich kursuje linia
11, a 21.06. zespół przystankowy Gwardii Ludowej/Malczewskiego został przemianowany na Rodziny Winczewskich.
Tomasz Szydłowski

Skierniewice
Rozmaitości
! Oficjalna strona Skierniewic wprowadziła nową
usługę – internetowy rozkład jazdy autobusów. Jak
zaznaczyli autorzy, jest to jedynie wersja testowa.
Rozkład ten zawiera parę powaŜnych błędów, m.in.
pominięto linię 7. Trzeba zaznaczyć, Ŝe zamieszczony rozkład jest nieaktualny, gdyŜ zamieszczono
starą wersję, obowiązującą od 25.11.2002 r. Miejmy
nadzieję, Ŝe juŜ wkrótce będziemy mogli korzystać
za pomocą internetu z aktualnego rozkładu. W kaŜdym bądź razie nie moŜna teraz kierować się właśnie tym rozkładem jako rzetelnym źródłem informacji. Wszystko moŜna zobaczyć pod adresem
http://www.skierniewice.net.pl/rozklad.html.
Witold Urbanowicz

Swarzędz
Linie
A Trwa remont wiaduktu nad torami kolejowymi w
ciągu ulicy Polnej. W związku z tym autobusy linii
S5 i S7 jeŜdŜą częściowo po trasie linii S4 – przez
przejazd kolejowy w ulicy Kościuszki. I grzęzną w
korkach...
Karol Cieśla

Szczecin
Tabor
T Na lato połączono jeŜdŜące dotąd samotnie
bulwy 789 i 790. Pozostałe solówki z zajezdni Pogodno odpoczywają.
Linie
! Z okazji Dni Morza od 04.07. (po godzinie 23)
do 07.07. rano linie 0, 6 i 506 omijały ul. Jana z
Kolna, kursując tradycyjnymi objazdami przez Matejki. W dniu 05.07. do godziny 3 wydłuŜono kursowanie niektórych brygad linii dziennych 3, 6, 7, 8,
56, 61, 75, 107, A, B i C. Przez weekend wzmocnione większymi autobusami były takŜe linie nocne
obsługiwane przez SPAK i SPPK.
A 29.06. był ostatnim, przynajmniej na razie,
dniem kursowania autobusowych linii turystycznych
50 i 100. Powód zawieszenia – oczywiście finansowy...
A 01.07. zlikwidowano przystanek Kościelna dla
linii 63. Autobusy linii 58 zatrzymują się przed wjazdem w ul. Kościelną razem z linią 102.
A 04.07. o godzinie 18 z powodu asfaltowania
zamknięto ul. Kolorowych Domów. Linie 65, 77, A,
511, 514, 515, 516 nie dojeŜdŜały do pętli Osiedle
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Bukowe, kończąc bieg na skrzyŜowaniu ul. Kolorowych Domów i ul. Chłopskiej. Z racji małych wymiarów skrzyŜowania na liniach A i 77 przegubowe volva
zostały z nielicznymi wyjątkami zastąpione ikarusami.
Na pozostałych liniach jeździły tylko krótkie pojazdy.
Z kolei linia 513 kursowała objazdem przez ul.
Pszenną. Remont miał się zakończyć po weekendzie, jednak prace się przedłuŜyły, co najmniej do
08.07., a ikarusy na A jeździły jeszcze 09.07.
A 12.07. otwarto drugą nitkę mostu Pionierów Miasta Szczecina prowadzącą do centrum. Pierwszy liniowy autobus wjechał na most o 12:49, a był nim
Volvo B10MA-2863 na linii 55. Nowym mostem, juŜ w
obie strony, kursują linie 54, 55, 65, 71, A, B, 710. Po
wakacjach dołączą do nich D i E. Wraz z otwarciem
mostu w kierunku centrum, na czas przebudowy części ul. Eskadrowej (około 5 dni), skierowano na niego
takŜe linie 73, 511, 514 i 515.
A 14.07. przywrócono poprzedni rozkład linii 58,
zakładający kursowanie takŜe w godzinach międzyszczytowych. Natomiast na linii 52 wprowadzono
dodatkowe kursy w dni powszednie.
A Przez kilka dni niepewny był los bezpłatnych linii
obsługiwanych przez PKS Gryfice. Firma ta zalegała
Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego z opłatami
za korzystanie z przystanków. ZDiTM wypowiedział
umowę, usunął z przystanków tabliczki z rozkładami i
zabronił zatrzymywania się tam „darmobusom”. PKS
jeździł nadal, ale niektóre autobusy nie zatrzymywały
się na wszystkich przystankach. Pojawiły się teŜ informacje o zawieszeniu od 05.07. linii 702. Nową
umowę podpisano 07.07. i wszystko wróciło do normy.
T Linia 1, w okresie letnim obsługiwana takŜe
przez zajezdnię Niemierzyn, długo opierała się desantowi helmutów. Dopiero pogarszająca się kondycja stodwójek spowodowała, Ŝe bezczynne w dni
powszednie wagony GT6 pojawiły się na jedynce.
Zaczęło się 03.07. od wagonu 512. Po kilku dniach
moŜna było spotkać na tej linii nawet trzy helmuty.
Dopiero po raz drugi pojawia się teŜ okazja do przejaŜdŜki tymi wagonami aŜ do pętli Głębokie.
Rozmaitości
A Białe tablice rejestracyjne w SPPK stają się coraz bardziej zaraźliwe. Ostatnio zaatakowały Ikarusy
280 o numerach 729, 741, 742 i 743. I ciekawostka:
na autobusie 742 z tyłu moŜna odczytać odciśniętą
na lakierze treść starej kwadratowej tablicy w części
nie przykrytej nową prostokątną.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
autobusy
1560 barwy zakł. MacCoffee tramwaje
778+777 Drobimex Drobimex nowa wersja
Jacek Kalicki, Magdalena Murawska,
Olaf Skrzymowski

Świerklaniec
Tabor
A W połowie czerwca PKM Świerklaniec ogłosił
przetarg na zakup dwóch fabrycznie nowych autobusów komunikacji miejskiej. Szczegóły nie są znane,
rozwiązanie przetargu ma nastąpić na początku
sierpnia.
Bartosz Mazur

Warszawa
Tabor
A Kolejne ciekawostki u nowych ajentów. W ITS-ie,
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począwszy od wozu nr A-411, rozpoczęto naklejanie
nad drzwiami Ŝółtych numerów taborowych, co w
dość znaczny sposób polepszyło ich czytelność. Za
to w mobilisowych solarisach A-316–A-323 pojawiły
się nowe felgi na przednich kołach. Znajdziemy na
nich tylko pięć wydłuŜonych otworów, zamiast okrągłych dziesięciu. Warto takŜe zauwaŜyć, Ŝe Urbinetto
nr A-317 wyjechał od razu na ulice z reklamą na tylnej klapie oraz lewej burcie. Ponadto w solarisach z
pierwszej dostawy szara wykładzina podłogi przy
drzwiach została wymieniona na Ŝółtą.
A Na początku lipca w T-13 Stalowa poŜegnaliśmy
pierwszego automata. Chodzi mianowicie o Ikarusa
280.26 nr 3151 złoŜonego w 1993 roku w warsztatach T-4. Razem z nim Ŝegnamy przegubki o numerach 2406 oraz 3126. Po więcej informacji zapraszamy na strony „Przegubowca”: http://www.
przegubowiec.com/.
T W zeszłym tygodniu pewną nadgorliwością wykazali się mokotowscy lakiernicy. Przy okazji malowania składu 105Nm 1464+1463 pomalowali oni na
Ŝółto takŜe... pomalowane juŜ fabrycznie proszkowo
poręcze. Niestety, efekt nie jest porywający – olejna
farba wyraźnie rozpuściła pierwotną warstwę pokrycia poręczy. Powstała tam klejąca się do wszystkiego brudna, Ŝółta maź.
T W Ŝoliborskim wagonie 13N-796 (ze składu
796+797) ostatnimi czasy wymieniono większość
podsufitek oraz poręczy z aluminiowych na malowane proszkowo (w kolorze białym). Zresztą więcej wagonów 13N ma wymienione poręcze na te pomalowane proszkowo – są to m.in. wozy: 193, 307, 329,
468.
T Mokotowski wagon 105Na-1373 (ze składu
1374+1373) w ostatnich tygodniach dorobił się na
szybach, jak jego kolega ze składu, folii koloru niebieskiego (skład ten reklamuje folie i jego szyby są
nimi pozaklejane). Dotychczas wagon ten miał folie
koloru zielonego.
T Co prawda, nie jest to informacja „pierwszej
świeŜości”, ale pragniemy podzielić się nią z Czytelnikami. Proces wymiany gniazd w wolskich wozach
105N2k został znacznie spowolniony, bowiem od
drugiej połowy lutego, gdy zajezdnia R-1 załoŜyła
nowe gniazda Aviotech w składzie 2044+2045, niewiele się zmieniło. Jedynie w marcu takowe gniazda
dostały wagony 2046+2047. Z tego co nam wiadomo, kolejne składy (tzn. 2048+2049 i następne) jeŜdŜą wciąŜ ze zwykłymi gniazdami wielokrotnego sterowania.
T Od początku lipca zmieniła się obsada brygadowa poszczególnych linii (w Ŝycie weszły rozkłady wakacyjne). W ten oto sposób zajezdnia R-4 śoliborz
straciła swoja jedyną siódmą brygadę na linii 26, którą bardzo często obsługiwał skład 13N. Jak mówi
przysłowie, nie ma tego złego, co by na dobre nie
wyszło, poniewaŜ w zamian R-4 dostało 4/26, na którym dalej w spokoju hasają sobie wagony 13N!
T W dniach 1 i 02.07. po mieście kursował w charakterze nauki jazdy zabytkowy wagon N3-674.
T W ostatnim czasie nastąpił prawdziwy „wysyp”
Ŝoliborskich składów 13N na linii 23. Wszystkie zagościły na niej w popołudniowej zmianie B i połowa z
nich była w barwach zakładowych. I tak dnia 30.06.
na brygadzie 5 zagościł skład 13N 796+797. Dwa dni
później na linii 23 były aŜ dwa parówkowe składy:
brygadę 4 okupował 473+291, natomiast na jedynym
Ŝoliborskim 06 dodatku (od lipca R-4 ma jeden na tej
linii) hasał sobie reklamowy 692+691. 03.07. na 1/23
kursował 793+792. Za to cztery dni później na jednej
z brygad widziano skład 13N 688+689. Ostatnim zaobserwowanym był, jak na razie, 140+208 obsługują-
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cy 10.07. brygadę czwartą tej linii.
T Do naprawy sporadycznej wciągnięto ostatnio
dwa wagony. Są to: Ŝoliborski 13N-526 (ze składu
526+647), w którym spaleniu uległ kanał kablowy i
cała aparatura elektryczna (nadaje się do wymiany),
oraz mokotowski 105Nm-1467 (ze składu
1468+1467), w którym przez nieszczelny dach lała
się woda deszczowa.
T W połowie kwietnia praski wagon 105Na-1307
(ze składu 1308+1307) dostał na R-2 tylne wyjście
bezpieczeństwa (przed skosem), bowiem jakieś łobuzy stłukły mu je kamieniem. Cieszy więc, Ŝe zajezdnia praska wykazała się i wstawiła WB, poniewaŜ
przez wiele lat wóz ten posiadał w tym miejscu zwykłe okno z lufcikami (obydwa fabryczne WB stracił
bardzo dawno temu).
T Nie potwierdziły się informacje, Ŝe Ŝoliborski wagon 13N-492 (ze składu 540’’+492) otrzymał pantograf dwuramienny. Po kilku dniach postoju w zajezdni
otrzymał bowiem nowy odbierak tego samego typu,
co poprzednio, czyli połówkowy OTK-2.
T TakŜe praski wóz 105Nf-1416 (ze składu
1416+1415) pojawił się ostatnio ze świeŜym odbierakiem jednoramiennym. Wcześniej posiadał on zwykły
pantograf OTK-1 ściągany sznurkiem.
Linie
A Przy okazji opisanych prac torowych na ul. Grochowskiej w rejonie ronda Wiatraczna i zamknięcia
dla ruchu przejazdu przez torowisko w rejonie ww.
ronda od dnia 27.06. od godziny 22 do dnia 30.06. do
godziny 4 autobusy linii 188 i 523, jadące w kierunku
pętli Olszynka, przejeŜdŜały przez specjalnie przygotowaną zawrotkę przez torowisko na ul. Grochowskiej (około 100m za zamkniętym zjazdem z ronda).
Trasa w kierunku przeciwnym pozostała bez zmian.
Więcej ciekawostek w dziale „Rozmaitości”.
A Roboty drogowe na ul. Partyzantów w Łomiankach spowodowały, Ŝe od dnia 27.06. do 30.06. autobusy linii 701 kursowały w obu kierunkach objazdem przebiegającym ulicami: Kampinoską i Wiślaną
z pominięciem ulic: Partyzantów i Akacjowej.
A Egzaminy wstępne do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przyczyniły się do zasilenia dodatkowym taborem linii 193 (Metro Wilanowska –
Ursynów Płd.). I tak w dniach 01–03.07. do obsługi
tej linii skierowano pięć dodatkowych brygad szczytowych, dzięki czemu linia kursowała z maksymalną
częstotliwością co 4–5 minut. Dodatki moŜna było
zobaczyć mniej więcej w godzinach 7–9 i 12–19.
Jednak po godzinie 14 trzy z nich zjeŜdŜały juŜ do
zajezdni.
A Z powodu uroczystości kościelnych w dniu
28.06. w godzinach około 15:30–20:00 zamknięto dla
ruchu kołowego ul. Przyczółkową (na odcinku między
ul. Przekorną a ul. Andrutową). W tym czasie autobusy linii 139 i 724 w kierunku Ogrodu Botanicznego i
Piaseczna jeździły objazdem od skrzyŜowania Przyczółkowa/Przekorna ulicami: Przekorną – Drewny i
dalej bez zmian. Trasy w kierunku przeciwnym nie
zmieniły się.
A Pełną parą ruszyły prace przy budowie wentylatorni szlakowej metra na pl. Inwalidów. Z tego powodu od dnia 27.06. od godziny 21:00 do odwołania
(prawdopodobny termin trwania prac to około 2 miesiące) została zamknięta dla ruchu wschodnia jezdnia ul. Mickiewicza w rejonie pl. Inwalidów. W tym
czasie autobusy linii: 116, 122, 157, 195, 409, 508,
515, 519, 520, 524 i 604 w kierunku pl. Wilsona jeŜdŜą wschodnią jezdnią boczną, przebiegającą po łuku placu.
A Prowadzona wymiana torowiska na rondzie ONZ
spowodowała zamknięcie przejazdu przez to rondo w

relacji wschód-zachód. Dlatego teŜ od 05.07. od godziny 0 do dnia 07.07. do godziny 4 autobusy linii:
105, 109, 150, 155, 174, 192, 504, 506, 507, 610 i
614 kursowały (tylko w jednym kierunku) trasami objazdowymi:
- linie 105, 109, 507, 610 i 614 – od skrzyŜowania
Emilii Plater/Świętokrzyska (w kierunku Bemowa)
ulicami: Emilii Plater – pl. Grzybowskim – Grzybowską – aleją Jana Pawła II – rondem ONZ –
Prostą i dalej stałymi trasami;
- linie 150 i 506 – od skrzyŜowania Świętokrzyska/Marszałkowska (w kierunku pętli Szczęśliwice i
Os. Górczewska) ulicami: Marszałkowską – Królewską – Grzybowską – aleją Jana Pawła II – rondem ONZ – Prostą i dalej bez zmian;
- linia 155 – od skrzyŜowania Świętokrzyska/Marszałkowska (w kierunku pętli Karolin) ulicami: Marszałkowską – Królewską – Grzybowską i dalej własną trasą;
- linie 174 i 192 – od skrzyŜowania Świętokrzyska/Marszałkowska (w kierunku SłuŜewca) ulicami:
Marszałkowską – Królewską – Grzybowską – aleją
Jana Pawła II – rondem ONZ – aleją Jana Pawła II
i dalej bez zmian;
- linia 504 – od skrzyŜowania Emilii Plater/Świętokrzyska (w kierunku pętli Os. Kabaty) ulicami: Emilii
Plater – pl. Grzybowskim – Grzybowską – aleją
Jana Pawła II – rondem ONZ – aleją Jana Pawła II
i dalej stałą trasą.
A Informujemy, Ŝe w poprzednim numerze znalazł
się błąd w notatce o warszawskich zmianach wakacyjnych. Mianowicie na linii 109 juŜ ponad pół roku
jeŜdŜą autobusy wielkopojemne, za wyjątkiem jednej
brygady wysokopodłogowej w dzień powszedni. Tak
więc linia ta, jak błędnie podaliśmy, nie była obsługiwana wcześniej wyłącznie solówkami. Przepraszamy.
A T Ten sam powód, a więc budowa wentylatorni
metra, a konkretnie przygotowanie jednotoru w pobliŜu tej budowy, był przyczyną wstrzymania ruchu
tramwajów od 28.06. od godziny 0 do 30.06. do godziny 4 na ciągu ulic Mickiewicza-Słowackiego (na
odcinku od ul. Międzyparkowej do ul. Popiełuszki
oraz do pętli Marymont). Na czas trwania robót linie
4, 6, 15 i 36 skierowano na trasy objazdowe (w obu
kierunkach):
- linie 4 i 36 od skrzyŜowania Andersa/Stawki ulicami: Stawki – aleją Jana Pawła II – rondem Zgrupowania AK „Radosław” – aleją Jana Pawła II – pl.
Grunwaldzkim – Popiełuszki – Słowackiego do pętli
Potocka;
- linię 6 od skrzyŜowania Słomińskiego/Międzyparkowa ulicami: Słomińskiego – rondem Zgrupowania AK „Radosław” – aleją Jana Pawła II – pl.
Grunwaldzkim – Popiełuszki – Słowackiego – Marymoncką i dalej bez zmian;
- linię 15 – od skrzyŜowania Andersa/Stawki ulicami:
Stawki – aleją Jana Pawła II – rondem Zgrupowania AK „Radosław” – aleją Jana Pawła II – pl.
Grunwaldzkim – Popiełuszki – Słowackiego – Marymoncką i dalej stałą trasą.
Wszystkie wyŜej wymienione linie kursowały w czasie
tego weekendu według specjalnych rozkładów jazdy,
co znalazło odzwierciedlenie w liczbie obsługujących
brygad. W przypadku linii 6 było ich osiem (o jedną
mniej niŜ zazwyczaj). Z kolei na linii 15 moŜna było
zaobserwować aŜ 11 brygad (o jedną więcej). Pozostałe dwie linie zachowały status quo. Tym razem nie
została uruchomiona specjalna linia zastępcza za
tramwaje. Taką rolę spełniały linie autobusowe stale
kursujące tą trasą. Z tą róŜnicą, Ŝe dla linii przyspieszonych uruchomione zostały dodatkowe przystanki

Pl. Inwalidów 01 i 02 (linie: 409, 508, 515, 519, 520 i
524) oraz Bohomolca 01 i 02 (linia 519), a dla
wszystkich linii tymczasowe przystanki Zajączka 53 i
54, obowiązujące w dniach 28 i 29.06. Po więcej ciekawostek związanych z robotami na pl. Inwalidów
zapraszamy do działu „Rozmaitości”.
A T W ten sam weekend, tj. od 28.06. od godziny
0 do 30.06. do godziny 4, były prowadzone prace torowe na ul. Grochowskiej (w pobliŜu ronda Wiatraczna). Z tego powodu został wyłączony z ruchu odcinek
ul. Grochowskiej od ronda Wiatraczna do pętli Gocławek, a linie tramwajowe: 3, 6, 9 i 24 kursowały na
trasach skróconych do pętli Wiatraczna (według specjalnych rozkładów jazdy). W tym okresie obowiązywała specjalna organizacja na pętli Wiatraczna. Ponadto wszystkie ww. linie jeździły w obsadzie pomniejszonej o jedną brygadę. TakŜe i tym razem nie
został uruchomiony „za tramwaj”. Jedynie dla linii
przyśpieszonych 515 i 521 uruchomiono dodatkowe
przystanki w zespole Wspólna Droga.
A T Z uwagi na prowadzone prace torowe w rejonie ronda ONZ, od dnia 05.07. od godziny 0 do
07.07. do godziny 4 nie jeździły tramwaje na ciągu
ulic: aleja Jana Pawła II – rondo ONZ – aleja Jana
Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości (od
ul. Stawki do ul. Nowowiejskiej) oraz na ul. Prostej
(od ronda Daszyńskiego do ronda ONZ). W czasie
trwania robót linie 10, 17, 19 i 33 skierowane zostały
na poniŜsze trasy objazdowe:
- linia 10 – od ronda Daszyńskiego ulicami: Towarową – pl. Zawiszy – Grójecką – pl. Narutowicza –
Filtrową – Krzywickiego – Nowowiejską – aleją
Niepodległości i dalej własną trasą;
- linie 17 i 33 – od skrzyŜowania aleją Jana Pawła
II/Stawki ulicami: Stawki – Andersa – pl. Bankowym – Marszałkowską – rondem Dmowskiego –
Marszałkowską – pl. Konstytucji – Marszałkowską
– pl. Zbawiciela – Nowowiejską – pl. Politechniki –
Nowowiejską – aleją Niepodległości i dalej bez
zmian;
- linia 19 – od skrzyŜowania aleją Jana Pawła
II/Stawki ulicami: Stawki – Andersa – pl. Bankowym – Marszałkowską – rondem Dmowskiego –
Marszałkowską – pl. Konstytucji – Marszałkowską
– pl. Unii Lubelskiej – pl. Zbawiciela – Puławską i
dalej stałą trasą.
Jednocześnie w dniach 05–06.07. zawieszona została linia 35 (Piaski – Metro Wilanowska). Wszystkie
cztery ww. linie, kursujące zmienionymi trasami,
otrzymały specjalne rozkłady jazdy. Z tego powodu
na:
- linii 10 pojawiło się 10 brygad (o jedną więcej niŜ
normalnie w weekendy);
- linii 17 jeździło 11 brygad (o dwie więcej);
- linii 19 kursowało aŜ 12 brygad (o osiem ponad
plan) – było to spowodowane zawieszeniem trzydziestkipiątki, którą zastąpiła właśnie dziewiętnastka, pojawiająca się na przystankach co 10 minut (zwykle tylko co 30 minut);
- linii 33 moŜna było zobaczyć 12 brygad (o dwie
więcej).
W czasie wstrzymania ruchu tramwajów na trasie:
Rondo Zgrupowania AK „Radosław” – aleja Jana
Pawła II – rondo ONZ – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – aleja Armii Ludowej – rondo Jazdy Polskiej – Waryńskiego – Metro
Politechnika (powrót: Metro Politechnika – Waryńskiego – Nowowiejska – pl. Politechniki – Nowowiejska – aleja Niepodległości – Chałubińskiego – aleja
Jana Pawła II – rondo ONZ – aleja Jana Pawła II –
Rondo Zgrupowania AK „Radosław”) z częstotliwością co 8 minut jeździły autobusy linii zastępczej 206.
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Jej obsługę zapewniło sześć brygad (same brygady
całodzienne) – po dwie z Woronicza (1 i 2), Redutowej (3 i 4) i Chełmskiej (5 i 6). Pierwszego dnia, czyli
w sobotę, na tej linii „królowały” same przegubowe
ikary-automaty (5723, 5571, 5763, 5462, 5390 oraz
jeden eks-inflancki 5452), zaś dzień później zajezdnia Woronicza wysłała dwa przegubowe lewary
(2056 i 2082). Na pozostałych czterech brygadach
tak jak dzień wcześniej jeździły automaty, z tą róŜnicą, Ŝe zajezdnia Redutowa wysłała dwa inne wozy
(5765 i 5762).
M Z dniem 01.07. dla metra wprowadzono wakacyjny rozkład jazdy.
T Od dnia 30.06. zaczęły obowiązywać wakacyjne
rozkłady jazdy dla wybranych linii tramwajowych. W
sumie zmiany dotyczą jedynie rozkładów dnia powszedniego i objęły następujące linie: 2, 4, 15, 18,
35, 36 (częstotliwość w szczycie – co 12, a poza – co
18 minut), 23 (co 15/20 minut) i 26 (co 8/8 minut).
Warto zauwaŜyć, Ŝe rozkłady linii 4 i 36 ułoŜono tak,
by tramwaje pojawiały się na przystankach na zmianę w równych odstępach czasowych. Jest to przygotowanie pod planowane zamknięcie ul. Słowackiego
(wtedy obie te linie będą kursowały do pętli Marymont).
T Od dnia 01.07. na dwa miesiące zawieszono
kursowanie linii tramwajowych 16, 21, 44, 46 i 47.
T Tak jak zapowiedzieliśmy w poprzednim numerze, dnia 05.07. ruszyła tramwajowa linia turystyczna
T obsługiwana taborem zabytkowym (dwie brygady).
Uroczysta inauguracja odbyła się na pl. Starynkiewicza, po czym jeden z wagonów (N3-674) wyruszył w
pierwszy kurs. Drugi (N1-607) ruszył dokładnie 30
minut później. Trasa w tym roku jest następująca
(pierwotnie planowano nieco inną): Plac Starynkiewicza – Aleje Jerozolimskie – rondo de Gaulle’a – Most
Poniatowskiego – rondo Waszyngtona – aleja Zieleniecka – Targowa – aleja „Solidarności” – most Śląsko-Dąbrowski – tunel Trasy WZ – aleja „Solidarności” – pl. Bankowy – aleja „Solidarności” – Kercelak –
Towarowa – rondo Daszyńskiego – Towarowa – pl.
Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Plac Starynkiewicza.
Jednak w tym sezonie zmieniły się nieco zasady
funkcjonowania linii. Jako Ŝe udało się nie montować
w starych wagonach wielkich Ŝółtych kasowników,
kaŜdy konduktor będzie wyposaŜony w urządzenie
kontrolerskie, którym będzie mógł sprawdzić waŜność Warszawskiej Karty Miejskiej. Bilety okresowe
zakodowane na WKM-ach trzeba będzie aktywować
w innych pojazdach. W zabytkach będzie moŜna
skasować jedynie bilety jednorazowe – posłuŜą do
tego tradycyjne kasowniki z rączką, w których bolce
będą ułoŜone na kształt litery „T”. Nad całością będzie czuwał kontroler-koordynator, który będzie rozwiązywał wszelkie problemy związane z biletami i
urządzeniami kontrolerskimi. Warto zauwaŜyć, Ŝe w
tym roku pojawiła się specjalna ulotka promująca linię
T, której współsponsorem są restauracje KFC (na
ulotce znajduje się specjalny zniŜkowy kupon). Ponadto kaŜdy konduktor został zapoznany z regulaminem, którego musi przestrzegać w wagonach (np.
pilnować, by starsi mogli usiąść, by bilety były poprawnie kasowane, dbać o mienie oraz wizerunek
KMKM-u, TW i ZTM-u oraz posiadać odpowiednią
wiedzę o historii samych wagonów jak i Warszawy).
Magazyn 995
23.06. TuŜ przed południem wolski skład 105Na
1026+1028 zderzył się z cięŜarowym jelczem na
skrzyŜowaniu ulic Wolskiej i Skierniewickiej. Uszkodzenia wozu nr 1026 był na tyle powaŜne, Ŝe zajezdnia wolska od razu wysłała go na remont do warsztatów T-3. Warto dodać, Ŝe w 1999 r. warsztaty takŜe
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„reanimowały” wagon po powaŜnym wypadku z cięŜarówką.
27.06. Około godziny 16:45 na ul. Jagiellońskiej za
skrzyŜowaniem z Ratuszową zatarła się trzecia oś
pierwszego wagonu Ŝoliborskiego składu 13N
671+667 (2/6). W trwającym około 25 minut zatrzymaniu utknęły dwa składy (linii 6 oraz 21), które zawrócono tyłem przez awaryjną pętle ZOO. Jedną
brygadę linii 21 skierowano takŜe prawdopodobnie
ulicami 11 Listopada – OdrowąŜa – Budowlaną –
Rembielińską do pętli Annopol. Na miejsce zdarzenia
przybył praski dźwig nr 309, który wstawił na „pieska”
zablokowaną oś. Po ponownym połączeniu, o godzinie 17:08, skład zjechał sterowany z pierwszego wagonu do zajezdni śoliborz.
27.06. Po południu na przystanek tramwajowy w
alei Jana Pawła II (róg Anielewicza) wjechał samochód osobowy marki Daewoo. Autko nagle skręciło w
lewo, przeleciało przez wydzielone torowisko oraz
wysepkę dla pasaŜerów, wyłamało płotki wygrodzeniowe i zderzyło się czołowo z innym pojazdem tej
samej marki, jadącym w przeciwną stronę. Na szczęście nikomu nic powaŜnego się nie stało. Zatrzymania tramwajowego nie było, wystąpiły za to opóźnienia w kursowaniu autobusów.
30.06. O godzinie 11:26 doszło do zderzenia wózwóz w Alejach Jerozolimskich za rondem przy Dworcu Centralnym (kierunek Ochota). Wolski skład
105Na 1078+1062 linii 8 przywalił dość solidnie w
takŜe wolską bulwę 2078+2079, obsługującą linię 12.
Ona z kolei zatrzymała się nagle z powodu nieostroŜności jednego z panów koszących trawnik
między torowiskiem a jezdnią. Wagony 1078 i 2079
zostały dość powaŜnie rozbite (odpowiednio z przodu
i z tyłu). Bulwa do dziś nie pojawiła się ponownie w
ruchu liniowym, za to R-1 „wyklepało” juŜ wóz 1078,
który nota bene nie tak dawno takŜe był powaŜnie
rozbity z przodu po bliskim spotkaniu z Ŝoliborskim
składem 105Na 1156+1157.
30.06. W okolicach godziny 15 na pętli Huta przepalił się kawałek przewodu jezdnego. W związku z
tym nastąpił zanik napięcia na połowie pętli (od strony ul. Pstrowskiego) i zaszła konieczność skrócenia
wszystkich brygad linii 6, 15, 17 i 27 do zajezdni R-4
śoliborz, przez której teren były one zawracane. Sytuacja taka trwała ponad dwie godziny.
30.06. Przed godziną 17 na ul. Grochowskiej (między rondem Wiatraczna a ul. Czapelską) na wydzielonym torowisku „wylądowała” furgonetka, która dość
skutecznie zablokowała ruch w obu kierunkach na
ponad 40 minut. W związku z tym tramwaje linii 3, 6,
9, 24 oraz 44 były zawracane na pętli Wiatraczna.
Wypadek ten juŜ kompletnie zaburzył rozkłady linii 6
(wystąpiły tam ogromne opóźnienia, tramwaje jeździły stadami oraz pozajeŜdŜały się kolejne brygady) –
spowodowane to było ponad dwugodzinnym zatrzymaniem na Hucie. Dlatego teŜ niektóre brygady zostały skrócone do awaryjnej pętli przy Dworcu
Wschodnim.
03.07. Przed godziną 8:25 w Alejach Jerozolimskich (na wysokości ul. Kruczej, kierunek Okęcie) zapaliła się izolacja w praskim wagonie 105Na-1295 (ze
składu 1296+1295) obsługującym tego dnia 7/25.
Mimo Ŝe swąd izolacji było czuć przynajmniej od Stadionu Dziesięciolecia, motorowy dopiero pod „Smykiem” dojrzał do tego, Ŝeby wyprosić ludzi i zacząć
gasić elektrykę w szafce za kabiną, z której unosiły
się kłęby siwo-kremowego dymku. Opuszczono pantograf i w ruch poszły dwie gaśnice. Po chwili z odsieczą przybyły dwie radiole z Nadzoru Ruchu i po
kilku minutach było po wszystkim. W zatrzymaniu
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stanęło tylko kilka składów (stały do ronda de Gaulle’a). Uszkodzony zestaw zjechał na pl. Narutowicza,
tam zawrócił i pojechał do domu.
04.07. Po godzinie 9 mokotowski skład 105Na
1122+1123 (015/10) potrącił śmiertelnie 77-letnią kobietę, która wtargnęła wprost pod nadjeŜdŜające wagony. Wszystko stało się na przejściu dla pieszych
przy skrzyŜowaniu ulic Powstańców Śląskich i Czumy (kierunek SłuŜewiec). Kobieta została pociągnięta
prawie 7 metrów i konieczna była interwencja dźwigu.
Zatrzymanie trwało ponad godzinę. W tym czasie
tramwaje linii 8, 10 oraz 26 zawracane były na pętli
przy Cmentarzu Wolskim.
04.07. Przed godziną 16 na rondzie Zgrupowania
AK „Radosław” (kierunek Piaski) doszło do zderzenia
mokotowskiego składu 105Ne 1394+1393 linii 35 z
kamazem. Wagon wbił się w cięŜarówkę – zaowocowało to rozbiciem lewego skosu i przodu oraz wybiciem kilku szyb. CięŜarówka nadawała się praktycznie na złom. Ranny został motorniczy, kierowca kamaza oraz jeden z pasaŜerów. Na szczęście wagony
nie wykoleiły się, więc zatrzymanie trwało tylko około
30 minut, choć i tak spowodowało potęŜne utrudnienia w ruchu kołowym w okolicy. Nadzór Ruchu zastosował wszelakie warianty kierowań, jednak i one
po chwili niewiele dały (patrz: kolejna notatka).
04.07. Jeszcze nie skończono sprzątać „bałaganu”
na rondzie Zgrupowania AK „Radosław”, a juŜ doszło
do kolejnego wypadku w ciągu Trasy NS. Mianowicie
koło godziny 16:10 jadący w stronę pętli Banacha
mokotowski skład 105Na 1146+1147 (linia 2, brygada 5) na skrzyŜowaniu ulic Nowowiejskiej i al. Niepodległości został podcięty przez podąŜające za nim
wolskie 36 (skład 105Na 1069+1037, 06 dodatek).
Wagon nr 1147 wykoleił się oboma wózkami (stanął
w poprzek skrzyŜowania, prawie całkowicie blokując
ruch w godzinach popołudniowego szczytu), dodatkowo jego połamany pantograf zerwał sieć trakcyjną
(dokładniej kilka podwieszeń przewodu jezdnego).
Zatrzymanie we wszystkich czterech kierunkach
trwało 2 godziny i 20 minut. W tym czasie tramwaje
linii 2, 10, 15, 17, 19, 33, 36 zostały skierowane na
wszelakie trasy objazdowe (dodatkowo trafiło tam
część składów kierowanych juŜ w związku z wcześniejszym wypadkiem). Wiele z nich ugrzęzło jednak
w zatrzymaniu. Na miejsce przybyły dwa dźwigi, które wstawiły wagon nr 1147 na tory, po czym został on
zepchnięty do zajezdni przez skład 13N 429+263,
zdjęty z linii 17. Wóz nr 1146 udał się wcześniej na
R-3 solo. Trzeba dodać, Ŝe skrzyŜowanie to słynie z
podobnych wypadków – TW juŜ zaczęły wymianę
zwrotnic prądowych na radiowe (informowaliśmy o
tym w jednym z poprzednich numerów „Przystanku”).
05.07. Dokładnie o godzinie 14 na rondzie Dmowskiego z samochodem osobowym niegroźnie strzasnął się connexowy solaris U15 nr A-057 (11/171)
zmierzający w kierunku Torwaru. Wszystko widział
policjant z drogówki, więc formalności załatwiono
bardzo szybko. Uszkodzenia pojazdów były nieznaczne.
07.07. Koło godziny 11 z estakady prowadzącej z
ul. Jagiellońskiej na most Grota-Roweckiego spadł
TIR przewoŜący kilka ton paszy dla zwierząt (dokładnie śrutę rzepakową). Jego kierowca stracił panowanie nad kierownicą. CięŜarówka minęła inną estakadę i z wielkim impetem i hukiem zarazem runęła prawie 20 metrów niŜej, wyłamując barierki ochronne.
Kierowca pojazdu zginął na miejscu – siła uderzenia
wyrzuciła go z szoferki przez przednią szybę. DuŜo
szczęścia miał kierowca osobówki, która akurat
wjeŜdŜała na most niŜszą estakadą – zarył swoim
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autem w paszę, która wysypała się z przechylonej
cięŜarówki. Przez wiele godzin wjazd na most był zablokowany, a w okolicy tworzyły się gigantyczne korki. Objazdami przez ulice Jagiellońską – rondo Starzyńskiego – Starzyńskiego i most Gdański kursowały autobusy linii 186, 508 oraz 510. Normalny ruch
przywrócono po godzinie 15.
Rozmaitości
! Od niedzieli 06.07. w salach Muzeum Techniki
dostępna jest dla zwiedzających wystawa makiet i
dioram kolejowych „Urok Modeli Kolejowych 2003”.
Wystawa będzie czynna do końca wakacji. Warto
dodać, Ŝe w poprzednich latach bywały tam akcenty związane z komunikacją miejską w postaci modeli
wagonów tramwajowych wykonanych w róŜnych skalach. Serdecznie zapraszamy, zwłaszcza Ŝe wystawiającymi są równieŜ nasi klubowi koledzy.
! W ostatnim czasie na przystankach zaczęły pojawiać się nowe mapki komunikacji miejskiej juŜ z
udziałem mostu Siekierkowskiego. Na razie wyglądają bardzo ładnie, mają minimalnie więcej kolorów. Zostaje nam mieć nadzieję, Ŝe mapy te pozostaną na swoim miejscu w całości jak najdłuŜej!
A W nocy z 27 na 28.06. z powodu prac torowych
zamknięto na weekend jeden z przejazdów przez tory na rondzie Wiatraczna. W związku z tym jakieś
100 metrów dalej zbudowano przez torowisko tymczasową zawrotkę. Jednak przed jej otwarciem dla
ruchu pojawiły się problemy. Drogowcy źle wyprofilowali bowiem zjazd z zawrotki – zachodziła obawa,
Ŝe autobusy niskopodłogowe (zawracać miały tam linie 188 i 523) mogłyby zahaczać tyłami o podłoŜe
podczas zjazdu. Na miejsce ściągnięto więc Solarisa
U15 nr 8012 z pobliskiej zajezdni Ostrobramska.
Obawy potwierdziły się, poniewaŜ pusty solaris „na
centymetry” przeszedł nad powierzchnią betonowych
płyt, z których ułoŜono przejazd (z ludźmi na pewno
by zahaczył). Ponadto komisja miała zastrzeŜenia do
zbyt ostrego łuku, jaki zaproponowali drogowcy (przy
pomocy cięŜkiego sprzętu dołoŜono zatem kilka płyt
aby złagodzić promień łuku) oraz do wyklejenia nowych pasów za pomocą Ŝółtej taśmy (były one za
wąskie i skręcające autobusy zachodziły o dobry
metr na sąsiedni pas). Ponadto zawrotkę podsypano
z obu stron tłuczniem, Ŝeby przypadkiem Ŝaden samochód, który by wjechał na torowisko, nie zawiesił
się na nim. Problemy wystąpiły równieŜ po przeniesieniu przystanku autobusowego w stronę Rembertowa o jakieś 70 metrów, poniewaŜ kierowcy MZA –
mimo zlecenia przesłanego przez ZTM – notorycznie
zatrzymywali się na „starym”, czasowo przeniesionym, przystanku zlokalizowanym koło zawrotki.
A Dnia 01.07. chełmski gniot nr 4892, wraz z sympatycznym prowadzącym, zagrał w popularnym
ostatnio serialu „Na Wspólnej”. Zdjęcia do jednego z
kolejnych odcinków kręcone były na ul. Madalińskiego pod Szpitalem Ginekologiczno-PołoŜniczym, do
którego kierowca autobusu podwoził rodzącą kobietę.
M Pod koniec czerwca prezydent Warszawy Lech
Kaczyński zdecydował o zaniechaniu budowy drugiej
linii metra (mimo prowadzonych właśnie odwiertów
geologicznych). Pieniądze pierwotnie na nią przeznaczone mają zostać zainwestowane w szybki
tramwaj oraz kolej miejską. Co z tego wyniknie, zobaczymy w przyszłości.
T Informujemy, Ŝe w związku z rozpoczęciem prac
przy budowie wentylatorni metra na pl. Inwalidów,
konieczna była przebudowa torowiska, o której informowaliśmy juŜ częściowo w poprzednim numerze
„Przystanku”. Jednotor na placu jest juŜ gotowy (cza-

sowo zlikwidowano kawałek toru w stronę centrum),
jednak jego długość jest poraŜająca – ma nieco ponad 10 metrów! Zlokalizowany jest na wysokości
przystanku w stronę śoliborza, który w związku z tym
został przesunięty o kilkanaście metrów do przodu.
Niestety, w pierwszych dniach od otwarcia część motorowych zatrzymywała swoje składy na „starym”
przystanku, blokując przy okazji ruch na mijance.
Obecnie wszyscy się juŜ nauczyli. Dodajmy, Ŝe jednotor połoŜony jest jednak tam, gdzie torowisko znajdowało się dotychczas – nie był przesuwany w miejsce chodnika dla pieszych. Warto zauwaŜyć, Ŝe w
związku z zaistniałą sytuacją linia 15 kursuje aŜ po
dwóch jednotorach! (drugi jest w al. Krakowskiej z
powodu remontu wiaduktu na torami linii radomskiej). Takiej sytuacji nie mieliśmy w Warszawie juŜ
od dziesięcioleci, kiedy większość jednotorów została
zlikwidowana. Linia 15 „przebiła” tym samym kultową
20, która do dzisiaj kursuje jedynym stałym warszawskim jednotorem.
T Podczas prac kanalizacyjnych w dniu 26.06. na
ul. Wileńskiej (na wysokości ul. Zaokopowej) odkopano nieduŜy kawałek szyny szerokiego toru 1525
mm (ostatnie eksploatowane szerokie torowisko w
Warszawie), prowadzącego niegdyś w kierunku ul.
Targowej. Nie jest to moŜe jakieś spektakularne wydarzenie, poniewaŜ na ul. Wileńskiej szyny widać
spod dziurawego asfaltu przynajmniej jeszcze w czterech miejscach, ale jako skrupulatni dziennikarze informujemy takŜe o tym znalezisku. Warto dodać, Ŝe
trzy dni później w osi ulicy odkopano więcej szyn. Co
ciekawe, przy okazji na światło dzienne wyszedł
przejazd międzytorowy (tzw. bezpieczny – trzeba na
niego cofać), o którym dotychczas, mimo prowadzonych badań, nie było wiadomo (w tym miejscu tramwaje kończyły kiedyś bieg). Tak więc sekcja archeo
KMKM-u ma na swoim koncie kolejny sukces. Razem z przelotką odkopano równieŜ kilka trawersów
szyn, z których jeden wraz z około metrowym kawałkiem szyny zapadł się. Kilka dni później roboty kanalizacyjne zakończono i tory ponownie znikły pod warstwą asfaltu.
T Oprócz szyny na ul. Wileńskiej, w ostatnim czasie odkopano teŜ inne stare torowisko. Tym razem
juŜ o normalnym rozstawie. A stało się to na ul. Marywilskiej (pomiędzy Trasą Toruńską a ul. Inowłodzką). Niestety, odkrycia tego dokonali złomiarze, którzy dość szybko „sprywatyzowali” około 60 metrów
szyn wraz ze śrubami i mocowaniami (w sumie około
4,5 tony złomu!). W chwili obecnej pozostały tam tylko rozrzucone podkłady (w przewaŜającej ilości betonowe). Szyny te są, a raczej były, pozostałością po
dawnym przebiegu torowiska tramwajowego na
Bródnie (przeniesienia ruchu dokonano w 1971 roku). Warto zauwaŜyć, Ŝe kikuty szyn z obu końców
„robót” są inne: od strony Trasy Toruńskiej widać bowiem kawałek szyny kolejowej, natomiast od strony
dawnej pętli na śeraniu Wschodnim spod stery ziemi
wystaje kawałek szyn rowkowych, co dobitnie świadczy o ich pochodzeniu i charakterze (zachodziły
obawy, Ŝe złodzieje złomu mogli odkopać jedną z
dwóch bocznic kolejowych, które niegdyś tamtędy
przebiegały). Warto takŜe dodać, Ŝe szyny musieli
zwinąć „fachowcy” posiadający odpowiedni sprzęt
(dźwig, spawarki, cięŜarówkę), poniewaŜ były one
wyjmowane w kilkumetrowych odcinkach razem z
podkładami i dopiero z boku cięte na mniejsze kawałki.
T Dnia 27.06. na przystanku tramwajowym na ul.
Marymonckiej (wiadukt nad trasą AK) kilku wyrostków malowało sprayem w biały dzień bohomazy w
kształcie fal na przejeŜdŜających tramwajach.

Wszystko działo się między 17:00 a 17:20. Do czasu
pojawienia się Nadzoru Ruchu TW wraz z policją pobazgrali burty kilku składów. Największe grafitti znalazło się na Ŝoliborskim składzie 13N 815+756 (linia
6), któremu dość znacznie „upiększono” lewe burty
obu wagonów. Na szczęście dyŜurujący na Hucie
elektryk starał się czyścić wszystkie wozy zaraz po
ich zameldowaniu się na tej pętli.
T Dnia 30.06. Tramwaje Warszawskie poinformowały o wyniku postępowania na płomieniowe hartowanie akcesoriów torowych, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego. Cena najtańszej oferty
wyniosła 224 724 zł. Podpisano umowę z firmą Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe Cogifer Polska Sp. z
o.o. z Bydgoszczy.
T Tramwaje Warszawskie przygotowują się do
wymiany kolejnych zwrotnic saneczkowych. Tym razem chodzi o dwie sztuki zlokalizowane przy skrzyŜowaniu ulicy Wolskiej ze Skierniewicką. Przy okazji
pragniemy sprostować informację z numeru 37.
„Przystanku”, w której podaliśmy, Ŝe na pętli Annopol
znajdują się dwie zwrotnice prądowe. OtóŜ na pętli
tej jest tylko jedna zwrotnica saneczkowa dla linii 25,
32 oraz 46. Druga jest natomiast ręczna. Za to sam
wjazd na pętlę jest obsługiwany zwrotnicą radiową.
T W ostatnich tygodniach jak bumerang wracał
pomysł, Ŝeby Muzeum Powstania Warszawskiego
miało swoją siedzibę w starej elektrowni tramwajowej
na ul. Przyokopowej 28. Co prawda, lokalizacja ta
„przegrywała” w sondaŜach z budynkiem starej gazowni na Woli (trzecią propozycją była elektrownia na
Powiślu), jednak w dniu 02.07. prezydent Warszawy
Lech Kaczyński zadecydował, Ŝe Muzeum Powstania
Warszawskiego będzie jednak w starej elektrowni
tramwajowej. Na gazownię nie zdecydowano się, poniewaŜ ma ona prywatnego właściciela, który uŜyczyłby budynku (wielkiej obudowy jednego ze zbiorników
gazu) tylko na 50 lat. Za to elektrownia na Powiślu
naleŜy do zagranicznego koncernu energetycznego,
z którym trzeba by przeprowadzić „trudne” rozmowy.
Dlatego właśnie zdecydowano się na budynek przy
ul. Przyokopowej (jedyny naleŜący do miasta). Niestety, oddala to plany zbudowania w nim Muzeum
Komunikacji Miejskiej, o co od wielu lat starają się
warszawscy miłośnicy komunikacji. Oczywiście, prowadzone będą rozmowy (pierwsze juŜ się odbyły) w
sprawie wygospodarowania chociaŜ części terenu
pod ekspozycję komunikacyjną. Nie moŜna wszak
zapominać, Ŝe to właśnie m.in. Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej przyczynił się znacznie do wpisania tego budynku do rejestru zabytków. W innym
przypadku była elektrownia stałaby się najpewniej kolejnym bankiem lub centrum rozrywki (takie plany
miały poprzednie władze Warszawy). Smaczku całej
sprawie dodaje fakt, Ŝe lokalizacja w tym miejscu
Muzeum Powstania Warszawskiego prawdopodobnie jest... tymczasowa. Powody takiej decyzji są nieznane. Z czasem powstańcze gabloty miałyby się
jednak przenieść do gazowni na Wolę. Co wtedy stałoby się z budynkiem przy Przyokopowej? – nie wiadomo. Dodajmy, Ŝe zaraz po ogłoszeniu decyzji o
nowej lokalizacji, członkowie Związku Powstańców
Warszawskich udali się wynajętym od MZA solarisem
na zwiedzanie byłej tramwajowej elektrowni. O jej
dalszych losach z pewnością poinformujemy w kolejnych numerach „Przystanku”.
T Jeśli juŜ o powstańcach mowa, informujemy, Ŝe
wystąpili oni do konserwatora zabytków z prośbą o
zachowanie dla potomnych m.in. zabytkowego bruku
oraz szerokiego (1525 mm) torowiska na ul. Bohaterów Getta (dawniej Nalewki). Czyli po prostu chodzi o
to, by nie zalać tej ulicy asfaltem, by nie straciła ona
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swojego przedwojennego charakteru (znajdują się
przy niej m.in. odbudowany nieco w skrajni torowiska
Arsenał oraz brama Ogrodu Krasińskich z widocznymi śladami walk powstańczych). Pomysł jest
szczytny, więc KMKM na pewno będzie wspierał
kombatantów w ich działaniach. Zwłaszcza, Ŝe zachowane torowisko na Nalewkach jest drugim pod
względem długości (około 250 metrów) ocalałym odkrytym fragmentem szerokich torów. Ruch na nich
zawieszono pod koniec grudnia 1941 roku.
Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzed.
obecna
reklama reklama
autobusy
7851 bawy zakł. podkład pod
reklamę
tramwaje
1102+1103 Delikatesy Mosso
Piotr i Paweł
1214+1215 Ascorutical barwy zakł.
1270+1269 Ascorutical barwy zakł.
1282+1281 Ascorutical barwy zakł.
1388+1389 Opryszczka barwy zakł.
– infolinia

uwagi
-

po NG
-

Z notatnika mechanika
numer
pojazdu

typ
koniec
rodzaj
pojazdu napr.
naprawy
tramwaje
573 13N
04.07. NG II
574 13N
04.07. NG II
638 13N
26.06. NG I
639 13N
04.07. NG II
640 13N
04.07. NG II
805 13N
26.06. NG I
1353 105Na
04.07. NG II
1354 105Na
04.07. NG II
1367 105Na
04.07. NG II
1368 105Na
04.07. NG II
1441 105Nf
03.07. NG I
1442 105Nf
03.07. NG I
1443 105Nf
27.06. NG I
1444 105Nf
27.06. NG I

Grzegorz Bąk, Jacek Piotr Cegiełka, Robert Człapiński, Przemysław Figura, Julek Gędek, Paweł
Gołub, Tomasz Igielski, Adam Jamróz, Tomasz
Kaczmarek, Piotr Kraków, Krzysztof Lipnik, Paweł
Malarz, Piotr Marchel, Mariusz Mazek, Krysztof
Olszak, Mariusz Przybylski, Robert Sokołowski, mkm101, Tomasz Szydłowski, Adam
Waluszko, Maciej Wojciechowski, ztm.news

Wrocław
Tabor
A Jak donoszą szpiedzy „Przystanku”, MPK zamierza kupić w tym roku 40 autobusów solowych. Dostawcą ma być Volvo. Zakup związany jest z odnową
taboru i planowaną reformą komunikacji nocnej.
Przypomnijmy, Ŝe do zrealizowania została jeszcze
ostatnia partia (30 wozów) z poprzedniego kontraktu
z Volvo, obejmującego autobusy przegubowe.
A Zajezdnia przy Obornickiej poprawia oznakowanie swoich autobusów. W Volvach B10MA i Jelczach
M121 zostały wymienione taśmy w bocznych filmach
(w jelczach takŜe w wewnętrznych) – nowa wersja
filmów pokazuje przystanek docelowy (w poprzedniej
były pokazywane oba przystanki końcowe, bez zaznaczenia kierunku).
A W efekcie przetasowań taborowych związanych
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z trwającymi remontami (a zwłaszcza z przeznaczeniem 31 składów na skompletowanie obsługi dla linii
74) nastąpiły małe zmiany w obsłudze taborowej – na
kilku brygadach linii 12 pojawiły się stodwójki.
Linie
A W związku z trwającym remontem torowiska w
ciągu ulic Oławskiej i Traugutta, od 10.07. zamknięty
został przejazd przez torowisko na wysokości Podwala. Spowodowało to zmiany tras autobusów linii A,
114, 120, 139, 145, 146, 149.
A 09.07. został przywrócony normalny ruch w rejonie ul. Piernikowej. W związku z tym autobusy linii
133 wróciły na stałą trasę (z dokładnością do objazdu
wlotu Racławickiej, spowodowanego budową tam
nowej zatoki przystankowej – ten objazd nie ma
wpływu na rozkład jazdy).
A Trwają intensywne prace drogowe prowadzone
w ramach programu „14,5 miliona”. Do trwającego
obecnie remontu pl. Legionów i okolic dołączą: pl.
Grunwaldzki (od 21.07.) i ulice Kasprowicza oraz
Boya-śeleńskiego (od 22.07.). Oba remonty prowadzone będą tak, aby w jak najmniejszym stopniu
zdezorganizować komunikację zbiorową (w szczególności na Kasprowicza i Boya-śeleńskiego utrzymany będzie ruch autobusów mimo całkowitego wyłączenia tych ulic z ruchu!). Pojawią się jednak drobne zmiany:
- w pierwszym etapie remontu pl. Grunwaldzkiego
autobusy linii 116, 131, 141 i 611 zamiast wykonywać nawrót przez Norwida i Skłodowskiej-Curie,
będą zawracać na skrzyŜowaniu pl. Grunwaldzkiego i Piastowskiej. W związku z tym nieczynny będzie przystanek dla wysiadających zlokalizowany
przy ul. Norwida;
- autobusy linii A pojadą od Boya-śeleńskiego przez
Berenta, Przesmyckiego, Czajkowskiego, Przybyszewskiego, pl. Daniłowskiego, Berenta i dalej stałą trasą;
- autobusy linii 142 pojadą od pl. Daniłowskiego
przez Przesmyckiego, Czajkowskiego, Przybyszewskiego, pl. Daniłowskiego, Kasprowicza i dalej
stałą trasą;
- autobusy linii 105 pojadą w obie od Boyaśeleńskiego przez Berenta, pl. Daniłowskiego i dalej stałą trasą.
A T Pracujący w maksymalnej tajemnicy zespół
opracowujący tzw. reformę komunikacji nocnej zdradził nareszcie jakiekolwiek detale planowanej operacji. Okazuje się, Ŝe istniejący od siedmiu lat projekt
(opisywaliśmy go niedawno w „Przystanku”) został
odrzucony i stworzono zupełnie nową sieć, w załoŜeniu nieco bardziej przypominającą obecne trasy nocnych tramwajów. Szczegóły postaramy się
podać w jednym z najbliŜszych numerów. Ostateczny
termin zagłady nocnych tramwajów wyznaczono na 1
września.
A T Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami,
16.07. zostanie przywrócony ruch tramwajowy na
Osobowice. Zostaną tam skierowane tramwaje linii
14, 36 i (zastępującej 24) 75. Zatramwaje 714 i 736
będą zlikwidowane.
A T W dniach 19–20.07. odbywa się „Festiwal ul.
Świdnickiej”. W związku z tym od 23:00 18.07. do
23:00 20.07. wyłączony z ruchu został odcinek Świdnickiej od pl. Kościuszki do pl. Teatralnego. W tym
czasie objazdami kursowały:
- 6, 7, 31, 36: w kierunku Poświętnego, Osobowic i
Zalesia od Świdnickiej przez Piłsudskiego, Kołłątaja, Skargi, Błogosławionego Czesława, św. Katarzyny, Piaskową, Grodzką do mostów Uniwersyteckiego i Pomorskich (odpowiednio) i dalej stałą
trasą; w kierunku Borku i Grabiszynku od Krupni-
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czej przez Sądową, pl. Legionów, Piłsudskiego do
Świdnickiej i dalej stałą trasą;
- 14, 20, 70: w obu kierunkach od skrzyŜowania
Krupniczej i Podwala przez Sądową, pl. Legionów,
Piłsudskiego do Świdnickiej i dalej stałą trasą;
- 37: w kierunku Borku od pl. Pierwszego Maja przez
Podwale, Most Sikorskiego, Mostową, Jagiełły,
Dmowskiego, Mosty Mieszczańskie, Dubois, Pomorską, Mosty Pomorskie, Nowy Świat, Kazimierza Wielkiego, Krupniczą, Sądową, pl. Legionów,
Piłsudskiego do Świdnickiej i dalej stałą trasą; w
kierunku Pilczyc stałą trasą (niezorientowanym wyjaśniam, Ŝe krąŜenie przez Kępę Mieszczańską ma
na celu wytracenie czasu tak, aby na Powstańców
Śląskich nie jechać przed czasem);
- A, D: w kierunku Oporowa i Kleciny od Podwala
przez Czystą, Kościuszki do pl. Kościuszki i dalej
stałą trasą; w kierunku przeciwnym bez zmian;
- 139, 149, 202, 406, 409: w kierunku Nowego Dworu od Podwala przez Czystą, Kościuszki, Muzealną
do Podwala i dalej stałą trasą; w kierunku przeciwnym od Podwala przez Muzealną, Kościuszki do
pl. Kościuszki i dalej stałą trasą.
A T W związku z przygotowaniami do remontu pl.
Legionów, w czasie nocy z 4 na 05.07. i z 7 na 08.07.
wstrzymany był ruch tramwajowy w ul. Grabiszyńskiej. Tramwaje linii 34 kursowały w skróconej relacji
do pl. Legionów (nawrót: Sądowa – Podwale – Piłsudskiego), a na Oporów kursowały autobusy za
tramwaj bez numeru linii. W czasie tych dwóch nocy
wbudowywane zostały części przejazdu między torami.
T 08.07. nastąpiły znaczne zmiany w prowadzonych remontach – zakończył się remont rozjazdów w
ciągu Kazimierza Wielkiego (na stałe trasy w tym rejonie powróciły linie 4, 10 i 12) i 1. etap remontu Jedności Narodowej. Rozpoczęły się natomiast remont
pl. Legionów z przyległościami i 2. etap remontu
Jedności Narodowej. Więcej o związanych z tymi
remontami zmianach piszemy w osobnym artykule.
Rozmaitości
A Mamy nową jakość w rozkładach jazdy. Od
dłuŜszego czasu na rozkładach zaznaczany jest typ
taboru wykonującego poszczególne kursy – najpierw
zaczęły się pojawiać litery „N” oznaczające kursy wykonywane taborem przystosowanym do przewozu
niepełnosprawnych (obecnie – niskopodłogowym),
później literą „P” zaczęto oznaczać na niektórych liniach kursy wykonywane taborem przegubowym. Na
nowym rozkładzie 145 pojawiło się nowe oznaczenie
– literą „J” oznaczono „kursy wykonywane autobusem jelcz.
T Na 20 września zaplanowana została impreza
tramwajowa z okazji dziesięciolecia TMKM. Według
wstępnych planów ma ona obejmować paradę tramwajową wokół Starego Miasta i objazd róŜnych zakątków miasta.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
autobusy
5271 AscoRutiCal barwy zakł. 8030 barwy zakł. Plus GSM naklejana
8033 barwy zakł. Plus GSM naklejana
8036 barwy zakł. Plus GSM naklejana
tramwaje
2044 barwy zakł. Staropolanka
2238+2257 Samsung barwy zakł. stały skład
DigitAll
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2266+2267 Samsung
DigitAll
2238+2266 Samsung
DigitAll
2298+2299 Samsung
DigitAll
2458+2459 barwy zakł.

barwy zakł. stały skład
barwy zakł. tymczasowy
skład
barwy zakł. Nordis

Paweł Więcek

Zielona Góra
Rozmaitości
A Od jakiegoś czasu wymieniane są we wszystkich
zielonogórskich autobusach kasowniki. Instaluje się
nowe firmy R&G, przy czym kaŜdy kasownik jest pomarańczowy i ma zegar, zaś stare oddaje się na
złom.
A To był trafiony pomysł! – rzec moŜna o instalacji
automatów biletowych w autobusach. Waszemu korespondentowi nie udało się trafić na nieczynny automat, a pasaŜerowie często z nich korzystają. Niestety, pechowo je zainstalowano, zmniejszając platformę dla wózków. Odczuwa się to szczególnie dotkliwie w gniotach.
Borys Karwan

śory
Linie
A Z dniem 21.07. uległa likwidacji linia Auchan
(organizowana przez MZK Jastrzębie). Prawdopodobna przyczyna – zakończenie współfinansowania
tej linii przez hipermarket Auchan.
Wojciech T. MęŜyk

Przystanek
WYDAWCA: Klub Miłośników Pojazdów Szynowych,
ul. Grotkowska 23a, 60-176 Poznań
ADRES REDAKCJI: ul. Grotkowska 23a, 60-176 Poznań
E-MAIL REDAKCJI: przystanek_gazeta@op.pl
REDAKTOR NACZELNY:
Adam Konieczka, tel. 504-398-490
ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO:
Jarosław Girstun
ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Adam Białas (grozny@interia.pl),
Ziemowit Cabanek (ziemowit0@poczta.onet.pl),
Marcin Chrost (chrosciu@simplusnet.pl),
Marek Drewniak (vredny@poczta.onet.pl),
Janusz Karlikowski (januszkar@o2.pl),
Krzysztof Lipnik (lipton@kmkm.waw.pl),
Olaf Skrzymowski (bremen@o2.pl).
STALI WSPÓŁPRACOWNICY:
Piotr Buczkowski, Robert Człapiński, Marcin Czech,
Krzysztof Dostatni, Grzegorz Fedoryński, Wojciech Gąsior, Marcin Gierzyński, Tomasz GieŜyński, Tomasz
Igielski, Jakub Jackiewicz, Krystian Jacobson, Tomasz
Kaczmarek, Jacek Kalicki, Michał Kamiński, Rafał
Lamch, Krzysztof Lączak, Wojciech Lemański, Maciej
Łoś, Mariusz Mazek, Bartosz Mazur, mkm101, Magdalena Murawska, Michał Musiał, Grzegorz Narkiewicz, Łukasz Nowicki, Paweł Paruch, Marcin Pejski, Marcin Połom, Jakub Putyra, Maciej Rudzki, Natalia Rychlewicz,
Andrzej Soczówka, Sebastian Staschiok, Marcin Stiasny,
Tomasz Szydłowski, Rafał Tarnawski, Valeri Tikhonov,
Piotr Tomasik, Krzysztof Utracki, Paweł Więcek, Michał
Wolański, Maciej Zyśko
KOREKTA STYLISTYCZNA: Ziemowit Cabanek
EDYCJA STRON WWW: Piotr Buczkowski
SKŁAD: Adam Konieczka
DRUK: Studio-Stempel, ul. Małachowskiego 39,
61-129 Poznań.
Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych i zastrzega
sobie prawo do ich redagowania, skracania oraz opatrywania własnymi tytułami. Redakcja nie odpowiada za treść
zamieszczanych reklam i ogłoszeń.

PRZYS T A NEK
bezpłatny dwutygodnik
miłośników komunikacji
miejskiej
www.mpk.poznan.pl/kmps/przyst
Komunikacja miejska w literaturze pięknej

Magiczne tramwaje
Niedawno miałem okazję przeczytać tomik wierszy
Kazimiery Iłłakowiczówny pt. „Liście i posągi” wydany
nakładem Wydawnictwa Poznańskiego w 1968 r. Ta
urodzona pod koniec XIX wieku poetka w swych
utworach łączyła realizm obserwacji z fantastyką.
Jednak nie jej biografia, ani przegląd twórczości jest
dla nas najwaŜniejszy. Kazimiera Iłłakowiczówna z
Poznaniem związała się w 1947 roku i była mu wierna aŜ do śmierci w 1983 roku. Mieszkała i tworzyła w
domu znajdującym się przy ul. Gajowej, niemalŜe
naprzeciw bramy zajezdni tramwajowej. Przy wejściu
do jej domu-pracowni znajduje się nawet niepozorna
tablica pamiątkowa, która być moŜe rzuciła się w
oczy niejednemu spieszącemu do zajezdni miłośnikowi starych tramwajów.
Poetka – jak mało który poznaniak – miała więc
okazję codziennie obserwować wyjeŜdŜające i zjeŜdŜające „do wozowni” tramwaje. Owocem tych spostrzeŜeń są zapewne wiersze „Tramwaje” i „Wagary”,
opublikowane jako ostatnie we wspomnianym tomiku.
Kazimiera Iłłakowiczówna
Tramwaje
Przed noclegiem
Jechał tramwaj coś porą nocną,
jechał tramwaj i dzwonił mocno:
„Ej, ustąpcie, ludzie kochane,
bo juŜ zjeŜdŜam do wozowni na noc.
Wszystkie bolą na deszcz mnie kości...
Umykajcie, nie dajcie się prosić.”
Marzenie
O czym zgrzytają tramwaje,
kiedy w nocy pod oknem mi stają?
O huśtawce im śni się wysokiej,
Ŝeby – z szyn i Ŝeby – w obłoki;
Ŝeby leciutko na krótko
kolor lila ze złotą obwódką
i – bez planu, bez kursu, bez celu
karuzelą nad Poznaniem, karuzelą!
Kiedy tramwajarz...
Kiedy tramwajarz kocha tramwajarkę,
to drzwi i szyby w tramwajach – otwarte,
Ŝeby ze wszystkich widać było okien
jej oczy czarne i złociste loki.
Wagary
Na rozstaju milicjant,
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na chodniku – kontroler.
„Oj, dajcie mi własny tramwaj,
a wyjadę w pole”.
Na szynach – dorosły pijak,
na jezdni – małe dzieci.
KtóŜ by się na nie natknął,
precz od nich nie poleciał.
„Zdziwi się jutro władza
rankiem słowiczym w maju,
kiedy mnie jadącego
spotka w polu tramwajem.
Na dachu – jaskółeczka
w środku – konduktoreczka,
a z wszystkich okien kwiatów
polnych bukiety sterczą.”
Wybrał i komentarzem opatrzył
Adam Konieczka
Warszawa

Sprostowanie
W numerze 9. (34.) „Przystanku”, w dziale „Z kraju
i ze świata”, została zamieszczona informacja z Warszawy na temat linii zorganizowanej przez SSKS z
okazji Dnia Ziemi – 27 kwietnia 2003 – obsługiwanej
wagonem 102Na-42.
Autor notatki wspomina w swoim tekście o awarii,
jaka wystąpiła podczas jednego z kursów, pisząc:
„Niestety, w wyniku chyba nie do końca rozsądnej
jazdy, podczas jednego z kursów, przy Dworcu Centralnym nastąpiło spalenie podstawki przekaźnika R15 i wagon w asyście NR ZTM-u zjechał do zajezdni.”
Treść tego fragmentu notatki jest niestety niezupełnie zgodna z prawdą. Jest teŜ świadectwem braku
wiedzy technicznej u jej autora oraz jego niedoinformowania na temat opisywanej tu sytuacji. MoŜe być
takŜe, niestety, wynikiem osobistej niechęci tegoŜ autora do niektórych członków SSKS-u.
Wszystkich zainteresowanych pragnę poinformować, Ŝe prowadziłem wagon 102Na-42 w Dniu Ziemi
– 27.04.2003. Chciałbym w związku z tym wyjaśnić,
Ŝe przyczyną tego zdarzenia było wystąpienie zwarcia przemijającego w podstawce przekaźnika PSR12 (przekaźnik pomocniczy stycznika SR-12) typu
R15, pomiędzy przewodami nr 300 (zasilanie rozrządu) i nr 0 (ziemia), podczas hamowania. Technika
jazdy nie mogła mieć Ŝadnego wpływu na moŜliwość
wystąpienia takiego zwarcia, zwłaszcza Ŝe wyŜej
wymieniony przekaźnik nie jest w Ŝaden sposób włączony w obwód główny wagonu. Zwarcie to było
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przyczyną całkowitego zaniku niskiego napięcia (nie
zostało ono przerwane przez wyłącznik samoczynny
AWR), co doprowadziło do zaniku hamowania elektrodynamicznego oraz hamulcami szynowymi. W
efekcie pozostało tylko hamowanie hamulcami
szczękowymi. Na szczęście, dzięki właśnie odpowiedniej technice jazdy (wczesne rozpoczęcie hamowania) nie doszło do zderzenia z wagonem stojącym na przystanku Dw. Centralny.
Rafał Undra
Listy do redakcji

Tabor „Brdy”
Z zainteresowaniem przeczytałem artykuł o tej linii
[chodzi o linię „Brda”, opisaną w artykule pt. „50 lat linii tramwajowej Brda” z 39. numeru „Przystanku” –
przyp. red.], jednak jako spec od starego taboru (bo
za takiego się uwaŜam), pragnę sprostować nieścisłość, która jest przez miłośników z Bydgoszczy powielana. OtóŜ: Łódź przekazała do Bydgoszczy 17
wagonów silnikowych Lilpop I (według autorów 13
szt.), 1 wagon silnikowy Sanok oraz 13 wagonów doczepnych VNB.
Lilpopy wybywały z Łodzi: w maju 1953: 121, 123;
w czerwcu 1953: 113, 115, 116, 119, 126, 128, 129;
we wrześniu 1953: 111, 124; w grudniu 1953: 114,
117; w sierpniu 1954: 125; we wrześniu 1954: 120,
122, 130.
Sanok wybył z Łodzi w maju 1955 r: 25.
Wagony doczepne VNB wybywały z Łodzi: w maju
1953: 304, 359; w czerwcu 1953: 310, 316, 344, 347,
355, 357, 358; w grudniu 1953: 305, 306, 318, 321.
Wagony VNB były budowane około 1900 roku, a
nie tak, jak podli autorzy, w 1910.
Opisane wagony Lilpop I są trudne do ustalenia,
tzn. nie do końca wiadomo, jakie miały numery w
Bydgoszczy. Na podstawie ludzkiej pamięci, zapisków i fotografii ustalono 17 numerów, jednak na fotografiach są numery, które po zsumowaniu dają 19
wagonów Lilpop I. MoŜe były jakieś przenumerowania? KtóŜ to wie. Jedno jest pewne, tych wagonów
nie było tam 13 sztuk.
Osobną historią są wagony Simmering II oraz Sanok, przekazane z Łodzi do Bielska-Białej w latach
1952–1954. Te wozy nie zostały pocięte w BielskuBiałej na złom, lecz w drugiej połowie lat 60. załadowano je na platformy kolejowe i... tu ślad się urywa.
MoŜna przyjąć tezę, Ŝe któreś miasto zdąŜyło je
otrzymać, moŜe właśnie m.in. Bydgoszcz, stąd jest
więcej znanych numerów niŜ Lilpopów...
Dariusz Walczak
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Częstochowa

Tylko
pierwszymi drzwiami
Wniosek kolegi Rafała Lamcha, Ŝe wpuszczanie
pasaŜerów pierwszymi drzwiami oznacza koniec komunikacji miejskiej – z całym szacunkiem dla jego
wypowiedzi – wydaje się trochę za daleko idący. Takie rozwiązania sprawdziły się na zachodzie i w innych miastach europejskich. Jest to bowiem najlepszy środek kontroli, czy pasaŜerowie zapłacili za
przejazd.
Przytoczę najprostszy przykład: Londyn. Tam się
wsiada tylko pierwszymi drzwiami i naleŜy pokazać
kierowcy waŜny bilet (travelcardkę, bilety karnetowe),
a jeŜeli się takowych nie ma, to opłatę za przejazd
naleŜy uiścić u kierowcy. Gdy wszyscy wsiądą do au-

tobusy, wtedy otwierane są pozostałe drzwi. Niektóre
autobusy mają tylko przednie drzwi. W starszych autobusach piętrowych wsiada się tylko ostatnimi
drzwiami (umoŜliwia to opuszczanie autobusów w
kaŜdym momencie), tam jest teŜ konduktor, który
przejmuje rolę sprawdzania i drukowania biletów. Nikt
tam nie narzeka na opóźnienia – tym bardziej, Ŝe
więcej osób przesiadło się do komunikacji miejskiej
po wprowadzeniu jednorazowej opłaty za kaŜdorazowy wjazd samochodu do centrum. Ostatnimi czasy, by zminimalizować czas postoju autobusów, na
przystankach zamontowano specjalne maszyny drukujące bilety.
Tak więc MPK w Częstochowie słusznie postąpiło
wprowadzając taką obsługę pasaŜerów – tym bardziej, iŜ okazało się, Ŝe co 5. pasaŜer nie płacił. Dotychczasowe środki kontroli okazywały się bezskuteczne. I zgadzam się, Ŝe ostentacyjne i aroganckie

zachowane niektórych pasaŜerów wydaje się bezczelne i tylko utwierdza w przekonaniu słuszności tego systemu. Takie działanie wydaje się wręcz aktem
desperacji tamtejszego MPK.
Wprowadzenie takiej organizacji wcale nie pozbawia komunikacji autobusowej w Częstochowie jej
„miejskości”. Kto bowiem powiedział, Ŝe taki system
moŜe stosować tylko PKS lub przewoźnicy prywatni?
JeŜeli pasaŜerowie MPK nie zgadzają się ze wprowadzonymi zmianami, moŜe woleliby dalszą podwyŜkę cen biletów, by zrekompensować straty na
jeździe bez biletów. Wszak trzeba pamiętać, co głosi
słynny napis w pojazdach MPK: „Jadący bez biletu
jedzie na twój koszt!”
Miejmy nadzieję, Ŝe pasaŜerowie się przyzwyczają
do nowego systemu i juŜ niedługo wszystko będzie
się sprawniej i szybciej odbywało.
Witold Urbanowicz

Poznań

Uruchomienie zajezdni A3 Kacza (stan na maj 2003 r.)
linia

56
59
61
63
64
68
69
75
76
77
78
79
80
82
86
91
93
95
A
P

dni robocze
cało- szczyt szczyt
dzienne ranny popoł.
2
1
1
2
3
1
1
3
1
7
1
2
5
1
2
7
2
2
2
1
1
4
3
4
3
1
1
1
7
1
1
2
6
2
2
6
2
2
1
1
1
3
1
1
-

Z

rano

popoł.
2
1
3
2
5
4
5
2
3
2
2
2
1
5
1
4
4
1
1
1

rano
2
1
3
2
6
5
7
2
4
2
2
2
1
6
1
6
6
1
2
1

k r a j u

Berlin
Tabor
S-Bahn 26.07., 4 miesiące wcześniej niŜ zakładano,
po raz ostatni wyjechał na trasę skład S-Bahnu serii
477 z lat 30. Ostatni skład kursował na linii S-3, łączącej Ostbahnhof z Erkner. Wycofywane wagony zastępują sukcesywnie dostarczane wagony serii 481.
Rozmaitości
! Od 01.08. obowiązywać będzie nowa taryfa BVG,
druga od wprowadzenia euro 01.01.2002 r. Jednorazowy bilet dwugodzinny na strefy AB (obejmujące cały
Berlin) kosztuje 2,20 euro (podwyŜka o 10 centów), bilet na krótki odcinek (Kurzstrecke) 1,20 euro (równieŜ
10 centów więcej). Bilet całodniowy w obrębie stref AB
staniał z 6,10 do 5,60 euro, zaś 7-dniowy zdroŜał z 22
do 23,40 euro.
T 10.08. zajezdnia tramwajowa Köpenick będzie

2

święta

soboty

Uwaga: autobusy kursujące po godzinie 11:00 wykazywane są w uruchomieniu popołudniowym.
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Uruchomienie na liniach dodatkowych zajezdni A3
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Rezerwy czynne uruchamiane przez wydział A3
miejsce postoju
Bałtyk
Os. Kopernika
Górczyn Dworzec
Ogrody
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Rezerwy techniczne uruchamiane przez wydział A3
miejsce postoju
Górczyn Dworzec
Kacza (zajezdnia)
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opracował Bartosz Kaj
na podstawie materiałów MPK Poznań
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ś w i a t a

świętować swoje 100 urodziny. Z tej okazji w godzinach 10–18 zajezdnia organizuje dzień otwartych
drzwi, na który dojechać moŜna zabytkowym tramwajem kursującym co 20 minut jako linia 83E z dworca SBahnu Köpenick.
Marcin Czech

(w soboty, niedziele i święta od 9:00) z częstotliwością
60-minutową. Co ciekawe, pojazd ten, w przeciwieństwie do zakopiańskiego odpowiednika, wyposaŜony
jest w klimatyzację.
Rafał Tarnawski

Biała Podlaska

Tabor
T W artykule „Cudowne dzieci Pesy”, który ukazał
się w numerze 13 (38) „Przystanku”, autor popełnił powaŜny błąd rzeczowy pisząc, iŜ gdańskie tramwaje CITADIS 100 Ngd99 są jedynymi w Polsce wagonami
posiadającymi klimatyzację w przedziale pasaŜerskim.
W rzeczywistości były to pierwsze w Polsce tramwaje
posiadające klimatyzację, ale tylko w kabinie motorniczego. Dzisiaj z podobnego dobrodziejstwa mogą korzystać równieŜ motorniczowie katowickich karlików,
warszawskich i szczecińskich bulw oraz łódzkich city-

Tabor
A W poprzednim wydaniu „Przystanku” błędnie
podano, Ŝe w Polsce znajduje się tylko 1 egzemplarz
Mercedesa Cito. Okazuje się, Ŝe oprócz PKS Zakopane, taki pojazd eksploatuje takŜe firma Prywatna Komunikacja Miejska s.c. z Białej Podlaskiej. JuŜ od ponad roku wóz obsługuje linię nr 100 Terebelska (szpital) – Królowej Jadwigi – Sitnicka – Kraszewskiego –
Witoroska – Twarda, zaproponowaną przez przewoźnika. Linia kursuje codziennie w godzinach 6:00–20:00
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Bydgoszcz

runnerów. Bydgoskie „strzały” są więc pierwszymi w
Polsce wagonami posiadającymi klimatyzację w przedziale pasaŜerskim. Za błąd przepraszamy.
Redakcja
Rozmaitości
T 15.07. z okazji święta ulicy Gdańskiej po trasie Leśny Park Kultury i Wypoczynku – Babia Wieś kursował
nowoczesny skład 805NM 255+256, zmodernizowany
w zakładach Pesa. Kursy odbywały się w godzinach
16–17. Podczas pokazu kaŜdy mógł zobaczyć, jak
tramwaj wygląda w środku, a takŜe przejechać nim całą trasę. W czasie trwania uroczystości ruch na początkowym odcinku Gdańskiej był wstrzymany i 805NM był
jedynym pojazdem, który miał na nią wstęp. Jednym z
punktów programu było rozstrzygnięcie konkursu na
nazwę zwyczajową tramwaju, ogłoszonego przez redakcję lokalnego dodatku „Gazety Wyborczej”. Najbardziej trafną propozycją okazała się „Strzała”.
Mariusz Madej

Bytom
Tabor
A Jelcz M11 o numerze 7332, jeŜdŜący dotąd w firmowych barwach Ŝółto-czerwonych, został przyozdobiony błękitną reklamą telewizji kablowej. Niestety, sitodruk pokrywa takŜe okna.
A W PKM Bytom po wiekach nieobecności pojawiły
się Ikarusy 260 (numery taborowe 7602 i 7603) po remoncie w KZNS i pomalowane w barwy białoniebieskie, bez wyświetlaczy.
A Ikarus 415 nr 7103 wyposaŜono w pikselowe tablice.
Mariusz Ciunowicz, Bartosz Mazur

Częstochowa
Tabor
A Całe szczęście, Ŝe do tej pory nie rozpisuje się
przetargów na obsługę linii komunikacyjnych w Częstochowie, bo oto ewentualny kontrkandydat częstochowskiego MPK, firma Biesy, nie błysnęła za ciekawą
organizacją ruchu. Do hipermarketu Tesco MPK nie
jeździ od 19.03. Trzy trasy przejęły właśnie Biesy. Oto
na linii 203 doszło do mało śmiesznego incydentu w
okolicach Tesco. Autobus, mający planowy odjazd o
18:15 (nr taborowy 07), zepsuł się pod samym marketem i nie było mowy, Ŝeby w ogóle ruszył z miejsca,
choć silnik pracował. Później pojawił się jeŜdŜący na
następnym rozkładzie wóz nr 01, mający odjazd o
18:45. PasaŜerowie wsiedli do środka i rozpoczęła się
podróŜ. Nie trwała jednak długo. Na ul. Drogowców,
około 600 metrów po wyruszeniu spod Tesco, w pchaczu siadły biegi do przodu. Wóz stał na środku drogi, a
wśród pasaŜerów dało się słyszeć, Ŝe „jakby jeździło
MPK, jak dawniej, to by zaraz wysłali rezerwę i byśmy
mogli dalej jechać”. Po strwonionym kwadransie udało
się ruszyć i dojechać do al. Jana Pawła II. Tutaj jazda
definitywnie się skończyła. Wtem zza pleców nr 01 wyłonił się nagle sprawny nr 07. PasaŜerowie zepsutego
przegubowca przesiadali się na środku ruchliwej ulicy
do drugiego wozu. Całe to zamieszanie wykazało, Ŝe
Biesy nie są w stanie zorganizować sprawnej rezerwy i
potrafią dopuścić do sytuacji, w której z powodu awarii
na trasie przez kilkadziesiąt minut nie pojawia się ani
jeden sprawny autobus.
A Z kursowaniem po Częstochowie poŜegnały się
jelcze o numerach: 39, 40, 52 i 53.
Linie
A W lipcu trwała modernizacja ul. Faradaya, co zaowocowało zamknięciem nitki w kierunku Śródmieścia.
Autobusy linii 11, 13, 28 i 31 jeździły z Zawodzia przez
ul. Złotą, choć nie ustawiono tam Ŝadnych dodatko-

wych przystanków. Wiadomo, Ŝe bliŜszy objazd moŜna
było poprowadzić ul. Kaczorowską (tutaj wypuścił się
prywatny Mazan), ale wicie się długich wozów MPK po
poskręcanej ulicy nikomu by chyba nie słuŜyło. Dział
Organizacji Ruchu postąpił więc słusznie.
Magazyn 995
08.07. Rano na placu Daszyńskiego, na wjeździe w
Warszawską (przy Mirowskiej) doszło do kolizji dwóch
samochodów osobowych, co utrudniło ruch. Wtem korespondent „Przystanku” zobaczył, jak autobus linii 24
nr 341 z Krakowskiej skręcił w... Mirowską. PodąŜył za
nim i spostrzegł, Ŝe sprytny kierowca ruszył przez Stary
Rynek, wpakował się przegubowcem w wąską ul. Mostową i wykonał wyjątkowo trudny manewr skrętu pod
kątem prostym w ul. Senatorską. Tutaj został zablokowany przez zaparkowane osobówki, ale po chwili przejazd miał juŜ oczyszczony i po starej kostce brukowej
niepokojąco szybko zmierzał ul. Ptasią wzdłuŜ Starego
Rynku i od Mirowskiej podjechał na przystanek koło
Puchatka, notując 4-minutowe opóźnienie. W międzyczasie auta biorące udział w kolizji zostały zepchnięte
na wysepkę i cały manewr kierowcy z wozu 341 miał
chyba tylko tę zaletę, Ŝe autobus nie zablokował skrzyŜowania stojąc za uszkodzonymi pojazdami.
Konrad Pruciak

Gdańsk
Magazyn 995
18.06. Około godziny 7 rano doszło do zerwania sieci trakcyjnej we Wrzeszczu przy Operze Bałtyckiej.
Powstałe z tego powodu zatrzymanie „dotknęło” zarówno składy jadące aleją Zwycięstwa, jak i ulicą Hallera: linie 2, 6, 11, 12, 13 oraz 15. Nadzór Ruchu zarządził objazd przez ul. Jana z Kolna i Węzeł Kliniczna dla
linii 2, 13 i 15; zostały takŜe uruchomione zatramwaje,
kursujące m.in. aleją Zwycięstwa i ul. Grunwaldzką.
Około 8:40 przywrócono normalne kursowanie linii 6,
11 i 12, jednak sieć trakcyjna nad skrętem w ul. Hallera
została naprawiona dopiero następnego dnia rano.
18.06. W chwilę po przywróceniu ruchu w alei Zwycięstwa, tj. około godziny 8:45, miał miejsce kolejny incydent na linii 2 kursującej objazdem. Mianowicie tuŜ
za Węzłem Kliniczna doszło do wykolejenia środkowego wózka alstomowskiego wagonu NGd99-1002. Bezpośrednio za nim w zatrzymaniu utknęła techniczna
stopiątka nr 9005, przewoŜąca „na pace” wózek od innego wagonu tego samego typu. Po godzinie dziewiątej zjechały się na miejsce zdarzenia przeróŜne słuŜby
miejskie, w tym Nadzór Ruchu, drogówka, sieciowcy,
no i oczywiście dźwig, który po krótkim czasie umieścił
wykolejeńca z powrotem w torowisku. Stojący juŜ stabilnie na torach wagon z napisem »Awaria« na wyświetlaczu zjechał po chwili do swojej macierzystej zajezdni Wrzeszcz.
Jan Rosłaniec

Gliwice
Rozmaitości
A Nocami 5/6 i 6/7 lipca filmowcy z Wydziału Radia i
Telewizji Uniwersytetu Śląskiego kręcili etiudę o studencie, który pod wpływem podróŜy nocnym autobusem zapragnął zostać kierowcą takiego pojazdu. W
zdjęciach wziął udział pojazd DAB 12-1800B o numerze taborowym 100.
Bartosz Mazur

GOP
Linie
A Na okres od 17.07. do 31.08. uruchomiona została
linia autobusowa 659, kursująca codziennie na trasie
Zabrze Goethego – Maciejów Kąpielisko – Zabrze Go-
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ethego (okręŜna przeciwbieŜna), obsługiwana przez
Transkom Piekary Śląskie. Linię uruchomiono, aby zapewnić moŜliwość dojazdu do kąpieliska miejskiego w
Zabrzu.
A 01.08. zawiesza się kursowanie linii autobusowej
633 na odcinku Sławków – Olkusz. W praktyce oznacza to jednak całkowite zawieszenie linii 633, gdyŜ kursy skrócone na trasie Będzin Zagórska – Sławków
ZWM będą wykonywane z oznaczeniem istniejącej juŜ
linii 634. Taka jest zresztą geneza tej linii – skrócenie
części kursów linii 633 w dni robocze poza godzinami
szczytu i nadanie im nowego, osobnego numeru.
A Z dniem 01.08. trasa podstawowa linii autobusowej 28 zostaje skrócona do przystanku Maczki Kolonia
Cieśle. Do Sławkowa ZPR (Zakład Przeładunku Rud)
dojeŜdŜać będą tylko wybrane kursy: 5 par w dni robocze i 2 pary w soboty. Zmiana taka była wprowadzona
juŜ od 01.05., jednakŜe po 14 dniach przywrócono w
równie tajemniczych okolicznościach poprzedni rozkład
jazdy (wszystkie kursy na trasie Będzin Kościuszki –
Sławków ZPR). Oprócz niskiego wykorzystania linii na
odcinku Kolonia Cieśle – Sławków ZPR, na zmianę
trasy miał wpływ zły stan nawierzchni – wyminięcie
wszystkich dziur na drodze pomimo jazdy zygzakiem
od jednego do drugiego pobocza nie jest moŜliwe.
A Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach ogłosił przetarg na obsługę linii autobusowych
komunikacji miejskiej: 13, 44, 48, 66, 76, 77, 130, 149,
162, 177, 266, 632, 675, 830, 931 na okres 8 lat od
01.11.
Andrzej Soczówka

Gorzów Wielkopolski
Tabor
T Planowana jest kasacja 8 wagonów 105Na. Najprawdopodobniej będą to wozy 75, 78, 89, 92, 98, 99,
103, 104. Wszystkie wagony przechodziły naprawę
główną w 1992/1993 roku. Dokładna data kasacji jest
na razie nieznana.
Magazyn 995
22.07. W godzinach popołudniowych wagon
6ZGTw-252 połamał sobie pantograf zrywając kilka
metrów sieci trakcyjnej w alei 11 Listopada. Helmut
musiał zostać zepchnięty do zajezdni przez wagon
6EGTw-261. Tramwaje linii 1 i 2 skierowano na pętlę
Dworzec Główny. Ruch tramwajowy został przywrócony około godziny 20. Na trasie Wieprzyce – Zakład
Energetyczny kursowała komunikacja zastępcza.
Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzed. obecna
uwagi
reklama reklama
tramwaje
114+113 Idea Pop
barwy zakł. 123+124 Idea Pop
barwy zakł. 131+126 Samsung barwy zakł. 251 HMB
HMB
nowa wersja
Paweł i Piotr Kamyszkowie

Jastrzębie Zdrój
Linie
A Od 24.07. do 08.08. ze względu na modernizację
skrzyŜowania alei Piłsudskiego z ul. Katowicką i Harcerską zamknięta będzie dla ruchu jezdnia południowa
alei Piłsudskiego na odcinku od ronda do skrzyŜowania
z ul. Graniczną. W związku z powyŜszym autobusy
kursować będą trasą objazdową ulicami Sybiraków i
Północną, z obsługą przystanku Dworzec Główny. Z
obsługi wszystkich linii wyłączony zostanie przystanek
Aleja Piłsudskiego Urząd Miasta w kierunku ul.
Pszczyńskiej i Granicznej.

3

Wojciech T. MęŜyk

Kaliningrad
Linie
T Lato to tradycyjnie czas remontów torowisk tramwajowych. W tym roku padło na tory w ciągu ulicy 9
Apriela, od skrzyŜowania z ul. Szewczenko do przystanku Obłastnaja Balnica, czyli na odcinku około
400m. Prace prowadzone są w dwóch etapach, z których pierwszy – wymiana toru zachodniego, przy zachowanym ruchu po torze wschodnim w jednym kierunku – został juŜ zakończony. Technologia budowy
toru pozostała niezmieniona: drewniane podkłady, mocowanie na gwoździe, szyny rowkowe, nawierzchnia z
bruku. Obecnie wymieniany jest tor wschodni. Tramwaje linii 4, 5, 8, 10, kursujące w kierunku północnym,
jeŜdŜą objazdem przez ulice Szewczenko, Leninski
prospekt, Czerniachowskiego. MoŜemy mówić co
chcemy na temat stosowanych w Rosji systemów informacji pasaŜerskiej, a raczej o ich prawie kompletnym braku. Faktem bowiem jest, Ŝe na przystankach
brakuje nawet rozkładów jazdy, więc o ogłoszeniach
informujących o zmianach tras tramwajów tym bardziej
moŜna tylko pomarzyć. Zwyczaju przygotowywania na
taką okoliczność specjalnych tablic z numerem i przebiegiem linii oczywiście równieŜ się nie praktykuje. Mimo to jednak bardzo pozytywnym zaskoczeniem dla
„innostranca” moŜe być fakt, iŜ zaraz po wejściu do pojazdu jadącego objazdem, jest on przez głośniki informowany o tym, iŜ tramwaj jedzie taką, a taką trasą. Co
prawda, nie wszystkie motornicze się do tego stosują,
jednak są to na szczęście nieliczne wyjątki. Przyznać
trzeba, Ŝe jest to jedyny znany w Rosji system „dynamicznej” informacji pasaŜerskiej. U nas są inne, jednak
– jak widać – w pełni sprawdza się tu zasada, iŜ najprostsze systemy są najlepsze. JakŜe blado wypadamy tu z naszymi „nowoczesnymi” systemami wizualnej
i akustycznej informacji, które na czas objazdów, kiedy
mogłyby się najbardziej przydać, są zwykle wyłączone.
Jarosław Girstun

Ostrów Wielkopolski
Tabor
A MZK ogłosił przetarg na dostawę trzech fabrycznie
nowych autobusów miejskich. Pojazdy powinny być
całkowicie niskopodłogowe, a termin składania ofert
upływa 20.08.
Dawid Krysiński

Płock
Tabor
A Od 15 do 18.05. testowano jelcza M-101I Salus (z
MZK Bolesławiec – nr 154). Autobus jeździł głownie na
linii 24, jednym wieczornym kursem na linii 19 oraz na
nocnej linii 101. Obecnie nic jednak nie wiadomo na
temat ewentualnego zamiaru kupna nowego taboru,
tym bardziej klasy midi, do którego komunikacja przymierzała się w 1997 r. testując wówczas neoplana
N4009 z MPK Poznań.
A W okresie od grudnia 2002 r. do 31.06.2003 r. odnotowano 3% spadek ilości umieszczonych reklam na
autobusach. Obecnie 75% taboru jeździ w reklamach.
W okresie tym reklamę straciło 8 Jelczy M120 (numery: 587 – Nowe Mazowsze, 595 – Kerakoll, 598 – Levi's, 602 – Martel, 603 – PUH, 607 – Plocman, 612 i 613
– PCH); odnowiono dwie reklamy na Jelczach PR110
(531 – Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 552 –
Auchan). Nowe reklamy otrzymały dwa Ikarusy 280.37
(620 i 622) i Solarisy Urbino 12 nr 639–
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643.

Rozmaitości
! Od 7 lipca komunikacja uruchomiła nową formę informacji pasaŜerskiej – bezpłatną infolinię (0-800-880010). Pod tym numerem moŜna uzyskać informacje na
temat rozkładów jazdy, tras przejazdu oraz cen poszczególnych usług. Na razie infolinia czynna jest od
godziny 6:00 do 18:00.
Marcin Gierzyński

Poznań
Tabor
A Pod koniec czerwca w zajezdni autobusowej przy
ul. Kaczej pojawiło się 10 MAN-ów (6 sztuk NG313 i 4
sztuki NL223) zakupionych na drodze przetargu na autobusy uŜywane. Pojazdy są dawnymi „testerami” z fabryki MAN-a z podpoznańskich Sadów. Dwunastometrowce otrzymały numerki 1052–1055, przeguby natomiast 1078–1073. Ciekawym egzemplarzem jest
NL223-1055, który nieco róŜni się od całej reszty z tejŜe dostawy, a mianowicie posiada przyciemniane szyby, trzecie światło stopu i szybę za kierowcą zamiast
szafki. Na dzień dzisiejszy na trasy wyjechały przegubowe 1073 i 1074 oraz króciak 1052.
T Doczepka sanocka trafiła do Zakładu Naprawy
Taboru. Dziękujemy!
T Witamy w Pyrlandii! Pierwszy w Poznaniu wagon
tramwajowy serii 3G, eksamsterdamski 615, dotarł na
miejsce rozładunku: zajezdnię S1 kilka minut po północy dnia 24 lipca. Holender co prawda mi nie przyleciał,
został bowiem przywieziony siedmioosiowym transporterem firmy V.D. Vlist., ale rozładunek przebiegł w
szybkim tempie – tak, Ŝe juŜ przed godziną pierwszą
wagon stanął na poznańskich torach. Zanim wyjedzie
na linię czekają go przeróbki takie jak usunięcie budki
konduktora, bramek w drzwiach oraz przełoŜenie
uchylnych okien z prawych stron poznańskich 1G/2G
na lewą stronę 3G. Kolejne wagony ładowane będą w
Amsterdamie zazwyczaj w poniedziałki, w Poznaniu
„lądować” powinny nocami ze środy na czwartek.
T Dnia 15.07. wagon 4ND1 został wstawiony do hali
ZNT na Gajowej w celu przygotowania do wywiezienia
na złom. W najbliŜszym czasie to samo czeka wrak
wagonu 2021 (typ N – Stocznia Gdańska).
T W zakładach Cegielskiego kończy się remont pudła wagonu 102N-1. W przyszłym tygodniu ma on być
połączony i przewieziony do ZNT na Gajowej.
Linie
A Dnia 31.07. po godzinie 16 zaobserwowano Ikarusa 280-1519 jadącego jako 85/1. Kierowca wspomnianego wozu po drodze pomylił trasę i zamiast
skręcić na rondzie Serbska w prawo, pojechał prosto
ulicą Serbską, po czym – uświadomiony przez pasaŜerów – przepięknie wykonał zawrotkę na skrzyŜowaniu
z ul. Połabska. Następnie wrócił na rondo i dalej pojechał swoją stałą trasą.
Magazyn 995
15.07. Około południa jadąca na os. Jana III Sobieskiego tatra nr 406 (12/8) wykoleiła się drugim wózkiem. Wszystko to stało się na zwrotnicy najazdowej
Mostu Dworcowego. Połamał się pantograf i pofałdowała blacha przy pierwszym przegubie. Na tory wykolejeńca wstawi Krupp. W związku z tym na 25 minut
musiano wyłączyć prąd na całym skrzyŜowaniu. Vozidlo do zajezdni przy ul. Głogowskiej dotarło odholowane przez MPK-owskiego Stara. Dopiero stamtąd holownik zabrał je na S3. Pozostałe tramwaje kierowano
objazdami, a ponadto uruchomiono komunikację zastępczą. Po udroŜnieniu przejazdu Nadzór Ruchu
przez dalsze 20 minut rozładowywał korki.
15.07. Po południu ruszająca z zewnętrznego toru
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pętli tramwajowej Ogrody 2/1 (skład 200+199) zahaczyła siedzącą na barierce rozdzielającej perony kobietę. Pogotowie ratunkowe przewiozło ją do szpitala. Motorniczy zdarzenia nie zauwaŜył i kontynuował jazdę do
pętli Dębiec. Dopiero tam tramwaj został zatrzymany, a
w trasę wypuszczono rezerwę.
18.07. O godzinie 17:45 na pl. Wielkopolskim męŜczyzna niosący na wysokości głowy karton wszedł
wprost pod koła jadącej od strony Śródki 17/3 (skład
286+287). Rannego odwieziono do szpitala. Tramwaj
po 23 minutach zjechał do zajezdni.
24.07. SkrzyŜowanie ulic Garbary i Estkowskiego
było miejscem kolizji cięŜarowego mercedesa, Mitsubishi Crismy i Volkswagena Sciroco. W związku z powyŜszym w godzinach 13:06–13:52 tramwaje tędy nie
kursowały – kierowano je na trasy objazdowe. Ruchem
sterowali pracownicy Nadzoru Ruchu, a straŜacy zneutralizowali rozlane paliwo.
24.07. Na ul. Warszawskiej przy stacji Orlenu zbiła
się szyba przedniego wyświetlacza w pszczółce nr
1251, kursującej jako 57/4. Być moŜe sprawcą zdarzenia był kamień, który uskoczył spod kosiarki do trawy,
eksploatowanej w pobliŜu. Autobus zjechał do zajezdni.
25.07. Krótko po godzinie 8 na ul. Piłsudskiego kobieta wysiadała drugimi drzwiami z ikarusa nr 1545 linii
53. Niestety, jej prawa noga dostała się pod środkową
oś pojazdu i została przygnieciona. Z miejsca zdarzenia do szpitala zabrało ją pogotowie ratunkowe, autobus zaś zjechał do zajezdni. W drogę wyruszyła rezerwa.
25.07. O godzinie 18:28 w dojeŜdŜającej do ronda
Śródka od strony Katedry 8/6 (GT8-659) zasłabł starszy męŜczyzna. O 18:55 lekarz pogotowia ratunkowego, które przybyło na miejsce zdarzenia, zgodził się na
zjazd tramwaju z chorym na pętlę Zawady. 10 minut
później męŜczyznę zabrano do szpitala. Wówczas
tramwaj pojechał do zajezdni Madalińskiego. W trakcie
wstrzymania pozostałe bimby jeździły objazdami, a 4
stały zablokowane.
27.07. Rano kierowca autobusu T/4 stwierdził na pętli Os. Kwiatowe brak przenośnej toalety Toi Toi. CzyŜby poszła się załatwić?
28.07. O godzinie 7:35 na ul. Jana Pawła II skapitulował GT8-652, który jako 7/4 pomykał na Ogrody. Wyłamał się ślizg pantografu. Po kwadransie pechowca
na Madalinę zepchnął tramwaj linii 4/5.
28.07. WjeŜdŜający na pętlę Ogrody zestaw
178+177 (17/5) raczył się wykoleić. Pierwszy wózek
pierwszego wagonu pojechał na duŜe koło, a drugi na
małe i wyskoczył z szyn. Z pomocą przybył Krupp. W
godzinach 13:37–14:04 pętla była nieprzejezdna.
Tramwaje jeździły trasami zastępczymi. Wykolejeniec
zjechał do zajezdni przy ul. Głogowskiej.
28.07. Złamane drzewo przy Motelu Strzeszynek
zablokowało całkowicie ruch na ul. Koszalińskiej. Częściowo usunął je kierowca cięŜarówki, reszty dzieła dokonali straŜacy. Cały czas ruchem kierowali pracownicy Nadzoru Ruchu. Nim na miejsce przybyły odpowiednie słuŜby, w powstałym korku utknął na prawie 20
minut ikarus nr 1181 obsługujący 95/4.
29.07. O godzinie 4:45 solarka nr 1339 linii 84 zasuwała do Centrum Handlowego M1. Po drodze kierowcy
przydarzyło się pomylić trasę i omyłkowo skręcił w ul.
Szwedzką. Zaczął więc cofać. Po przejechaniu krawęŜnika najechał na słup latarni, przechylając go. Jednak nie zorientował się o tym w porę i ze zbitą tylną
szybą dojechał aŜ do Dworca Rataje. Tam pracownicy
pogotowia technicznego posprzątali odłamki szkła i
bus bez szyby oraz z lekko wgniecionym tyłkiem zjechał do zajezdni.

Rozmaitości
A T Na ul. Grunwaldzkiej roboty torowe idą pełną
parą. Na odcinku do ulicy Jeleniogórskiej przeprowadzany jest remont bieŜący – kładzione są stare szyny i
podkłady (podłoŜe wymieniono tylko na najbardziej
„wychlapniętym” odcinku), styki między szynami zostały powycinane i spawane są na nowo. Naprawa główna postępuje na odcinku od ronda Przybyszewskiego
do Bułgarskiej; prawie na całym odcinku leŜą juŜ tory i
stoją słupy, załoŜono nowe wysięgniki sieci trakcyjnej.
Do pracy przystąpiła podbijarka z krakowskiego Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych. Zazwyczaj w weekendy
na linii T – w przeciwieństwie do dni roboczych, kiedy
linię obsadzają Ikarusy 280 – moŜna spotkać SU18,
N4020, NG312 i NG313. Wbrew tej regule MAN
NG313-1074 z ostatniej „ekstesterowej” dostawy zadebiutował właśnie tam w tygodniu.
T Władze miasta podjęły salomonową decyzję – budowa trasy RaSTa, czyli Ratajskiego Szybkiego
Tramwaju, zostanie podzielona na dwa odcinki, dzięki
czemu rozpocznie się szybciej, niŜ zakładano. Przypomnijmy: na drodze do rozpoczęcia budowy stanął
między innymi gazociąg. I chociaŜ na Rataje nie ma
kursować tramwaj zasilany gazem, sprawa była na tyle
powaŜna, Ŝe z jej powodu budowa była dotychczas
wstrzymana (pod leŜącą przy trasie RST działką smaŜalnika kurczaków, pana Bąkowskiego, w trakcie budowy Kupca Poznańskiego umieszczono gazociąg;
zdaniem wzmiankowanego Pana – bezprawnie).
Skargą pana Bąkowskiego zajmie się NSA. Drugi problem (dotyczący wjazdu na parking Kupca Poznańskiego) takŜe zostanie uregulowany.
Adam Białas, Jakub Gielniak, Adam Konieczka,
Maciej Rudzki, Mikołaj Wydra

Strausberg
Tabor
T Komunikacja tramwajowa w Strausbergu pod Berlinem otrzymała wagon Tatra T6C5 o numerze 30 do
obsługi linii 89 w okresach małego natęŜenia ruchu
(wieczorami i w weekendy). Dwukierunkowy, czteroosiowy pojedynczy wagon z parą drzwi po obu stronach posiada w środkowych drzwiach windę dla inwalidów. Wagon zbudowany w 1998 roku jako wagon
demonstracyjny na rynek amerykański był krótko eksploatowany w Nowym Orleanie.
Marcin Czech

Swarzędz
Tabor
A W dniach od 27.06.–11.07. firma WiraŜ Bus testowała nowego Solarisa Urbino 18, który jest własnością firmy Solaris Bus & Coach. Kursował on wyłącznie
na linii S-1. Niektórzy kierowcy chwalili lub krytykowali
model. PrzewaŜały jednak opinie pozytywne. Bardzo
moŜliwe jest, Ŝe zamiast nowych Volvo 7000A na ulice
Swarzędza na stałe zawitają autobusy z bolechowskiej
fabryki.
Mikołaj Wydra

Szczecin
Tabor
T Z remontu połączonego z modernizacją powrócił
skład 105Na 1009+1008. Wagony te niewątpliwie nie
powrócą w najbliŜszym czasie do dawnych zestawów
(1007+1008 i 1009+1010) ze względu na róŜny typ
gniazd sterowania wielokrotnego i wysokonapięciowych. Zakres modernizacji od dłuŜszego czasu nie
zmienia się i obejmuje instalację nowych płatów drzwi
wraz z napędami, nowych gniazd WN i WS po obu
stronach wagonu, przetwornic statycznych, pantogra-

fów OTK-2, malowanie poręczy na Ŝółto i likwidację
zewnętrznych klap nad drzwiami. Nowinką są natomiast naklejane, prostokątne światła odblaskowe.
Linie
A Od 15.07. autobusy linii 59, 68, 101, 107, A i 707
omijają ul. Malczewskiego na odcinku od alei Wyzwolenia do ul. Matejki. Wszystkie linie kursują teraz przez
al. Piłsudskiego i ul. Matejki, przy czym linie kończące
bieg na pętli Plac Rodła (59, 68, 101 i 107), zamiast na
pętli ulicznej, zawracają na samym placu. Zmiany
spowodowane są przebudową ul. Malczewskiego.
A Po przebudowie została otwarta wschodnia jezdnia ul. Eskadrowej. 22.07. na swoje stałe trasy, przebiegające przez most Cłowy, powróciły linie 73, 511,
514 i 515. Dla linii 56 i 73 na ul. Gdańskiej uruchomiono przystanek KsięŜnej Anny n.Ŝ. w kierunku Basenu
Górniczego. Natomiast w dniu 26.07. zamknięto nitkę
wyjazdową mostu Pionierów Miasta Szczecina, w
związku z czym objazdem przez most Cłowy kursowały linie 54, 55, 65, 71, A, B i 710.
Rozmaitości
! 01.07. wszedł w Ŝycie nowy regulamin przewozowy komunikacji miejskiej. Zmiany to m.in. wprowadzenie biletów 20- i 60-minutowych na liniach nocnych, likwidacja biletów okresowych socjalnych (zniŜka 60%),
wykreślenie rowerów z listy przedmiotów wyłączonych
z przewozu. Szczególną „wdzięczność” szczecinian
zyskał zapis o nieobowiązywaniu na liniach nocnych
biletów okresowych: na 1 linię zwykłą lub pospieszną
oraz na wszystkie linie zwykłe, przy czym nie jest do
końca jasne, czy posiadacze np. zwykłej „sieciówki”
mają kasować bilety wg taryfy linii dziennych (jako dopłaty, podobnie jak na liniach pospiesznych), czy dwukrotnie droŜsze (lub ponaddwukrotnie – w przypadku
biletu dwugodzinnego) bilety nocne. Na razie ZDiTM
obstaje przy pierwszej wersji.
T Zdemontowano tory kolejowe wokół zaspawanego, ale wciąŜ istniejącego skrzyŜowania trasy tramwajowej przebiegającej pomiędzy ul. Ludową a ul. Lubeckiego z bocznicą kolejową.
Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzed. obecna
uwagi
reklama reklama
tramwaje
726+725 Samsung barwy zakł. 911 Direct Mail Poczta
(Poczta Pol- Polska
ska)
1008+1009 barwy zakł. barwy zakł. po remoncie
Magdalena Murawska, Olaf Skrzymowski

Świerklaniec
Tabor
A Przemalowano dwa autobusy Ikarus 260 o numerach 1461 i 1462. Są to kolejne wozy w tej zajezdni lakierowane w obecnie obowiązujące barwy, czyli białoniebiesko-granatowe. W poprzedniej szacie pojazdy
reklamowały sklepy MiniMal.
Mariusz Ciunowicz, Bartosz Mazur

Toruń
Tabor
A MZK ogłosiły przetarg na dostawę 4 sztuk autobusów 12-metrowych i jednej sztuki autobusu 7metrowego. Biorąc pod uwagę wyniki dotychczasowych przetargów i przegląd marek parkujących w zajezdni przy ul. Legionów (143 jelcze i 2 Autosany H6),
nie naleŜy się raczej spodziewać na toruńskich ulicach
Ŝadnego solarisa, neoplana, czy MAN-a. Przetarg wydaje się być tylko formalnością.
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A Pracownicy MZK dokonali drobnej kosmetyki
nadwozia wozu nr 408. To Jelcz 120M z serii zakupionej w roku 1994 i wyposaŜonej w windy do załadunku
wózków inwalidzkich przednimi drzwiami. W czerwcu
nad przednią szybą pojawiła się charakterystyczna metalowa wytłoczka zakrywająca film rodem z Jelcza
PR110 (nadbudowana przed górną linię okien).
A Zmiany w taborze firmy MigroBus, obsługującej
bezpłatne linie do hipermarketu Geant. Dotychczas
przewoziła klientów czteroma piętrowymi MAN-ami:
trzema NL200 i jednym NL202. W maju zaczęły one
coraz rzadziej wyjeŜdŜać na trasy, a ich miejsce zajęły
dwa Jelcze M11, zresztą równieŜ nie pierwszej młodości. Zostały odkupione najprawdopodobniej z jakiegoś
przedsiębiorstwa komunikacyjnego. Jeden z nich posiada we wnętrzu numer taborowy 246. Początkowo
jeden z nich był w kolorze szarym z czarnym dołem,
drugi zielony z ponaklejanymi fantazyjnie na bokach i
szybach rysunkami warzyw! Obecnie zostały przemalowane na biało. W lipcu na hipermarketowe trasy wyjechał równieŜ Jelcz 120M w barwach pomarańczowobiało-czarnych. W czerwcu do Geanta przez tydzień
jeździło turkusowe Volvo 7000, ale był to tylko autobus
testowy. A szkoda, bo podróŜ nowymi nabytkami z rodziny M11 przyprawia o ból głowy.
Linie
A Remont wiaduktu Kościuszki spowodował zmiany
w kursowaniu linii bezpłatnej, łączącej Geant z ul.
Olimpijską. Początkowo (maj–czerwiec) zmniejszono
częstotliwość kursowania w godzinach szczytu z 30 do
45 minut. W lipcu przywrócono częstotliwość co 30 minut, natomiast skrócono trasę, która biegnie teraz do
skrzyŜowania Szosy Lubickiej z ul. Dziewulskiego.
A Od 01.07. MZK Toruń zmienił rozkład jazdy linii 38
(zmniejszenie liczby kursów spowodowane małym zainteresowaniem pasaŜerów) oraz linii 18 (likwidacja
kursów do Przysieka spowodowana wygaśnięciem
umowy na dofinansowanie linii przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika).
A 09.07. firma MigroBus uruchomiła linię bezpłatną
do drugiego toruńskiego hipermarketu, Carrefour. Trasa prowadzi z pętli Os. Młodych ulicami Czerwona
Droga, Odrodzenia, Przy Kaszowniku, Sobieskiego,
Prądzyńskiego, Targowa, Szosa Lubicka, Wschodnia,
Rydygiera, Łyskowskiego, Dziewulskiego, Jamontta,
Szosa Lubicka na ul. Olsztyńską. Linię obsługują 2 jelcze: M11 kursujący dotychczas do Geanta (pomalowany w logo Carrefour) oraz biały 120M. Autobusy
jeŜdŜą co godzinę, a od godziny 14 do 17 co 30 min.
A T 12.05. rozpoczęła się największa od lat inwestycja drogowa Torunia – remont wiaduktu w ciągu ulicy Kościuszki. Oprócz samego wiaduktu zamknięto
równieŜ spore fragmenty dróg dojazdowych, całe
skrzyŜowanie ulic śółkiewskiego, Skłodowskiej-Curie i
Sobieskiego (pl. Skarbka) oraz biegnący pod wiaduktem fragment ulicy Chrobrego. Zamkniętymi ulicami
przebiegała jedna z trzech tras łączących centrum Torunia z największymi w mieście osiedlami Rubinkowem
I i II oraz Na Skarpie. Przez wiadukt oraz pl. Skarbka
biegły trasy 13 linii autobusowych MZK, 2 linii tramwajowych i jednej bezpłatnej, łączącej Osiedle Na Skarpie
z hipermarketem Geant. W związku z tym wytyczono
objazdy. Mimo iŜ prace remontowe rozpoczęto 12.05.,
autobusy i tramwaje wyjechały na zmienione trasy juŜ
w niedzielę 11.05., co wytłumaczono chęcią przyzwyczajenia pasaŜerów do zmienionych tras przy mniejszym niedzielnym ruchu. PasaŜerowie ogólnie zostali
przez włodarzy miasta i dyrekcję MZK potraktowani „po
macoszemu”, gdyŜ trasy objazdów na czas planowanego od lat remontu podano do publicznej wiadomości
dopiero na 4 dni przed ich wprowadzeniem. Trasy za-
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stępcze dla poszczególnych linii:
Linie autobusowe:
- 15, 19, 20, 22, 26, 30, 31, 40, C, 01, Geant – ul.
Wschodnia (tylko 19, 20, 30, C, 01, G) – Szosa Lubicka – Targowa – Prądzyńskiego – Sobieskiego –
pl. Pokoju Toruńskiego – Przy Kaszowniku (tylko 20,
26, 40, C, 01, Geant) – Warneńczyka (tylko 20, 26,
40, C, Geant);
- 33 – ul. Skłodowskiej-Curie – Równinna – Polna –
Chrobrego;
- 24 – skrócenie trasy do Dworca Wschodniego;
- 25 – ul. Wschodnia – Skłodowskiej-Curie.
Linie tramwajowe:
- 2 – ul. Reja – Bydgoska – Chopina – al. Jana Pawła
II – Wały gen. Sikorskiego – Szumana – Warszawska – Traugutta – Lubicka – Szosa Lubicka –
Wschodnia;
- 4 – zawieszona.
Wprowadzono linię autobusową ZA TRAMWAJ:
OkręŜna – Gagarina – Reja – Broniewskiego – Bema –
Kraszewskiego – Czerwona Droga – Odrodzenia –
Przy Kaszowniku – Warneńczyka – Grudziądzka –
Podgórna – Kościuszki – Dworcowa. Od dnia 12.05.
zawieszono takŜe kursowanie linii 39. Kursowała ona
od października 2002 roku przy minimalnym obciąŜeniu pasaŜerami na trasie OkręŜna – Przy Kaszowniku,
a więc jest raczej bez szans na powrót po remoncie
wiaduktu. W związku z remontem wiaduktu zmianie
uległy rozkłady jazdy linii 20 i 30 – zmniejszono częstotliwość kursowania. Po dwóch miesiącach funkcjonowania objazdów moŜna stwierdzić, Ŝe nie urzeczywistniły się apokaliptyczne wizje paraliŜu znacznej części
miasta (głównie Szosy Lubickiej). Do zatorów dochodzi
głównie w wyniku kolizji lub wypadków albo chwilowo
w piątkowe popołudnia, gdyŜ Szosa Lubicka znajduje
się w ciągu dróg krajowych nr 15: Ostróda – Gniezno
oraz 80 (Warszawa) Lubicz – Bydgoszcz. Czas przejazdu autobusów wzrósł o około 2–5 minut. Koniec remontu zaplanowano na przełom listopada i grudnia
2003, ale w chwili obecnej (koniec lipca) harmonogram
prac jest opóźniony o około 1 miesiąc, naleŜy więc liczyć się z tym, Ŝe objazdami będziemy jeździć nawet
do wiosny 2004.
Jarosław Polaszewski

Warszawa
Tabor
A Po południu 10.07. dotarły do Warszawy dwa
ostatnie midi-many dla MZA. W zajezdni T-13 Stalowa
dostały numery 1314 oraz 1315. Na razie nie zanosi
się, by miasto miało dokonać kolejnych zakupów autobusów. W trzecim tygodniu lipca na ulicach pojawił się
juŜ przedostatni NM.223 (nr 1314). Obsługiwał oczywiście linie kursujące po Bródnie. Teraz czekamy na
premierę ostatniego MAN-a.
A 26.07. na linii turystycznej 100, po dość długiej
nieobecności (rok), zagościł ponownie piętrus (MAN
SD202), obecnie juŜ ze Stalowej. Od dnia 14.07. trwały
przygotowania i próby techniczne w zajezdni oraz na
mieście. Podczas inauguracyjnego kursu piętrus minął
się z T na moście Śląsko-Dąbrowskim. Jednak zanim
wyjechał na ulice, trwała długa „batalia” o to, by ponownie warszawiacy i turyści mogli go podziwiać. Biurokracja „piętrzyła się”, poniewaŜ MAN ma 406 cm wysokości, podczas gdy do ruchu dopuszczone są pojazdy nieprzekraczające wysokości 4 metrów (górna granica skrajni drogowej). W związku z tym MZA kaŜdorazowo potrzebowały specjalnej zgody Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wystąpiły takŜe do
Ministerstwa Infrastruktury o zwolnienie z wszelkich
opłat i z ubiegania się kaŜdorazowo o pozwolenie. Nie
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wiedzieć dlaczego, odpowiedź była jednak negatywna.
Na szczęście łącznie opłaty nie przekroczą sumy 350
zł, więc do końca sierpnia w kaŜdy weekend będziemy
mogli podziwiać piętrusa na setce.
A Dostaw Urbinett do Mobilisu ciąg dalszy. W przeciągu ostatnich dwóch tygodni w zajezdni przy ul. Posag 7 Panien pojawiła się kolejna partia wozów (10
sztuk, do nr A-334). Warto zauwaŜyć, Ŝe solarisowi nr
A-325 po prawej stronie naklejono tylko jeden numer
taborowy – centralnie nad środkowymi drzwiami. Reszta wozów prawdopodobnie ma numery „po staremu”.
A Na autobusach pojawiła się kolejna reklama całopojazdowa. Spotkały się z nią zarówno ikarusy (nr
5721), jak i cztery odkurzacze (numery: 7851, 7871,
7873 i 7962). Chodzi tu oczywiście o reklamę kawy
MacCoffee, która – trzeba przyznać – prezentuje się
znacznie lepiej, niŜ wszystkie poprzednie.
M Od początku lipca w normalnych godzinach kursowania metra do tuneli wypuszczono jeden 6wagonowy skład rosyjski (zajmuje cały peron). W tym
celu rozłączono skład nr 14 (jeden z jego wagonów
czołowych uległ prawdopodobnie powaŜniejszej awarii), którego oba wagony środkowe (nr 413 i 427) zostały włączone do składu nr 11. Na razie skład ten kursuje
w ramach prób i nie wiadomo jeszcze, czy w przyszłości reszta składów produkcji rosyjskiej będzie jeździła
złączona właśnie w ten sposób. Pozostaje bowiem jeden problem: przy złączeniach pociągu C-Ś-Ś-Ś-Ś-C,
gdzie „C” oznacza wagon czołowy, a „Ś” środkowy,
pozostaje spora część wagonów „C” bez wykorzystania. Dotychczas były uŜywane w składach 4 wagonowych. NiemoŜliwe jest z kolei umieszczanie wagonów
kabinowych w środku składu ze względów bezpieczeństwa (niemoŜność przejścia między wagonami w
razie awarii).
T Po kilkutygodniowych próbach na terenie zajezdni
R-1 Wola zmodernizowany skład 2008+2009 wreszcie
wyjechał poza bramy zakładu. 23.07. widziano go koło
samej zajezdni, a 27.07. jeden z przystankowych
szpiegów obserwował go skręcającego na „Kercelaku”
z ulicy Okopowej w aleję „Solidarności”. Wprawdzie nie
były to jeszcze jazdy liniowe, lecz tylko „Jazdy próbne”,
ale całkiem prawdopodobne jest, Ŝe w niedalekiej
przyszłości skład ten trafi wreszcie do ruchu pasaŜerskiego (najpierw musi wyjeździć 5 tys. kilometrów
prób). Dzień później inny współpracownik naszej gazety widział rzeczony skład aŜ na Pradze, przy Teatrze
Powszechnym. Trzeba zauwaŜyć, Ŝe wagony te dostały wyświetlacze, których zakładać im nie planowano.
T Kolejny skład stracił podczas niedawnego remontu
w warsztatach T-3 swoje pionowe poręcze przy siedzeniach. Tym razem padło na wolskiego 105Na
1054+1027 (podobnie zresztą, jak wcześniej dwa inne
składy 105Na: Ŝoliborski 1102+1103 i mokotowski
1140+1141). Ogólnie zjawisko to zaczyna się niepokojąco nasilać. I to nie tylko za sprawą warsztatów, ale
takŜe niestety złodziei. Ostatnimi czasy wymontowali
oni takowe poręcze z Ŝoliborskiego składu 1116+1117.
Na osłodę napiszemy, Ŝe pionowe poręcze przy siedziskach zachowały mokotowskie składy 1354+1353 i
1368+1367 oraz wolskie wagony 1002+1007, 1026 i
1081.
T Kolejny wolski skład (tym razem wagony
1012+1009) nie dostał takŜe wyjść bezpieczeństwa
podczas ostatniego remontu (mimo Ŝe był w NG II jednocześnie z 1054+1027, który WB dostał...). Informujemy takŜe, Ŝe chochlik dziennikarski wkradł się teŜ do
poprzedniego numeru: w praskim wagonie 105Na1307 stłuczona została zwykła szyba, a nie wyjście
bezpieczeństwa, które R-2 mu ponownie załoŜyło (fabryczne WB wagon ten stracił wiele lat temu).
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T Jako nauka jazdy 29.07. na mieście objawił się
praski skład 105Na 1320+1319. Normalnie do tego celu słuŜy 1228+1227, ewentualnie 1308+1307.
T Dnia 30.07. na jednej z brygad linii 23 znów pojawił się skład 13N w barwach miejskich. Tym razem Ŝoliborski dyspozytor jako podmianę wysłał skład
640+639.
T Wagon 105Nm-1467 wyjechał juŜ z Naprawy Sporadycznej (dnia 18.07. zaobserwowano go na mieście
na 33). Przy okazji prostujemy karygodny błąd, jaki
wkradł się do poprzedniego numeru „Przystanku”. Wagon ten jest oczywiście Ŝoliborski (na dodatek od zawsze!), a nie jak mylnie podaliśmy – mokotowski. Przepraszamy.
T Po NG II wyjechał teŜ Ŝoliborski wagon 13N-574
(ze składu 574+543). Posiada on obecnie ładniejsze
niŜ do tej pory laminaty oraz proszkowo malowane poręcze. TakŜe jakby mniej farby olejnej jest we wnętrzu.
Zresztą nie jest to odosobniony przypadek. Nowe laminaty dostają wszystkie Trzynastki opuszczające
bramy warsztatów. Podobnie jest zresztą z rurkami.
TakŜe T-3 pozytywnie nas zaskoczyło. Poza tym
proszkowe poręcze są uzupełniane – głównie w drugich wagonach – przez same zajezdnie.
T W dniu 29.07. jeden z naszych detektywów jechał
sobie spokojnie mokotowską stoszesnastką nr 3028
(linii 15) po ul. Słowackiego. Wszystko byłoby dobrze,
gdyby nie to, Ŝe w pewnym momencie wagon zaczął
„szorować” przegubem po torowisku. A spowodowane
to było rozkręceniem się harmonii przegubu przy dachu wozu. Oklapnięty przegub, ciągnięty po torach,
powodował wybijanie kamiennego tłucznia, który z
dość duŜą siłą uderzał w spód wagonu. Co gorsza,
niektóre kamienie lądowały wprost na szynach i były
zgniatane przez koła trzeciego wózka, który aŜ przez to
podskakiwał. Na szczęście do wykolejenia nie doszło.
Po nocnej naprawie podartego przeguba, wagon nr
3028 juŜ następnego dnia wrócił z powrotem na linie
(padło na 08 dodatek na 4).
Linie
A Z powodu sporej frekwencji w dni powszednie w
autobusach linii podmiejskiej 702 od dnia 14.07. do jej
obsługi skierowano wyłącznie tabor wielkopojemny.
Jednocześnie z powodu braku moŜliwości zawracania
tego typu pojazdów na pętli Wawerska w Otwocku, w
dni powszednie wprowadzono identyczny przebieg trasy, jaki dotychczas obowiązywał dla tej linii w soboty,
niedziele i święta. Autobus jedzie od ul. Andriollego w
prawo, w ul. Powstańców Warszawy, i dalej Armii Krajowej do pętli Krucza (powrót: Kruczą – Armii Krajowej
– Filipowicza – Matejki). Tym samym został zlikwidowany kraniec Wawerska.
A Prowadzenie wymiany torowiska na rondzie ONZ
spowodowało zamknięcie przejazdu przez to rondo w
relacji zachód-wschód. Dlatego teŜ od 18.07. od godziny 22 do 21.07. do godziny 4 autobusy linii: 105,
109, 150, 155, 500, 506, 507, 510, 601, 604, 610 i 614
kursowały (tylko w jednym kierunku) trasami objazdowymi:
- linie 105, 109 i 507 – od ronda ONZ ulicami: aleją
Jana Pawła II – Alejami Jerozolimskimi – Emilii Plater do krańca Dw. Centralny;
- linie 150, 155 i 506 – od ronda ONZ (w kierunku pętli
Mariensztat, Torwar i Bródno-Podgrodzie) ulicami:
aleją Jana Pawła II – Alejami Jerozolimskimi – Emilii
Plater – Świętokrzyską i dalej stałymi trasami;
- linie 500, 510 i 604 – od ronda ONZ ulicami: aleją
Jana Pawła II – zawrotka na rondzie na skrzyŜowaniu Alej Jerozolimskich z aleją Jana Pawła II i Chałubińskiego – aleją Jana Pawła II – jezdnią północną
Dworca Centralnego do pętli Dw. Centralny;

- linie nocne 601, 610 i 614 – od ronda ONZ (w kierunku Dw. Centralnego) ulicami: aleją Jana Pawła II
– zawrotka na rondzie na skrzyŜowaniu Alej Jerozolimskich z aleją Jana Pawła II i Chałubińskiego – aleją Jana Pawła II – rondem ONZ – Świętokrzyską –
Emilii Plater i dalej bez zmian.
A Kolejny etap przebudowy układu drogowego w rejonie Dw. Zachodniego i ronda Zesłańców Syberyjskich spowodował, Ŝe od dnia 11.07. od godziny 22 do
dnia 14.07. do godziny 4:30 zamknięto dla ruchu jezdnię północną Alej Jerozolimskich na odcinku od skrzyŜowania z ul. Grzymały-Sokołowskiego do ronda Zesłańców Syberyjskich, z moŜliwością dojazdu i wyjazdu
z Dworca Zachodniego tylko od ul. GrzymałySokołowskiego. W tym czasie autobusy linii: 127, 130,
136, 154, 172, 184, 187, 508, 517, 523, 717 i 605 kursowały zmienionymi trasami:
- linie 127 i 130 – tylko w kierunku pętli Nowe Włochy i
Centrum Handlowe Reduta – od skrzyŜowania Aleje
Jerozolimskie/Szczęśliwicka ulicami: Szczęśliwicką –
Bitwy Warszawskiej 1920 r. – rondem Zesłańców
Syberyjskich – Alejami Jerozolimskimi i dalej bez
zmian;
- linia 136 – tylko w kierunku Ursynowa Płd. – z pętli
Dw. Zachodni – zawrotka na wysokości ekspedycji
MZA i dalej jezdnią wzdłuŜ przystanków Dw. Zachodni 03 i 04, a następnie „pod prąd” jezdnią wjazdową na pętlę – przejazdem przez pas dzielący
jezdnie Alej Jerozolimskich – Alejami Jerozolimskimi
– Grzymały-Sokołowskiego – Szczęśliwicką – Bitwy
Warszawskiej 1920 r. i dalej własną trasą;
- linie 154 i 184 – tylko kierunku pętli Os. Górczewska
i Huta – od skrzyŜowania Bitwy Warszawskiej 1920
r./Szczęśliwicka ulicami: Bitwy Warszawskiej 1920 r.
– rondem Zesłańców Syberyjskich – aleją Prymasa
Tysiąclecia i dalej stałymi trasami;
- linia 172 – tylko w kierunku Sadyby – z pętli Dw. Zachodni – zawrotka na wysokości ekspedycji MZA i
dalej jezdnią wzdłuŜ przystanków Dw. Zachodni 03 i
04, a następnie „pod prąd” jezdnią wjazdową na pętlę – przejazdem przez pas dzielący jezdnie Alej Jerozolimskich – Alejami Jerozolimskimi – GrzymałySokołowskiego i dalej bez zmian;
- linie 187 i 517 – tylko w kierunku pętli UrsusNiedźwiadek – od skrzyŜowania Grzymały-Sokołowskiego/Szczęśliwicka ulicami: Szczęśliwicką – Bitwy Warszawskiej 1920 r. – rondem Zesłańców Syberyjskich – Alejami Jerozolimskimi i dalej własnymi
trasami;
- linia 508 – w kierunku pętli Dw. Zachodni – od skrzyŜowania Aleje Jerozolimskie/Szczęśliwicka ulicami:
Szczęśliwicką – Grzymały-Sokołowskiego – Alejami
Jerozolimskimi do pętli Dw. Zachodni;
- linia 508 – w kierunku pętli Nowodwory – z pętli Dw.
Zachodni – zawrotka na wysokości ekspedycji MZA i
dalej jezdnią wzdłuŜ przystanków Dw. Zachodni 03 i
04, a następnie „pod prąd” jezdnią wjazdową na pętlę – przejazdem przez pas dzielący jezdnie Alej Jerozolimskich – Alejami Jerozolimskimi i dalej bez
zmian;
- linia 523 – tylko kierunku pętli Stare Bemowo – od
skrzyŜowania
Grzymały-Sokołowskiego/
Szczęśliwicka ulicami: Szczęśliwicką – Bitwy Warszawskiej 1920 r. – rondem Zesłańców Syberyjskich
– aleją Prymasa Tysiąclecia i dalej własną trasą;
- linia 605 – tylko w kierunku pętli Ursus-Niedźwiadek
– od skrzyŜowania Grzymały-Sokołowskiego/Aleje
Jerozolimskie Alejami Jerozolimskimi – jezdnią
wzdłuŜ przystanków Dw. Zachodni 06 i 07 – zawrotka na wysokości ekspedycji – jezdnią wzdłuŜ przy-

stanków Dw. Zachodni 03 i 04 i dalej „pod prąd”
jezdnią wjazdową na pętlę – przejazdem przez pas
dzielący jezdnie Alej Jerozolimskich – Alejami Jerozolimskimi – Grzymały-Sokołowskiego – Szczęśliwicką – Bitwy Warszawskiej 1920 r. – Grójecką i dalej bez zmian;
- linia 717 – tylko w kierunku krańca Piastów (Ogińskiego) – z pętli Dw. Zachodni – jezdnią wzdłuŜ
przystanków Dw. Zachodni 06 i 07 – zawrotka na
wysokości ekspedycji – jezdnią wzdłuŜ przystanków
Dw. Zachodni 03 i 04 i dalej „pod prąd” jezdnią wjazdową na pętlę – przejazdem przez pas dzielący
jezdnie Alej Jerozolimskich – Alejami Jerozolimskimi
– Grzymały-Sokołowskiego – Szczęśliwicką – Bitwy
Warszawskiej 1920 r. – rondem Zesłańców Syberyjskich – Alejami Jerozolimskimi i dalej stałą trasą.
A Prowadzona modernizacja komór ciepłowniczych
w rejonie skrzyŜowania alei Niepodległości z Alejami
Armii Ludowej (Trasą Łazienkowską) spowodowała
wprowadzenie zakazu skrętu w lewo z alei Niepodległości w Aleje Armii Ludowej (w stronę Pragi). W
związku z tym od dnia 12.07. do odwołania (planowany
termin zakończenia prac: około 10.08.) autobusy linii:
523, 608 i 612 – w kierunku Pragi – od skrzyŜowania
aleja Niepodległości/Aleje Armii Ludowej jeŜdŜą prosto
aleją Niepodległości do zawrotki na wysokości stacji
benzynowej i dalej aleją Niepodległości, a następnie w
prawo w Aleje Armii Ludowej. Ponadto w dniach 19–
20.07. tą samą trasą omijały zamknięty skręt autobusy
linii zastępczej 206 (szczegóły w informacji o zamknięciu trasy tramwajowej w ciągu aleja Jana Pawła II –
aleja Niepodległości).
A Z dniem 12.07. sezonowo – w dni świąteczne została wzmocniona dodatkową drugą brygadą linia
podmiejska 703 (Warszawa) Okęcie – Kosów, dzięki
czemu autobusy tej linii kursują co około godzinę.
A Naprawa uszkodzonej nawierzchni na skrzyŜowaniu Karczewska/Batorego/Matejki w Otwocku była
przyczyną wprowadzenia objazdu dla linii 702. Od dnia
16.07. od początku kursowania prawdopodobnie przez
2 dni autobusy tej linii jeździły od skrzyŜowania Batorego/Okrzei ulicami: Batorego – Przeworską – HoŜą –
Andriollego – Powstańców Warszawy – Armii Krajowej
do pętli Krucza (powrót z pętli Krucza: Armii Krajowej –
Filipowicza – Andriollego – HoŜą – Przeworską – Batorego i dalej bez zmian).
A Z powodu robót drogowych na ul. Andriollego w
Otwocku (na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do
ul. HoŜej) od 18.07. od początku kursowania przez
około 2 dni autobusy linii 702 kursowały zmienioną trasą od skrzyŜowania Batorego/Karczewska ulicami:
Karczewską – Powstańców Warszawy – Armii Krajowej do pętli Krucza. Trasa w kierunku przeciwnym pozostała bez zmian.
A Przebudowa skrzyŜowania ul. Kaliskiego z drogą
wjazdową na teren WAT-u spowodowała, Ŝe od dnia
19.07. do odwołania nieprzejezdna jest ul. Kaliskiego
(na odcinku między ul. Kocjana a ul. Archimedesa). Z
tego powodu autobusy linii: 105, 109, 310 i 601 mają
zmienione trasy:
- linie 105, 109 i 601 – w stronę Starego Bemowa –
jadą od skrzyŜowania Kaliskiego/Kocjana ulicami:
Kocjana – Kartezjusza – Archimedesa – Kaliskiego i
dalej stałymi trasami;
- linie 105, 109 i 601 – w stronę Śródmieścia – jadą od
skrzyŜowania ulic Kaliskiego/Gąsiorowskiego (dawniej: Dobrowolskiego) ulicami: Gąsiorowskiego –
Kartezjusza – Kocjana – Kaliskiego i dalej bez
zmian;
- linia 310 – w kierunku pętli Pl. Piłsudskiego – jedzie
od skrzyŜowania Kocjana/Kartezjusza ulicami: Kar-
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tezjusza – Archimedesa – Kaliskiego i dalej własną
trasą;
- linia 310 – w kierunku pętli Groty – jedzie od skrzyŜowania Kaliskiego/Gąsiorowskiego (dawniej: Dobrowolskiego) ulicami: Gąsiorowskiego – Kartezjusza – Kocjana i dalej bez zmian.
A Z powodu prac przy zabezpieczaniu antykorozyjnym wiaduktów nad rondem Zesłańców Syberyjskich
nocami 21/22, 22/23, 23/24, 24/25, 25/26 i 26/27.07. w
godzinach około 0:30–4:30 nieprzejezdna była zachodnia jezdnia wyŜej wymienionego ronda w relacji:
aleja Prymasa Tysiąclecia – Bitwy Warszawskiej 1920
r. W czasie trwania prac autobusy linii 605, jadące w
kierunku pętli Ursus-Niedźwiadek, kursowały od Dworca Zachodniego następującą trasą: Alejami Jerozolimskimi – Opaczewską – Mszczonowską – Bitwy Warszawskiej 1920 r. i dalej bez zmian. Trasa w kierunku
przeciwnym nie uległa zmianie.
A Z powodu budowy „azylu” na przejściu dla pieszych na ul. Korkowej przy wyjeździe z pętli Marysin
autobusy linii 141 i 520, jadące w kierunku Centrum, od
dnia 22.07. do odwołania od pętli Marysin jeŜdŜą prosto ulicą Kościuszkowców i dalej: Bronisława Czecha –
Potockich – Jana Skrzyneckiego – Kaczeńca – Łysakowską – Korkową i dalej własnymi trasami. Trasy ww.
linii w kierunku przeciwnym nie uległy zmianie.
A Z uwagi na organizację jednego z etapów 46.
edycji Wyścigu Kolarskiego „Idea Mazovia Tour” w
dniu 23.07. od godziny 18:15 do 20:30 była zamknięta
dla ruchu wschodnia jezdnia ul. Powstańców Śląskich
(od ul. Połczyńskiej do ul. Górczewskiej). W tym czasie
autobusy linii 106, 112, 184, 189, 501 i 506 jeździły
trasami objazdowymi:
- linia 106 – w kierunku Nowego Bemowa – od skrzyŜowania ulic Połczyńska/Powstańców Śląskich/Dźwigowa ulicami: Połczyńską – Szeligowską
– Lazurową – Górczewską i dalej stałą trasą;
- linia 112 – w kierunku pętli Bródno-Podgrodzie – od
skrzyŜowania ulic Lazurowa/Człuchowska ulicami:
Lazurową – Górczewską – Powstańców Śląskich i
dalej własną trasą;
- linia 184 – w kierunku Huty – od skrzyŜowania ulic
Połczyńska/Powstańców Śląskich/Dźwigowa ulicami: Połczyńską – Szeligowską – Lazurową – Górczewską – Powstańców Śląskich i dalej bez zmian;
- linia 189 – w kierunku Os. Górczewska – od skrzyŜowania ulic Połczyńska/Powstańców Śląskich/
Dźwigowa ulicami: Połczyńską – Szeligowską – Lazurową – Górczewską do pętli Os. Górczewska;
- linia 501 – w kierunku pętli Stegny – od pętli Os.
Górczewska ulicami: Górczewską – Płocką i dalej
stałą trasą;
- linia 506 – w kierunku Os. Górczewska – od skrzyŜowania ulic Połczyńska/Powstańców Śląskich/
Dźwigowa ulicami: Połczyńską – Szeligowską – Lazurową – Górczewską do pętli Os. Górczewska.
Trasy ww. linii w kierunku przeciwnym nie zmieniły się.
A Prace wodociągowe były powodem zamknięcia od
23.07. od godziny 22 do odwołania (planowany termin
zakończenia prac – do końca sierpnia) ul. Marszałkowskiej (od pl. Unii Lubelskiej do pl. Konstytucji). W
związku z tym autobusy linii 117, 131, 607 i 611 w
stronę pl. Konstytucji od skrzyŜowania Puławska/Goworka skierowano ulicami: Waryńskiego – rondem Jazdy Polskiej – Waryńskiego i dalej stałymi trasami. Dodajmy, Ŝe panowie robotnicy juŜ w pierwszym
tygodniu prac dość solidnie narozrabiali, ale o tym dopiero w „Magazynie 995”, w numerze 41. „Przystanku”.
A Po raz kolejny prace przy budowie kanalizacji sanitarnej na ul. Estrady spowodowały konieczność
wprowadzenia na wspomnianej ulicy (na odcinku mię-
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dzy ul. Akcent a ul. Arkuszową) jednego kierunku ruchu w stronę ul. Arkuszowej. Z tego powodu od 24.07.
od godziny 11 do odwołania (przewidywany czas trwania prac – 7 dni) autobusy linii 110 jeŜdŜą od skrzyŜowania Wólczyńska/Arkuszowa ulicami: Wólczyńską –
Estrady (bez podjazdów do przystanków Cm. Północny-Brama Gł. i Cm. Północny-Brama Płd.) i dalej bez
zmian do pętli Cm. Północny-Brama Zachodnia. Trasa
w kierunku przeciwnym pozostała niezmieniona.
A Z powodu robót drogowych na ul. Andriollego w
Otwocku (na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do
ul. HoŜej) od 24.07. od godziny 8 do odwołania (prawdopodobny termin zakończenia prac – 25.07. wieczorem) autobusy linii 702 kursowały zmienioną trasą, od
skrzyŜowania Batorego/Karczewska ulicami: Karczewską – Powstańców Warszawy – Armii Krajowej do pętli
Krucza. Trasa w kierunku przeciwnym pozostała bez
zmian.
A T Z powodu wymiany odcinka torowiska na ul.
Powstańców Śląskich, w rejonie skrzyŜowania z ul.
Szczotkarską, od dnia 12.07. od godziny 0 do 14.07.
do godziny 4 wstrzymano ruch tramwajów w ciągu ulic
Wolska – Połczyńska – Powstańców Śląskich – Górczewska (od wjazdu na pętlę Cm. Wolski do pętli Os.
Górczewska). W tym czasie tramwaje linii 8, 10 i 26
jeździły na trasach skróconych do pętli Cm. Wolski, co
spowodowało zmniejszenie liczby brygad wysyłanych
na ww. linie (z wyjątkiem ósemki):
- linia 10 – osiem brygad (o jedną mniej). Przy okazji
warto zaznaczyć, Ŝe w dniach 12–13.07. dwie brygady tej linii (2 i 7) wyjątkowo były obsługiwane składami z zajezdni R-1 Wola. Zagościły na nich wagony
105N2k 2044+2045 oraz 105Na 1042+1043. Te
drugie obsługiwane były przez samego prezesa
KMKM-u.;
- linia 26 – siedem brygad (o jedną mniej).
W zastępstwie tramwajów na trasie Os. Górczewska –
Górczewska – Powstańców Śląskich – Połczyńska –
Wolska – Fort Wola – Cm. Wolski co 8 minut kursowały autobusy specjalnej linii 203. Do jej obsługi skierowano pięć brygad: jedną z zajezdni Kleszczowa (brygada 1) oraz po dwie – z Woronicza (2 i 4) i Redutowej
(3 i 5). W sobotę 12.07. tabor na tej linii był bardziej
zróŜnicowany, gdyŜ zarówno Kleszczowa, jak i Woronicza wystawiły Ikarusy 280.26 (w kolejności brygad:
2722, 2153 i 2069). Jedynie zajezdnia Redutowa wysłała przegubowe ikarusy – automaty (5762 i 5263). W
niedzielę 13.07. z lewarów ostał się jedynie kleszczowy
2722, zaś pozostałe brygady obsługiwały automaty –
5757 i 5122 z Woronicza oraz 5762 i 5160 z Redutowej.
A T W ten sam weekend, tj. od dnia 12.07. od godziny 0 do 14.07. do godziny 4, tramwaje nie kursowały takŜe w ciągu ulic Nowowiejska – pl. Politechniki –
Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa, na odcinku od
pl. Zbawiciela do pl. Narutowicza. Powodem tej sytuacji
była, opisywana juŜ na łamach „Przystanku”, wymiana
zwrotnic na skrzyŜowaniu Nowowiejska/aleja Niepodległości z prądowych na radiowe. W czasie trwania
prac tramwaje linii 2, 15, 19 i 36 kursowały zmienionymi trasami (w obu kierunkach):
- linia 2 – od mostu Gdańskiego ulicami: Słomińskiego
– rondem śołnierzy Zgrupowania AK „Radosław” –
Okopową – Towarową – rondem Daszyńskiego –
Towarową – pl. Zawiszy – Grójecką – pl. Narutowicza – Grójecką i dalej własną trasą;
- linia 15 – od pl. Zbawiciela ulicami: Marszałkowską –
pl. Unii Lubelskiej – Puławską do pętli Metro Wilanowska;
- linia 19 – od skrzyŜowania aleja Jana Pawła
II/Stawki ulicami: Stawkami – Andersa – pl. Banko-
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wym – Marszałkowską – rondem Dmowskiego –
Marszałkowską – pl. Konstytucji – Marszałkowską –
pl. Zbawiciela – Puławską i dalej stałą trasą;
- linia 36 – od pl. Zbawiciela ulicami: Marszałkowską –
pl. Unii Lubelskiej – Puławską do pętli Wyścigi.
Ponadto w tym okresie zawieszona została linia 35
(Piaski – Metro Wilanowska). Z uwagi na wprowadzone objazdy pośród ww. linii, zwiększoną obsadę brygadową miały linie: 15 (o jedną – zwykle dziesięć brygad), 19 (aŜ o osiem – standardowo tylko cztery brygady) i 36 (o jedną – zazwyczaj sześć brygad). Znaczne zwiększenie obsady linii 19, a co za tym idzie
wzrost częstotliwości kursowania z 30 do 10 minut,
wynikało z zawieszenia linii 35. Oczywiście, w zamian
za wycofane tramwaje na trasie: Pl. Narutowicza – Filtrowa – Krzywickiego – Nowowiejska – pl. Politechniki
– Polna – Waryńskiego – zawrotka na rondzie Jazdy
Polskiej – Waryńskiego – Metro Politechnika (powrót:
Metro Politechnika – Waryńskiego – Nowowiejska – pl.
Politechniki) z częstotliwością co kwadrans jeździły autobusy linii zastępczej 205. Obsługiwały ją dwie brygady całodzienne z T-9 Chełmska i były to odpowiednio:
12.07. – dwa „kwadraty” (4497 i 4493), a 13.07. – takŜe
„kwadraty” (4497 i 4495).
A T Z uwagi na drugi etap prac torowych w rejonie
ronda ONZ (pierwszy miał miejsce w dniach 05–
07.07.), od dnia 19.07. od godziny 0 do 21.07. do godziny 4 nie jeździły tramwaje w ciągu ulic aleja Jana
Pawła II – rondo ONZ – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości (od ul. Stawki do ul.
Nowowiejskiej) oraz na ul. Prostej (od ronda Daszyńskiego do ronda ONZ). W czasie trwania robót linie 10,
17, 19 i 33 skierowane zostały na poniŜsze
trasy objazdowe:
- linia 10 – od ronda Daszyńskiego ulicami: Towarową
– pl. Zawiszy – Grójecką – pl. Narutowicza – Filtrową
– Krzywickiego – Nowowiejską – aleją Niepodległości i dalej własną trasą;
- linie 17 i 33 – od skrzyŜowania aleją Jana Pawła
II/Stawki ulicami: Stawki – Andersa – pl. Bankowym
– Marszałkowską – rondem Dmowskiego – Marszałkowską – pl. Konstytucji – Marszałkowską – pl. Zbawiciela – Nowowiejską – pl. Politechniki – Nowowiejską – aleją Niepodległości i dalej bez zmian;
- linia 19 – od skrzyŜowania aleją Jana Pawła
II/Stawki ulicami: Stawki – Andersa – pl. Bankowym
– Marszałkowską – rondem Dmowskiego – Marszałkowską – pl. Konstytucji – Marszałkowską – pl. Zbawiciela – Puławską i dalej stałą trasą.
Jednocześnie w dniach 19–20.07. zawieszona została
linia 35 (Piaski – Metro Wilanowska). Wszystkie cztery
ww. linie, kursujące zmienionymi trasami, otrzymały
specjalne rozkłady jazdy. Z tego powodu na:
- linii 10 pojawiło się 10 brygad (o jedną więcej niŜ
normalnie w weekendy);
- linii 17 jeździło 11 brygad (o dwie więcej);
- linii 19 kursowało aŜ 13 brygad (o dziewięć ponad
plan); było to spowodowane zawieszeniem trzydziestkipiątki, którą zastąpiła właśnie dziewiętnastka, pojawiająca się na przystankach co 10 minut (zwykle tylko co 30 minut);
- linii 33 moŜna było zobaczyć 12 brygad (o dwie więcej).
W czasie wstrzymania ruchu tramwajów na trasie
Rondo „Radosława” (nazwa zespołu przystanków w
rejonie ronda śołnierzy Zgrupowania AK „Radosław”) –
aleja Jana Pawła II – rondo ONZ – aleja Jana Pawła II
– Chałubińskiego – aleja Niepodległości – zawrotka na
wysokości stacji benzynowej – aleja Niepodległości –
aleja Armii Ludowej – rondo Jazdy Polskiej – Waryńskiego – Metro Politechnika (powrót: Metro Politechni-
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ka – Waryńskiego – Nowowiejska – pl. Politechniki –
Nowowiejska – aleja Niepodległości – Chałubińskiego
– aleja Jana Pawła II – rondo ONZ – aleja Jana Pawła
II – Rondo „Radosława”) z częstotliwością co 8 minut
jeździły autobusy linii zastępczej 206. Jej obsługę zapewniło sześć brygad (same brygady całodzienne); po
dwie z Woronicza (1 i 2), Redutowej (3 i 4) i Chełmskiej
(5 i 6).
Magazyn 995
20.06. Informacja ta nie jest moŜe pierwszej świeŜości, ale podajemy ją, by uświadomić Czytelnikom, Ŝe i
takie przypadki się zdarzają. W dniu 20.06. motorowa
4 brygady linii 20 została napadnięta przez dwóch pijanych opryszków z Białegostoku. Próbowali się oni dostać do kabiny motorniczego od strony przedziału pasaŜerskiego, a kiedy im się to nie udało, wyszli pierwszymi drzwiami i spróbowali swoich sił od zewnątrz
wagonu. Zbili dolną szybę w drzwiach od kabiny i tamtędy próbowali się dostać do środka. Motornicza przez
Tadirana wezwała pomoc. Opryszkowie zbiegli, ale
wkrótce ich złapano i zamknięto w izbie wytrzeźwień.
Cały incydent miał miejsce na przystanku POD Koło
około godziny 22:15. Nadzór Ruchu sprowadził tramwaj do pętli na Boernerowie i z powrotem (w tym czasie motorowa pojechała z policją szukać sprawców),
gdzie ponownie przejęła go motornicza opatrzona juŜ
przez Pogotowie Ratunkowe (zraniły ją odłamki stłuczonej szyby). Stąd kontynuowała jazdę na pętlę Banacha i potem do zajezdni.
10.07. Około godziny 8:30 na ul. Grójeckiej przed pl.
Zawiszy (kierunek centrum) doszło do, niegroźnego na
szczęście, poŜaru kabiny motorniczego w wolskim
składzie 105Na 1078+1062 (1/25). Skład ten w ogóle
jest jakiś pechowy, poniewaŜ dopiero co wyjechał po
wyremontowaniu przodu po zderzeniu wóz-wóz z bulwą nr 2079 (pisaliśmy o tym w numerze 39. „Przystanku”).
10.07. W okolicy godziny 12 pociągi metra kursowały na skróconej trasie Kabaty – Politechnika. Wykorzystywane były przy tym tory postojowe za stacją A-11.
W tym celu pociągi dojeŜdŜające na tę stację po torze
w kierunku Młocin musiały czekać lub zwalniać w tunelu, aŜ poprzedni pociąg zjedzie ze stacji na tory postojowe. Przyczyną zmian w kursowaniu pociągów – i tym
samym sporego zamieszania – była awaria podstacji
trakcyjnej na stacji A-15 Ratusz (w wagonach przygasały światła, odczuwalne teŜ było ich szarpanie). W
międzyczasie uruchomiono autobusową komunikację
zastępczą. Godzinę później normalne kursowanie pociągów wydłuŜono do stacji A-13 Centrum. Dalej pociągi kursowały wahadłowo na dwóch odcinkach: Centrum – Świętokrzyska po torze w kierunku Młocin (nr 1)
i Świętokrzyska – Ratusz po torze w kierunku Kabat (nr
2). Na stacji Ratusz na torze „koniec trasy” (nr 1) stał
alstomowski skład wyłączony z normalnego ruchu pasaŜerskiego. O wszystkich zmianach na bieŜąco informowano pasaŜerów przez megafony.
10.07. Dokładnie o godzinie 14:25 jeden z redaktorów „Przystanku” był świadkiem dość powaŜnego zderzenia tramwaju z samochodem na pl. Bankowym. W
rolach głównych wystąpiły mokotowski skład 105Nf
1450+1449 (7/15) oraz ford focus naleŜący do jednej z
agencji ochroniarskich. Jego kierowca (został najbardziej poszkodowany) popisał się wyjątkowymi umiejętnościami prowadzenia pojazdu, a takŜe znajomością
przepisów, i skręcił wprost pod tramwaj dosłownie metr
przed nim (wyjechał zza autobusu). Niestety, manewr
skrętu w aleję „Solidarności” nie powiódł się i pojazd
został „trafiony” dokładnie w drzwi kierowcy. W związku
z tym autko pozbyło się całego lewego boku, w tramwaju natomiast wgniótł się odgarniacz oraz nieco bla-

chy, zbił kierunkowskaz, a takŜe porysowała trochę lewa strona pojazdu. Po kilku minutach na miejsce na
sygnałach zjechali się „wszyscy święci” (trzy straŜe poŜarne, trzy Nadzory Ruchu, dwie policje, eRka, torowcy
oraz pomoc drogowa). Zatrzymanie trwało do godziny
14:50 i z obu jego stron utknęło w nim bardzo wiele
składów. Zablokowana została teŜ po części aleja „Solidarności” (m.in. skręt dla autobusów linii 512). Po
ściągnięciu wraka autka z torowiska ruch przywrócono.
Pechowy skład udał się natomiast na pl. Narutowicza
w celu załatwienia formalności z drogówką.
12.07. Koło godziny 20:25 w okolicach Dworca Wileńskiego uszkodzeniu uległ II wózek 2. wagonu praskiego składu 105Na 1250+1249, obsługującego 5
brygadę linii 25. W związku z tym zaszła konieczność
wstawienia go na „pieska”. Obsługa pogotowia technicznego uznała, Ŝe wagon moŜe samodzielnie dojechać (choć w ostatnim wózku niemiłosiernie coś waliło)
do pętli Czynszowa. To właśnie tam, dokładnie o godzinie 20:42, dźwig z R-2 wstawił wagon na wózek
techniczny. Po chwili odjechał on na nim do zajezdni
R-2.
20.07. Przed godziną 14:20 w Alejach Jerozolimskich na przystanku w centrum (kierunek Praga) zaniemógł na pewien czas praski u-boot nr 3004 linii 25.
Nawaliła elektronika i wagon nie mógł odjechać w dalszą trasę („kiwał” się tylko do przodu i do tyłu). W
związku z tym powstało małe zatrzymanie (na pięć
składów), które jednak bardzo szybko się potem rozładowało. Co ciekawe, na trzeciego stał w nim zabytkowy wagon N3-674, kursujący tego dnia na jednej z brygad linii T. Dzięki temu podczas tego kursu T-etka miała niesamowitą frekwencję, poniewaŜ z centrum aŜ do
Dworca Wileńskiego jedzie przecieŜ tak samo jak 25.
Większość pasaŜerów była bardzo zadowolona z moŜliwości przejaŜdŜki tak wiekowym wagonem, bardzo
spodobały im się takŜe ulotki promujące linię.
22.07. Do tragicznego wypadku doszło po godzinie
19 na ul. Radiowej przy zwęŜeniu z jezdni dwupasmowej na jednopasmową. Prowadzący BMW młody
człowiek próbował brawurowo wyprzedzić samochód
jadący przed nim, wpadł w poślizg, obrócił się dookoła
kilka razy i z wielką siłą uderzył czołowo w nadjeŜdŜającego z kierunku Starego Bemowa grodziskiego ikarusa 260 nr A-540 linii 310 (brygada 3). Skutki wypadku był tragiczne: samochód osobowy przestał istnieć
(jego kierowca poniósł śmierć na miejscu), takŜe autobus został bardzo powaŜnie rozbity (szybko na miasto
ponownie nie wyjedzie).
23.07. O godzinie 15:53 znów doszło do zderzenia
tramwaju z cięŜarówką. Wszystko stało się na skrzyŜowaniu Alej Jerozolimskich i ul. Emilii Plater (kierunek
Wiatraczna). śoliborska bulwa 2122+2123 skolidowała
się z volvo, które nagle pojawiło się na torowisku. W
wyniku zderzenia ucierpiały prawe boki obu wagonów
składu z R-4. Po pięciodniowej „rehabilitacji” skład ten
wrócił do ruchu liniowego.
26.07. W wyniku ulewy o godzinie 17:00 postanowiono zamknąć niektóre wejścia na stacje A-7 Wilanowska i A-4 Stokłosy. W okolicach godziny 17:30 zamknięto całą stację A-7 Wilanowska. Przez 20 minut
pociągi przejeŜdŜały tam bez zatrzymania. Przyczyną
zalewania metra jest słaba wydolność studzienek miejskich, które są niestety często pozapychane. Przy duŜej intensywności opadów woda się przez nie przelewa. Na stacji Stokłosy i Imielin zalewaniu sprzyja kolejny fakt – z poziomu antresoli w południowych głowicach wychodzi się od razu na powierzchnię, a chodniki
prowadzące do stacji są pochyłe.
28.07. W tym dniu jeden z naszych reporterów podróŜował sobie koło godziny 12:35 redutowym MANem nr 3609 (linia 190). I kiedy ów pojazd skręcał sobie

na zielonym świetle na pętlę Os. Górczewska, wtem z
naprzeciwka nadjechała swoim oplem vectrą pewna
niewiasta, której najwyraźniej pomyliły się pedały gazu i
hamulca. W pewnej chwili kobieta zauwaŜyła swój błąd
i Ŝeby nie uderzyć w drzwi, w których stał nasz reporter, wykonała gwałtowny skręt w prawo. Niestety, niewiele juŜ to dało i opel pięknie wpasował się w MAN-a
między prawym naroŜem a pierwszymi drzwiami. Nikomu nic powaŜnego się nie stało, ale autko osobowe
nadaje się na złom, natomiast w autobusie powaŜnemu uszkodzeniu uległo nadkole oraz przednie drzwi.
28.07. Przed godziną 12:30 zasłabł pasaŜer w mokotowskim składzie 105Na 1194+1195 (5/19). Wszystko stało się na przystanku przy pl. Unii Lubelskiej (kierunek Centrum). Oczekując na przybycie Pogotowia
Ratunkowego (trwało to 7 minut) i Nadzoru Ruchu, w
zatrzymaniu utknęło 6 kolejnych składów. W sumie
trwało one około kwadransa po czym 19-ka „na pusto”
udała się do zajezdni.
29.07. Po godzinie 13 w zachodnich i południowych
częściach miasta przeszła ogromna burza, połączona
z oberwaniem chmury (kolejna zresztą w przeciągu kilku dni). Przez kilkanaście minut wiatr połamał kilkanaście drzew, spadły teŜ hektolitry wody. Było to przyczyną powstania kilku rozlewisk na warszawskich ulicach.
Jedno z nich było przyczyną prawie godzinnego zatrzymania ruchu tramwajowego na skrzyŜowaniu ulic
Grójeckiej i Korotyńskiego. Inne „jezioro” powstało przy
krzyŜówce Woronicza/Samochodowa. Tam tramwaje
jeździły, nie było natomiast chętnych do wysiadania na
przystanku, na którym stało ponad 30 cm wody.
Rozmaitości
! Wydawałoby się, Ŝe dziurkacze zniknęły z pojazdów warszawskiej komunikacji miejskiej juŜ dawno temu. A jednak! Dnia 14.07. nasz szpieg przyuwaŜył takowego w woroniczańskim neoplanie nr 6720, obsługującym tego dnia linię 122. Autobus ten posiadał
dziurkacz z przodu (w ostatniej fazie pozostawiano tylko ten jeden przy kierowcy, który to wówczas sprzedawał jeszcze bilety bez pasków magnetycznych). W
dodatku miał bolce! Prawdopodobną przyczyną takiego stanu rzeczy było to, Ŝe w zeszłym roku neoplan ten
miał poŜar i potem przez kilka miesięcy przechodził rekonwalescencję na T-7 i tym samym „przetrwał” okres
demontaŜu dziurkaczy przednich.
! Z przyjemnością informujemy, Ŝe dzięki współpracy KMKM-u z ZTM-em, na oficjalnej stronie internetowej tej drugiej firmy pojawiła się podstrona o linii turystycznej T: http://www.ztm.waw.pl/t.html. Serdecznie
zapraszamy do jej odwiedzenia.
A Ostatnimi czasy na liniach nocnych (dokładnie na
605) pojawiały się róŜne dziwne autobusy (znaczy się
coś innego niŜ ikarus). I tak w nocy 19/20.07. na jednej
z brygad tej linii szalał chełmski odkurzacz nr 7906.
Jednak to, co się stało dokładnie tydzień później, przeszło najśmielsze oczekiwania wszystkich miłośników.
Nie dość, Ŝe T-10 Ostrobramska wystawiła automata
(to juŜ prawie święto!), to na dodatek jakiego – na
2/605 pojawił się MAN NG313 nr 3506 (ex-Inflant).
Czyli trzy w jednym! Czytelnikom naleŜą się jednak
dwa słowa wyjaśnienia: owego MAN-a wykorzystano
do przeprowadzenia badań i pomiarów wszystkich
drgań oraz poziomu hałasu, na które naraŜony jest kierowca podczas swojej pracy. W tym celu w autobusie
zainstalowano specjalną aparaturę pomiarową. śeby
było jeszcze śmieszniej, w nocy 27/28.07. na tej samej
brygadzie co dzień wcześniej miał się pojawić Solaris
U15. Jednak do tego nie doszło.
A W dniu 26.07. do ślubu w Kobyłce został wynajęty
MAN NG313 nr 3014 rodem z T-10 Ostrobramska.
A W dniu 22.07. po trasie linii 504 pomykał sobie
mobilisowy Solaris U10 nr A-318 z kilkoma kierowcami
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w środku. Na wyświetlaczu widniał napis »XXX Jazda
Próbna«. Nietrudno się więc domyśleć, Ŝe było to poznawanie nowej trasy przez kierowców z Mobilisa, który to przejmuje linię 504 od 01.08.
M W 38. numerze „Przystanku” informowaliśmy o historii loga warszawskiego metra. Oczywiście, błędne
loga znajdują się na wszystkich stacjach od A-1 do A11 włącznie, o czym poinformowaliśmy w pierwotnej
notatce w numerze 35. naszego pisma. Za małą nieścisłość jednak Czytelników przepraszamy.
M W ramach akcji „Bank pomysłów” „Gazety Wyborczej” czytelnicy zaproponowali, by nazwy stacji metra
były widoczne na zewnątrz. Władze metra nie odrzucają projektu, zaznaczając, Ŝe na razie nie mają na to
środków. Bardziej subtelne i jednolite wydawałoby się,
by nazwy stacji umieszczono w kasetonach reklamowych – nie mogą wszak zbytnio odstawać stylem od
stosowanego systemu informacji wizualnej w Metrze
Warszawskim. O wiele lepszym pomysłem wydaje się
umieszczenie przy ruchomych schodach tabliczek:
„Proszę stać po prawej stronie” (ma to ułatwić szybsze
wyjście tym, którzy się akurat spieszą). Władze metra
juŜ zapowiedziały, Ŝe takowe tabliczki pojawią się na
stacjach tuŜ po wakacjach.
M W latach 2004–2006 na budowę I linii metra zostanie przeznaczonych z budŜetu państwa 480 mln
złotych. Finansami będzie dysponowało Ministerstwo
Gospodarki, a nie, jak się obawiano, Ministerstwo Infrastruktury, które miało w planach przeznaczenie sporej części pieniędzy na kolej w Warszawie. Warto dodać, Ŝe duŜa część z tych środków będzie pochodzić z
Unii Europejskiej. Komisja Europejska przyznała 179
mln euro (w tym 100 mln dla stolicy) na rozwój transportu w dwóch największych aglomeracjach polskich –
warszawskiej i górnośląskiej (pisaliśmy o tym w numerze 28. „Przystanku”). Z kolei w tym roku z kontraktu
wojewódzkiego na metro ma pochodzić 75 mln zł.
MoŜliwe jest, Ŝe metro dostanie takŜe kolejne 70 mln zł
z nadwyŜki wpłat ceł i podatków. Tak więc do 2007 roku mają powstać tunele i stacje aŜ do Młocin, połączenia stacji Centrum z Dworcem Śródmieście, stacji A-17
Dworzec Gdański z pobliską stacją PKP oraz szybki
tramwaj z Bemowa do stacji A-23 Młociny.
T W nocy 18/19.07. KMKM jeździł po mieście historycznym wagonem Lw-541. Cała sytuacja była spowodowana robieniem nocnych zdjęć do kalendarza, który
w tym roku KMKM wspólnie z ZTM-em planuje wydać.
T W dniu 26.07., z przyczyn niezaleŜnych od obsługi
wozu, doszło do awarii zabytkowego wagonu K-403,
obsługującego brygadę M1 linii T. Właściwie to niewiele by zabrakło, Ŝeby doszło, poniewaŜ przez nie do
końca szczelny dach wprost na niedokręcony takŜe do
końca nastawnik lała się deszczowa woda. W związku
z ryzykiem poraŜenia prądem motorowego, zdecydowano się nie realizować ostatniego kółka w tym dniu i
zjechać do zajezdni w celu usunięcia usterek. Następnego dnia w trasę ruszył juŜ wóz N1-607.
T Dnia 24.07. Tramwaje Warszawskie ogłosiły wyniki postępowania na wykonanie projektów czasowych
zmian w organizacji ruchu prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego. Cena najtańszej oferty
wyniosła (z VAT) 255 590,00 zł. Podpisano umowę z
firmą Krzysztof Kubalski Usługi Projektowe Łagoda
Projekt z Warszawy.
T Dnia 19.07. do ślubu został wynajęty zabytkowy
wagon tramwajowy N1-607.
T W Warszawie co rusz odkrywane są nowe pozostałości po tramwajach. Jednak to, co wyszło na światło dzienne ostatnio, to prawdziwa gratka dla łowców
warszawskich tramwajowych reliktów. Niski poziom
wody w Wiśle przyczynił się do... odkrycia kolejnych
starych – i to w dodatku szerokich! – torów. Zresztą nie
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tylko samych torów, poniewaŜ wraz z nimi woda odsłoniła kawałki Ŝelaznych konstrukcji oraz kamiennych
60-letnich bloków, na których kiedyś znajdowały się
herby i płaskorzeźby guberni Królestwa Polskiego.
Mianowicie pod Mostem Poniatowskiego (na plaŜy po
stronie praskiej) leŜy sobie przęsło „starego” Poniatowszczaka – mostu wysadzonego przez Niemców w
powietrze w czasie II wojny światowej (dokładnie 13
września 1944 r.). Nie wiadomo dlaczego akurat tego
jednego przęsła nie uprzątnięto podczas porządkowania terenu w 1946 r. Co najwaŜniejsze, do dziś istnieje
na nim w płycie około 25-metrowej długości odcinek toru 1525 mm wraz z mocowaniami. Dalsze około 10
metrów zostało albo wyciągnięte tuŜ po wojnie albo
„sprywatyzowane” na złom w latach późniejszych (w
końcu to juŜ nie pierwszy raz Wisła tak nisko opada).
Na dawnych podbudowach jezdni zachowała się takŜe
smołowana dębowa kostka, z której ta nawierzchnia
była wykonana. Serdecznie zapraszamy wszystkich
pasjonatów historii Warszawy do odwiedzenia tego
nieco odludnego miejsca (przez pewien czas na pewno pozostałości te wraz z resztkami przęsła będzie
moŜna jeszcze podziwiać). Przy okazji informujemy, Ŝe
sekcja archeo KMKM-u będzie dalej prowadziła stosowne badania, o czym na pewno poinformujemy w
następnych numerach naszego pisma.
WKD W numerze 38. „Przystanku” zapraszaliśmy
do zwiedzenia Izby Tradycji WKD/EKD. Oto krótka relacja z wypadu. Spotkanie uczestników odbyło się o
godzinie 17 dnia 11.07. na stacji WKD Warszawa
Śródmieście. Po zakupieniu biletów na III strefę grupa
około 40 osób udała się do Grodziska, gdzie malutkie
muzeum mieści się zaraz przy końcowej stacji kolejki.
Tam oczekiwali juŜ na nas pracownicy, którzy oprowadzili wszystkich po wszystkich pomieszczeniach, dokładnie opisując znajdujące się w nich eksponaty, modele i zdjęcia. Później zaproszono nas na przejaŜdŜkę
(niestety, tylko po terenie lokomotywowni) zabytkowym
wagonem EN80-16, który w pewnym momencie zdefektował. Jednak po chwili ponownie wszystko działało
jak naleŜy i wagonik w tę i z powrotem przewoził chętnych. Na koniec wjechaliśmy teŜ do nowej hali wagonowni, gdzie moŜna było obejrzeć go od spodu. Zwiedzić moŜna teŜ było zresztą całą lokomotywownię – w
hali napraw stał EN94-40, przechodzący właśnie rewizję i mały remoncik. Zlustrować moŜna takŜe było starą
halę z 1927 r., w której kilka lat temu zawalił się dach...
Na placu postojowym stało teŜ kilkanaście kolejnych
jednostek EN94, ex-PKP-owski pług zrobiony na bazie
lokomotywy oraz kilka innych pojazdów technicznych.
Ogólnie wycieczka była bardzo udana.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed.
obecna
uwagi
pojazdu reklama
reklama
autobusy
7851 podkład pod MacCoffe
reklamę
7871 barwy zakł. MacCoffe
7873 barwy zakł. MacCoffe

-

7962 barwy zakł. MacCoffe

-

tramwaje
1025+1013 Visa
barwy zakł
1033+1034 Visa
barwy zakł
1108+1109 Visa
barwy zakł
1130+1131 Opryszczka barwy zakł
– infolinia
1152+1153 Olympus
barwy zakł
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-

1174+1175 Mieszkania
przy Wyścigach
1182+1183 Ehinacea
Ratiopharm
1238+1237 Opryszczka
– infolinia
1254+1253 English For
You
1258+1257 Visa
1280+1279 Totalizator
Sportowy
1294+1293 Visa
1356+1355 Visa
1366+1365 Visa
1400+1399 Visa
1454+1453 Visa
1470+1469 Opryszczka
– infolinia

barwy zakł

-

barwy zakł.

-

barwy zakł.

-

Businessman Magazine
barwy zakł. barwy zakł. barwy zakł.
barwy zakł.
barwy zakł.
barwy zakł.
barwy zakł.
barwy zakł.

-

Grzegorz Bąk, Kamil Brach, Oskar Burda, Robert
Człapiński, Grzegorz W. Fedoryński, Tomasz
Igielski, Piotr Ingling, Tomasz Kaczmarek,
Łukasz Kalbarczyk, Michał Kiembrowski,
Krzysztof Lipnik, Paweł Malarz, Mariusz
Mazek, mkm101, Krzysztof Olszak,
Mariusz Przybylski, Robert Sokołowski,
Witold Urbanowicz, Maciej Wojciechowski,
Paweł ZadroŜny, ztm.news

Wodzisław Śląski
Linie
A Od 16 do 31.07. podczas remontu mostu zamknięty jest odcinek ul. Chrobrego od skrzyŜowania z
ul. Radlińską do skrzyŜowania z ul. Popiela. W związku
z powyŜszym autobus linii 205 kursuje od przystanku
Wodzisław Radlińska do przystanku GłoŜyny SkrzyŜowanie Chrobrego ulicami Kominka i Rymera. Z obsługi wyłączone zostały przystanki Radlin Sklep, Radlin
Chrobrego, Radlin II Szkoła, Radlin Granica i GłoŜyny
SkrzyŜowanie Chrobrego.
Wojciech T. MęŜyk

Wrocław
Tabor
T W artykule zamieszczonym w poprzednim numerze „Przystanku” złośliwy chochlik zmienił przynaleŜność jednego ze składów – skład 2486+2488 naleŜy
oczywiście do zajezdni 1 Gaj. Gwoli uzupełnienia dodamy teŜ, Ŝe jedno z wahadeł wystawiła takŜe zajezdnia 4 Borek – skład 2324+2329 obsługuje pierwszą
brygadę linii 34w.
Linie
T Wbrew wcześniejszym sugestiom, linia 70 po
otwarciu ul. Osobowickiej dla tramwajów nie zaczęła
jeździć na pętlę przy ul. Zawalnej, tylko w dalszym ciągu nawraca w zajezdni 2 przy ul. Słowiańskiej. Mimo to
wszystkie rozkłady jazdy twierdzą odwrotnie...
T Do ciekawostek obecnego rozkładu jazdy naleŜy
zaliczyć obsługę jednego kursu nocnej linii 34 składem
2×105Na.
Magazyn 995
24.07. Doszło do dość powaŜnego zderzenia tramwaju z autobusem. Wagon 102Na-2008 (linii 20) miał
bliskie spotkanie z bokiem Volvo 7000A 8097 jadącego
na linii 142. Całe zdarzenie miało miejsce na skrzyŜowaniu Robotniczej i Śrubowej, a w jego efekcie tramwaj odniósł niewielkie obraŜenia (zbita szyba, wgniecenia blachy); autobus ma powaŜnie uszkodzony bok,
a pięciu pasaŜerów zostało rannych.
Z pamiętnika lakiernika
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numer
pojazdu

poprzed. obecna
reklama reklama
tramwaje
2077 Halset
barwy zakł.
2270+2271 AscoRutiCal barwy zakł.
2488+2489 Reklama w barwy zakł.
MPK

uwagi
chwilowo
rozpięty
Paweł Więcek

Zgorzelec/Görlitz
Rozmaitości
! Na terenie Zgorzelca i Görlitz od wielu lat funkcjonuje wspólna komunikacja miejska. Tworzy ją m.in.
transgraniczna linia P relacji Zgorzelec Real – Görlitz
Postplatz. Od samego początku obsługiwana była
przez 2 przewoźników: PKS Zgorzelec i VGG Gorlitz 2
brygadami. Jednak jakiś czas temu z trasy zniknęły autobusy VGG Görlitz. Śledztwo przeprowadzone przez
naszego współpracownika wykazało, Ŝe Urząd Skarbowy stwierdził, iŜ niemiecki przewoźnik dorabia się na
terenie RP i nie odprowadza z tego tytułu Ŝadnych podatków. Tak więc VGG musiał ustąpić i zaprzestać obsługi linii. Co ciekawe, wedle posiadanych przez nas
informacji, PKS Zgorzelec nie odprowadza w Niemczech Ŝadnych podatków! W przyszłości planowane
jest odbudowanie linii tramwajowej łączącej, podobnie
jak przed wojną, Zgorzelec i Görlitz. Czy po wybudowaniu torów i infrastruktury okaŜe się, Ŝe Niemcy chcą
się dorabiać i pieniądze pójdą w błoto? Czy i tym razem nasz wspaniały fiskus postawi na swoim? A mówi
się, Ŝe to w UE panuje wielka biurokracja. Jak widać
nie...
btw
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Jeszcze o „Brdzie”
Dziękujemy kol. Dariuszowi Walczakowi za wnikliwą analizę artykułu pt. „50 lat linii tramwajowej
«Brda»”. Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę, iŜ
autorom wspomnianego artykułu nie moŜna de facto zarzucić Ŝadnego ewidentnego błędu przy omawianiu dostaw taboru dla Bydgoszczy. Wątek sprowadzania wagonów nad Brdę kończą oni bowiem
wyraźnie na roku 1953, w którym to sprowadzono
dokładnie 13 lilpopów, co zresztą list kol. Dariusza
tylko potwierdza. List zawierał jednak wiele ciekawych i naszym zdaniem istotnych faktów, w związku z czym zdecydowaliśmy się opublikować go w
całości.
Redakcja
Częstochowa

Częstochowska polemika
Niestety, nie mogę zgodzić się z opiniami mojego
kolegi Konrada Pruciaka co do obsługi linii komunikacji miejskiej w Częstochowie przez przewoźników
innych niŜ MPK. Pomijam juŜ fakt, Ŝe w opisanej sytuacji „z Ŝycia” linii 203 nie jestem w stanie doszukać się moŜliwości sprawniejszego działania ze
strony MPK (gdyby spółka ta w dalszym ciągu obsługiwała linię), zgodnie z MPK-owskimi procedurami. Jedynie wóz rezerwowy byłby dostępny na
pętli Focha od razu (o ile właśnie nie znajdowałby
się „w trasie”), podczas gdy Biesy muszą przysłać
rezerwę z zajezdni przy ulicy Bór, oddalonej o... 5
minut jazdy. Mój kolega zaprezentował myślenie typowe dla mieszkańców naszego miasta, którzy nigdy nie spotkali się z nowocześnie zorganizowaną
komunikacją miejską, z działającym zarządem i
wielością przewoźników.
Biesy kojarzą się bowiem statystycznemu częstochowianinowi z przestarzałym taborem, choć w
momencie wejścia tej firmy na rynek pasaŜerowie
byli zachwyceni sprowadzeniem autobusów wiodących marek (mercedesów i MAN-ów), o których w
Częstochowie moŜna było jedynie marzyć. Biesy od
początku słynęły z profesjonalnego podejścia do
konserwacji taboru – podwojona (w stosunku do
rozkładu jazdy) ilość autobusów oraz łączność radiowa z zajezdnią minimalizowały ilość niewykonanych kursów na liniach 152 i 162. Przypomina mi
się w tym miejscu artykuł w lokalnej prasie z 1994
roku, w którym firma ta była stawiana za wzór wła-

śnie pod tym względem. Pisano m.in., Ŝe z usług
zadowolona jest i gmina i pasaŜerowie, a sława
Biesów dotarła aŜ do Gdyni. Rzekomo tamtejszy
Urząd Miasta (wówczas pełniący rolę obecnego
ZKM) zwracał się do Biesów z propozycją obsługi
gdyńskich linii miejskich (tytuł artykułu brzmiał „Czy
«Biesy» pojadą nad morze?”). Umowy na obsługę
gminy Blachownia jednak nie przedłuŜono z innych
przyczyn. Zadecydował brak wspólnego biletu miesięcznego z liniami MPK.
Sedno sprawy tkwi jednak gdzie indziej. Nikt bowiem nie twierdzi, Ŝe przy ewentualnym wygraniu
przetargu Biesy uŜyłyby do obsługi linii miejskich
taboru obecnie posiadanego. O tym zadecydowałby
przecieŜ ogłaszający przetarg zarząd. Gdy zarząd
taki w Częstochowie powstawał, mówiło się, Ŝe będzie musiał podjąć decyzję pomiędzy wyborem
przewoźnika taniego (np. z przestarzałym taborem)
a nowoczesnego (niezorientowanym polecam przyjrzeć się taborowi przewoźników warszawskich –
Connexu, Mobilisu i ITS-u oraz gdyńskich – PPKSu Wejherowo). Co ciekawe, wspomniane przez kolegę Konrada autobusy Biesów nr 01 i 07 to przegubowe MAN-y drugiej generacji – tej samej notabene, co witane przed trzema laty z wielką pompą
„nowoczesne” niskopodłogowce MPK. Przed
wspomnianym 19 marca, gdy linie hipermarketowe
obsługiwało MPK, o tak nowoczesnym taborze
moŜna było jedynie pomarzyć. Do obsługi linii 3 Tesco kierowano ostatnie pozostałe w eksploatacji
Ikarusy 280.02 z 1982 roku. Linię tę MPK upodobało sobie jako „wykańczalnię” taboru. Na linię 204
(na której MPK uŜywało Jelcza M11 z 1987 roku)
Biesy skierowały natomiast neoplana N4014NF.
Komentarz jest chyba zbyteczny. Ponadto zwycięstwo firmy Biesy w ewentualnym przetargu nie było
wcale przesądzone – równie dobrze mógł zwycięŜyć np. częstochowski PKS, który dość gruntownie
odnowił w ostatnich latach swój tabor. Zajezdnia
PKS-u, podobnie zresztą jak Biesów, mieści się bliŜej śródmieścia aniŜeli zajezdnia MPK, o czym warto pamiętać przy dywagacjach dotyczących kierowania na trasę rezerwy. Zresztą doświadczenia innych miast posiadających juŜ zarządy i kilku róŜnych przewoźników niezbicie dowodzą, Ŝe współpraca z małymi przewoźnikami (zwanymi dawniej
„ajentami”) w kwestii wysyłania rezerw i autobusów
zastępczych (np. w razie awarii tramwajowych)
często układa się znacznie lepiej, niŜ ze spadkobiercami dawnych przedsiębiorstw komunalnych.
Batalia o urynkowienie miejskich przewozów w
Częstochowie (przegrana, niestety, wraz z likwidacją Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu) toczyła
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się przecieŜ wokół zupełnie innej sprawy. Nie chodziło tu o to, jakim taborem linie zostaną obsłuŜone
i jakie moŜliwości uruchamiania autobusów rezerwowych ma przewoźnik. Istotne było wprowadzenie
konkurencji i – co za tym idzie – likwidacja praktyk
monopolistycznych obecnego MPK. Odejście od takiego modelu komunikacji przedłuŜyło czas, w którym spółka – jedyny pan i władca rynku – traktuje
pasaŜera jako zło konieczne, przepuszcza przez
połówkę drzwi, a na ewentualne zaŜalenia udziela
nieeleganckich odpowiedzi.
Rafał Lamch
GOP

Paradoksy górnośląskiej
komunikacji – odc. 4
Korzystając z sezonu ogórkowego zamierzam
podzielić się z Czytelnikami w kolejnym odcinku cyklu „Paradoksy...” kilkoma spostrzeŜeniami z mojego regionu, zasługującymi na określenie ich mianem paradoksów. Tym razem zamierzam przyjrzeć
się przygotowanej dla pasaŜerów informacji przystankowej. Okazuje się, Ŝe jedną z ciekawszych
rozrywek dla znających rozkłady jazdy moŜe być...
znajdowanie błędów w tychŜe rozkładach umieszczonych na przystankach. I nie jest to bynajmniej
szukanie igły w stogu siana, albowiem tak moŜna
by określić co najwyŜej znajdowanie rozkładu jazdy
nie posiadającego błędu. Kilkakrotnie udało mi się
takowe spotkać i nie ukrywam, Ŝe byłem pod wraŜeniem.
Tegorocznym hitem ma szansę zostać przystanek autobusowy Michałkowice Kościół (stanowisko
w kierunku Bytkowa) w Siemianowicach Śląskich.
Po dokonaniu analizy okazało się, Ŝe statystycznie
na 1 linię znajdującą się na rozkładzie przypada 1,5
błędu; ponadto 2 błędy dotyczyły wyłącznie legendy. Aby nie być gołosłownym, tamtejsze rozkłady
jazdy autobusów zasługują na szczególną uwagę:
- linia 119 – umieszczona została na rozkładzie
dwa razy (a powinna być tylko raz), ponadto
(zgodnie z tym, co zostało napisane) za kaŜdym
razem jedzie do innej pętli (oczywiście, tylko w
jednym przypadku do właściwej). Linia ta słynna
jest z tego, Ŝe w ciągu dnia wykonuje tylko jedną
parę kursów, tymczasem na rozkładzie są dwa
kursy, a jeden obsługuje przystanki, które ze
względów technicznych da się obsłuŜyć wyłącznie jadąc... w przeciwnym kierunku;
- linie 30 i 110 – w rozkładzie jazdy nie oznaczono
kursów nie wykonywanych w wakacje oraz
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kursów skróconych do Katowic Dworca PKP; ponadto linia 110 ma błędnie wpisany przystanek
końcowy („Giszowiec Kopalnia Staszic” zamiast
„Osiedle Paderewskiego Geant”);
- linia 98 – na rozkładzie są umieszczone kursy
skrócone do „Michałkowice Fabud”, które w rzeczywistości są realizowane z innego stanowiska;
- linie 663 i 664 – w spisie brakuje niektórych, losowo wybranych przystanków, ponadto linia 664
ma umieszczony przystanek, którego nie obsługuje („Chorzów Fabryka Wag”).
W tym miejscu naleŜy się kilka słów wyjaśnienia.
Rozkłady jazdy na przystankach nie są efektem gotowego wydruku z jakiegokolwiek programu komputerowego, ale tworzone są ręcznie przez podwykonawcę korzystającego z edytorów tekstu i grafiki,
który na podstawie otrzymanego od KZK GOP rozkładu jazdy samodzielnie przygotowuje treść tabliczki przystankowej. Oczywiście, nie znaczy to, Ŝe
rozkład jazdy, który otrzymuje podwykonawca jest
bezbłędny (w takim rozkładzie mogą znajdować się
poprzednie, nieaktualne juŜ nazwy przystanków,
czy teŜ mogą być nieuwzględnione niektóre przystanki dodane bez zmiany rozkładu jazdy). Faktem
jest, Ŝe autor, chcąc sporządzić poprawną tabliczkę, po przejrzeniu otrzymanego rozkładu powinien
„wychwycić” tego typu detale i przygotować dla pasaŜera juŜ poprawną informację. RóŜnego rodzaju
błędy popełnione przy przepisywaniu to osobna historia... W ten sposób otrzymujemy produkt finalny,
który często daleki jest od ideału.
Przyglądając się rozkładowi umieszczonemu na
przystanku naleŜy mieć świadomość, Ŝe spis przystanków moŜe, ale nie musi, zawierać wszystkich
przystanków na trasie danej linii. Nie ma tutaj Ŝadnych reguł ani wytycznych – jest pełna dowolność w
tym temacie. Ilość pomijanych przystanków najczęściej ma związek z długością trasy – przy długich
trasach wszystkie przystanki nie mieszczą się w
spisie. W związku z tym metodą losową część
przystanków jest pomijana. Dlatego jeśli dwie linie
jadą tą samą trasą, to mogą mieć wymienione w
spisie zupełnie inne, niepokrywające się przystanki.
Dotyczy to równieŜ linii przyspieszonych. Jeśli przystanek nie jest wymieniony w spisie, to moŜe znaczyć, Ŝe nie jest obsługiwany przez tę linię, ale niekoniecznie.
Przysłowie mówi, Ŝe najciemniej jest pod latarnią... I rzeczywiście. Wystarczy bowiem przyjrzeć
się dokładniej będącemu wizytówką miasta, znajdującemu się w samym centrum, przystankowi Sosnowiec Dworzec PKP. Przez jakiś czas praktykowane było, iŜ w ramach integracji trakcji tramwajowej i autobusowej na stanowiskach dla autobusów
pojawiała się informacja o odjeŜdŜających z tego
przystanku tramwajach i odwrotnie. Takim teŜ
wzorcowym przystankiem stał się Sosnowiec Dworzec PKP. Okazuje się jednak, Ŝe i to zadanie przerosło moŜliwości wykonawcze KZK GOP, gdyŜ w
krótkim czasie w tradycyjny sposób Związek wycofał się z tego pomysłu tylnymi drzwiami, czyli po
prostu na przystankach autobusowych przestał
wprowadzać zmiany w rozkładach jazdy tramwajów
i odwrotnie. W ten oto sposób na wspomnianym
powyŜej przystanku rok po dokonaniu zmian nadal
mogliśmy podziwiać rozkład linii tramwajowej 21
kursującej co 16 minut, czy teŜ pierwotną wersję
rozkładu jazdy nieistniejącej juŜ linii tramwajowej
35. Problem jakości informacji na przystanku Sosnowiec Dworzec PKP został poruszony przeze
mnie w lokalnej prasie. Ustosunkowując się do sy-
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tuacji Marek Klimek, główny specjalista ds. informacji i promocji KZK GOP, wyjaśnił czytelnikom, iŜ
„szczegółowe informacje o kursach komunikacji publicznej moŜna znaleźć w internecie, ale jeszcze
raz podkreśla, iŜ waŜniejsze jest to, co moŜna wyczytać na przystankach” („Trybuna Śląska”, 12
czerwca 2003 r.). Rzeczywiście, udało Mu się wybrnąć dyplomatycznie z kłopotliwej sytuacji. Szkoda
tylko, Ŝe przy okazji „pogrąŜył” instytucję, w której
jest zatrudniony. Albowiem z powyŜszej wypowiedzi
wyraźnie wynika, Ŝe rozkłady te nie są identyczne,
chociaŜ teoretycznie powinny być.
Jedną z przydatnych pasaŜerowi informacji, jaką
moŜna znaleźć na niektórych przystankach, jest
wycinek schematu sieci linii autobusowych i tramwajowych dla najbliŜszej okolicy. Idea jak najbardziej szczytna, gdyby nie to, Ŝe w większości przypadków mapki trafiają na przystanki w momencie,
gdy nie nadają się juŜ do celów promocyjnych ze
względu na zbyt duŜy stopień dezaktualizacji. Patrząc pod kątem ostatnich ograniczeń i obszarów,
które przestały być obsługiwane przez komunikację
miejską organizowaną przez KZK GOP, rodzi się
pytanie: jak długo jeszcze będzie moŜna oglądać
na schematach sieci trasy zlikwidowanych i zawieszonych linii autobusowych oraz tramwajowych?
Inna rzecz, Ŝe ostatnie wydanie tego schematu jest
świetnym materiałem dydaktycznym dla studentów
– zawiera bowiem praktycznie wszystkie moŜliwe
błędy dotyczące formy oraz treści.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pasaŜerów,
na przystankach umieszczana jest informacja o cenach biletów dwukrotnego kasowania obowiązujących na liniach KZK GOP. Udało mi się (albo moim
znajomym) kilkakrotnie spotkać przystanki, na których, zamiast aktualnej, umieszczona była informacja o cenach obowiązujących jedną lub więcej podwyŜek wstecz. Wynika to z faktu, iŜ często takowej
zmiany informacji dokonuje się wraz z dokonaniem
zmian w rozkładzie jazdy jakiejś linii przejeŜdŜającej
przez dany przystanek. Tak więc jeśli rozkłady
wszystkich linii przejeŜdŜających przez jakiś przystanek nie ulegały zmianie przez dłuŜszy okres
czasu, istnieje całkiem realne prawdopodobieństwo,
Ŝe...
Niekiedy zdarza się, Ŝe rozkładu jazdy po prostu
nie ma. Znaczy to, Ŝe albo został zdewastowany,
albo (jeśli problem dotyczy większej liczby przystanków w okolicy) szykują się jakieś zmiany w rozkładach jazdy. A jeśli rozkład jest, to i tak naleŜy
podchodzić do niego z odpowiednią rezerwą, zgodnie z panującą tutaj zasadą, Ŝe „skoro nie moŜe być
lepiej, to niech chociaŜ będzie inaczej”.
Andrzej Soczówka
Warszawa

Riposta
W numerze 15. (40.) „Przystanku” opublikowaliśmy sprostowanie do notatki zamieszczonej w numerze 9. (34.) naszej gazety odnośnie techniki
prowadzenia przegubowego wagonu 102Na-42 w
Dniu Ziemi. Niestety, nie moŜemy się zgodzić z kilkoma zarzutami postawionymi w nim przez kol. Rafała Undrę. Po pierwsze, autor spornej notatki był
na miejscu zdarzenia i widział wydarzenia, które w
dniu 27.04. miały miejsce. Tak więc trudno jest mu
zarzucać niedoinformowanie. Nie moŜe być równieŜ
mowy o „braku wiedzy technicznej u jej autora”,
gdyŜ owy człowiek przez kilka lat wykładał przed-
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mioty techniczne na jednym z wydziałów Politechniki Warszawskiej. Po drugie, faktycznie nieściśle
napisaliśmy, Ŝe spaliła się podstawka przekaźnika
R15, za co najmocniej zainteresowanych przepraszamy. Istotnie, chodziło o przekaźnik PSR-12. Po
trzecie wreszcie, nic nam nie wiadomo na temat
niechęci autora do członków SSKS. Redagując
„Przystanek” staramy się przedstawiać fakty jak
najbardziej obiektywnie, toteŜ osobiste relacje między poszczególnymi osobami i organizacjami nie są
przedmiotem naszych zainteresowań i nie mają
prawa wpływać na treść publikowanych informacji.
Po czwarte, wedle posiadanych przez nas informacji, technika jazdy kol. Undry nie była idealna i jeśli
nawet rzeczywiście nie miała wpływu na powstałe
zwarcie, to i tak pozostawiała wiele do Ŝyczenia. Co
prawda, w trakcie awarii na pokładzie tramwaju nie
było choćby poznańskich motorniczych jeŜdŜących
liniowo wagonami generacji 102N, to takowi znajdowali się w trakcie inauguracji poznańskiego przegubowca w stolicy, kiedy takŜe prowadził go kol.
Undra. Orzekli oni wówczas, Ŝe tramwaj był prowadzony w sposób co najwyŜej zadowalający (na tę
ocenę miał wpływ niewielki staŜ motorniczego na
wagonach tego typu). Największe zastrzeŜenia
wzbudzał sposób operowania nastawnikiem właśnie podczas hamowania. Aby sprawiedliwości stało się zadość, naleŜy podkreślić, Ŝe linia organizowana przez SSKS miała dość znacznie skrócony
czas przejazdu (ponad 5 minut mniej niŜ „zwykłe”
liniowe tramwaje na odcinku od Potockiej do Rakowieckiej) i motorowy – co zresztą słuszne – próbował trzymać się rozkładu, a było to wręcz niewykonalne, tym bardziej, Ŝe stan techniczny stodwójki
nie jest idealny. Mimo wielokrotnych jazd wagonu nr
42 po mieście, dwukrotnie zjechał on do zajezdni
uszkodzony. Za kaŜdym razem prowadził go właśnie kol. Undra. Naszą tezę z 9. (34.) numeru
„Przystanku” zdaje się równieŜ potwierdzać fakt, Ŝe
kierownictwo zakładu R-3 Mokotów wydało kol. Undrze czasowy zakaz prowadzenia wagonów zabytkowych, w tym przegubowca o numerze 42.
Redakcja
Wrocław

Reforma komunikacji
nocnej we Wrocławiu
Zgodnie z zapowiedziami, nadciąga czas odkładanej od siedmiu lat reformy komunikacji nocnej.
Przypomnijmy, Ŝe polegać ma ona na likwidacji
obecnych dziesięciu nocnych linii tramwajowych i
11 autobusowych oraz zastąpieniu ich nową siecią
autobusów nocnych.
Powody operacji są znane – ZDiK chce zmniejszyć koszty komunikacji nocnej przez uruchamianie
mniejszej liczby wozokilometrów (wprawdzie droŜszą trakcją, ale koszt i tak będzie niŜszy) i móc
prowadzić prace konserwacyjne bez konieczności
wprowadzania objazdów. MPK w likwidacji nocnych
tramwajów szuka doraźnego lekarstwa na dokuczliwe braki taboru tramwajowego. Przy okazji część
pasaŜerów dostanie lepsze połączenia dzięki kilku
wydłuŜeniom tras. Reszta pasaŜerów przekonywana jest do reformy rzekomym wyciszeniem komunikacji (choć wiadomo, Ŝe rozklekotane M11 jest głośniejsze od tramwaju ze statyczną przetwornicą),
niemiły zaś dla nich fakt zmniejszenia pojemności
taboru pomija się milczeniem.
Jak juŜ pisaliśmy w notatkach, zreformowana

komunikacja nocna rusza od 1 września tego roku
według zupełnie nowego układu tras. Nowych linii
będzie 13 i pojadą one następującymi trasami:
240 (linia okólna): Sucha – Joannitów (nawrót na
Dworcu PKS) – Sucha – Swobodna – Powstańców Śląskich – Świdnicka – Kościuszki – pl.
Legionów – Piłsudskiego – Podwale – pl. Pierwszego Maja – Podwale – Mostowa – Jagiełły –
Dmowskiego – Dubois – Drobnera – Łokietka –
Chrobrego – pl. Powstańców Wielkopolskich –
Trzebnicka – św. Wincentego – Słowiańska –
Jedności Narodowej – Nowowiejska – Piastow-

Balonowa – Horbaczewskiego – Orlińskiego – Na
Ostatnim Groszu – Legnicka – pl. Pierwszego
Maja – Ruska (powrót: św. Mikołaja) – Kazimierza Wielkiego – Krupnicza – Sądowa – pl. Legionów – Kościuszki – Świdnicka – Powstańców
Śląskich – Sucha – Joannitów (nawrót na Dworcu
PKS) – Sucha – Borowska – Peronowa – Kołłątaja – Skargi – Oławska – Traugutta – pl. Wróblewskiego – Traugutta – Krakowska – Opolska – Tyska – KsięŜe Wielkie;
245: Pracze Odrzańskie – Brodzka (powrót: Główna
– Stabłowicka) – Maślicka – Pilczycka – Gwarec-

rowska – Sucha – Joannitów (nawrót na Dworcu
PKS) – Sucha – Swobodna – Powstańców Śląskich – Świdnicka – Kościuszki – pl. Legionów –
Grabiszyńska – Klecińska – Strzegomska – Gubińska – Chociebuska – Rogowska – Nowy Dwór
– śernicka – Kołobrzeska – Koszalińska – Bystrzycka – Bajana – Lotnicza – Górnicza (powrót:
Hutnicza) – Gwarecka – Dokerska – Kozanów;
247: Polanowice – Kamieńskiego (Szpital Wojewódzki) – Kamieńskiego (część kursów: Poświętne – Poświęcka – śmigrodzka – ...) – śmigrodzka
– Trzebnicka – pl. Powstańców Wielkopolskich –

Schemat tras komunikacji nocnej po reformie. Rys. Paweł Więcek
ska – pl. Grunwaldzki – pl. Społeczny – Kujawska
– pl. Wróblewskiego – Pułaskiego – Małachowskiego – Piłsudskiego – Peronowa – Borowska –
Sucha;
241: Nowy Zakrzów – Irkucka – BoraKomorowskiego – Okulickiego – Stary Zakrzów
(nawrót) – Okulickiego (niektóre kursy do Pawłowic przez Przedwiośnie i Starodębową) – BoraKomorowskiego – Psie Pole – Krzywoustego –
Bruecknera – Kochanowskiego – pl. Grunwaldzki
– pl. Społeczny – Traugutta – Oławska – Skargi –
Kołłątaja – Peronowa – Borowska – SUCHA –
Joannitów (nawrót na Dworcu PKS) – Sucha –
Swobodna – Zielińskiego – Szczęśliwa – Gajowicka – Krucza – InŜynierska – aleja Pracy –
Grabiszyńska – Krzemieniecka – Stanisławowska
– Mińska – Strzegomska – Gubińska – Chociebuska – Rogowska – Nowy Dwór;
243: Pilczyce – Lotnicza – Bajana – Bystrzycka –

ka – Dokerska – Kozanowska – Pilczycka – Popowicka – Starogroblowa – Długa – Poznańska –
Zachodnia – Rybacka – pl. Pierwszego Maja –
Ruska (powrót: św. Mikołaja) – Kazimierza Wielkiego – Skargi – Kołłątaja – Peronowa – Borowska – Sucha – Joannitów – Dyrekcyjna – Studzienna (powrót: Borowska) – Gliniana – Hubska
– Bardzka – Armii Krajowej – Tarnogajska – Gazowa – Mościckiego – Semaforowa (powrót: Birmańska) – Chińska – Brochów (część kursów do
Bieńkowic);
246: Lipa Piotrowska – Obornicka – Broniewskiego
– Kasprowicza – pl. Daniłowskiego – Berenta
(niektóre kursy: Sołtysowice – Redycka – Sołtysowicka – Czajkowskiego – Przybyszewskiego –
pl. Daniłowskiego – Kasprowicza – Boyaśeleńskiego – ...) – Boya-śeleńskiego – Kromera
– Wyszyńskiego – pl. Społeczny – Traugutta –
Oławska – Skargi – Kołłątaja – Peronowa – Bo-
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pl. Staszica – Pomorska – Dubois – Drobnera –
Most Uniwersytecki – Grodzka – Nowy Świat –
Kazimierza Wielkiego – Krupnicza – Podwale
(powrót: Świdnicka – BoŜego Ciała – Widok –
Szewska – Grodzka – Most Uniwersytecki) –
Świdnicka – Powstańców Śląskich – Swobodna –
Sucha – Joannitów (nawrót na Dworcu PKS) –
Sucha – Swobodna – Powstańców Śląskich –
Karkonoska – Letnia – Krzycka – Kościelna –
Wałbrzyska – Klecina (niektóre kursy: ... – Powstańców Śląskich – Krzycka – Sowia – Skarbowców – Krzyki);
249: Jarnołtów – Jarnołtowska – Jerzmanowska –
śernicka – Nowy Dwór – Rogowska – Strzegomska – Robotnicza – Fabryczna – Wagonowa –
Robotnicza – pl. Orląt Lwowskich – Podwale –
Świdnicka – Powstańców Śląskich – Swobodna –
Sucha – Joannitów – Dyrekcyjna – Studzienna –
Gliniana (powrót: Borowska) – Borowska – Grota-
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Roweckiego – Kurpiów – Strachowskiego – Zwycięska – Karkonoska – Wyścigowa – Waligórskiego – Borek;
250 (okólna): Sucha – Borowska – Peronowa – Piłsudskiego – Małachowskiego – Pułaskiego – pl.
Wróblewskiego – pl. Społeczny – pl. Grunwaldzki
– Piastowska – Nowowiejska – Jedności Narodowej – Słowiańska – św. Wincentego – Trzebnicka – pl. Powstańców Wielkopolskich – Chrobrego – Łokietka – Drobnera – Dubois – Dmowskiego – Jagiełły – Mostowa – Podwale – pl.
Pierwszego Maja – Podwale – Piłsudskiego – pl.
Legionów – Kościuszki – Świdnicka – Powstańców Śląskich – Swobodna – Sucha – Joannitów
(nawrót na Dworcu PKS) – Sucha;
251: Nowe Zgorzelisko – Litewska – śmudzka –
Kiełczowska (powrót: Gorlicka) – Psie Pole –
Krzywoustego – Kowalska – Działdowska – Kwidzyńska – Toruńska – Kromera – Jedności Narodowej – Poniatowskiego – pl. Bema – Bema –
św. Jadwigi – Piaskowa – św. Katarzyny – bł.
Czesława – Skargi – Kołłątaja – Peronowa – Borowska – Sucha – Joannitów (nawrót na Dworcu
PKS) – Sucha – Swobodna – Powstańców Śląskich – Świdnicka – Kościuszki – pl. Legionów –
Grabiszyńska – Solskiego – aleja Piastów – Oporów;
253: Leśnica – Średzka – Kosmonautów – Lotnicza
– Legnicka – pl. Pierwszego Maja – Ruska (powrót: św. Mikołaja) – Kazimierza Wielkiego –
Krupnicza – Sądowa – pl. Legionów – Kościuszki
– Świdnicka – Powstańców Śląskich – Swobodna
– Sucha – Joannitów (nawrót na Dworcu PKS) –
Sucha – Borowska – Peronowa – Kołłątaja –
Skargi – Oławska – Traugutta – pl. Społeczny –
Wyszyńskiego – Szczytnicka – SkłodowskiejCurie – Wróblewskiego – Olszewskiego – Bartoszowice;
255: Sępolno – Mickiewicza – Monte Cassino –
Spółdzielcza – Olszewskiego – Wróblewskiego –
Curie-Skłodowskiej – Szczytnicka – Wyszyńskiego – pl. Społeczny – Traugutta – Oławska –
Skargi – Kołłątaja – Peronowa – Borowska – Sucha – Joannitów – Dyrekcyjna – Studzienna –
Gliniana (powrót: Borowska) – Borowska – Świeradowska – Bardzka – Armii Krajowej – Gaj;
257: Osobowice – Osobowicka – ŁuŜycka – Bezpieczna – Obornicka – Broniewskiego – śmigrodzka – Trzebnicka – pl. Powstańców Wielkopolskich – pl. Staszica – Pomorska – Dubois –
Drobnera – Most Uniwersytecki – Grodzka – Nowy Świat – Kazimierza Wielkiego – Krupnicza –
Podwale (powrót: Świdnicka – BoŜego Ciała –
Widok – Szewska – Grodzka – Most Uniwersytecki) – Świdnicka – Powstańców Śląskich –

Z

k r a j u

Bielsko-Biała
Tabor
A Wraz z przejęciem obsługi linii AU i Tesco, we
flocie Sanbusa pojawiły dwa „nowe” autobusy – Autosan H9-21 nr rejestracyjny SB00519 pochodzący
od prywatnego bielskiego przewoźnika (trzeba
przyznać, Ŝe „klamkowy” autosan dziwnie wygląda
na linii MZK i oznaczony MZK-owskimi tablicami)
oraz 14-letni Jelcz L11.2 nr rejestracyjny KXL1506
ex-PKM Czechowice-Dziedzice nr boczny 04 (auto-
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Swobodna – Sucha – Joannitów (nawrót na
Dworcu PKS) – Sucha – Swobodna – Powstańców Śląskich – Hallera – FAT;
259: Partynice – Wojszycka – Wyścigowa – ŚlęŜna
– Sieradzka – Borowska (powrót: Studzienna) –
Dyrekcyjna – Joannitów – Sucha – Borowska –
Peronowa – Kołłątaja – Skargi – bł. Czesława –
św. Katarzyny – Piaskowa – św. Jadwigi – Bema
– pl. Bema – Sienkiewicza – Piastowska – pl.
Grunwaldzki – RóŜyckiego – Paderewskiego –
Mickiewicza – Swojczycka – Strachocińska –
Wojnów.
Jak widać, zbiorczy węzeł przesiadkowy został
ulokowany (podobnie jak dla obecnych linii autobusowych) na Suchej, między Dworcem Głównym
PKP a Dworcem Centralnym PKS.
Dla porównania dołączam (tylko w wersji internetowej „Przystanku”) schematy obecnego układu linii
nocnych i układu, jaki był projektowany w 1996 roku
(opisywałem go w numerze 11(36)).
Jak widać, w stosunku do obecnego układu w zasadzie nikt nie traci połączeń (na odcinkach z których usunięto komunikację nie ma przystanków.
Jedynymi wyjątkami są słabo zabudowany odcinek
na południu Kowal i północy Swojczyc oraz większa
część Kuźnik skrzywdzona przez niemoŜność przejechania zawalonym wiaduktem w ciągu Chociebuskiej). Kto zaś zyskuje? Mieszkańcy osiedli połoŜonych za pętlami tramwajowymi (Partynice, Klecina,
Oporów, Poświętne, Bartoszowice, KsięŜe Wielkie),
którzy dotychczas musieli podchodzić od pętli dystans nawet kilku przystanków. Zyskują teŜ mieszkańcy kilku osiedli, o których nagle sobie przypomniano – Polanowic, Sołtysowic, Krzyków i południowej części Gaju. No i wreszcie nie zapomniano
o pracownikach MPK, którzy dostają więcej kursów
na Obornicką (zajezdnia autobusowa), druga linię
na Grabiszyńskiej (zajezdnia autobusowa) i całą linię, zamiast dwóch kursów, na Tyską (hotel pracowniczy).
W porównaniu ze starym projektem z 1996 roku,
przetasowano nieco odcinki linii, głównie mając na
celu maksymalnie wierne zastąpienie dotychczasowych linii tramwajowych. Dodano takŜe 4 połówki
linii: drugą linię na Biskupin (255 z pętlą na Sępolnie), trzecią linię na Gaju (255 z pętlą na Armii Krajowej), trzecią linię na RóŜance (257 z pętlą na
Osobowicach) i drugą linię na Grabiszyńskiej (246)
oraz kilka wydłuŜeń. Naprawiono takŜe błąd polegający na usunięciu linii z Sienkiewicza przez zmianę
trasy linii prowadzącej na Wojnów. Kontrowersje
budzi dobór numerów nowych linii. W załoŜeniu
twórców nowy zakres numerów ma zapobiegać myleniu się linii z dotychczasowymi, numery zaś mają
się kojarzyć (dość luźno z reguły) z liniami dzien-
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bus w zupełnie niezmienionym stanie, takŜe wygląda zaskakująco na linii MZK).
A W lipcu w MZK skasowano trzeciego w tym roku miga. Tym razem padło, co jest duŜym zaskoczeniem, na 699 – jednego z najnowszych Jelczy
M11 w MZK. Z 48 migów dostarczonych do BielskaBiałej pozostała juŜ tylko połowa (21 liniowych, 2
techniczne i 1 szkoleniowy). Aktualnie MZK posiada
136 autobusów (stan taki utrzymywał się od końca
1999 roku do lipca 2002).
Linie
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nymi. Największe kontrowersje wywołuje oczywiście fantazyjne rozrzucenie numerów pomijające
większość liczb parzystych. Podobnie jak w starym
projekcie, nowa numeracja zachowuje zasadę, Ŝe
numery o tej samej najmłodszej cyfrze mają być w
mniejszym lub większym stopniu ze sobą powiązane.
Dla wygody Czytelników dołączam zestawienie
pokazujące, które nowe linie zastępują stare:
nowa linia
stare linie
240 40P
241 201, 210, 208 (częściowo)
243 30, 235 (częściowo)
245 205, 35 (częściowo), 207 (częściowo)
246 206, 208, 34 (częściowo), 235 (częściowo)
247 31, 206 (częściowo)
249 208 (częściowo), 202, 204
250 40L
251 34, 231, 209 (częściowo)
253 33
255 35, 207 (częściowo)
257 36, 206 (częściowo)
259 32, 209
stara linia
nowe linie
30 243, 253
31 247
32 259
33 253
34 231, 246
35 245, 255
36 257
37 243, 247, 253
40L 250
40P 240
201 241
202 249
204 249
205 245
206 246, 247, 257
207 245, 255
208 241, 246, 249
209 241, 251, 259
210 241
231 241, 246, 251
235 243, 245, 246
Premiera nowych nocek juŜ za niecały miesiąc –
wtedy przekonamy się, jakie otrzymają rozkłady i na
ile reforma zda egzamin.
Paweł Więcek

ś w i a t a
A 01.07. wydłuŜona została trasa linii 3. Autobusy
zamiast skręcać na pętlę w Komorowicach bezpośrednio z ulicy Komorowickiej, jadą dalej ul. Komorowicką, następnie Daszyńskiego i wjeŜdŜają na
pętlę z drugiej strony. W związku z wydłuŜeniem się
czasu przejazdu częstotliwość została zmniejszona
do 15 minut. Od 15.07. takŜe co 15 minut, zamiast
co 10, kursuje linia 28 (jedna z najwaŜniejszych linii
w mieście). Z 6 autobusów obsługujących linię zostało 5.
A W związku z odbywającymi się w dniach 04–

06.07. na wapienickim stadionie Mistrzostwami Polski w Lekkiej Atletyce MZK uruchomił dodatkową linię Dworzec ul. Warszawska – Wapienica Zapora.
Trasa tej linii pokrywała się całkowicie z trasą linii
16.
A Od 04.07. Sanbus przejął od MZK obsługę kolejnej linii – tym razem Os. Langiewicza – Auchan
(AU1), a tydzień później autobusy Sanbusa pojawiły się na linii Dworzec – Tesco. Tym samym Sanbus jest podwykonawcą wszystkich bezpłatnych linii
MZK.
Rozmaitości
A Kolejne trzy autobusy otrzymały nowe malowanie miejskie. W tym miesiącu wypadło na MAN-a
NL222-079, wyremontowanego IK280.37-001 oraz
IK280.26-714. Dość dziwnie pomalowano MAN-a –
niebieski pas znajduje się jedynie z przodu i po bokach, natomiast tył jest cały zielony. Lepszym rozwiązaniem byłoby pomalowanie całego tyłu na niebiesko (jak w solarisach). Wyremontowany 001
otrzymał tradycyjne malowanie dla ikarusów po odbudowie – niebieski pas tylko na bokach autobusu,
a przód i tył całe zielone. 714 otrzymał normalne
malowanie z niebieskim pasem przebiegającym
przez cały autobus. Tym samym juŜ 19 ze 136 autobusów posiada nowe malowanie miejskie.
A Początkowo wyglądało na to, Ŝe jeden z kierowców próbował przewieźć, w celu zaoszczędzenia paliwa, swojego Opla Kadetta autobusem miejskim linii nr 13. Niestety, środkowe drzwi Ikarusa
415 i miejsce na dwa wózki dziecięce były zbyt ciasne i pojazd nie zmieścił się całkiem we wnętrzu
13-tki. Jak się jednak później okazało, przyczyna
utraty przez autobus naleŜący do MZK BielskoBiała, nr boczny 052, środkowych drzwi i uszkodzenie schodów znajdujących się przy nich, była
bardziej prozaiczna. W jedną z czerwcowych niedziel kierowca 13-tki podczas skrętu w lewo z ul.
Warszawskiej nie zachował ostroŜności i wymusił
pierwszeństwo na pędzącym od strony Katowic
oplu, który trafił idealnie w środkowe drzwi. Do kolizji być moŜe by nie doszło, gdyby kierowca Kadeta
nie opóźnił hamowania. Warto tu nadmienić, Ŝe
prowadzący opla był właśnie zajęty... rozmową
przez telefon. Ikarus 415-052 otrzymał drzwi ze
skasowanego kilka miesięcy temu 072 i nawet dość
szybko (zaledwie 3 tygodnie) prawie bez śladu kolizji powrócił do ruchu. Losy opla nie są znane.
A Niestety, mniej szczęścia miał, i prawdopodobnie dłuŜej postoi w oczekiwaniu na swoją naprawę,
Ikarus 280 nr boczny 005, równieŜ naleŜący do
MZK Bielsko-Biała. W dniu 29.07. w godzinach rannych pojazd ten opuścił zajezdnię przy ul. Długiej i
udał się na początkowy przystanek linii nr 20 na
osiedlu Złote Łany. Pędząc z dość duŜą prędkością
ul. Partyzantów kierowca rozpoczął manewr zmiany
pasa (z lewego na prawy) w celu skrętu w ul. BoraKomorowskiego. Manewr ten dodatkowo był połączony z dość dynamicznym hamowaniem. Nagle,
ku zdumieniu kierowcy, zupełnie spod kontroli wymknęła się naczepa, którą zarzuciło na prawo i następnie zaczęła mknąć w poprzek, najpierw po
jezdni, a następnie po trawniku kończąc swój rajd
kosząc przydroŜną latarnię. W autobusie, oprócz
prawego boku naczepy, uszkodzeniu uległa kratownica nad tylnym mostem. Co ciekawe, ten sam
autobus uległ 9 lat temu bardzo powaŜnemu wypadkowi i wtedy równieŜ uszkodzona została kratownica, tyle tylko, Ŝe w przedniej części autobusu.
Z pamiętnika lakiernika

numer poprzed. obecna
pojazdu reklama reklama
autobusy
714 BPBP
malowanie
miejskie
001 Centrum
malowanie
Fiat
miejskie
029 Marbet
Marbet
031 stare malo- Big Star
wanie miejskie
032 Ekologus PH Kard
037 C.H. Sarni Leader
Stok
Price
063 BT Bielsko- BT BielskoBiała
Biała
079 Idea
malowanie
miejskie

uwagi
nowa wersja
naklejana

nowa wersja
-

Z notatnika mechanika
numer
pojazdu

typ
koniec
rodzaj
pojazdu napr.
naprawy
autobusy
001 280.37
07.2003 NC
Paweł Adamus, Zbigniew Ząbek – MIG
(http://miesiecznik.mig.w.interia.pl)

Caen
Magazyn 995
08.05. Opuszczając linię B pod koniec słuŜby kierowca niby-bimby zapomniał opuścić pantograf
przechodząc na system drogowy. Wyjazd spod
sieci z podniesionym pantografem skończył się połamaniem tego ostatniego oraz zerwaniem zawieszenia sieci. Jako Ŝe dowcip nie był dość efektowny, nie poinformowano centrali i następny pojazd
połamał pantograf wjeŜdŜając pod rozciągniętą
sieć. Cały następny dzień niby-bimby kursowały na
północnej części linii B uŜywając napędu dieslowskiego.
01.06. Gwałtowna burza nad miastem dwukrotnie
trafiła w podstacje zasilające sieć linii nibytramwajow. Naprawa trwała prawie trzy dni. Przez
ten czas na północnych odcinkach linii A i B pojazdy poruszały się uŜywając silnika diesla na przemian z trakcją elektryczną w zaleŜności od odcinka
(ze względu na małą pojemność zbiornika paliwa
„wagony” mają ledwie około stukilometrową autonomię, co nie pozwala na całodzienną eksploatację).
03.06. Centrala NR zapomniała poinformować
kierowców na linii niby-tramwajów o przejściu na
jazdę awaryjną (system drogowy bez prowadzenia
szyną centralną). O niczym nie wiedząc kierowca
linii B udającej się na południe miasta minął zepsuty pojazd. Niestety, ten ostatni nie był dobrze zcentrowany na torowisku i oba „wagony” dość ostro się
przytarły lewymi bokami na całej długości. Straty na
szczęście są niewielkie (odrapana karoseria i zerwane boczne lampki). Obyło się bez rannych.
Tomasz Aloszko

Cieszyn
Tabor
A Firma Polskie Autobusy z modelem Jelcz
M101I Salus wgrała przetarg na dostawę 10metrowego, niskowejściowego autobusu klasy midi
dla ZGK Cieszyn. Będzie to juŜ piąty Jelcz Salus w
cieszyńskim ZGK. Tym samym ZGK będzie posiadaczem największej w Polsce liczby autobusów te-
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go typu.

Paweł Adamus – MIG
(http://miesiecznik.mig.w.interia.pl)

Czechowice-Dziedzice
Tabor
A W połowie lipca w czechowickim PKM pojawił
się autobus testowy – Kapena Thesi 65.15 Urbanino. Autobus pochodzi z MZK Wałbrzych (nr taborowy 7). Testowego midibusa moŜna było spotkać
na linii 8.
Paweł Adamus – MIG
(http://miesiecznik.mig.w.interia.pl)

Częstochowa
Linie
A W pierwszych dniach sierpnia na całej długości
linii 22 zawisły nowe rozkłady jazdy. Wyraz „nowe”
naleŜałoby w zasadzie napisać w cudzysłowie,
gdyŜ nie wprowadzają one Ŝadnych zmian w godzinach odjazdów, a dodatkowo są opatrzone datą
waŜności 01.07.2002. Jedyną zmianą jest uwzględnienie w rozkładzie kursów niskopodłogowych, które de facto były obecne na tej linii juŜ od dłuŜszego
czasu. Nie dziwi więc 22/04 niskopodłogowe, gdyŜ
prawie regularnie kursował tu taki autobus (w zamierzeniach kurs ten miał być obsługiwany autobusem przegubowym, lecz było tak przez niespełna
miesiąc). Zadziwiający jest jednak fakt, Ŝe w rozkładzie 22/05 mamy „niskiego”, lecz tylko w porannym szczycie. Przypomnę, Ŝe po wprowadzeniu reformy ponad rok temu kurs ten równieŜ był przewidziany do obsługi przegubem i takie teŜ rozkłady
mieli kierowcy, tyle Ŝe napis »PG« zastąpiono literką „K”, lecz nie komputerowo tylko długopisem (w
rozkładzie 22/04 tak samo zastąpiono »PG« zapisem »KN« – krótki niskopodłogowy). Na kursie tym
równieŜ w pierwszym okresie jeździły przegubowce,
później głównie pojawiały się Jelcze M11, choć
równieŜ pojazdy niskopodłogowe. W pewnym nie
aŜ tak długim okresie prawie regularnie. Zastanawiające jest jednak, dlaczego autobus niskopodłogowy pojawi się tylko rano. CzyŜby planowano wrócić do obsługi przegubami w II szczycie? Nie wydaje się to realne chociaŜby we wtorki i piątki, gdy
osiem autobusów krótkich na liniach 13 i 28 ma być
zastąpionych przegubami (w rozkładzie wakacyjnym jest większa rezerwa wynikająca ze zmniejszonej liczby kursów tego typu autobusów m.in. na
liniach 19, 24, 52, a na linie 13 i 28 potrzeba tylko
sześciu wozów). Najbardziej sensowne wydaje się
wycofanie przegubów z linii 16 i 18, ale tu moŜna
pozyskać tylko trzy wozy.
A Zamieniono kursowanie autobusów przegubowych na linii 23, tzn. ten sam rozkład szczytowy,
który był obsługiwany przegubem rano, jest obsługiwany tym autobusem w drugim szczycie. Wcześniej rola „długich” była na szczytowych 23/03 i
23/04 wymienna.
A Dzień 05.08. był pierwszym, w którym na linie
13 i 28 wyjechały planowo autobusy przegubowe.
WiąŜe się to z licznymi postulatami pasaŜerów – w
dni targowe (wtorki i piątki) na liniach tych panował
niemiłosierny ścisk, a miasta nie stać obecnie na
wprowadzanie dodatkowych kursów. Onegdaj kursów takich było całkiem sporo, istniała nawet specjalna linia 10. Dlatego MPK postanowiło obsługiwać linie 13 i 28 przegubowcami we wtorki i piątki.
Na linii 28 jest to wprawdzie sprawa sensacyjna,
lecz przegubowce obsługiwały ją juŜ w czasie półrocznego objazdu związanego z remontem mostu w
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roku 2000. Na linii 13 natomiast jest to wydarzenie
epokowe. Dotąd przegubowce uznawane były za
niezdolne do obsługiwania tej linii i zdarzały się nań
raz na ćwierćwiecze jako rezerwa. W latach 80.
powstała nawet linia 13bis (relacji pl. Biegańskiego
– Walcownia), która miała zapewnić dojazd autobusów przegubowych do huty przy pominięciu ciasnych uliczek Tysiąclecia. Skierowanie autobusów
przegubowych na „zawodziańskie” linie zburzy całą
politykę taborową. Dotychczas dąŜono do obsługi
tych linii w maksymalnym stopniu przez tabor niskopodłogowy. Wiązało się to z dojazdem do szpitali (na Parkitce, Kucelinie, Zawodziu i Tysiącleciu),
lecz było kiepsko zorganizowane – przy tak małej
ilości autobusów niskopodłogowych kierowanie
aŜ trzech na jedną linię jest przesadą, zwłaszcza Ŝe były źle rozdysponowane. Częstochowskie MPK tymczasem, kontynuując politykę
traktowania pasaŜerów jak intruzów, pozostawiło
w przystankowych rozkładach jazdy dotychczasowe oznaczenia, awansując tym samym autobus Ikarus 280 do rangi pojazdu niskopodłogowego
(podobnie jak od lipca ubiegłego roku na linii
58bis).
Rozmaitości
A T Wprowadzony ponad trzy tygodnie temu nowy system kontroli biletów w MPK Częstochowa
przynosi zaskakujące wyniki. Nie dość, Ŝe kierowcy
autobusów podmiejskich sprzedali zapas biletów
przydzielonych im na kwartał w kilkanaście dni, to
autobusy zwykle zapełnione w szczycie (np. 13) jadą puste do tego stopnia, Ŝe moŜna wybrać sobie
wolne miejsce z lewej, z prawej, od okna czy teŜ od
przejścia, zupełnie jak w pociągu ekspresowym.
Trudno dziś oceniać skalę tego zjawiska, bowiem
wymierne skutki akcja przyniesie we wrześniu, gdy
do podróŜujących dołączą w znacznej większości
uczniowie. Przyniesie lub nie, bowiem sposób zabierania pasaŜerów wyraźnie kłóci się z punktem
Regulaminu Przewozów uchwalonym przez Radę
Miasta, który mówi, Ŝe „PasaŜerowie mogą wsiadać
do pojazdu i wysiadać z niego wszystkimi drzwiami”. PrzeróŜne komentarze władz MPK i nie tylko
moŜna przeczytać na stronach internetowych „Gazety” (http://www1.gazeta.pl/czestochowa/0,0.html).
T Od 19.07. do 03.08. remontowane jest torowisko na odcinku Zajezdnia MPK – Kucelin, szczególnie w okolicach Al. Pokoju Apteka. Na odcinku
od zajezdni do Kucelina są uruchomione zatramwaje w miarę dopasowane do rozkładu tramwajów,
chociaŜ między 17 a 18 dla dwóch składów nie ma
podstawionych autobusów, co najprawdopodobniej
wynika ze źle skomunikowanych przerw posiłkowych. W weekendy kursy AzaT (zatramwaje) obsługują zwykle Jelcze M11, zaś w tygodniu Ikarusy
280.
Janusz Karlikowski, Rafał Lamch

Düsseldorf
Magazyn 995
07.08. Z powodu czołowego zderzenia się Opla
Astry z Daewoo Lanos na Marlinstraße (na południu
Düsseldorfu w dzielnicy Hamm przed przystankiem
D-Völklinger str.) utknęło 7 tramwajów: 4 NF8, 2
GT8SU, 1 skład GT8+B4. Reszta tramwajów była
kierowana na pętlę Polizeipräsidium. Wstrzymanie
trwało od godziny 13:25 do 14:00.
Robert Furman
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Gdańsk
Magazyn 995
17.07. Po godzinie 13:00 na ul. Spacerowej w pobliŜu leśniczówki Rynarzewo zapalił się silnik w
Neoplanie N4016 nr 2022 jadącym jako linia 179 z
Oliwy na Osową. Kierowca na szczęście zauwaŜył
w porę płomienie wydobywające się z komory silnikowej autobusu, zatrzymał pojazd, wypuścił pasaŜerów i rozpoczął akcje gaszenia maszyny. Niestety, dwie gaśnice nie wystarczyły, aby stłumić poŜar i
dopiero wezwana na miejsce straŜ poŜarna zdołała
się z nim uporać. Kierowcy ani nikomu z pasaŜerów
na szczęście nic się nie stało. Autobus został dość
powaŜnie uszkodzony. Jako oficjalną przyczynę
poŜaru podano wyciek paliwa w komorze silnika.
Zniszczeniu uległ sam silnik wraz z całym osprzętem. JednakŜe wnętrze autobusu nie uległo uszkodzeniu i wóz po naprawie powróci na gdańskie drogi. Dla przypomnienia warto dodać, iŜ w pobliŜu
miejsca, gdzie zapalił się autobus nr 2022, dnia 18
grudnia 2002 roku spłonął Mercedes Citaro L nr
6141 naleŜący do PKS Wejherowo, który obsługiwał linię 171 w ramach gdyńskiej brygady.
05.08. Około godziny 22:30 portowy skład 105Na
1419+1420, jadący w stronę zajezdni, zderzył się
na przejeździe kolejowym na skrzyŜowaniu ulic Marynarki Polskiej i Wyzwolenia z Fordem Escortem,
który wymusił na tramwaju pierwszeństwo przejazdu. Uderzony samochód został ulokowany na najbliŜszym słupie oświetleniowym i zakleszczył się
między nim a tramwajem. W konsekwencji troje
cięŜko rannych pasaŜerów auta, które zostało dosłownie zmiaŜdŜone, pogotowie ratunkowe musiało
przewieźć do szpitala.
06.08. Wrzeszczański skład 105Na 1300+1299
miał bliskie spotkanie trzeciego stopnia z cięŜarowym starem. Na szczęście uszkodzenia tramwaju
okazały się na tyle niegroźne, Ŝe skład mimo dość
mocno obrysowanego boku, pomiędzy pierwszymi
a drugimi drzwiami, kursuje juŜ w codziennym ruchu liniowym. Wagony 1300+1299+1309 mają
ostatnio niestety pecha, poniewaŜ od jakiegoś czasu trzeci wagon składu stoi odstawiony w zajezdni
Wrzeszcz z powodu spalenia się układu elektrycznego.
06.08. Tego samego dnia na skrzyŜowaniu ulic
Wyspiańskiego i Klinicznej otarły się o siebie dwa
składy 105Na – portowy 1370+1397 oraz wrzeszczański 1377+1378. Skończyło się na szczęście
tylko na poobcieranych bokach i wybitej jednej szybie.
Rozmaitości
T Od dnia 04.08. rozpoczął się trzeci etap remontu torowiska we Wrzeszczu przy Operze Bałtyckiej.
W al. Zwycięstwa, na odcinku od Opery Bałtyckiej
do Śródmieścia, całkowicie wstrzymany został ruch
tramwajów. Przywrócono natomiast kursowanie linii
15 według stałych rozkładów jazdy, jednocześnie
zawieszając kursowanie linii zastępczej 35. Linie 6 i
12 kursują objazdem przez ulice Hallera – Kliniczną
– Jana z Kolna – Wały Piastowskie. Linia 11 nie
kursuje w ogóle, zaś linie 2, 13 i 63 w dalszym ciągu jeŜdŜą przez Wały Piastowskie – Jana z Kolna –
Kliniczną. Jednocześnie w al. Zwycięstwa na odcinku od Dworca Głównego PKP do Opery Bałtyckiej
kursuje zastępcza linia autobusowa T3. Dodatkowo,
z uwagi na zmienioną organizacje ruchu drogowego, przywrócono stały przystanek linii B i N5 obok
Naczelnego Sądu Administracyjnego.
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T Na 20.08. zaplanowane jest zakończenie III
etapu remontu torowiska we Wrzeszczu. Od tego
dnia powracają na swoje stałe trasy linie 2, 6, 12 i
13 oraz sezonowa linia 63. Zatramwaje na linii T3
zostaną zawieszone. Stan ten ma potrwać kilka dni,
do rozpoczęcia ostatniego etapu remontu torowiska
na odcinku Opera Bałtycka – przystanek Wyspiańskiego.
T 105NCh nr 1309 niestety postoi sobie w zajezdni. Uszkodzeniu uległ obwód główny tramwaju,
a dokładniej chopper. Szacunkowy koszt naprawy
wagonu waha się w okolicach 80 tysięcy euro. Nieprędko zobaczymy go więc na gdańskich torach.
Być moŜe stanie się to dopiero w 2004 roku.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
tramwaje
1253+1254 Tikkurila
barwy ZKM 1267+1268 7up
podkład po
reklamie
1287+1288 C.H. Gildia C.H. Gildia nowa wersja
1367+1368 SKOK
stare barwy ZKM
1374+1376 barwy ZKM Wystawa „Ku Wolności”
Łukasz Bartnik, Łukasz Kuczewski,
Rafał Łaskarzewski

Gorzów Wielkopolski
Tabor
T Gorzowskie MZK planuje sprowadzenie 6 wagonów z Niemiec. Wiadomo juŜ Ŝe 3 z nich będą
pochodziły z Kassel, a ich wiek nie będzie przekraczał 20 lat. Pierwsze wozy przyjadą juŜ w przyszłym
roku. Nieznane jest jeszcze miasto, z którego przyjadą pozostałe 3 wagony.
T 11.08. po raz pierwszy na linie wyjechał wagon
6EGTw-265.
Magazyn 995
02.08. Około godziny 16:00 padający w Gorzowie
deszcz spowodował zapadnięcie się torowiska na
rondzie Santockim i podmycie słupów trakcyjnych.
Przyczyną tego była awaria kanalizacji burzowej.
Tramwaje linii 1 i 3 zostały zawieszone. Na ten czas
została uruchomiona komunikacja zastępcza na
trasie: Orląt Lwowskich – Silwana. Dzień 02.08.
moŜna uznać za jeden z bardziej pechowych dni w
Gorzowie Wlkp.
02.08. Około godziny 12:00 doszło do wykolejenia
wagonu 6EGTw-263. Zdarzenie miało miejsce na
ulicy podmiejskiej. Ruch tramwajowy przywrócono
po kilku godzinach. Na czas przerwy w kursowaniu
komunikacji tramwajowej uruchomiono komunikację
zastępczą na trasie: Orląt Lwowskich – Silwana.
06.08. W dniu 06.08. nad Gorzowem przeszła burza z duŜymi opadami atmosferycznymi, co było
przyczyną zalania ulic i wstrzymania całkowicie ruchu tramwajowego w mieście. W dniach 7 i 08.08.
przywrócono do ruchu jedynie linię nr 2. Linie 1 i 3
były obsługiwane autobusami jelcz przez MZK Gorzów. W dniu 09.08. wszystko wróciło do normy.
Rozmaitości
T 05.08. z powodu naprawy torowiska w ulicy Sikorskiego została zawieszona linia tramwajowa 2.
Na czas naprawy uruchomiono komunikację zastępczą kursującą na trasie: Jagiełły – Os. Piaski.
Ruch przywrócono następnego dnia.
Paweł i Piotr Kamyszkowie, Marek Pawlukowicz

Grudziądz
Magazyn 995
28.07. PotęŜna burza szalejąca nad Grudziądzem
od około godziny 14:30 na prawie trzy godziny pozbawiła całe miasto komunikacji tramwajowej. Nie
dość, Ŝe linia 2 i tak zawieszona jest w wakacje z
powodu prac torowo-kanalizacyjnych na ul. Toruńskiej, to za sprawą pioruna, który uderzył w trakcję
tramwajową i przepalił jeden z odciągów sieci trakcyjnej (opuściła się ona tam dość znacznie) na
skrzyŜowaniu ulic Focha i al. 23 Stycznia, stanęła
takŜe linia 1. Na miejscu zdarzenia utknął wóz GT647. PoniewaŜ ruch na tej w 80% jednotorowej linii
odbywa się „na rozkład”, to pozostałe trzy wozy
utknęły w miejscach, gdzie powinny się wyminąć z
wozem jadącym z przeciwka, tj. na krańcu przy
dworcu PKP, mijance na ul. Legionów oraz na pętli
Tarpno.
Adam Waluszko

Jarocin
Tabor
A Jarocińskie Linie Autobusowe ogłosiły przetarg
na dostawę dwóch nowych autobusów miejskich o
pojemności do 45 pasaŜerów. Z tej okazji na początku sierpnia testowany był Jelcz M081M z MZK
Ostrów Wielkopolski. Wspomnianym zakupem tamtejsze przedsiębiorstwo chce rozpocząć regularną
wymianę taboru, który po części jest juŜ bardzo
mocno wyeksploatowany.
Dawid Krysiński

Kalisz
Linie
A Pojawiła się szansa przywrócenia nocnej komunikacji miejskiej. Od jej likwidacji minęły juŜ blisko trzy lata. Plany ponownego uruchomienia nocnych autobusów będą omawiane w najbliŜszym
czasie, jednak pierwszych kursów moŜna się spodziewać nie wcześniej niŜ w przyszłym roku.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
autobusy
017 Unygip
barwy zakł. 045 Panorama podkład pod Firm
reklamę
Dawid Krysiński

Katowice
Tabor
A W dniach od 1 do 03.08. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Katowicach testowało Jelcza
M125M Vecto z PKS Rybnik (nr rejestracyjny
SR22972).
Andrzej Soczówka

Lędziny
Linie
A W związku z wyłączeniem z ruchu kołowego ul.
Podmiejskiej w Lędzinach, w dniach 11–13.08.
zmieniona została trasa linii autobusowej nr 953.
Wyłączony z obsługi został obszar od przystanku
Hołdunów Targowisko do przystanku Hołdunów
Randob.
Andrzej Soczówka

Londyn
Rozmaitości
A Od 23.08. w londyńskich autobusach w cen-

trum miasta trzeba będzie płacić za przejazd przed
wejściem do pojazdu. Ma to na celu przyspieszenie
podróŜy. Przystanki będą oznaczone specjalną informacją, zaś linie – Ŝółtym tłem. Kierowca nadal
będzie sprawdzał bilety, ale na przystankach będą
specjalne automaty biletowe. Dodatkowo travelcardki (bilety okresowe) moŜna kupić w wybranych
sklepach i kasach biletowych na kaŜdej stacji metra.
Więcej
informacji
pod
adresem:
http://www.tfl.gov.uk/buses/about-pay-before.shtml.
M Metro londyńskie od godziny 00:00 dnia 15.06.
przeszło spod kontroli Rządu pod kontrolę Kena
Livingstone’a Majora Londynu i spółki Transport for
London. Wraz ze zmianą powołano nowy zarząd.
Dyrektorem Zarządzającym LU został Tim O’Toole.
Nowy zarząd będzie przygotowywał metro do programu PPP (Public Private Partnership, czyli Partnerstwo Publiczno-Prywatne), który zakłada rozdzielenie infrastruktury metra do trzech spółek.
M 11.07. opublikowano raport w sprawie wykolejenia się pociągu na stacji Chancery Lane na Central line w dniu 25.01. (o zdarzeniu informowaliśmy
w artykule „Metro teŜ się psuje” w numerze 6 (31)).
Sprawą dochodzeniową kierował niezaleŜny ekspert dr Roger Aylward. Raport zawiera szczegółowy
opis zniszczeń, przebieg zdarzeń, zalecenia, opis
techniczny 1992 Tube stock. Po krótko opiszemy
przebieg wydarzeń tego dnia: pociąg o numerze 02
(91005+92005+92142+93142+93256+92256+9200
+91001) do ruchu pasaŜerskiego został włączony o
godzinie 5:30 na stacji White City. Ostatni kurs rozpoczął się o godzinie 13:09 ze stacji Epping. Pierwsze oznaki nieprawidłowości zostały zauwaŜone
przez maszynistę następnego pociągu i innych
pracowników, którzy w tym samym momencie stali
na stacji Leytonstone. To było jeszcze na otwartym
odcinku. Maszynista ten zawiadomił dyspozytora
ruchu o dziwnych odgłosach z czwartego wagonu.
Kolejni pracownicy i pasaŜerowie zgłaszali, Ŝe pociąg wdaje dziwne odgłosy, a stacje są zakurzone.
W tym momencie dyspozytor postanowił, Ŝe pociąg
zakończy bieg na stacji Holborn i odjedzie na tory
postojowe. Za stacją St. Paul’s poziom dźwięku się
zwiększył, a iskrzenie spod kół stało się jeszcze
bardziej widoczne. Pociągiem trzęsło, pasaŜerowie
czuli zapach spalenizny. O godzinie 13:52 przy
wjeździe na stację Chancery Lane (stacja przed
Holborn) wykoleiły się trzy ostatnie wagony – maszynista zatrzymał skład. Wyjrzał na peron – zauwaŜył coś, co przypominało dym. Dlatego teŜ nadał komunikat „Mayday – poŜar”, który został przypadkowo usłyszany przez pasaŜerów. Wzrosła panika i maszynista otworzył drzwi w pierwszych pięciu wagonach, a pasaŜerów z dalszych wagonów
kierował przez piąty wagon. W wyniku wykolejenia i
zniszczenia kabli tunelowych wyłączyło się zasilanie. Przypuszcza się, Ŝe pociągiem podróŜowało
około 500 osób. Niektóre pociągi zostały zatrzymane w tunelach i w związku z niemoŜnością wjazdu
na najbliŜszą stację, dyspozytor polecił, by pasaŜerowie opuścili składy w tunelu i przeszli do najbliŜszej stacji. 32 osoby zostały lekko ranne. Po
zdarzeniu ruch pociągów wstrzymano na dwóch liniach, na których jeŜdŜą pociągi 1992 Tube stock:
Central i Waterloo & City. Pociągi na linii W&C pojawiły się juŜ dnia 18.02. Nie było z tym problemów,
bo linia ma niecałe 3 km i dwie stacje. 14.03. przywrócono pociągi na Central line na odcinku od stacji Bethnal Green do Leytonstone. Ruch był bardzo
ograniczony. Do ruchu stopniowo przywracano kolejne odcinki. Ruch pociągów obsługujący wszystkie
49 stacji na linii przywrócono w połowie kwietnia. W
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czasie zawieszeń naprawiano usterki w pozostałych
pociągach, które zostały wykryte po wykolejeniu się
pociągu.
Witold Urbanowicz

Moskwa
Rozmaitości
M Podczas remontu ambasady polskiej w Moskwie natrafiono na betonową konstrukcję mogącą
być częścią systemu podsłuchowego. Wcześniej
polscy dyplomaci podejrzewali, Ŝe są podsłuchiwani
z sąsiedniego budynku lub dziwacznej budowli, która daleko zachodziła na teren ambasady. Władze
Moskwy twierdzą, Ŝe ta dziwaczna budowla to szyb
wentylacyjny metra.
Witold Urbanowicz

Nancy
Magazyn 995
07.06. Wózek prowadzący przy pierwszej osi megatrolejbusu wyskoczył z szyny, a pojazd podrapał
się o mur. Na szczęście odbyło się bez ofiar, jednak
linia została zawieszona do odwołania. Przyczyny
„incydentu” nie są znane, bo właśnie ten pojazd nie
był wyposaŜony w czarną skrzynkę w przeciwieństwie do większości z nich.
Tomasz Aloszko

Piła
Tabor
A Skasowano kolejną pilską „peerkę”. Tym razem
padło na jelcza nr 300. Tym samym w pilskim MZK
pozostało juŜ tylko 5 oryginalnych Jelczy PR110.
Pomimo Ŝe Rada Miejska miasta Piła nie zgodziła
się na przeznaczenie 240 tysięcy złotych dla MZK
Piła na zakup nowego taboru, zarząd pilskiego
przewoźnika nie poddał się i postanowił pieniądze
te pozyskać w formie kredytu od jednego z banków.
Jaki to bank, okaŜe się niebawem, kiedy to rozstrzygnie się przetarg w tej sprawie. Główne kryteria oceny ofert to: cena pozyskania kapitału (90%)
oraz forma zabezpieczenia kapitału (10%).
Linie
A 21.07. MZK Piła uruchomił przystanek autobusowy Park Miejski n/Ŝ (w ciągu Al. Wojska Polskiego) w kierunku Starego Szpitala. Na przystanku tym
zatrzymują się autobusy linii nr 1, 3, 4, 7, 9 i 10.
Rozmaitości
A Po Solarisie U10 na tygodniowe zwiedzanie
pilskich ulic przybył Jelcz M101I z MZK Boleslawiec. Kursował on po wszystkich najbardziej obciąŜonych liniach pilskiego MZK, czyli 1, 3 i 5. Na widok opisywanego jelcza pilanie nie kryli zdziwienia,
ale czy akurat jelcz zostanie zakupiony przez pilskiego przewoźnika, okaŜe się najwcześniej w połowie września, gdy rozstrzygnie się przetarg na
zakup nowego taboru.
Marcin Lampart

Płock
Tabor
A W numerze 15. (40.) „Przystanku” wkradł się
błąd w informacji o testowanym Jelczu M101I z Bolesławca. Autobus testowano nie jak podaliśmy od
15 do 18.05., lecz dokładnie dwa miesiące później.
Za pomyłkę przepraszamy.
Redakcja

Poznań
Tabor
A Firma Solaris Bus & Coach wygrała przetarg, w
którego rezultacie na stan Wydziału Autobusowego
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A1 poznańskiego MPK przy ul. Pustej trafi we
wrześniu pięć autobusów typu Solaris Urbino 12. To
ostatni przetarg w bieŜącym roku. MPK weszło lub
wejdzie w posiadanie łącznie 15 sztuk nowoczesnych autobusów niskopodłogowych.
A Na ulice wyjechał kolejny MAN NG313 – nr
1073 z tegorocznej dostawy. Posiada on takŜe
przyciemniane szyby, nową kabinę kierowcy oraz
nieco inne wyświetlacze wewnętrzne, jak te m.in. w
polickich NL313.
T Czarna seria – reaktywacja? W wyniku wypadków uszkodzone zostały trzy GT8: 672, 680 i 681
(nabawił się powaŜnego naruszenia konstrukcji)
oraz GT6-606. O wypadkach szerzej w „Magazynie
995”. Na pociechę moŜemy poinformować, Ŝe na
trasę wyjechał „nowy” GT8-687.
T GT6-608, nowy forteczny holownik, jest juŜ zielony i nie posiada Ŝółtego pasa u dołu. Ma naklejone numerki 2608. W dodatku – przynajmniej na jego tyłku – zastosowano małą czcionkę – taką, jak w
stopiątkach za kabiną.
T W składzie 254+253, przeniesionym z zajezdni
Głogowska na Forteczną, zamontowano nowy nadajnik radiowego sterowania zwrotnic Bombardier.
Włącza się go z konsoli tracka, a działa na wajchę
przy AWF. Antena nadawcza znajduje się pod
pierwszym pomostem na wysokości I drzwi. Pozostałe składy przekładają tę wajchę zwykłym sygnałem z tracka. Dla kontroli poprawności działania
systemu nie zamontowano (jak to jest przy testowaniu czeskiej Elektrolinki) dodatkowej konsolki z
lampkami, tylko sygnał dźwiękowy. Włączony track
w 254 piszczy!
T Póki co nie przybyły kolejne 3G i GT8.
T Skład 105Na+105NaD 308+309 po modernizacji zadebiutował na linii 17. Z tarczami na dachu.
Linie
T Od 18 do 29.08. trwać będą prace przy wymianie „zabytkowego” gazociągu na moście Przemysła
I w ciągu ulicy Hetmańskiej. Spowoduje to, Ŝe
zmienione zostaną trasy linii tramwajowych nr 1, 7,
11 i 17. Uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza T2. Linie nr 1 i 17 nie będą juŜ liniami okręŜnymi, tzn. nie będą kursować tylko w
jednym kierunku. Trasy objazdowe przedstawiają
się następująco:
- linia 1: Ogrody – Dąbrowskiego – Fredry – ... –
Hetmańska – rondo Starołęka – Starołęka – Stomil;
- linia 7: Ogrody – ... – Hetmańska – 28 Czerwca –
Górna Wilda – Królowej Jadwigi – rondo Rataje –
Jana Pawła II – Podwale – Zawady;
- linia 11: Zawady – ... – rondo Starołęka – Zamenhofa – rondo Rataje – Królowej Jadwigi –
Most Dworcowy – Roosevelta – Rondo Kaponiera
– ... – Piątkowska;
- linia 17: Ogrody – Dąbrowskiego – Przybyszewskiego – Reymonta – Hetmańska – 28 Czerwca –
Dębiec.
Dodatkowy przystanek tramwajowy Traugutta tylko
dla linii 7 jadącej w stronę Ogrodów powstanie
przed skrzyŜowaniem ulic 28 Czerwca i Hetmańskiej. Na wyłączonym odcinku zostanie uruchomiona komunikacja zastępcza T1 (trzy brygady): rondo
Starołęka – Hetmańska – 28 Czerwca – Pamiątkowa – Rolna – Hetmańska – rondo Starołęka.
Magazyn 995
31.07. O godzinie 14:50 wyjeŜdŜająca z Dworca
Rataje pszczółka nr 1266 (84/4) najechała na tył
poloneza i wkomponowała go w stojące z przodu
Audi A5. Rany odniosła pasaŜerka poloneza. Oba
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samochody nie ucierpiały zbytnio. W autobusie pękł
przedni zderzak, a jego karoseria zyskała trochę
rys. Następnie bus zjechał na Dworzec, gdzie podmieniono go na inny, sprawny.
05.08. Rano na przystanku przed skrzyŜowaniem
ulic Głogowskiej i Hetmańskiej zestaw 204+203
chciał zrobić sobie garaŜ z tyłu helmuta nr 680.
Wagony 204+203 zjeŜdŜały do zajezdni Głogowska
na usterkę (włączone ogrzewanie w drugim wagonie), zaś 680 miał zamiar jako 11/2 dojechać na
Zawady. Na skutek wypadku ranna została pasaŜerka GT8, która spadła z siedzenia. Pogotowie ratunkowe przewiozło ją do szpitala. W 680 wgniótł
się tył łącznie z szafką elektryczną, urwała poręcz,
zbiły obie tylne szyby oraz pogięły słupki i podłoga.
W 204 ucierpiały zderzaki, lekko przednia ściana
oraz szyby: czołowa i znajdująca się przy niej prawa. Oba tramwaje po 12 minutkach zjechały na S1.
Torowcy uprzątnęli skutki kolizji, zaś Madalina na
podmianę za 680 wysłała niemca nr 612.
05.08. O godzinie 20:07 urwał się siłownik przy
drugiej osi po lewej stronie wózka B w RT6N1-401
(12/1). Stało się to kawałek za przystankiem Most
Teatralny, gdy jechała na Starołękę. W związku z
tym przy pomocy podnośników Hesch uniesioną ją i
wstawiono na pieska. Cała operacja trwała godzinę.
Pozostałe tramwaje – z wyjątkiem trzech, które
utknęły w korku – kierowano trasami zastępczymi.
Następnie tatra w Ŝółwim tempie zaczęła zjeŜdŜać
samodzielnie do zajezdni przy ul. Głogowskiej. Dotarła tam po 40 minutach.
06.08. Kawałek za stacją Kurpińskiego o godzinie
6:20 (w kierunku Starołęki) stanęła sobie tatra nr
404 (12/1). Stanęła i, jak to czasem bywa, nie
chciała ruszyć dalej. Z brakiem rozruchu do pętli
Sobieskiego zepchnęły ją siostrzyczki 208+207
kursujące jako 15/1. Tam poczekała na holownik.
07.08. Na przystanku Novotel pantograf połamał
GT8-656 (8/4) zmierzający w stronę Górczyna. Na
Gajową zepchnął go koleŜka nr 675 (8/5). Wstrzymanie ruchu miało miejsce w godzinach 18:17–
18:44.
08.08. W godzinach 7:00–8:44 policja zamknęła
ul. Mrągowską ze względu na akcję 4 jednostek
straŜy poŜarnej gaszących halę firmy Moto-Rex
Plus. W kierunku Kaczej zablokowane zostały
MAN-y nr 1004 (79/2) i 1092 (zjeŜdŜający na usterkę z 76/3). Oba autobusy wycofano przez os. Kopernika, zaś kolejne kierowano objazdem przez ul.
Kaczą i Promienistą.
08.08. Wyjątkową złośliwością wykazały się
przewody trakcyjne w okolicach ronda Kaponiera,
obwisłe z powodu wysokiej temperatury powietrza.
O godzinie 10:09 zjeŜdŜający z ronda w kierunku
Górczyna skład 108+109 (5/2) połamał sobie na
nich pantograf. Doraźna naprawa tramwaju i „drutów” trwała do godziny 10:28. W tym czasie, rzecz
jasna, pozostałe bimby jeździły objazdami. Po 5
minutach od wznowienia powtórkę z rozrywki w tym
samym miejscu zaprezentował w pięknym stylu
dwuskład 238+237, który jako 14/4 równieŜ jechał
na Górczyn. Tym razem przymusowa przerwa trwała 25 minut i takŜe zastosowano objazdy. Na
szczęście awarię udało się usunąć na dobre i więcej utrudnień nie odnotowano.
08.08. Parę minut po godzinie 13 na skrzyŜowaniu ulic 28 Czerwca i Hetmańskiej w jadącego na
Dębiec niemca nr 672 (10/7) wytarł się prawym bokiem naczepy ukraiński tir. Na skutek kolizji pogięła
się lekko burta naczepy i rozdarła jej plandeka na
1/3 długości; tramwaj stracił obie przednie szyby,
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wycieraczki, reflektory i nabawił się pofałdowań
oraz rozdarć przedniego poszycia. Wstrzymanko
trwało przeszło kwadrans, poczym helmut został
zepchnięty przez 2/4 na Dębiec, skąd został odholowany.
09.08. Około godziny 7:05 pod ul. Reymonta (niedaleko Hetmańskiej) pękła jedna z waŜniejszych rur
wodociągowych miasta Poznania. Spowodowało to
obniŜenie ciśnienia wody lub jej brak w wielu kranach oraz, co gorsza, zalanie całej ul. Reymonta na
odcinku 150m i znajdujących się w pobliŜu ogródków działkowych. Znacznie podmyte zostało torowisko tramwajowe. Policja zamknęła więc tę ulicę
od Chociszewskiego do Wyspiańskiego. Następnie
wycofano i skierowano na trasy tkwiące w korku
tramwaje: od strony ul. Hetmańskiej 5 pociągów i
od ronda Przybyszewskiego – 3 pociągi. Od godziny 7:15 uruchomiono objazdy dla bimb linii 1, 17, 6,
7 i 13 oraz autobusów 64 i 93. Z naszych informacji
wynika, Ŝe tego i następnego dnia linie 1, 7 i 17
uwijały się przez ulice Głogowską i Grunwaldzką; 6
i 15 przez Grunwaldzką i Przybyszewskiego do
Ogrodów, a 13 prosto ul. Głogowską do Górczyna.
Od momentu, gdy tylko stał się moŜliwy przejazd
wschodnią nitką ul. Reymonta, aŜ do wieczora
10.08. na trasie Głogowska/Hetmańska – Hetmańska – Reymonta – rondo Przybyszewskiego –
Grunwaldzka – Matejki – Kasprzaka – Palacza –
Krauthofera – Dmowskiego – Hetmańska – Głogowska/Hetmańska śmigał zatramwaj, który zatrzymywał się w nieoznakowanych miejscach naprzeciw przystanków tramwajowych. 09.08. linia 64 w
kierunku os. Literackiego jeździła przez ul. Hetmańską, zaś 93 mknęło przez Jarochowskiego i Wyspiańskiego. Dzień później 93 jeździło następująco:
... – rondo Przybyszewskiego – Grunwaldzka – Matejki – Kasprzaka – Chociszewskiego – Szymborska – Arciszewskiego – ... (powrót odbywał się po
stałej trasie), a 64 normalnie. Tramwaje nie mogły
kursować ze względu na podmyte torowisko.
Wszystko wróciło do normy dopiero w poniedziałek.
Jako ciekawostkę moŜna odnotować wykorzystanie
MPK-owskiego Kruppa. OtóŜ do haka miał podczepioną rozłoŜoną drabinę, na której to podtrzymywał
kostki krawęŜnika, chroniąc je tym samym przed
wpadnięciem do powstałej japy.
09.08. Strzaśnięcie się Volkswagena Golfa i Peugeota 206 na skrzyŜowaniu ulic Głogowskiej i Hetmańskiej spowodowało po południu 15-minutowe
wstrzymanie ruchu tramwajowego w stronę Górczyna.
10.08. Krótko przed godziną 17 wjeŜdŜający na
pętlę Miłostowo zestaw 230+229 (6/5) przywalił w
tyłek stojącego na przystanku dla wysiadających
helmuta nr 681 (8/6). Napastnik miał jedynie wgnieciony przód, zaś ofiara – całą tylną ścianę, łącznie z
uniesioną podłogą. Oba tramwaje zjechały do zajezdni o własnych siłach, nie powodując opóźnień.
Za 8/6 wyjechała rezerwa.
12.08. W wjeŜdŜającym rano na pętlę Stomil zestawie 252+251 (5/7) wystąpiło zwarcie instalacji
elektrycznej. Spowodowało ono pojawienie się w
okolicach drugiego wózka drugiego wagonu ognia.
Motorniczy natychmiast go ugasił i, po odłączeniu
drugiego wagonu oraz zabezpieczeniu przewodów
przez pracowników pogotowia technicznego, zjechał tramwajem do zajezdni. Przez ponad 20 minut
pozostałe piątki musiały nawracać na Starołęce.
Rozmaitości
T Coś historycznego. Przy obecnym objazdowym
układzie linii na przystankach od ronda Śródka do

pl. Ratajskiego zatrzymuje się w dni robocze ten
sam zestaw linii, co w latach 1980–89 (4, 8, 16, 17).
Gdyby 16 jeździła w niedziele, to wtedy w ten właśnie dzień mielibyśmy zestaw z lat 1988–89 (0, 4,
8, 16, 17). Tylko, Ŝe wtedy zerówka była jedyną
stopiątkową linią na tej trasie, a pozostałe to motylki. Teraz jest cośkolwiek odwrotniasto.
T Na remontowanej ul. Grunwaldzkiej z kaŜdym
dniem wydłuŜa się stalowy szlak. W zaleŜności od
zaawansowania prac torowo-sieciowych, uwijają się
wozy 2041, 2042, 2043 i Matisa lub krakowska
podbijarka.
Adam Białas, Piotr Dutkiewicz, Tomasz
GieŜyński, Bartosz Kaj, Adam Konieczka,
Janusz Ludwiczak

Pszów
Rozmaitości
A Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku rozstrzygnął przetarg na obsługę linii minibusowej nr
10A (Pszów Dworzec Autobusowy – Lubomia Las).
Na okres 3 lat podpisano umowę z firmą Usługi
Przewozowe Piotr Dybała z Rybnika.
Andrzej Soczówka

Rybnik
Linie
A W związku z zamknięciem ul. Lipowej od dnia
04.08. do odwołania, autobusy linii 11 i 40 nie będą
obsługiwać przystanków Rybnicka Kuźnia Maksymiliana, Rybnicka Kuźnia Szkoła i Wielopole Poczta. Objazd wyznaczono następującą trasą: autobusy linii 11 pojadą od przystanku Wielopole SkrzyŜowanie ulicami: Gliwicką do Podmiejskiej, Podmiejską (tak jak linia 12) do przystanku Chłodnie
(pętla) i dalej zgodnie z rozkładem. Autobusy nr 40
kursować będą od przystanku Chłodnie ulicami
Podmiejską (tak jak linia 41) do Gliwickiej, Gliwicką
i dalej po trasie. Przystanki Rybnicka Kuźnia Elektrownia i Rybnicka Kuźnia Osiedle w kierunku Szpitala obsługuje tylko linia 11. Przystanki Rybnicka
Kuźnia Osiedle i Rybnicka Kuźnia Elektrownia w
kierunku Chłodni obsługuje tylko linia 40.
Wojciech T. MęŜyk

Skierniewice
Linie
A W związku z budową kanalizacji na ul. Nowobielańskiej na odcinku Armii Krajowej – Działkowa,
przystanek Nowobielańska (szkoła) dla linii 8 uległ
czasowej likwidacji. Tym samym autobusy tej linii
nie będą musiały robić pętli w środku trasy. Teraz,
zamiast jechać prosto ul. Nowobielańską, zawracają pod szkołą, następnie wracają ul. Nowobielańską
i dalej skręcają w ul. Armii Krajowej oraz bezpośrednio mkną z ul. Nowobielańskiej w Armii Krajowej. Zmiany przedstawia schemat zmian w kursowaniu autobusów na os. Widok (dostępny tylko w
wersji internetowej „Przystanku”). Co prawda budowa kanalizacji kosztującej 300 tys. zł się juŜ zakończyła, ale zgodnie z informacją MZK umieszczoną w niektórych autobusach, autobusy linii 8
będą omijać ten przystanek przez cały czas trwania
wakacji szkolnych.
A Od początku lipca zamknięto dla ruchu kołowego ul. Kozietulskiego na odcinku od skrzyŜowania z ul. 1 Maja do skrzyŜowania z ul. Poniatowskiego. W związku z tym autobusy linii 7 zostały
wycofane z trasy wariantowej (przebiegającej z ulicami 1 Maja – Kozietulskiego – Poniatowskiego) i
skierowane na trasę podstawową, czyli bezpośred-

MontaŜ sieci trakcyjnej na ul. Grunwaldzkiej przy wykorzystaniu wyremontowanego
wagonu nr 2041. Fot. Maciej Rudzki, 12.08.2003 r.
nio przez ul. Batorego, pl. Jana Pawła II i dalej ul.
Zadębie. RównieŜ autobusy PKS pojechały na trasy
objazdowe – zawieszono przystanek PKS przy ul.
Kozietulskiego.
A Omyłkowo nie napisaliśmy, Ŝe linia 10 z dniem
16.06. równieŜ zmieniła swoją trasę. A oto jej nowa
trasa: Kolbego pętla – Kolbego – Domarasiewicza –
Fabryczna – Skłodowskiej – Widok – Nowobielańska – Armii Krajowej – Wyszyńskiego – Wiadukt –
Sobieskiego – Lelewela – Dworcowa – Sienkiewicza – Jagiellońska – Mszczonowska – Kopernika –
Rawska – Al. Niepodległości – Batorego – Pl. Jana
Pawła II – Strobowska – Strobowska Cmentarz.
Obowiązuje nowy przystanek Dworcowa. Tym samym po bezprzystankowym odcinku ul. Sobieskiego (pomiędzy skrzyŜowaniem tej ulicy z ul. Sienkiewicza a skrzyŜowaniem z ul. Lelewela i Reymonta) nie przejeŜdŜa juŜ Ŝaden autobus w planowym
ruchu liniowym. Skierowanie dwóch linii (3, 10) pod
wyremontowany dworzec stanowi kolejny krok w
synchronizacji rozkładów linii autobusowych z przyjazdami pociągów. Teraz pod dworzec podjeŜdŜają
aŜ cztery linie (3, 6, 7, 10), zaś kolejna linia (1) swój
przystanek ma zlokalizowany nieopodal – pod wiaduktem na ul. Mickiewicza. Obecnie Skierniewice
nie mają się czego wstydzić – nie bez powodu dworzec nazywany jest Dumą Skierniewic i to przez duŜe „D”. Śmiało moŜna mówić, Ŝe jest to jeden z najładniejszych, jeŜeli nie najładniejszy dworzec w
Polsce. Tak więc przypominamy, Ŝe z dniem 16.06.
swoje trasy zmieniły linie: 3, 10, zaś na szóstce
przywrócono wydłuŜoną trasę wariantową do
Podleśnej. Za ominięcie wzmianki o zmianie trasy
linii 10 przepraszamy. Nowy schemat przebiegu
zamieścimy wkrótce, w opisie tej linii. Z rozkładu
znikły teŜ kursy wykonywane tylko w dni targowe
(czwartek i sobota).
A Miejski Zakład Komunikacji poinformował, Ŝe w
dniach 23.06.–14.07. w związku z budową ronda u
zbiegu ulic Szarych Szeregów i Wyszyńskiego na
os. Widok, autobusy będą jeździć po trasach objazdowych. Informacja pojawiła się tylko na zlikwidowanych przystankach (Wyszyńskiego, Champion,
Szarych Szeregów). Wprowadzono następujące
trasy objazdowe:
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- linia 6: Armii Krajowej (pętla) – Armii Krajowej –
Nowobielańska – Widok – Wiadukt i dalej po trasie;
- linia 8: Przemysłowa (pętla) – Przemysłowa –
Czerwona – Nowobielańska – Armii Krajowej –
Łowicka – Widok – Wiadukt i dalej po trasie;
- linia 10: Kolbego (pętla) – Kolbego – Domarasiewicza – Fabryczna – Skłodowskiej – Widok –
Nowobielańska – Armii Krajowej – Łowicka – Widok – Wiadukt i dalej po trasie;
Tym samym autobusy zagościły na ulicach dawno
nie obsługiwanych przez autobusy MZK – na odcinkach ul. Łowickiej i Widok. Na trasie postawiono
przystanek zastępczy. Zmiany obrazuje zamieszczony schemat (tylko w wersji internetowej „Przystanku”). Jednak oglądając postępy przy budowie w
przeddzień ostatniego dnia zmienionej organizacji
ruchu, wydawało się wątpliwe, by dotrzymano zaplanowanego terminu. Dnia 14.07. pan z MZK poinformował, Ŝe objazdy zostaną utrzymane prawdopodobnie do 20.07., choć to nie jest pewne. Z kolei
18.07. w MZK poinformowano, Ŝe autobusy będą
jeździć na trasach objazdowych „dopóki nie będzie
zrobione rondo”. Jak się okazało, rondo u zbiegu
ulic Szarych Szeregów i Wyszyńskiego otworzono
dopiero w środę wieczorem 06.08. W związku z tym
autobusy linii 6, 8 i10 powróciły na swoje stałe trasy. W czasie budowy ronda autobusy PKS kursowały na trasach zastępczych przez ulice: Łowicką i
Widok bądź Armii Krajowej, Nowobielańską i Widok.
A W związku z czasową zmianą trasy linii 6 i zaistniałą moŜliwością skierowania nań pojazdów
wielkopojemnych, na czas objazdów na tej linii
moŜna było spotkać jelcze.
Rozmaitości
A Za duŜo pisaliśmy o MZK w superlatywach. Teraz czas na krytykę. Na pewno nowe autobusy i
zmiany świadczą pozytywnie o skierniewickim MZK,
zaś informacja wciąŜ pozostaje słabą stroną MZK.
Identyfikacja autobusów MZK Skierniewice jest dosyć trudna – nie posiadają bowiem Ŝadnych numerów taborowych. Wiele wątpliwości budzą równieŜ
oznaczenia linii. W niektórych autobusach informacja o numerze linii znajduje się tylko z przodu. W
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volkswagenie takowa jest wydrukowaną kartką formatu A4 umieszczaną za przednią szybą. 15.07. na
linii nr 3 kursował czerwono-biały jelcz. Na tablicach
przedniej i tylnej umieszczono prawidłowy numer linii, zaś na tablicy bocznej widniał numer linii 5! Wiele do Ŝyczenia pozostawiają równieŜ nieaktualne
schematy kursowania autobusów MZK Skierniewice, umieszczane na przystankach i w autobusach.
Mimo swojej waŜności z 2001 r. zawierają błędy w
oznaczeniu ulic i linii. Jak juŜ wcześniej wspominaliśmy, zupełnym absurdem jest to, Ŝe informacja o
objazdach pojawiła się tylko na przystankach zastępczych, a dzień przed planowym przywróceniem
normalnego kursowania autobusów pan z informacji
podał tylko prawdopodobną datę przywrócenia
normalnego kursowania autobusów. Tak teŜ informacje dla przyjezdnych o liniach MZK Skierniewice
są zupełnie niejasne. Na jednym przystanku na ul.
Strobowskiej wciąŜ moŜna spotkać rozkłady linii 3,
ale na rok 1994! Te ręcznie robione rozkłady są juŜ
nieco zniszczone przez deszcz, ale widocznie przez
niemal 9 lat nikomu z MZK ten fakt nie przeszkadzał. Dla niektórych opis tras w rozkładach umieszczonych na przystankach moŜe być równieŜ niejasny. O dziwnych i mylnych wydrukach juŜ pisaliśmy
(nr 10 (35)). Na przystankach nie ma teŜ nazw.
Prawdopodobnie dlatego teŜ jeden z mieszkańców
Skierniewic postanowił, aby przystanek Zalew (dla
linii 1, 5 i 7) znalazł się w Unii Europejskiej omijając
wszelkie procedury wstępowania do tej struktury.
Przemianował go bowiem na „Przystanek Amsterdam”. Wydaje się jednak wątpliwe, Ŝeby Holandia
była na tyle tolerancyjna, by akceptować przystanek
w takim stanie. Unia Europejska teŜ nie będzie zadowolona ze stanu informacji autobusowej w Skierniewicach.
Witold Urbanowicz

Sosnowiec
Tabor
A Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu planuje jeszcze w tym roku zakupić 15
sztuk autobusów – po 5 sztuk we wrześniu, październiku i grudniu.
Andrzej Soczówka

Swarzędz
Rozmaitości
A W Swarzędzu doszło do kolejnych roszad. Od
01.08. kontrole biletowe sprawuje ponownie firma
Trans-Kontrol. Poprzednia jej działalność (około
półroczna) została zakończona w lutym bieŜącego
roku. Kontrolerami stali się wówczas specjalni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy. ZauwaŜalnie nawet dla zwykłego pasaŜera wzrosła skuteczność
działania kontrolerów. Fanów kultowego expoznańskiego pracownika Konsolu o ksywie „Faja”
(dorobił się wlepek na swój temat) zapraszamy więc
do Swarzędza!
Karol Cieśla

Szczecin
Tabor
T Bulwy z Pogodna powróciły do swoich pierwotnych składów (783+784 i 787+788). Podobnie stało
się z golęcińskim składem 1057+1058, którego
drugi wagon znów leczony był po kolizji.
T Z pewnym niepokojem szczecińscy miłośnicy
oczekiwali powrotu liniowo-historycznego składu
105N 720+701 z remontu i modernizacji. Okazało
się na szczęście, Ŝe zmian niezgodnych z historią
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nie jest wiele, a zaliczają się do nich Ŝółte poręcze,
przetwornice statyczne oraz nowe oprawy lamp
wewnętrznych. Pozostawiono malowanie kremowoczerwone z kremowymi fartuchami, starego typu
gniazda międzywagonowe oraz zabudowę kabin
sprzed remontu. Z tyłu wozu 701 ponownie pojawiła
się długa kaseta na tablicę liniową. Skład powrócił
do słuŜby liniowej 06.08.
Linie
A 01.08. o minutę skrócono czas przejazdu autobusów na odcinku przebiegającym przez most Pionierów w kierunku centrum. W zamian o tyle samo
wydłuŜono czas przejazdu linii A i B od Basenu
Górniczego do Wyszyńskiego. Warto zauwaŜyć, Ŝe
po otwarciu w 2002 roku nitki wyjazdowej zmiana
wynosiła 2 minuty.
A SPPK złamało tabu i zaczęło wysyłać autobusy
MAN na linię 63, przebiegającą m.in. przez dzielnice znane z aktów przemocy i wandalizmu. Wcześniej swoje nowe autobusy na tę linię posyłało juŜ
SPAK.
Rozmaitości
T Nieznani sprawcy ozdobili helmuty 509 i 906
herbami Düsseldorfu. Nostalgia?
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
pojazdu reklama reklama
tramwaje
509 Pocztex
Pocztowy
Dom Wysyłkowy
624 Neptun ND barwy zakł.
666+646 TeleTon
barwy zakł.
720+701 kremowo- kremowoczerwony czerwony

uwagi
-

po remoncie

Maciej Kubień, Magdalena Murawska, Olaf
Skrzymowski, Marcin Stefanowicz, Tomasz
Smykowski

Warszawa
Tabor
! Chochlik z kaczką dziennikarska działają. W
poprzednim numerze w dziale „Rozmaitości” w informacji na temat obsady 2/605 jest drobny błąd:
napisaliśmy bowiem „chełmski odkurzacz 7906”.
Oczywiście jest on ostrobramski. Przepraszamy.
A W lipcu do Krainy Wiecznych Objazdów odeszły następujące autobusy: ostrobramska solówka
nr 1264 oraz dwa przeguby – kleszczowy 2882 i
3151 ze Stalowej. O tym drugim informowaliśmy juŜ
w numerze 14. (39.) naszego pisma z racji faktu, Ŝe
był to pierwszy automat skreślony na T-13. Warto
takŜe zauwaŜyć, Ŝe Ikarus 280.26 nr 2882 to pierwszy zdjęty ze stanu ex-inflancki autobus.
A Po raz kolejny gościmy w Warszawie autobus
Volvo 7000. Testują go Miejskie Zakłady Autobusowe. Autobus trafił pod strzechy zajezdni T-7 Woronicza, skąd do końca września (tak przynajmniej
przewiduje umowa między MZA a koncernem
Volvo) będzie wysyłany na trasy zamiast gniotów.
Zadebiutował 05.08. na 9/148. Solówka Volvo nie
jest nowością. Była juŜ u nas w 2001 i 2002 roku,
równieŜ w MZA. Nowością jest za to fakt, Ŝe jest to
kolejny tester koncernu. W stosunku do poprzedniego zmieniło się niewiele, np. ma klimatyzację
kabiny kierowcy umieszczoną nad nią, niestety
mniejszą liczbę uchylnych okienek, które w przypadku Volvo są małe. Producent jest jednak elastyczny i moŜliwe jest zamówienie egzemplarzy z
oknami odsuwanymi. Ponadto zamontowano sie-
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dzenia serii produkowanej dla Volvo przez firmę
Ster. Są one twarde, ale w poprzednim testerze
blaszane wytłoczki równieŜ nie grzeszyły miękkością. Z przodu autobus zyskał na przepustowości
poprzez zamontowanie na nadkolach tzw. półtoraków. Jeśli chodzi o informację liniową, w wyświetlacze Mobiteca wgrano linie z krańcami, ale obsługa
nieznanego w MZA produktu sprawia drobne kłopoty. Informacja o przystankach, podobnie jak cennik,
regulamin itp. została naklejona na szybę. Z zewnątrz autobus wyróŜnia się malowaniem – jest
błękitny. Na znanych nam od kilku miesięcy Ŝółtych
kawałkach folii naklejono numery taborowe – 990.
Co ciekawe, poprzedni tester nie miał na zewnątrz
ani w środku Ŝadnego numerku. Jak widać, koncern
mocno zabiega, aby jego produkty trafiły do MZA.
Wielokrotne testy tych samych modeli nie oznaczają jednak przełoŜenia na zakupy. Wystarczy przypomnieć sobie ile razy w latach 90. gościły u nas
autobusy Mercedesa i ile mamy ich na stanie. Poza
silnikiem w jelczu nr 7960 i osiami innych odkurzaczy, cięŜko znaleźć produkty z trójramienną gwiazdą. Wracając do Volvo: juŜ raz w historii (dokładnie
dwa lata temu) firma miała szansę zadomowić się
więcej niŜ tylko wozem (nr 7370). W przetargu na
100 przegubowców cena modelu 7000A była najniŜsza, ale przetarg uniewaŜniono. Natomiast w
drugim podejściu Volvo fizycznie spóźniło się ze
swoją ofertą.
A MZA idzie z duchem czasu (oraz pieniądza) i w
ostrobramskim odkurzaczu nr 7900 na tylnej klapie
umieściło pierwszą w Warszawie zewnętrzną kasetę na reklamowe plakaty. Zastąpiła ona naklejane
bannery. Póki co nie znalazł się chętny na jej wykorzystanie.
A MZA wprowadza nowe patenty w swoich wozach. A dokładniej zakład T-7 Woronicza, który z
powodu braku części do neoplanów w autobusie o
numerze 6720 (miał on poŜar silnika w zeszłym roku) zamontował nowy rodzaj świateł przednich (podwójne zamiast potrójnych). Po więcej informacji
zapraszamy na strony „Przegubowca”.
T Pod koniec lipca na jedyną Ŝoliborską brygadę
linii 26 powrócił, niestety, skład 105Nm 1470+1469,
który przez pewien czas kursował na niej na stałe.
Na szczęście na początku sierpnia sytuacja wróciła
do normy i ponownie pojawiają się na tej egzotycznej dla siebie linii składy 13N.
T Roszady taborowe w zajezdni R-4 śoliborz. W
ostatnim dniu lipca do remontu NG II wciągnięto
dwa tamtejsze wagony 13N: 582 oraz 631, które po
remoncie będą stanowić stały skład. W tym samym
dniu (31.07.) R-4 sformowało nowy pociąg 13N.
Mianowicie połączono ze sobą wagony 680 i 736.
T W pierwszym tygodniu sierpnia na R-4 zaobserwowano kompletnie rozszabrowany skład 13N –
769+768. Najwyraźniej ktoś w tej zajezdni zapomniał, Ŝe w planie remontów jest tylko wagon 769
(rozbity w wypadku – patrz: „Magazyn 995”). Choć,
z drugiej strony, moŜe być to działanie celowe.
T Bulwa 2128+2129 jest obecnie odstawiona,
poniewaŜ zajezdnia R-4 nie posiada w magazynie
pantografu połówkowego firmy Stemmann (typ
Fb700), którym mogłoby zastąpić połamany ostatnio odbierak wagonu nr 2128. W ogóle na R-4 coś
ostatnio krucho z „patykami”, poniewaŜ tym od odstawionego wagonu 13N-769 od razu zastąpiono
połamany OTK-1 w wagonie nr 762 (patrz: „Magazyn 995”).
T Ostatnimi czasy na niektórych składach (głównie z zakładu R-4) zaobserwowano nowe ślizgacze

i kołyski pantografów. Przystankowe śledztwo trwa i
o jego efektach Czytelników poinformujemy.
T Pod koniec czerwca jedyna na świecie stodwunastka, czyli praski wagon nr 3001, przeszła małą
przeróbkę. Mianowicie kiedyś wagon ten mógł jeździć bez załączonej przetwornicy – tylko na bateriach. JednakŜe po serii zjazdów spowodowanych
tym, Ŝe motorowi zapominali ją załączać (sic!),
tramwaj został przerobiony i obecnie juŜ tak nie pojedzie. To samo czeka wkrótce wagon 105Na-1248
z tej samej zajezdni. Dni tej innowacji teŜ są juŜ policzone.
T Jeśli juŜ o R-2 Praga mowa, to informujemy, Ŝe
rozbity kilkanaście tygodni temu (patrz: „Przystanek” nr 35) wagon 105Na-1264 w dalszym ciągu
jest w trakcie naprawy. Obecnie ma juŜ przyspawany nowy przód i zaplecze techniczne wzięło się za
montowanie elektryki. Jednak na ulicach zbyt szybko go jeszcze nie ujrzymy.
T Zajezdnia R-3 Mokotów nie narzeka na nadmiar części do wagonów typu 116Na/1. A ostatnio
są one dość pechowe (patrz chociaŜby: „Magazyn
995”), więc z u-boota o numerze 3025 powoli szabrowane są części potrzebne do innych wagonów. I
tak np. jedna z szyb trafiła do kolegi o numerze
3028.
T Zmodernizowany wolski skład 2008+2009 dalej
jest sukcesywnie testowany i pojawia się juŜ na
mieście niemal codziennie. Zapuszcza się takŜe
nieco dalej od R-1 – praktycznie we wszystkie zakątki warszawskiej sieci tramwajowej (kilkukrotnie
widziano go m.in. na dalekiej Pradze, Bródnie czy
peryferiach śoliborza). Informujemy, Ŝe ww. wagony wyjeździły juŜ ponad połowę z zaplanowanych 5
tys. kilometrów i prawdopodobnie od września będziemy je mogli podziwiać w ruchu pasaŜerskim.
T Pod koniec czerwca na linii 36, podobnie jak
rok temu, pojawiły się dwie wolskie bulwy i modernizacje. Po prostu zajezdni R-1 łatwiej jest zaprogramować wyświetlacze niŜ wymalować nowe tablice. Choć i wolskie składy 105Na pojawiają się
nadal na tej linii, a jeden zdąŜył juŜ nawet dość solidnie narozrabiać na samym początku (patrz: „Magazyn 995” w numerze 39. „Przystanku”).
T Mokotowski skład 105Na 1368+1367, mimo Ŝe
posiadał napędy drzwiowe IFE juŜ od poprzedniego
remontu, przy ostatniej naprawie nie stracił „kaset”
nad drzwiami (o kasetowych perypetiach pisaliśmy
w jednym z poprzednich numerach „Przystanku”),
tak jak większość stopiątek z nowymi maszynami
drzwiowymi. Poza tym pozostawiono mu pionowe
poręcze przy siedzeniach.
T Słów kilka o siedzeniach w Ŝoliborskich wozach
13N. Podczas ostatnich remontów siedzenia od
wozów 105N dostał wagon nr 788 (NG II – kwiecień
2003 r.), a stracił takowe na rzecz tapicerowanych
wóz nr 629 (NG I w tym samym czasie). Dzięki takiej roszadzie siedzisk upodobniono wagony w poszczególnych składach. I tak 733+629 ma teraz
siedzenia tapicerowane, a składy 799+788 i
793+792 – stopiątkowe (w wagonach 792, 793 i
799 nie wymieniano teraz siedzisk). Ponadto skład
805+638 takŜe nie dostał krzesełek tapicerowanych
(wagon 805 ma wysokie czerwone, natomiast 638
posiada stopiątkowe).
T Było o siedzeniach, będzie o listwach ozdobnych. Cieszy fakt, Ŝe „wytępiono” listwy stopiątkowe
w Ŝoliborskich wagonach 13N o numerach: 638,
788, 792, 793, 799 i 805 (a wcześniej takŜe w: 482,
650, 698, 772, 773, 794, 809, 815, 831 i 832) oraz
w mokotowskiej nauce jazdy 412+269. Generalnie

ostatnie wagony z remontu, w których pozostawiono (lub załoŜono) listwy od 105N wyjechały w maju
ubiegłego roku. Od lipca 2002 r. takie listwy są na
szczęście wymieniane na trzynastkowe.
Linie
A Z uwagi na kolejny etap przebudowy układu
drogowego w rejonie Dworca Zachodniego i ronda
Zesłańców Syberyjskich, od dnia 25.07. od około
godziny 22:00 do dnia 28.07. do około godziny 4:30
była zamknięta dla ruchu jezdnia północna Al. Jerozolimskich na odcinku od skrzyŜowania z ul. Grzymały-Sokołowskiego do wjazdu na Dworzec Zachodni oraz jezdnia południowa Al. Jerozolimskich
na skrzyŜowaniu z ul. Grzymały-Sokołowskiego.
Jednocześnie zachowana została moŜliwość dojazdu i wyjazdu z Dworca Zachodniego tylko od strony
ronda Zesłańców Syberyjskich. W tym czasie autobusy linii: 127, 130, 136, 154, 172, 184, 187, 508,
517, 523, 717 i 605 kursowały zmienionymi trasami:
- linie 127 i 130 w kierunku pętli Nowe Włochy i
Centrum Handlowe Reduta – od skrzyŜowania Al.
Jerozolimskie/Szczęśliwicka ulicami: Szczęśliwicką – Bitwy Warszawskiej 1920 r. – rondem Zesłańców Syberyjskich – Al. Jerozolimskimi i dalej
bez zmian;
- linie 127 i 130 w kierunku pętli BródnoPodgrodzie i Powsin-Park Kultury – od skrzyŜowania Al. Jerozolimskie/Grzymały-Sokołowskiego
ulicami: Grzymały-Sokołowskiego – Kopińską –
Grójecką – pl. Narutowicza – Grójecką – pl. Zawiszy i dalej stałymi trasami;
- linie 136 i 172 tylko w kierunku Dw. Zachodniego
– od skrzyŜowania Bitwy Warszawskiej 1920
r./Szczęśliwicka ulicami: Bitwy Warszawskiej
1920 r. – rondem Zesłańców Syberyjskich – Al.
Jerozolimskimi – jezdnią tymczasową przez pas
dzielący obie jezdnie Al. Jerozolimskich – jezdnią
wjazdową na teren Dworca Zachodniego;
- linie 154 i 184 tylko kierunku pętli Os. Górczewska i Huta – od skrzyŜowania Bitwy Warszawskiej
1920 r./Szczęśliwicka ulicami: Bitwy Warszawskiej 1920 r. – rondem Zesłańców Syberyjskich –
al. Prymasa Tysiąclecia i dalej stałymi trasami;
- linie 187 i 517 tylko w kierunku pętli UrsusNiedźwiadek – od skrzyŜowania Grzymały-Sokołowskiego/Szczęśliwicka ulicami: Szczęśliwicką –
Bitwy Warszawskiej 1920 r. – rondem Zesłańców
Syberyjskich – Al. Jerozolimskimi i dalej własnymi
trasami;
- linia 508 w kierunku pętli Dw. Zachodni – od
skrzyŜowania Al. Jerozolimskie/Szczęśliwicka ulicami: Szczęśliwicką – Grzymały-Sokołowskiego –
Al. Jerozolimskimi – jezdnią tymczasową przez
pas dzielący obie jezdnie Al. Jerozolimskich –
jezdnią wjazdową na teren Dworca Zachodniego;
- linia 508 w kierunku pętli Nowodwory – od skrzyŜowania Al. Jerozolimskie/Grzymały-Sokołowskiego ulicami: Grzymały-Sokołowskiego – Kopińską – Grójecką – pl. Narutowicza – Grójecką –
pl. Zawiszy i dalej własną trasą;
- linia 523 tylko kierunku pętli Stare Bemowo – od
skrzyŜowania
Grzymały-Sokołowskiego/
Szczęśliwicka ulicami: Szczęśliwicką – Bitwy
Warszawskiej 1920 r. – rondem Zesłańców Syberyjskich – al. Prymasa Tysiąclecia i dalej bez
zmian;
- linia 605 tylko w kierunku pętli Ursus-Niedźwiadek – od skrzyŜowania Grzymały-Sokołowskiego/Szczęśliwicka ulicami: Szczęśliwicką – Bitwy Warszawskiej 1920 r. – Grójecką i dalej stałą
trasą;
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- linia 717 tylko w kierunku Dw. Zachodniego – od
ronda Zesłańców Syberyjskich ulicami: Al. Jerozolimskimi – jezdnią tymczasową przez pas dzielący obie jezdnie Al. Jerozolimskich – jezdnią
wjazdową na teren Dworca Zachodniego.
A Z uwagi na remont torowiska w rejonie skrzyŜowania ulic Grójecka/Wawelska/Kopińska od dnia
25.07. od około 22:00 do 28.07. do 6:00 autobusy
linii: 128, 150, 167, 187, 408, 517, 523 i 605 skierowano na trasy objazdowe:
- linia 128 tylko w kierunku Mariensztatu – od
skrzyŜowania Szczęśliwicka/Grzymały-Sokołowskiego ulicami: Szczęśliwicką – Al. Jerozolimskimi – Niemcewicza – Grójecką i dalej bez zmian;
- linia 150 tylko w kierunku Mariensztatu – od
skrzyŜowania Białobrzeska/Grzymały-Sokołowskiego ulicami: Białobrzeską – Al. Jerozolimskimi
– Niemcewicza i dalej stałą trasą;
- linia 167 tylko w kierunku pętli Nowe Bemowo –
od skrzyŜowania Wawelska/świrki i Wigury ulicami: świrki i Wigury – Banacha – Bitwy Warszawskiej 1920 r. i dalej własną trasą;
- linie 517, 523 i 605 tylko w kierunku Centrum –
od skrzyŜowania Al. Jerozolimskie/GrzymałySokołowskiego ulicami: Al. Jerozolimskimi –
Niemcewicza – Grójecka i dalej bez zmian;
- linie 187 i 408 odpowiednio w kierunku pętli Stegny i Rembertów-AON – od ronda Zesłańców
Syberyjskich ulicami: Bitwy Warszawskiej 1920 r.
– Grójecką – Wawelską i dalej stałymi trasami,
zaś w kierunku przeciwnym, tzn. w stronę pętli
Ursus-Niedźwiadek i Os. Górczewska – od skrzyŜowania Wawelska/świrki i Wigury ulicami: świrki
i Wigury – Banacha – Bitwy Warszawskiej 1920 r.
– rondem Zesłańców Syberyjskich i dalej bez
zmian.
A W dniu 26.07. w godzinach 17:00–19:00 odbył
się XIII Bieg Powstania Warszawskiego na trasie:
pl. Krasińskich – Miodowa – Senatorska – pl. Teatralny – Wierzbowa – pl. Piłsudskiego – Moliera –
Senatorska – Podwale – Kilińskiego – Długa – pl.
Krasińskich. W tym czasie autobusy linii: 106, 111,
116, 122, 160, 174, 175, 180, 192, 195, 503 i 518
zostały skierowane w obu kierunkach na trasy zastępcze:
- linia 106 od skrzyŜowania Królewska/
Marszałkowska ulicami: Marszałkowską – Świętokrzyską – Emilii Plater do pętli Emilii Plater; postój na przystanku Emilii Plater 04 (razem z linią
504);
- linia 111 od skrzyŜowania Krakowskie Przedmieście/Królewska ulicami: Królewską – Marszałkowską – pl. Bankowym i dalej stałą trasą;
- linie 116, 122, 174, 175, 195, 503 i 518 od skrzyŜowania Krakowskie Przedmieście/Królewska ulicami: Królewską – Marszałkowską – pl. Bankowym – Andersa – Świętojerską – Bonifraterską i
dalej własnymi trasami;
- linia 160 od al. „Solidarności” placem Bankowym
– Marszałkowską – Królewską i dalej bez zmian;
- linia 180 od skrzyŜowania Krakowskie Przedmieście/Królewska ulicami: Królewską – Marszałkowską – pl. Bankowym – Andersa – Nowolipkami – Zamenhofa – Anielewicza (powrót: Anielewicza – Andersa) i dalej stałą trasą;
- linia 192 od skrzyŜowania Świętokrzyska/Marszałkowska ulicami: Marszałkowską – pl. Bankowym – al. „Solidarności” i dalej bez zmian.
Ponadto w tym dniu kursy linii 100 po godzinie
17:00 zostały zawieszone.
A Z powodu wprowadzenia do obsługi linii 100
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autobusu piętrowego marki MAN SD202 oraz planowanego remontu zachodniej jezdni al. Jana Pawła II (na odcinku między rondem śołnierzy Zgrupowania AK „Radosław” a al. „Solidarności”), do którego w najbliŜszym czasie jednak nie dojdzie, z
dniem 26.07. do odwołania została zmieniona trasa
ww. linii, która od skrzyŜowania Muranowska/Andersa/Stawki przebiega bezpośrednio ulicą
Andersa do pl. Bankowego i dalej bez zmian w kierunku Agrykoli.
A Roboty torowe na skrzyŜowaniu Wolska/
Skierniewicka spowodowały, Ŝe od 30.07. od około
godziny 0:00 do dnia 01.09. do około godziny 4:00
została zamknięta dla ruchu ulica Wolska tylko w
kierunku Centrum (na odcinku od ul. Płockiej do ul.
Skierniewickiej wraz z wlotem ul. Skierniewickiej) W
tym czasie autobusy linii: 106, 125, 155 i 601 kursują zmienionymi trasami:
- linia 106 w kierunku pl. Piłsudskiego – od skrzyŜowania Wolska/Płocka ulicami: Płocką – Górczewską – Młynarską – Wolską – al. „Solidarności” – Karolkową – Grzybowską i dalej stałą trasą;
- linia 106 w kierunku pętli Nowe Bemowo – od
skrzyŜowania Siedmiogrodzka/Skierniewicka ulicami: Skierniewicką – Kasprzaka – Płocką – Wolską i dalej bez zmian;
- linie 125 i 601 tylko w kierunku pętli Międzylesie i
śółkiewskiego – od skrzyŜowania Wolska/Płocka
ulicami: Płocką – Górczewską – Młynarską –
Wolską – al. „Solidarności” i dalej własnymi trasami;
- linia 155 w kierunku pętli Torwar – od skrzyŜowania Górczewska/Płocka ulicami: Górczewską –
Młynarską – Wolską – al. „Solidarności” – Karolkową – Grzybowską i dalej bez zmian;
- linia 155 w kierunku pętli Karolin – od skrzyŜowania Siedmiogrodzka/Skierniewicka ulicami: Skierniewicką – Kasprzaka – Płocką – Górczewską i
dalej stałą trasą.
Jeden z naszych reporterów w dniu 01.08. zaobserwował niecodzienną sytuację związaną z tymi
objazdami. Jechał sobie rano do pracy tramwajem
linii 10 i w czasie postoju przed skrętem z ul. Wolskiej w Skierniewicką około godziny 8:35 widział jak
jeden z kierowców przegubowego ikarusa linii 155
zapomniał najwyraźniej o objeździe i zamiast z ul.
Siedmiogrodzkiej skręcić w lewo, skręci w prawo i,
próbując sforsować skrzyŜowanie normalną trasą,
wpakował się wprost w „objęcia torowców”, którzy
akurat zaczynali rozkopywać skrzyŜowanie. Oczywiście, wskutek działań ekipy naprawczej przejazd
nie był juŜ moŜliwy, więc pomysłowy kierowca zaczął przegubem cofać. Przy okazji spowodował, Ŝe
10-tka naszego reportera wlokła się za nim do najbliŜszego wjazdu między bloki, gdzie wreszcie zawrócił! A trzeba przyznać, Ŝe Ikarus 280 wygląda na
osiedlowym parkingu bardzo zgrabnie!
A Z powodu modernizacji nawierzchni ulicy Akacjowej w Łomiankach od dnia 30.07. od godz. 12:00
prawdopodobnie przez 2 dni autobusy linii 701 jeździły w obu kierunkach ulicami Kampinoską i Wiślaną.
A Z uwagi na likwidację „kontr-pasa” na ulicy WybrzeŜe Kościuszkowskie, od dnia 30.07. od około
godziny 22:00 do odwołania zmieniono przebieg
tras linii: 162, 185 i 362. I tak:
- linia 162 w kierunku krańca Targówek – od skrzyŜowania Tamka/WybrzeŜe Kościuszkowskie jedzie ulicami: mostem Świętokrzyskim – WybrzeŜem Szczecińskim – Okrzei – Targową – al. „Solidarności” i dalej stałą trasą;
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- linia 185 w kierunku pętli Gwiaździsta – od skrzyŜowania Dobra/Tamka jedzie ulicami: Dobrą –
Nowym Zjazdem – WybrzeŜem Kościuszkowskim
i dalej bez zmian;
- linia 362 w kierunku krańca Targówek – od skrzyŜowania Tamka/WybrzeŜe Kościuszkowskie jedzie ulicami: mostem Świętokrzyskim – WybrzeŜem Szczecińskim – Okrzei – Targową – 11 Listopada i dalej własną trasą.
Trasy ww. linii w kierunku przeciwnym nie uległy
zmianie.
A W związku z uroczystościami z okazji 59. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu
31.07. od około 19:00 do około 21:30 nieprzejezdna
była ul. Miodowa (od ul. Senatorskiej do ul. Długiej)
oraz pl. Krasińskich. W tym czasie autobusy poniŜszych linii kursowały w obu kierunkach od skrzyŜowania Miodowa/Senatorska:
- linie: 116, 122, 174, 175, 195, 503 i 518 ulicami:
Senatorską – pl. Teatralnym – Senatorską – pl.
Bankowym – Andersa – Świętojerską – Bonifraterską i dalej stałymi trasami;
- linia 180 ulicami: Senatorską – pl. Teatralnym –
Senatorską – pl. Bankowym – Andersa – Nowolipkami – Zamenhofa – Anielewicza (powrót:
Anielewicza – Andersa) i dalej bez zmian.
A Po kilku miesiącach konsultacji wreszcie wprowadzono zapowiadane zmiany w układzie przebiegu linii autobusowych na terenie dzielnicy Ursynów.
Co do oceny słuszności wprowadzonych zmian,
jeszcze jest za wcześnie, aby poddawać je krytyce.
Chodź juŜ pojawiają się pierwsze słowa krytyki ze
strony mieszkańców stolicy. Oto szczegóły wprowadzonych od 01.08. zmian:
- wycofanie linii 107 z pętli Metro Wilanowska i
skierowanie od al. Wilanowskiej ulicami: Puławską – Doliną SłuŜewiecką – al. KEN – Surowieckiego – Romera – Herbsta – Jastrzębowskiego
do pętli Ursynów Płn.;
- wycofanie linii 143 z al. Wilanowskiej oraz pętli
Metro Wilanowska i skierowanie od al. Sikorskiego ulicami: Doliną SłuŜewiecką – Nowoursynowską – Ciszewskiego – Rosoła – Belgradzką –
Lanciego – Płaskowickiej do pętli Natolin Płn.;
- zmiana trasy linii 165: Natolin Płn. – Płaskowickiej
– Rosoła – Indiry Gandhi – Pileckiego – Płaskowickiej – Puławska – Poleczki – Wyczółki – Łączyny – Wyczółki – Poleczki – Wyczółki – Kłobucka – Bokserska – Gotarda – Rzymowskiego –
al. Wilanowska – Metro Wilanowska;
- wycofanie linii 195 z pętli Ursynów Zach. i skierowanie ulicą Płaskowickiej do pętli Natolin Płn.;
- wycofanie linii 401 z ulic: al. KEN – Belgradzka –
Rosoła oraz z pętli Natolin Płn. i skierowanie ul.
Ciszewskiego do pętli Ursynów Płd.;
- skierowanie linii 504 od skrzyŜowania Stryjeńskich/Belgradzka w obu kierunkach ulicami: Belgradzką – al. KEN – Płaskowickiej – Dereniową i
dalej bez zmian;
- korekta trasy linii 505: Os. Kabaty – al. KEN –
Wąwozowa – Stryjeńskich – Belgradzka – al.
KEN – Płaskowickiej – Dereniowa – Ciszewskiego – Pileckiego – Puławska – Waryńskiego –
rondo Jazdy Polskiej – Waryńskiego – pl. Konstytucji – Marszałkowska – rondo Dmowskiego – Al.
Jerozolimskie – al. Jana Pawła II – jezdnia północna Dw. Centralnego do pętli Dw. Centralny
(powrót z Dw. Centralnego: jezdnią północną Dw.
Centralnego – Emilii Plater – Al. Jerozolimskimi);
- likwidacja linii 306 (Ursynów Płn. – Natolin Płn.)
oraz 312 (Ursynów Płd. – Metro Wierzbno).
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A W związku z obchodami 59. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego i zapewnieniem lepszego dojazdu do cmentarzy powązkowskich i wolskiego, w dniu 01.08 zostały uruchomione linie zwykłe:
212, 222 i 270 (obsługiwane taborem wielkopojemnym. Wyjątek stanowił jeden gniot nr taborowy
4782 na 011/270), które kursowały na następujących trasach:
- linia 212: Powązki-Cm. Wojskowy – parking –
Powązkowska – Okopowa – al. „Solidarności” –
Wolska – Fort Wola – Cm. Wolski (linia jednokierunkowa obsługiwana brygadami skierowanymi z
linii 222 i 270);
- linia 222: Pl. Trzech KrzyŜy – Nowy Świat – rondo
de Gaulle’a – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście – Miodowa – pl. Krasińskich – Bonifraterska – Muranowska – Andersa (powrót: Andersa –
Słomińskiego – Bonifraterska) – Mickiewicza – pl.
Inwalidów – Mickiewicza – pl. Wilsona – Krasińskiego – Powązkowska – parking – Powązki-Cm.
Wojskowy;
- linia 270: Dw. Wschodni (Kijowska) – Kijowska –
Targowa – al. „Solidarności” – most ŚląskoDąbrowski – al. „Solidarności” – Okopowa – Powązkowska – parking – Powązki-Cm. Wojskowy.
Autobusy ww. linii kursowały z częstotliwością co
około 4–8 minut w godzinach:
- linie 222 i 270 – 14:30–20:30;
- linia 212 – 17:30–20:00 (choć teoretycznie miała
kursować jedynie do godziny 19:00).
Poszczególne linie obsługiwane były odpowiednio
przez:
- linia 212 – 4 brygady ściągnięte z linii 222 i 270 z
zajezdni: Redutowa, Woronicza, Ostrobramska i
Kleszczowa;
- linia 222 – 14 brygad z zajezdni: Redutowa (6),
Woronicza (3) i Kleszczowa (5);
- linia 270 – 20 brygad z zajezdni: Woronicza (4),
Ostrobramska (8) i Stalowa (8).
Ponadto w godzinach popołudniowych dodatkowym
taborem (z zajezdni Woronicza i Chełmska) została
zasilona linia 180 (Wilanów – Powązki-Cm. Wojskowy). Przy okazji warto zaznaczyć, Ŝe linie 170 i
180 kursujące ul. Powązkowską obok cmentarzy
powązkowskich w tym dniu były obsługiwane tylko
taborem wielkopojemnym (m.in. IK280) i to mimo
obowiązującego zakazu wjazdu tego rodzaju autobusów na sypiący się wiadukt na torami PKP w ul.
Powązkowskiej. Dla ochrony wspomnianego wiaduktu przez cały dzień dyŜurował przy nim Nadzór
Ruchu MZA lub Connexu, który miał za zadanie pilnować, aby w danym momencie znajdował się na
nim tylko jeden autobus. Z ciekawostek naleŜy zaznaczyć, Ŝe wszystkie autobusy (takŜe ajentów)
oraz tramwaje jeździły tego dnia przyozdobione w
chorągiewki. Na liniach „cmentarnych” oprócz standardowych przegubowych ikarusów pojawił się ww.
gniot ze Stalowej (nr 4782) oraz ex-inflancki MAN
NG313 nr 3508. Wszystkie autobusy linii 212, 222
oraz 270 były przyozdobione w plakaty z „kotwicami” Polski Walczącej (było ich 80 sztuk), które potem były sukcesywnie zdejmowane przez NR ZTMu (choć w dniu następnym zaobserwowano jednak
na mieście kilka sztuk tych plakatów). MoŜna rzec,
Ŝe juŜ standardowo na ciasnej pętli na Powązkach,
doszło do kolizji jednego z ikarusów ze słupkiem
stojącym na chodniku – tym razem prawym tylnym
naroŜem zahaczył go woroniczański ikarus nr 2060.
Ponadto w czasie godziny „W” (godzina 17:00 –
wybuch Powstania Warszawskiego) zawyły w mieście wszystkie syreny, a pojazdy komunikacji miej-

skiej miały się na minutę zatrzymać. I większość to
zrobiła – stanęły np. tramwaje na samym środku
ruchliwego ronda Dmowskiego czy na ul. Chałubińskiego. Na pl. Krasińskich (toczyły się tam zaŜarte
walki) stanęło dosłownie wszystko. TakŜe Zarząd
Metra Warszawskiego zachował się bardzo ładnie i
skrupulatnie przygotował do godziny „W”. MoŜna by
pomyśleć, Ŝe ze względu na trudności operacyjne
jej zorganizowanie było najtrudniejsze. Nic bardziej
mylnego! Równo o godzinie 17:00 pociągi metra
zostały zatrzymane na stacjach na około minutę, po
czym wyjące syreny zastąpił sygnał dźwiękowy dawany przez maszynistów (jeden z naszych reporterów słyszał ponad 30-sekundowe wycie alstomowskiego składu na jednej ze stacji). Ponadto przez
megafony ogłoszono specjalny komunikat informujący o rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
A T Z powodu prac torowych od 26.07. od godziny 0:00 do 28.07. do godziny 4:00 wyłączony był
ruch tramwajowy w ciągu ulic Grójecka – aleja Krakowska (na odcinku od pl. Narutowicza do pętli
Okęcie). W tym czasie tramwaje linii: 2, 7, 15, 20,
25 i 29 jeździły zmienionymi trasami:
- linie 2, 15, 20, 25 i 29 były skrócone do pętli Pl.
Narutowicza;
- linia 7 od pl. Zawiszy mknęła ulicami: Towarową
– rondem Daszyńskiego – Towarową – aleją „Solidarności” – Młynarską – Obozową do pętli Koło.
Linie: 2, 15, 25 i 29 kursowały według specjalnych,
zaś 7 i 20 – według stałych rozkładów jazdy. Jednocześnie w dniach 26–27.07. zawieszono kursowanie linii 9 (Gocławek – Okęcie). W zamian linia
24 (Gocławek – Koło) w tym okresie była zasilona
dodatkowym taborem w liczbie ośmiu brygad (zwykle kursują tylko cztery), co znalazło przełoŜenie w
częstotliwości kursowania – co 10 minut (standardowo co 30 minut). W związku ze znacznym skróceniem tras ww. linii do ich obsługi skierowano odpowiednio mniej brygad tramwajowych. I tak:
- na 2 – osiem brygad (o jedną mniej);
- na 15 – osiem brygad (o dwie mniej);
- na 25 – siedem brygad (o trzy mniej);
- na 29 – trzy brygady (o jedną mniej).
W czasie wyłączenia ruchu tramwajów na trasie
dłuŜszej niŜ zwykle, tj. Okęcie – aleja Krakowska –
Grójecka – pl. Narutowicza – Grójecka – zawrotka
na pl. Zawiszy – Grójecka – pl. Narutowicza (powrót
bezpośrednio Grójecką), z częstotliwością 6minutową jeździły autobusy linii zastępczej 202.
Obsługę zapewniło osiem brygad (same brygady
całodzienne) – po dwie z Chełmskiej (1, 3 i 8),
Kleszczowej (4 i 6) i Woronicza (2, 5 i 7). Jeśli chodzi o ciekawostki taborowe, jak to bywa w zwyczaju, dominowały Ikarusy 280 w wersji z automatyczną skrzynią biegów. W sobotę były to następujące
wozy: 5170, 5311, 5391, 5472, 5796 i 7502, zaś w
niedzielę – 5120, 5122, 5171, 5312, 5318, 5590 i
5798. Ponadto w tych dniach pojawiły się takŜe
przegubowe ikarusy – lewary (pierwszego dnia –
2722 i 2977, a drugiego tylko 2932).
A T Z uwagi na roboty torowe na skrzyŜowaniu
Wolska/Skierniewicka (budowa kolejnego jednotoru
– po więcej informacji zapraszamy do działu „Rozmaitości”) od 02.08. od godziny 0:00 do 04.08. do
godziny 4:00 był wyłączony ruch tramwajowy w ciągu ulic: Wolska – Połczyńska – Powstańców Śląskich – Górczewska (na odcinku od ul. Młynarskiej
od pętli Os. Górczewska) oraz na ulicach: Prosta –
Kasprzaka – Skierniewicka (od ronda ONZ do ul.
Wolskiej). W tym czasie tramwaje linii: 8, 10, 26 i 27

jeździły zmienionymi trasami:
- linia 8 od ronda Daszyńskiego ulicami: Towarową
– al. „Solidarności” – Młynarską – Obozową do
pętli Koło;
- linia 10 od ronda ONZ ulicami: al. Jana Pawła II –
al. „Solidarności” – Młynarską – Obozową do pętli
Koło;
- linia 26 od skrzyŜowania al. „Solidarności”/Okopowa ulicami: Towarową – rondem Daszyńskiego – Towarową – pl. Zawiszy – Grójecką
– pl. Narutowicza – Grójecką – Banacha do pętli
Banacha;
- linia 27 od skrzyŜowania: Wolska/Młynarska ulicami: Młynarską – Obozową do pętli Koło.
Pośród czterech ww. linii jedynie dziesiątka kursowała według specjalnego rozkładu jazdy, co znalazło odzwierciedlenie w zmniejszeniu o jedną (do
ośmiu) liczby brygad obsługujących tę linię. W czasie wstrzymania ruchu tramwajów na trasie: Os.
Górczewska – Górczewska – Powstańców Śląskich
– Połczyńska – Wolska – Płocka – Górczewska –
Leszno – Okopowa – al. „Solidarności” – Okopowa
(powrót: Okopowa – al. „Solidarności” – Wolska) z
częstotliwością co 9 minut jeździły autobusy linii zastępczej 203. Jej obsługę zapewniło siedem brygad
(same całodzienne) – wszystkie z zajezdni Redutowa.
M W roku 2002 Metro Warszawskie przewiozło 74
mln pasaŜerów, z czego 58 mln w dni powszednie.
Dla przykładu, w chwili uruchomienia z metra skorzystało 19,9 mln osób, w 1996 r. juŜ 27,0 mln
osób. Metro odnotowuje ciągły napływ pasaŜerów.
W ubiegłym roku w dni powszednie korzystało z
niego 278 tysięcy osób na dobę, w tym w sobotę
170 tysięcy i 124 tysięcy w niedzielę. Szczyt komunikacyjny dla metra przypada na godziny 7:30–8:30
i 16:00–17:30. Wówczas w obu kierunkach przejeŜdŜa około 28 tysięcy osób na godzinę. Najbardziej
obleganą stacją jest A-15 Ratusz – w ciągu doby
wsiada i wysiada na niej około 85 tysięcy pasaŜerów, drugą stacją z kolei jest A-13 Centrum (około
75 tys. ludzi), dalej A-10 Pole Mokotowskie i A-11
Politechnika (ponad 45 tysięcy podróŜnych) i A-7
Wilanowska (około 45 tysięcy ludzi). Po dokładniejsze informacje zapraszamy Państwa na stronę
www.metro.civ.pl.
T Z tego samego powodu co wyŜej (prace torowe
na skrzyŜowaniu Wolska/Skierniewicka), od 04.08.
od godziny 4:00 do 01.09. do godziny 4:00 tramwaje linii 8 i 10 jeŜdŜą zmienionymi trasami:
- linia 8 od ronda Daszyńskiego ulicami: Towarową
– al. „Solidarności” – Wolską i dalej bez zmian;
- linia 10 od ronda ONZ ulicami: al. Jana Pawła II –
al. „Solidarności” – Wolską i dalej własną trasą.
W związku z objazdem linii 10, przy kinie Femina
od dnia 04.08. do dnia 09.08. (czyli do zmiany trasy
– patrz niŜej) stał stały posterunek Nadzoru Ruchu
ZTM-u oraz Nadzoru Ruchu TW. Miał on na celu
zabezpieczenie przejazdu tramwajów ww. linii po
normalnie nie jeŜdŜonych w ruchu liniowym łukach
w relacji Mokotów – Wola, poniewaŜ Zarząd Dróg
Miejskich nie raczył wydzielić osobnej fazy do skrętu dla tramwajów linii 10. Panowie nadzorowcy w
ramach relaksu przekładali teŜ czasami zwrotnicę
10-kom jadącym od strony Woli, poniewaŜ nie załączono tam takŜe zwrotnicy radiowej i motorowi musieli biegać z kijem w celu ręcznego przerobienia
wajchy. Z drugiej strony skrzyŜowania, w tym samym celu, stał pracownik Zakładu TorowoBudowlanego T-2. Miał on nawet specjalna budkę
wajchowego z ławeczką. Jednak z powodu kłopo-
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tów ze skrętem przy Feminie, od dnia 09.08. trasa
objazdowa linii 10 została zmieniona. Teraz wygląda następująco: od skrzyŜowania Nowowiejska/al.
Niepodległości tramwaje tej linii jadą ulicami Nowowiejską – Krzywickiego – Filtrową – pl. Narutowicza
– Grójecką – pl. Zawiszy – Towarową – rondem
Daszyńskiego – Towarową – Okopową – Kercelakiem – al. „Solidarności” – Wolską i dalej własną
trasą.
Magazyn 995
30.07. Nasi szpiedzy mają ostatnio „szczęście” do
wypadków. Dokładnie o godzinie 7:35 na skrzyŜowaniu Stawek i Andersa z winy obcego pojazdu doszło do kolizji mokotowskiego u-boota nr 3013
(010/35) z turystycznym neoplanem firmy Translud.
Stoszesnastka skręcając ze Stawek w Andersa została trafiona lusterkiem autokaru. Rzeczony autobus oczywiście je stracił, natomiast w 3013 stłukła
się szyba w drugim oknie za I drzwiami (ta z wyświetlaczem). Na szczęście szyba nie wyleciała z
uszczelki, mimo Ŝe popękała w drobny mak. Zatrzymanie w kierunku Centrum trwało tylko 10 minut, utknęło w nim 5 pociągów: 36 (tyrystor
2022+2023), 2 (u-boot nr 3005), 4 (105Nf
1422+1421), 18 (kolejny u-boot nr 3022) oraz 15
(105Ne 1394+1393).
30.07. W poprzednim numerze informowaliśmy
juŜ o rozpoczęciu prac wodociągowych na ul. Marszałkowskiej. I tak po godzinie 16:00 na tejŜe ulicy,
między pl. Zbawiciela a pl. Konstytucji, operator koparko-ładowarki pracującej przy budowie wodociągu pod jezdnią zerwał łyŜką koparki jedną z linek
odciągowych sieci trakcyjnej. Konieczna była interwencja pogotowia sieciowego, które w ciągu godziny prowizorycznie naprawiło sieć. Dopiero w nocy
przeprowadzono kompleksową naprawę.
30.07. Rano na przystanku Kazubów (ul. Powstańców Śląskich) zderzyły się dwa autobusy. W
tył connexowej solarki linii 171 wjechał neoplan (linia 184) naleŜący do Miejskich Zakładów Autobusowych. W obu pojazdach zbiły się szyby i odpowiednio pokiereszowały nieco tył i przód.
31.07. Około godziny 12:45 na wjeździe na pętlę
Piaski doszło do czołowego zderzenia dwóch tramwajów. Mokotowskie 5/35 (u-boot nr 3029) zatrzymało się na jadącym na Banacha Ŝoliborskim składzie 13N 769+768 (5/29), którego motorowa prawdopodobnie zagapiła się. Po rozłączeniu wagonów
stoszesnastka udała się na Hutę, gdzie zawróciła i
pojechała do R-3, natomiast trzynastki zawrócono
przez pętlę do zajezdni. Zatrzymanie trwało ponad
półtorej godziny. Dodatkowo w stronę centrum
przedłuŜyło się z powodu defektu dźwigu, który
utknął na torowisku. W czasie usuwania skutków
wypadku linie 19, 29, 33 i 35 były kierowane na trasy objazdowe. Uszkodzenia wagonów były średniopowaŜne – zbite szyby i zniszczone przody. Obecnie oba pojazdy oczekują w zajezdniach na naprawy (wagon 769 będzie się „leczył” w warsztatach T3 podczas planowego remontu, natomiast stoszesnastka będzie robiona siłami własnymi zakładu R3).
31.07. Koło godziny 14:50 na ul. Andersa na
przystanku Muranów (kierunek śerań FSO) zepsuły
się drugie drzwi w pierwszym wagonie Ŝoliborskiego składu 13N 794+650’’ (2/18). Po doraźnej interwencji pracowników Nadzoru Ruchu TW ruch
wznowiono kilka minut po godzinie 15:00. W zatrzymaniu utknęło 6 składów.
31.07. Przed godziną 16:00 na zjeździe z ronda
śołnierzy Zgrupowania AK „Radosław” (kierunek
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Piaski) zdefektował mokotowski skład 105Nb/e
1388’’+1389’’ linii 35. Spowodowało to megazatrzymanie we wszystkich czterech kierunkach (na
ulicach Słomińskiego, Okopowej – tam tramwaje
stały aŜ do ul. Kolskiej – oraz na al. Jana Pawła II –
tu sznur składów ciągnął się aŜ za Stawki). Utknęły
w nim dziesiątki składów. Na dodatek na samym
rondzie zablokowane zostały auta osobowe wraz z
autobusami (m.in. linii 500). Po wielu próbach „odpalenia” tramwaju w końcu się udało. Około godziny
16:35 spudłowany skład odjechał dzięki drugiemu
wagonowi.
31.07. W okolicach godziny 15 niebo pociemniało,
słońce schowało się za chmurami i po chwili nadeszła dosłownie ściana wody. Oberwanie chmury było dość krótkie (w przybliŜeniu 10 minut), za to bardzo intensywne. Zaowocowało to po pewnym czasie zalaniem wielu przetwornic w tramwajach wszelakich typów. W związku z tym Centrala Ruchu TW
nadała na kanale otwartym komunikat do wszystkich ekspedycji oraz zajezdni o – jak to określono –
moŜliwości wystąpienia masowej ilości zjazdów na
zalane przetwornice.
02.08. Ten dzień był pechowy dla tramwajów kursujących Alejami Jerozolimskimi oraz pl. Zawiszy.
Ale po kolei:
- zaczęło się „z grubej rury”. Około 14:00 zatarła
się jedna z osi w wolskim składzie 105Na
1048+1016 (6/9). Wszystko stało się w Al. Jerozolimskich za rondem de Gaulle’a (kierunek Praga). Konieczna była interwencja dźwigu (wstawianie uszkodzonej osi na „pieska”), jednak była
ona dość utrudniona, poniewaŜ torowisko w tym
miejscu jest podwyŜszone i dźwig nie mógł swobodnie operować. Przez to na jezdnie posypało
się trochę tłucznia, który później pracownicy pogotowia technicznego sprzątali wespół z torowcami;
- gdy juŜ uporano się z zawalitorem pod Muzeum
Narodowym, to około godziny 15:10 obsługa kursującej na brygadzie M2 linii T berlinki nr 445
stwierdziła na pętli na pl. Starynkiewicza urwaną
wraz z izolatorem linkę od pantografu. Przy okazji
oberwała się teŜ jedna ze śrub mocujących górne
ramię pantografu z dolnym. Po krótkiej naradzie
zdecydowano się nie jechać dalej (zachodziła
obawa połamania pantografu i zwijania za sobą
sieci trakcyjnej, co w Al. Jerozolimskich jest wyjątkowo niewskazane), a po dalszej konsultacji z
zapleczem technicznym zajezdni R-3 Mokotów
postanowiono zjechać na zakład w celu usunięcia
usterki. Niestety, uszkodzenie okazało się powaŜniejsze niŜ się wydawało (uszkodzony był cały gwint) i doraźna naprawa zajezdniowa nic nie
dała. W związku z tym na dalsze kółka wyjechano
wagonem N1-607;
- ledwo uszkodzony wagon K odjechał z pl. Starynkiewicza, a juŜ (koło godziny 15:45) na przystanku w stronę Pragi zdefektował właśnie praski
u-boot nr 3003 linii 25. Zatrzymanie trwało około
40 minut. Po tym czasie udało się zepchnąć wagon na awaryjną pętlę Pl. Starynkiewicza, gdzie
stał sobie razem z T-etką. W międzyczasie tramwaje kierowano na pl. Zawiszy w lewo. Jednak
nie na długo...
- ... bowiem przed godziną 16:30 praska stoszesnastka nr 3009 linii 26 „przetrąciła” dość powaŜnie na rondzie Daszyńskiego (kierunek Kercelak)
samochód osobowy. Auto wjechało tuŜ przed
opuszczający rondo tramwaj. Motorniczy nie miał
szans i wyhamował pojazd dopiero za rondem
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(cały wagon był juŜ za). W zatrzymaniu w przeciągu 30 minut utknęło ponad 15 składów (stały
aŜ do pl. Zawiszy). Niestety, objazdy przez ulice
Prostą – Kasprzaka – Skierniewicką nie były
moŜliwe z powodu prac torowych. Dlatego teŜ
kierowanie rozpoczęto właśnie na pl. Zawiszy
(tym razem w stronę Centrum dopiero co udroŜnionymi Al. Jerozolimskimi).
04.08. Około 18:30 jeden z naszych szpiegów był
świadkiem wypadku, do jakiego doszło na rogu ulic
Sobieskiego i Nałęczowskiej. Mianowicie jadący w
stronę ul. Gwiaździstej autobus linii 519 (brygada
10) potrącił na przejściu dla pieszych kobietę.
Sprawcą zamieszania okazał się chełmski Ikarus
280 nr 2956. Potrącona kobieta nie doznała praktycznie Ŝadnych obraŜeń. Upadła tylko na jezdnię
oraz rozsypały się jej zakupy. Gorzej ze zdarzenia
wyszła jedna z pasaŜerek, która w wyniku bardzo
gwałtownego hamowania rozbiła sobie łuk brwiowy
uderzając o jedną z poręczy.
07.08. W godzinach przedpołudniowych podczas
wjazdu na pętlę Piaski pantograf połamał Ŝoliborski
wagon 13N-762 (ze składu 762+642). Uszkodzeniu
uległa takŜe sieć trakcyjna.
07.08. Koło godziny 18 w al. Wilanowskiej (niedaleko Galerii Mokotów) Ikarus 280 nr 5310 rodem z
Kleszczowej (linia 189) złapał gumę w lewym tylnym kole. Po pewnym czasie na pomoc przybył mu
jeden z autobusowych pogotów.
Rozmaitości
! W sierpniu Connex sprawił sobie nowy radiowóz. Jest to Peugeot 206 w kolorze niebieskawym.
! Współpraca między KMKM-em a ZTM-em zatacza coraz szersze kręgi. W poprzednim numerze
informowaliśmy, Ŝe na oficjalnej stronie ZTM-u pojawiła się podstrona o linii turystycznej T. Teraz z
przyjemnością zapraszamy do odwiedzenia podstrony o linii turystycznej 100 obsługiwanej autobusem piętrowym. Oto adres: http://www.ztm.waw.pl/
100.html.
! Jeśli juŜ o stronach internetowych mowa, to informujemy, Ŝe nowym webmasterem kulejącej
ostatnio strony KMKM-u został kolega Robert Sokołowski. Wkrótce premiera nowych stron, prosimy
więc Czytelników jeszcze o odrobinę cierpliwości.
" W dniu 04.08. miało miejsce dość smutne wydarzenie. Na Cmentarzu Północnym o godzinie
14:45 odbył się pogrzeb 29-letniej motorowej pracującej w zakładzie R-3 Mokotów. Kilkanaście dni
wcześniej nie zgłosiła się ona na zmianę. Po próbach dodzwonienia się do niej (zarówno na komórkę jak i do domu), pojechał do niej mechanik z Wyścigów. Tam, niestety, zastał juŜ stygnące ciało...
Zabił ją zazdrosny mąŜ (pracownik zajezdni R-1
Wola), od którego chciała odejść. Kobieta osierociła
trójkę dzieci. W pogrzebie uczestniczyły tłumy pracowników Tramwajów Warszawskich (do ich przewozu najęto nawet przegubowego ikarusa), w tym
kierownictwo zakładu R-3 Mokotów. Cała redakcja
„Przystanku” łączy się w bólu z rodziną zmarłej i na
łamach naszego pisma składa jej bliskim najszczersze kondolencje.
A 04.08. kierowca jednej z brygad linii 515 (numeru brygady ani taborowego celowo nie podajemy) pomylił trasę i zamiast pojechać al. Stanów
Zjednoczonych, skręcił w prawo w ul. Ostrobramską
(linia ta od 23.09. ubiegłego roku kursuje przez rondo Wiatraczna). Co ciekawe, na przystanku Przyczółek Grochowski Ŝaden z pasaŜerów nie zauwaŜył nieoczekiwanej zmiany trasy! Dopiero interwencja jednego z miłośników komunikacji jadącego tym
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autobusem przyniosła skutek. Uwagi naszego korespondenta kierowca skwitował słowami: „To fakt!
Niezaprzeczalnie”, po czym... na czerwonym świetle skręcił (z prawego pasa) w lewo w ul. Grenadierów i wrócił na swoją trasę na wysokości przystanku
Os. Majdańska. Przy okazji warto zauwaŜyć, Ŝe
niedoinformowanie pasaŜerów jest ogromne, bowiem... na rondzie Wiatraczna z autobusu wysiadało wielu pasaŜerów! Ciekawe co by zrobili, gdyby
autobus pojechał dalej ul. Ostrobramską...
A T Ostatnimi czasy zarówno w Tramwajach
Warszawskich jak i w Miejskich Zakładach Autobusowych zniesiono karanie za opóźnienia. Tak
więc punktualność kursowania pojazdów moŜe w
najbliŜszym czasie drastycznie spaść.
M Na prośbę mieszkańców w stropach i murach
kamienic przy al. Niepodległości 118 oraz 186 stojących nad linią metra Politechnika Krakowska zamontowała system monitoringu drgań tychŜe budynków oraz ich najbliŜszego otoczenia. A wszystko dlatego, Ŝe mieszkańcy tych domów prosili o
szybkie rozwiązanie problemu związanego właśnie
z drganiami rzekomo wywoływanymi przez „jajowate” zestawy kołowe pociągów alstomowskich. Urządzenia zamontowano w kwietniu, jednak przez kilkanaście tygodni były one testowane. Obecnie, gdy
poziom drgań zbliŜa się do wytyczonego maksymalnego progu, od razu informowany jest o tym
producent kół, które są praktycznie od ręki reprofilowane i przetaczane. Mieszkańcy jednak przyznają, Ŝe teraz słyszalny jest metaliczny pogłos juŜ od
pierwszych godzin kursowania metra. Coś za coś,
jak to się mówi... Złośliwi twierdzą, Ŝe czujniki mają
wywołać efekt psychologiczny. I pewnie wywołują.
Zaś mieszkańcy „zwietrzyli” szansę na uzyskanie
od Metra Warszawskiego pieniędzy na remonty
swoich zniszczonych domów. Jedno jest pewne –
producent wciąŜ nie znalazł przyczyny szybszego
zuŜywania się kół. Na razie w swoich pociągach
firma testuje ich dwa nowe rodzaje.
M Pojawiła się nowa strona internetowa Metra
Warszawskiego. Uruchomiono ją w dniu 29.07.
Ogólnie prezentuje się lepiej niŜ poprzednia. Nowością jest forum oraz podział na „Informacje prasowe” i „Serwis dla pasaŜerów”. Zawarto tam m.in.
plany wyjść i przystanków komunikacji miejskiej
wokół stacji metra (niestety, niektóre zawierają błędy). TakŜe część zdjęć nie jest naszym zdaniem
najlepszej jakości. Jednak ocenę zmian pozostawiamy Czytelnikom. I tym samym zapraszamy pod
adresy: www.metro.projectcom.pl lub www.metro.
waw.pl.
M Od początku lipca zmieniła się siedziba spółki
Metro Warszawskie. Nowa mieści się przy ul. Wilczy Dół 5 w rejonie Stacji Techniczno-Postojowej
Kabaty (około kilometra na południe od pierwszej
stacji kolejki podziemnej). Zmieniły się równieŜ numery telefonów do metra.
T W dniu 01.08. SSKS wraz z Tramwajami Warszawskimi zorganizował specjalną linię tramwajową
W uruchomianą z okazji 59. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Trasa linii przebiegała następująco: Dw. Wschodni (Kijowska) – Kijowska –
Targowa – al. „Solidarności” – most ŚląskoDąbrowski – tunel Trasy W-Z – pl. Bankowy – al.
„Solidarności” – Wolska – Cm. Wolski. W godzinach
10:00–17:00 obsługiwał ją zabytkowy wagon Lw541.
T Zgodnie z obietnicą z poprzedniego numeru
„Przystanku”, publikujemy więcej informacji na temat szerokich torów znajdujących się na przęśle

„starego” Mostu Poniatowskiego, które to zostało
odsłonięte z odmętów Wisły z powodu bardzo niskiego stanu wody. W dniu 04.08. sekcja archeo
KMKM-u dokonała dokładnych pomiarów. Oto ich
wyniki. Jeśli chodzi o dawny tor w stronę Pragi, to
obie szyny połączone są przez 11 trawersów. Jedna z szyn ma 25, natomiast druga 21 metrów długości. Dodatkowo jest teŜ widoczny ślad po około
14 metrach tego toru. Zachowały się po nim jeszcze
trzy pary mocowań wraz ze śrubami. Jeśli natomiast chodzi o dawny tor w kierunku Centrum, to
jedna szyna ma 28, a druga 25 metrów długości. Są
połączone za pomocą 9 zachowanych trawersów.
Dodatkowo widoczny jest ślad po około 12 metrach
tego toru, po którym została zachowana tylko jedna
para mocowań. Niestety, znacznie zwiększyło się
prawdopodobieństwo naszych przypuszczeń z poprzedniego numeru, Ŝe tory te po prostu zostały po
wojnie ukradzione. Bowiem w dniu 09.08. jeden z
miłośników komunikacji przyłapał ma gorącym
uczynku złodzieja, który w biały dzień palnikiem
acetylenowym odcinał kilkudziesięciometrowej długości kawałek szyny! Niezwłocznie powiadomił on
odpowiednie słuŜby i dzięki szybkiej akcji straŜy
miejskiej jak i policji rzecznej, 35-letni złodziej został
zatrzymany. Co ciekawe, swoim fiatem 125p przyjechał aŜ ze Śląska, jakby mało szyn miał w swoim
regionie... Tak więc prawdopodobieństwo, Ŝe
ozdobna przedwojenna balustrada mostu, będąca
jeszcze na swoim miejscu w połowie lat 80., popłynęła razem z krą znacznie się zmniejszyło.
T Na rondzie śołnierzy Zgrupowania AK „Radosław” zamontowano juŜ radiowe zwrotnice. Okazało
się, Ŝe będą one dla wszystkich kierunków, a nie
tylko dla objazdowej relacji 6-ki (a w przyszłości
takŜe 11-ki). Jeśli juŜ o zwrotnicach sterowanych
radiowo mowa, to informujemy, Ŝe wkrótce takowe
pojawią się takŜe na wjeździe na pętlę na ul. Rakowieckiej. Torowcy juŜ załoŜyli odpowiednie czujniki
połoŜenia wagonu i „narysowali” sobie farbą na kamieniach obrys zwrotnicy do wymiany, a takŜe
miejsce instalacji odbiornika.
T Ostatnimi czasy miejscowy „element” zniszczył
pętlę indukcyjną na ul. Broniewskiego przy al.
Reymonta (tę od strony pętli Piaski), która od pewnego czasu nie była wykorzystywana. Rama została wyrwana z torowiska, natomiast rurki zrobione z
masy plastycznej zostały połamane, skręcone i rzucone na pastwę losu na torowisko. Kiedyś owa pętla (jak i druga – jeszcze cała – leŜąca pod tłuczniem od strony ul. Aspekt) słuŜyła do sterowania
sygnalizacją dla tramwajów na skrzyŜowaniu Reymonta/Broniewskiego. Prawdopodobną przyczyną
takiego stanu rzeczy było niedbalstwo torowców,
którzy podczas remontu torowiska praktycznie wyciągnęli pętlę na wierzch i potem nie przysypali jej
dokładnie tłuczniem. Teraz do niczego juŜ się ona
nie nadaje (prawdopodobnie kable zostały takŜe
wyrwane).
T JuŜ jakiś czas temu zakończono wymianę torowiska (od strony wschodniej) na terenie zajezdni
R-2 Praga (o rozpoczęciu tej inwestycji pisaliśmy w
numerze 34. „Przystanku”). Niestety, przy okazji
wymieniono takŜe przedwojenne kocie łby, które
zastąpiono... asfaltem. Delikatnie mówiąc wygląda
to obecnie koszmarnie, bowiem nowiutki asfalcik
„pięknie” komponuje się z zachowaną przedwojenną fasadą hali praskiej remizy. Trzeba jednak zauwaŜyć, Ŝe przy samym wjeździe do zakładu połoŜono granitową kostkę. Usunięto stamtąd takŜe kawałek szyny wraz z krzyŜownicą – pozostałość po
dawnym układzie torowym. Co najdziwniejsze, ko-

cie łby zachowano na kawałku terenu, a dokładnie
przy czterech ostatnich kanałach (numery 12–15).
CzyŜby publikacje w „Przystanku” poskutkowały?
T Jeśli juŜ o zabytkowych kocich łbach mowa, to
przenieśmy się kilkaset metrów na wschód od zajezdni R-2. Informujemy, Ŝe włodarze dzielnicy Pragi Północ postanowili wyremontować 350-metrowej
długości fragment ul. Kawęczyńskiej od ul. Otwockiej do nasypu kolejowego (notabene nie ma na tym
odcinku prawie Ŝadnego ruchu samochodowego.
Tramwaje częściej zawracają na pobliskiej pętli). I,
oczywiście, planują usunąć z tego fragmentu ulicy
stary bruk. A jest to juŜ ostatni taki fragment w tej
okolicy (wiele ulic ostatnio, niestety, wyasfaltowano). Nie pisalibyśmy o tym, gdyby nie fakt, Ŝe właśnie częściowo w tym bruku znajduje się ostatnia
wybrukowana pętla tramwajowa – KawęczyńskaBazylika. Pomysłowi temu przyklasnęli lokatorzy
kilku okolicznych kamienic. Wydaje nam się, Ŝe
mieszkańcy Szmulek po prostu nie dorośli jeszcze
do tego, by być świadomymi reliktów przeszłości,
którą próbują właśnie zniszczyć. Jako przykład zupełnie odwrotnego myślenia moŜna podać mieszkańców al. 3 Maja, którzy sami nie tak dawno temu
wystąpili do ZDM-u o zachowanie kocich łbów wraz
ze starymi szynami na ich ulicy (pisaliśmy o tym w
„Przystanku” nr 38.). Niestety, przykład ulicy Kawęczyńskiej pokazuje, jak wiele musimy się jeszcze
uczyć. Dlatego teŜ polecamy wszystkim miłośnikom
starej Warszawy porobienie zdjęć wraz z przedwojennym brukiem, póki jeszcze w ogóle jest...
T Jak napisaliśmy w dziale „Linie”, od dnia 04.08.
mamy w Warszawie juŜ trzeci (!) tymczasowy jednotor. W związku z remontem i przebudową torowiska na skrzyŜowaniu ulic Wolskiej i Skierniewickiej
(budowa sygnalizacji świetlnej, wymiana całego
podtorza, odwodnienia a takŜe łuków w obie strony,
poszerzenie skrajni oraz zastąpienie zwrotnic saneczkowych radiowymi) konieczne było ułoŜenie
około 50-metrowego odcinka jednotorowego na
skrajnym pasie ul. Wolskiej (w stronę Cm. Wolskiego). Jednotor ten jest o tyle ciekawy, Ŝe trzeba było
go podnieść o kilkadziesiąt centymetrów od poziomu dotychczasowych torów (w końcu teraz torowisko leŜy na jezdni, podczas gdy wcześniej było z
nią na jednym poziomie). Do tego celu uŜyto zwykłych desek, kładąc odpowiednio w odstępach jedną, dwie lub trzy w celu uzyskania odpowiedniego
spadku. Jednotor jest teŜ przesunięty o jakiś metr w
stosunku do pierwotnego przebiegu torowiska. Odcinek jednotorowy zabezpieczono sygnalizacją
świetlną przepuszczającą w jednym kierunku maksymalnie po dwa składy. Związane jest to z tym, Ŝe
trzeci po prostu nie zmieściłby się juŜ na przystanku
przy ul. Płockiej i zablokowałby ruch na mijance.
WKD W ostatnim czasie na skrzyŜowaniu ulic
Szczęśliwickiej z Bitwy Warszawskiej 1920 r. pod
nową warstwą asfaltu zniknęły widoczne jeszcze
nie tak dawno temu tory po dawnym – miejskim –
przebiegu WKD. Tak więc w chwili obecnej ostatnim takim reliktem jest dość słabo przebijające spod
bitumicznej masy dawne torowisko przecinające Al.
Jerozolimskie na wysokości ul. Szczęśliwickiej.
WKD W ostatnim czasie miasta i gminy połoŜone
wzdłuŜ linii kolejki WKD zaprotestowały przeciw jej
prywatyzacji, do której juŜ od kilku lat przymierza
się PKP. Protest spowodowany jest obawami, Ŝe
prywatny właściciel mógłby podyktować zbyt wysokie ceny biletów i ograniczyć rozkłady jazdy. Ponadto samorządowcy sądzą, Ŝe spadłby wtedy na nich
zbyt duŜy cięŜar utrzymania linii. Opowiadają się za
komunalizacją WuKaDki (czyli za przekazaniem jej
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właśnie samorządom), ale na to nie zezwala obecnie polskie prawodawstwo. Tak więc oddala się wizja szybkiej wymiany taboru na WKD. Niemniej dalsze rozmowy będą prowadzone.
Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzed.
obecna
reklama reklama
tramwaje
1064+1055 Visa
barwy zakł.
1132+1133 Intratrade barwy zakł.
Sync Master
1208+1209 SPC
barwy zakł.
1298+1297 Visa
barwy zakł.
1352+1351 Tikkurila
barwy zakł.
2002+2001 Visa
barwy zakł.

uwagi
-

Z notatnika mechanika
numer
pojazdu

typ
koniec
rodzaj
pojazdu napr.
naprawy
autobusy
1439 260.04
05.08. NB
6310 260.73A
21.07. NC
tramwaje
369 13N
06.08. NG II
493 13N
06.08. NG II
561 13N
06.08. NG II
592 13N
06.08. NG I
806 13N
30.07. NG II
807 13N
30.07. NG II
819 13N
06.08. NG I
833 13N
06.08. NG II
1002 105Na
28.07. NG I
1007 105Na
28.07. NG II
1026 105Na
05.08. NG I
1081 105Na
05.08. NG II

Andrzej Chmielniak, Robert Człapiński, Robert
Durlik, Przemysław Figura, Paweł Gołub,
Tomasz Igielski, Tomasz Kaczmarek, Michał
Kiembrowski, Piotr Kraków, Adam
Krasnodębski, Tomasz Krukowicz, Krzysztof
Kulesza, Krzysztof Lipnik, Rafał Malesa, Mariusz
Mazek, mkm101, Krzysztof Olszak, Michał
Poręcki, Mariusz Przybylski, Marcin Radwański,
Robert Sokołowski, Marcin P. Stawicki, Witold
Urbanowicz, Paweł ZadroŜny, ztm.news

Włocławek
Tabor
A Od drugiego tygodnia lipca na ulicach Włocławka moŜna juŜ spotkać pięć nowych Solarisów
Urbino 12 (pierwszych w tym mieście). Autobusy są
w standardowych barwach MPK Włocławek (całe
Ŝółte z czerwoną strzałką biegnącą wokół pojazdu i
podcieniowane na załamaniu na zielono i niebiesko). MPK skusiło się na charakterystyczne kołpaki
Solarisa (teŜ w kolorze Ŝółtym), Ŝółte rurki, i klimatyzator dla kierowcy, który wyjątkowo umieszczony
jest bezpośrednio nad kabiną. Na tylniej szybie brakuje teŜ standardowo umieszczanej naklejki »EURO«. Autobusy otrzymały numery: 509–513. W tym
roku MPK Włocławek planuje zakupić jeszcze trzy
autobusy spełniające podobny standard co zakupione solarisy.
Marcin Gierzyński, Jakub Putyra

Wrocław
Tabor
T Uruchomienie składów wahadłowych na linii 74
było dla zajezdni Dąbie okazją do przeprowadzenia
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w kilku drugich wagonach przeróbek cofających rutynowe zmiany wykonywane od lat przy remontach
stopiątek. Polegały one na przywracaniu gniazd WS
na tyle drugich wagonów i reflektorów na ich przedzie (2433).
T Z NG w Protramie wrócił skład 105Na
2514+2513. Zgodnie z tradycją standard remontu
jest inny od wszystkich poprzednich. Tym razem
objął on przebudowę drugiego wagonu na doczepę
czynną, wyposaŜenie obu wagonów w odbieraki
Stemmann Fb700, przebudowę pudeł na trzydrzwiowe z drzwiami odskokowo-przesuwnymi oraz
standardowe operacje, takie jak wymiana przetwornic na statyczne czy wymiana gniazd WS.
Linie
A Na wrocławskie zatramwaje wrócił Autotram.
Firma ta juŜ kilka miesięcy temu obsługiwała (jako
podwykonawca MPK) linię 706, a od niedawna
przejęła (na tych samych zasadach) obsługę 711.
Na trasę wysłano tradycyjne „dziesięciotysięczniki”
(odkupione od MPK Ikarusy 280.26 oznaczone numerami taborowymi powyŜej 10000). Innowacjami
są oznaczenie dotychczasowego 10001 kolejnym
wziętym z sufitu numerem 4 i wprowadzenie do ruchu obsługującego dotychczas bezpłatne linie do
Centrum Bielany Jelcza L11, który dostał numer 3.
A Projektowane od dawien dawna bezpośrednie
połączenie autobusowe Nowego Dworu i Psiego
Pola (przez połączenie linii dojeŜdŜających do pl.
Grunwaldzkiego – 149 z 141 oraz 139 z 131) prześladuje nieodmiennie pech. JuŜ 6 lat temu miały
zostać wprowadzone na stałe takie zmiany tras (w
wariancie połączenie 149 z 141, 145 z 131 i 116 z
pozostałą częścią 145), ale w ostatniej chwili (dzięki
protestom związkowców MPK) zmiany odwołano
(były juŜ gotowe rozkłady i rozesłane komunikaty o
zmianach). W tym roku rozwiązanie miało zostać
wykorzystane w czasie remontu nawierzchni pl.
Grunwaldzkiego. Dzień przed rozpoczęciem prac
zmieniona została organizacja objazdów i do połączenia nie doszło. Zdarzenia te naleŜy uznać za
niekorzystne, gdyŜ planowane połączenie linii dawało funkcjonalne linie i zmniejszało tłok panujący
na pętli na pl. Grunwaldzkim, gdzie normalnie zawraca 9 linii.
A W ostatnim czasie MPK nęka prawdziwa plaga
stłuczek, w których udział bierze nowy tabor. Efektem stłuczek Volvo 7000A z zajezdni Obornicka jest
częstsze niŜ zwykle pojawianie się Ikarusów 280 na
liniach, na których dominuje tabor niskopodłogowy.
W zajezdni Grabiszyńska dla odmiany odstawione
jest kilka Jelczy M121, a efektem braków solówek
jest okazjonalne pojawianie się przegubowców i
piętnastometrowców na brygadach normalnie obsługiwanych krótkimi wozami (niekiedy nawet na liniach, na których przegubów nigdy nie było w rozkładzie. Przykładem jest kilkukrotne pojawienie się
ikarusów na 133).
T Rozpoczął się drugi etap remontu pl. Legionów,
Piłsudskiego i Grabiszyńskiej. Podobnie jak w
pierwszym etapie, na pl. Legionów utrzymano ruch
tramwajowy tylko na jednym łuku – tym razem jest
to świeŜo wyremontowany łuk w relacji Grabiszyńska – pl. Orląt Lwowskich. W związku z tym od wyjazdów porannych w dniu 04.08. wprowadzono nowy układ objazdów:
- 0L, 0P, 8, 21, 23, 40L, 40P pozostają zawieszone;
- 1 została zawieszona;
- 74, 75, 34w zostały zlikwidowane;
- 7, 9, 16, 17, 31, 32, 36 pozostają na stałych trasach;
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- 14, 24 wracają na stałe trasy;
- 2, 10, 12, 35, 37, 40 pozostają na dotychczasowych objazdach;
- 3, 15, 22, 30, 33 kursują od Piłsudskiego przez
Świdnicką, Podwale do Krupniczej i dalej dotychczasową trasą;
- 4 kursuje z Oporowa przez Grabiszyńską, pl. Legionów, Piłsudskiego, Podwale, Świdnicką, pl.
Teatralny, Teatralną, Skargi i dalej dotychczasowym objazdem;
- 5, 34 kursują z Oporowa i Grabiszynu przez Grabiszyńską, pl. Legionów, Piłsudskiego, Podwale,
Świdnicką do Piłsudskiego i dalej dotychczasowym objazdem (5 tak jak dotychczas 75);
- 6 kursuje od Świdnickiej przez Piłsudskiego, Kołłątaja, Skargi, pl. Dominikański, św. Katarzyny,
Piaskową, św. Jadwigi do pl. Bema i dalej dotychczasowym objazdem;
- 11 kursuje z Oporowa przez Grabiszyńską, pl.
Legionów, Piłsudskiego, Podwale, pl. Pierwszego
Maja, Kępę Mieszczańską, Dubois, Drobnera do
pl. Bema i dalej dotychczasowym objazdem;
- 20 w kierunku Robotniczej kursuje od Świdnickiej
przez pl. Teatralny, Widok, Szewską, Grodzką,
Nowy Świat do św. Mikołaja i dalej stałą trasą;
- 70 kursuje w relacji Biskupin – Poświętne; od pl.
Grunwaldzkiego do pl. Powstańców Wielkopolskich dotychczasową trasą.
T W związku z rozpoczęciem drugiego etapu remontu pl. Grunwaldzkiego (remont jezdni północnej
na odcinku od Norwida do Pasteura) od wyjazdów
porannych 07.08. zostały wprowadzone objazdy:
- 115, 139, 149, 615, 700, 740 kursują stałymi trasami;
- 116, 131, 141, 611 kursują stałymi trasami z
obowiązkowym przejazdem odcinka od Mostu
Szczytnickiego do Norwida po torowisku tramwajowym;
- D, 201, 209 w kierunku Kleciny i Dworca Głównego od Mostu Szczytnickiego kursują po torowisku w pl. Grunwaldzkim i dalej przez Norwida,
Skłodowskiej-Curie;
- C w kierunku Kozanowa od pętli przy pl. Grunwaldzkim kursują przez pl. Grunwaldzki, Grunwaldzką, Sienkiewicza i dalej stałą trasą.
Magazyn 995
04.08. Około godziny 13:00 na ul. Legnickiej pod
wiaduktem kolejowym niedaleko dworca Mikołajów
powstało zatrzymanie tramwajowe spowodowane
zerwaniem sieci trakcyjnej przez skład 105Na
2210+2211 linii 3 jadący w stronę Leśnicy. WyŜej
wymieniony skład połamał na „niskiej sieci” dwa
pantografy. Spowodowało to zatrzymanie ruchu w
obu kierunkach, poniewaŜ w czasie akcji naprawczej konieczne było wyłączenie napięcia w sieci. Na
miejsce zdarzenia zjechały się wszelakie słuŜby ratownicze, w tym Nadzór Ruchu MPK, sieciowcy
oraz policja, która pilnowała porządku. Pojazdy te
zajęły jeden z pasów ruchu ul. Legnickiej. W trwającym ponad godzinę – jak relacjonował nasz reporter – zatrzymaniu utknęło 12 składów (w tym dwa w
stronę Pilczyc). Były tam m.in. świeŜo wypuszczone
z protramowskich warsztatów na jazdę próbną wagony 2514+2513. W czasie usuwania skutków zdarzenia tramwaje nadjeŜdŜające od strony miasta
kierowane były na pętlę przy ulicy Robotniczej. Kursowały takŜe autobusy zastępcze, a cześć pasaŜerów ze stojących w korku tramwajów przejęły teŜ
autobusy linii 122 oraz 142. Z czasem uszkodzony
skład został zepchnięty do pętli Pilczyce przez stojące jako pierwsze w zatrzymaniu wagony
2226+2563.
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Rozmaitości
! Pod koniec lipca na wrocławskich wiatach
przystankowych pojawiły się nalepki informujące o
tym, Ŝe są one chronione przez agencję ochrony.
Jest to część akcji zabezpieczania wiat naleŜących
do AMS przed wandalami zapoczątkowanej w Warszawie.
T W dniach 19–20.07. odbywał się Festiwal Ulicy
Świdnickiej. Wśród róŜnych przygotowanych atrakcji znalazła się i wystawa starego taboru tramwajowego przygotowana przez Fundację Otwartego
Muzeum Techniki przy MPK. Podobnie jak w zeszłym roku wystawiane były: LH Standard G034
(słuŜący jako składzik róŜnych drobniejszych eksponatów) ciągnięty przez eNkę G081, „Jaś i Małgosia” (Berolina 1+2) i kanciak 102N 2110.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
autobusy
8031 barwy zakł. Siemens
naklejana
GSM
8034 barwy zakł. Siemens
naklejana
GSM
8044 barwy zakł. Siemens
naklejana
GSM
tramwaje
2042 Radio Kolor barwy zakł. 2060 Tikkurila
barwy zakł. Marcin Duszyński, Dariusz Tomeczko,
Paweł Więcek
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„Przystanek” przedstawia

Dortmund
Dortmund leŜy w Zagłębiu Ruhry, które posiada
jedną wielką sieć komunikacyjną, podzieloną na
mniejsze sieci w poszczególnych miastach. Całą tą
siecią zarządza firma Verkehrsverbund Rhein-Ruhr,
mająca władzę nad wszystkimi przewoźnikami. We
wszystkich środkach transportu VRR obowiązują te
same bilety – równieŜ w pociągach. Są cztery róŜne
taryfy. Pierwsza, „Kurzstrecke”, pozwala przejechać
do czterech przystanków przez pół godziny od skasowania. Kolejna, „Preisstüfe A”, umoŜliwia podróŜowanie po całym mieście, w którym został skasowany bilet przez 90 minut. Na „Preisstüfe B” moŜna
jechać takŜe do sąsiedniego miasta przez 120 minut, a z „Preisstüfe C” moŜna zwiedzać całą sieć
VRR przez 4 godziny. To ograniczenie czasu dotyczy oczywiście tylko biletów kasowanych, są takŜe
bilety jednodniowe, tygodniowe, wakacyjne, semestralne i wiele innych, które mają jedynie ograniczony obszar waŜności.
U-Bahny
U-Bahny są czymś pomiędzy metrem a tramwajami. W centrum poruszają się pod ziemią, i tam
mamy do czynienia z metrem z prawdziwego zdarzenia, ale wystarczy wsiąść do któregoś pociągu i
przejechać kilka stacji, aby stwierdzić, Ŝe jedzie się
po typowym torze tramwajowym. Nie wstając z fotela po kilkunastu minutach moŜna znaleźć się na
długim wiadukcie ponad domami i ulicami, niczym
w Nowym Jorku, aby po chwili zauwaŜyć, Ŝe po horyzont rozwijają się tylko pola uprawne. Pociągi te
zdają się zmieniać z szybkiego metra w tramwaj,
który musi stać na światłach, a potem w kolej podmiejską prowadzącą po bezdroŜach.
W Zagłębiu Ruhry są cztery sieci U-Bahnów.
Dortmund ma drugą co do wielkości. Jest ona dosyć prosta. Składa się z sześciu linii, w tym dwóch
połączonych ze sobą. Linie U45 i U46 mają wspólną krańcówkę Westfalenhallen, przypominającą
zwykłą stację, na którą kaŜda z nich przybywa z innej strony. Tutaj kaŜdy pociąg zmienia numer linii z
U45 na U46 lub odwrotnie. Co więcej, nie jest to
wcale tajemnicą i moŜna wcale z pociągu nie wysiadać. Stacja ta róŜni się od innych tylko tym, Ŝe
pociągi stoją na niej parę minut dłuŜej.
Częstotliwość kaŜdej linii wynosi zazwyczaj 10
minut, więc pociągów nie jest duŜo. Zajezdnia liczy
około 60 wagonów. Na tabor składają się starsze
wagony dwuczłonowe i nowsze, bardzo podobne –
trójczłonowe. Wagony te przypominają wyglądem
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tramwaje, ale jednak się od nich róŜnią. Przede
wszystkim są szybsze i mają większą pojemność.
Mają teŜ wejścia bez schodów, ale z ruchomym
elementem, który pełni jednocześnie dwie funkcje:
jest czujnikiem skomunikowanym z drzwiami, a
oprócz tego na przystankach o niskich peronach
zniŜa się, tworząc stopień. Pojedyncze wagony
dwuczłonowe moŜna spotkać na linii U45/46, a łączone w pary na U41 i U42. Trójczłonowe wagony
(zawsze pojedyncze) obsługują linie U47 i U49, a
takŜe jedną brygadę U45/46. Poza tym na linii U41
pojawiają się róŜne składy, poniewaŜ linia ta jest
wykorzystywana do zjazdów i wyjazdów z zajezdni.
Sieć posiada 83 stacje, w tym 23 pod ziemią,
oraz jeszcze kilka w budowie. Są tu stacje jedno- i
dwuperonowe, przy czym kaŜda jest inaczej urządzona – ma inne kafelki na ścianach, posadzki. Myślę, Ŝe kaŜdy znalazłby tu swoją ulubioną, na której
mógłby przesiedzieć pół dnia i się nie znudzić.
Obecnie istnieje jedna stacja dwupoziomowa,
Stadtgarten, na której zatrzymują się pociągi
wszystkich linii. Poziomy te są ze sobą na tyle dobrze połączone, Ŝe stojąc w odpowiednim miejscu,
moŜna obserwować wszystkie przejeŜdŜające składy na górnym i dolnym poziomie.
Tramwaje
Jeśli ktoś chce zobaczyć dortmundzki tramwaj,
musi się wybrać do tego miasta najpóźniej w przyszłym roku, potem bowiem moŜe być juŜ za późno.
Kiedyś w Dortmundzie było kilka linii tramwajowych,
teraz jest juŜ tylko jedna z odnogą i kilkoma krańcówkami. Poruszają się po niej pociągi z numerami
403 i 404. Proszę zwrócić uwagę, Ŝe numery linii
tramwajowych i ubanowych dziwnie się uzupełniają.
Uzupełniają się takŜe ich trasy. Wystarczy jeszcze
obejrzeć miejsca schodzenia pociągów do podziemi, aby się upewnić, Ŝe kiedyś tramwaje jeździły po
tych torach, po których teraz jeŜdŜą U-Bahny. Linie
tramwajowe sukcesywnie, jedna za drugą, są przerabiane na linie kolejki miejskiej. Teraz została juŜ
tylko jedna i tunel pod centrum dla niej jest juŜ częściowo wykopany. Linia ta wraz z odnogą posiada
osiem krańcówek, z których dwie są pętlami, przy
czym jedna nie jest uŜywana rozkładowo. Pętle te
są identyczne, schowane za Ŝywopłotami i domkami jednorodzinnymi. Trawa na nich jest ładnie
ostrzyŜona. Po pętlach poruszają się tylko tramwaje. Pośrodku wysepek, na które wstęp jest wzbroniony, takŜe króliki.
Oto krańcówki wymieniane kolejno od zachodu:
Marten (404), Dorstfeld (403; zajezdnia), Westentor
(403) i po drugiej stronie centrum: Westfalenhutte
(404; odnoga), Pothecke (pętla nieuŜywana), Brac-
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kel (403; pętla uŜywana), Wickede Post (403), Wickede (403). Zajezdnia tramwajowa i zajezdnia UBahnów to ten sam obiekt.
Tabor tramwajowy jest ujednolicony. Tworzą go
trójczłonowe duwagi pojedyncze lub łączone w pary. Podwójne składy są imponująco długie. MoŜna
je spotkać na całej długości linii 403, przy czym
większość wykręca w Brackel. Częstotliwość na
najbardziej ruchliwym odcinku w szczycie wynosi 5
minut na 403 i 10 na 404, przy czym 404 jedzie
zawsze w towarzystwie 403. PoniewaŜ składy krótkie są wymieszane z długimi, często zdarza się, Ŝe
w towarzystwie pustego jedzie zapełniony, zwłaszcza Ŝe mają róŜne przystanki docelowe. Częściej
jednak moŜna spotkać dwa puste tramwaje jadące
razem. W pojazdach nie ma nigdy tylu ludzi, aby nie
moŜna było się swobodnie poruszać. W składach
podwójnych zawsze są wolne miejsca siedzące.
Część linii jest dwutorowa, a część jednotorowa z
mijankami. W większości tory znajdują się na jezdni, ale często na pasie wyłączonym z ruchu. W wagonach przy drzwiach umieszczono przyciski słuŜące do zatrzymania tramwaju i otwierania drzwi. Widok składu przejeŜdŜającego obojętnie obok przystanku jest więc czymś naturalnym. Podobnie naturalne jest to, Ŝe tramwaj zatrzymuje się tylko dla
jednej osoby.
Wiele wagonów tramwajowych ma reklamy, a te,
które ich nie mają, są białe z czerwonymi pasami,
podobnie jak dortmundzkie autobusy i U-Bahny.
Jedna reklama szczególnie przypadła mi do gustu.
Było na niej napisane: „Lesen Sie nicht Straßenbahnen, lesen Sie Bücher!” [co moŜna by
przetłumaczyć jako: „nie czytajcie napisów na
tramwajach, czytajcie ksiąŜki!” – przyp. red.]. Poza
tym moŜna jeszcze spotkać wagony w starym, kremowo-brązowym malowaniu.
Przystanki tramwajowe są róŜne. Większość ma
niskie perony o wysokości krawęŜnika, lecz są i takie, jak na stacjach kolejowych. Wiele przystanków
nie ma jednak Ŝadnego podwyŜszenia, na przykład
te, gdzie do tramwaju wsiada się z jezdni. Taka
róŜnorodność jest moŜliwa dzięki trzeciemu stopniowi, który wysuwa się (lub nie) wraz z otwarciem
drzwi w pojeździe.
Autobusy
Linie autobusowe w Dortmundzie są jedynie uzupełnieniem sieci ubanowej. Kilkadziesiąt linii miejskich ma numery w przedziale 410–499. Niektóre
są krótkie, niektóre bardzo długie. Część kursuje
tylko w wybranych godzinach, inne przez cały
dzień. Jednak wszystkie są dobrze zsynchronizowane ze swoimi sąsiadami i razem tworzą dobrze
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zgraną sieć.
Standardowa częstotliwość to 30 minut. Rozkłady
jazdy są bardzo proste i mają tylko jedną strefę
czasową, Ŝeby było łatwo je zapamiętać. DłuŜsze
linie mają co jakiś czas na większych przystankach
w centrach dzielnic parominutowe postoje. SłuŜą
one zapewnieniu większej punktualności. Na przystankach tych znajdują się elektroniczne wyświetlacze odliczające czas pozostały do odjazdu. Dzięki
nim kierowca nie musi nawet zaglądać w rozkład.
Około połowa autobusów Dortmunder Stadtwerke
to przegubowce, głównie nowe neoplany, a takŜe
MAN-y drugiej i trzeciej generacji. Z krótszych autobusów moŜna tu spotkać równieŜ MAN-y drugiej i
trzeciej generacji, z tych ostatnich takŜe midibusy
oraz trochę starych mercedesów. Oczywiście,
wszystkie mają dwie, a przegubowce trzy pary
drzwi. Kierowcami są zarówno męŜczyźni, jak i kobiety.
Do autobusów wsiada się przodem, a wysiada
środkiem i tyłem. KaŜdy wsiadający pokazuje bilet
kierowcy. Jeśli ktoś ma rower albo wózek, wsiada
środkowymi drzwiami, a następnie idzie do kierowcy. Reguły te są przestrzegane. Kiedy ktoś nieobeznany wsiądzie środkowymi drzwiami i nie pokaŜe
biletu, kierowca zawoła go.
H-Bahny
W okolicy dortmundzkiego uniwersytetu kursuje
automatyczna kolejka wisząca na jednej szynie, tak
zwany H-Bahn. Ma ona dwie krótkie linie, połączone ze sobą na kształt litery „Y”. Sieć jest mała, bo
ma tylko cztery stacje, ale do prawej odnogi litery
„Y” jest juŜ budowane przedłuŜenie. Obecnie obsługują ją dwa wagoniki, z czego jeden kursuje z
lewej odnogi do stacji centralnej, a drugi z prawej
do końca na południu.
S-Bahny
S-Bahny mają swoje własne torowiska, niezaleŜne od innych pociągów i częściej rozmieszczone
stacje. Sieć S-Bahnów jest jedna na cały VRR.
Dortmund ma swoją linię S4, która przecina miasto
ze wschodu na zachód i wyjeŜdŜa poza jego granice tylko na niewielką odległość. Jej częstotliwość to
30 minut. Oprócz niej do miasta wjeŜdŜają takŜe
S1, S2 i S5, które kończą bieg na dworcu głównym.
Jakub Lubaszewski
Kołobrzeg

5 do Podczela,
D do Dźwirzyna
Na wczasowiczów, którzy w tym roku wybrali na
miejsce wypoczynku nadmorskie miejscowości
Dźwirzyno lub Ustronie Morskie, czekała niespodzianka w postaci sezonowych linii Komunikacji
Miejskiej Kołobrzeg Sp. z o.o., oznaczonych literkami D i U. Komentarz do tego faktu moŜe być
krótki: nareszcie! Dotychczas zapotrzebowanie na
te linie nie budziło zainteresowania miejskiego
przewoźnika, który pozostawiał te trasy w gestii
miejscowego PKS-u. Jedynie do roku 1997 istniała
linia 0, kursująca z Ustronia Morskiego przez Kołobrzeg do MrzeŜyna. Rolą jej był jednak dowóz i odwóz z pracy Ŝołnierzy z jednostki wojskowej w
MrzeŜynie, którzy byli zazwyczaj jedynymi pasaŜerami popołudniowego kursu, niesłusznie zwanej
gdzieniegdzie „sezonową”, linii. Kurs poranny (o
godzinie 6:00 z Ustronia Morskiego) równieŜ trudno
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uznać za wymarzony dla wczasowiczów. Trasę z
Ustronia Morskiego do Kołobrzegu obsługiwała teŜ
w roku 1997 słynna ustecka firma Rami (linia nosiła
oznaczenie 2R). Trasa była identyczna, co dzisiejszej linii U, o czym dalej. W bieŜącym roku konkurencję zwiększyła firma AR-Trans.
Tegoroczna linia U wyrusza z tej samej pętli w
Ustroniu Morskim co dawne 0 (tj. przy amfiteatrze).
Następnie przejeŜdŜa przez całe Ustronie Morskie,
podąŜając do SianoŜęt. Stamtąd wraca i po wyjeździe na szosę Koszalin – Kołobrzeg dociera do
dworca PKP w Kołobrzegu. Po drodze wjeŜdŜa
jeszcze na pętelkę w Podczelu. A tu... kolejna niespodzianka. Nie dociera tu juŜ bowiem linia 2, która
została połączona z najczęściej kursującą linią 5.
Nowa piątka nie dojeŜdŜa juŜ zatem do sanatorium
Arka-Mega, gdzie całkowicie zastąpiła ją linia 4
(przez pewien czas obie linie docierały tu wspólnie,
po likwidacji pętli przy ulicy Morawskiego). Linia 5
wykonuje o jeden kurs więcej do osiedla Podczele
(okręŜną trasą przez lotnisko w Bagiczu) niŜ dotychczasowa 2. Nie jedzie jednak tamtędy w niedziele.
Linia D z kolei połączyła Kołobrzeg z Dźwirzynem
– trasa jej wiedzie przez ulice Unii Lubelskiej, Mazowiecką i Grzybowo. Obie linie sezonowe obsługują coraz rzadziej spotykane w Kołobrzegu jelcze
PR110 o numerach taborowych 140 i 141. Oba autobusy zostały specjalnie przygotowane do tych tras
– wewnątrz nad wszystkimi czterema kołami zamontowano estetyczne skrzynie z miejscem na bagaŜ. Autobusy mają teŜ zasłony w oknach – czyŜby
było to warunkiem uzyskania koncesji na linię wyjeŜdŜającą poza miasto (oznaczałoby to takŜe wyposaŜenie autobusu w koło zapasowe)?
Natomiast prezesowi częstochowskiego MPK,
który twierdził, Ŝe zasadę wsiadania przednimi
drzwiami wprowadził jako pierwszy i jedyny, warto
zadedykować fakt, Ŝe w kołobrzeskich liniach sezonowych równieŜ wprowadzono taki wymóg. Na
szczególnie uczęszczanych przystankach (np. w
SianoŜętach) kierowca wyłącza silnik i przez kilka
minut sprzedaje bilety, co upodobniło te linie do
komunikacji PKS. Naklejki przy drzwiach o treści
„Na liniach podmiejskich wsiadanie tylko przednimi
drzwiami” sugerują, Ŝe nie jest to Ŝadna nowość i
dotyczy takŜe pozostałych linii podmiejskich (czyli
większości kursujących w Kołobrzegu).
Wiaty przystankowe na terenach objętych kursowaniem linii sezonowych zostały wyposaŜone w estetycznie wykonane rozkłady jazdy i naklejki z wykazem uprawnień do ulg. Niestety, pracownicy KM
Kołobrzeg dołączyli do grona kolegów z całego kraju, którzy nie potrafią czytać ustawy, na którą się
powołują – studentom oferują wprawdzie ulgę 50%
„z mocy ustawy”, lecz jedynie do ukończenia 26 roku Ŝycia. Obok naklejek z uprawnieniami do ulg
brakuje natomiast... cennika.
Rafał Lamch
Warszawa

Sześciowagonowiec
na linii
Jak wiadomo, od niedawna w Metrze Warszawskim na próbę wypuszczono sześciowagonowy
skład rosyjski. Na początku skład ten jeździł podczas nocnej przerwy w kursowaniu pociągów,
jednak juŜ od dwóch tygodni kursuje z pasaŜerami.
Przypomnijmy najpierw historię dostaw rosyjskich
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składów. Pierwsze składy z serii 81 (z charakterystycznym „M” na przednim wagonie) dostarczono w
ramach daru dla Polski od Związku Radzieckiego w
1990 roku. Przyjechało wtedy 10 wagonów, w tym 4
czołowe (typu 81-717) i 6 wagonów środkowych
(typ 81-7143). Producentem był MVZ (Mytiszczi,
ZSRR). Dostawę reszty wagonów wstrzymano,
gdyŜ rozpadł się ZSRR (miały być juŜ przez Polskę
zakupione). By nie odkładać otwarcia I linii metra,
błyskawicznie rozpisano nowy przetarg. Zgłoszono
kilkanaście ofert, ale tylko rosyjski producent Wagonmasz z Sankt Petersburga gwarantował dostarczenie niezbędnych 32 wagonów na czas otwarcia
pierwszej linii metra. Właśnie te wagony wybrano
równieŜ ze względu na fakt, Ŝe ich cena nie była
wygórowana (rząd RP odmówił dofinansowania zakupu wagonów). Tak więc w 1994 roku dostarczono
kolejne 32 wagony (wagony czołowe typu 81-572,
zaś środkowe typu 81-573). Wagony te odstawały
technicznie od współczesnych rozwiązań taborowych, ale były w pełni sprawne i przystosowane do
obsługi metra warszawskiego, które przecieŜ było
budowane na wzór radziecki. Mała ilość wagonów
wymusiła na Metrze podjęcie decyzji o złączeniu 14
składów trzywagonowych, mimo Ŝe perony stacyjne
były przewidziane na składy sześciowagonowe.
Wraz z dostarczeniem nowych wagonów składy
wydłuŜono do czterech wagonów. Stało się to w listopadzie 1997 roku.
Dopiero w 2003 roku podjęto decyzję o złączeniu
jednego sześciowagonowego składu. RozłoŜono
skład o numerze 14. (027+413+427+028) i włączono dwa wagony środkowe do składu o numerze 11.
(021+421+424+022), tworząc nowy skład o tym
samym numerze (021+410+427+413+424+022).
NaleŜy dodać, Ŝe jeden z wagonów czołowych w
rozłączonym składzie w maju uległ wypadkowi. W
wyniku błędu maszynisty zwrotnica na STP Kabaty
nie została przestawiona, na skutek czego uszkodzeniu uległo podwozie wagonu kabinowego. Wagon został juŜ naprawiony. Nie miało to jednak Ŝadnego wpływu na podjęcie decyzji o złączeniu wydłuŜonego składu.
Generalnie nowy skład sprawuje się bardzo dobrze. Niektórzy pasaŜerowie odczuwają tylko lekkie
szarpanie. Nabyte po nocnych przejazdach oraz w
wyniku prowadzenia składów alstomowskich doświadczenie sprawiło, Ŝe maszyniści nie mają juŜ
problemu z zatrzymywaniem pociągu na stacji w
odpowiednim miejscu. Skład złoŜony z sześciu wagonów nadal budzi duŜe zainteresowanie nie tylko
w gronie miłośników komunikacji, ale teŜ samych
pasaŜerów. Niektórzy podróŜni w pierwszych
dniach kursowania wydłuŜonego składu myśleli nawet, Ŝe to złudzenie optyczne.
W składach czterowagonowych najbardziej zapełnione są pierwszy i ostatni wagon. Tak więc pasaŜerowie, widząc i słysząc, Ŝe wjeŜdŜa rosyjski
skład, przechodzą do przodu peronu. Po zatrzymaniu się składu szybko przebiegają do piątego wagonu. Ale mimo to dwa ostatnie wagony w wydłuŜonym składzie jeŜdŜą lekko zapełnione, gdyŜ nie
wszyscy pasaŜerowie rozpoznają, kiedy wjeŜdŜa
krótszy lub dłuŜszy skład rosyjski. NaleŜy dodać, Ŝe
ostatni wagon wyrusza o wiele mniej zapełniony ze
stacji Ratusz w kierunku Kabat, gdyŜ północna głowica na tej stacji jest mniej wykorzystywana, niŜ w
przypadku południowej głowicy na stacji Kabaty,
gdy pociąg jedzie w kierunku Młocin. Tak więc dwa
dodatkowe wagony są wykorzystywane głównie
przez pasaŜerów, którzy w ostatniej chwili wchodzą
na stację.

Przy wydłuŜonych składach równieŜ maszyniści
mają mniejszą swobodę w zatrzymywaniu pociągu
na stacjach. W składach czterowagonowych maszyniści zatrzymywali się w róŜnych miejscach z
przodu peronu. ZauwaŜalny jest równieŜ fakt, Ŝe
przed zatrzymaniem się składu na stacji pociąg
musi wcześniej hamować. Maszynista składu nr 11,
który zakończył zmianę około godziny 14 w dniu
18.08. na stacji Politechnika, zapytany o to, jak mu
się prowadzi wydłuŜony skład, odrzekł: „Po latach
praktyki naprawdę nie ma problemu, tylko jest kło-

Z

pot z obserwacją peronu”. Zadzwoniliśmy równieŜ
do Kierownika Działu Informacji i Promocji, pana
Roberta Szaniewskiego. Jak zostaliśmy poinformowani, skład na razie się sprawdza i nie ma Ŝadnych
kłopotów w jego obsłudze.
Generalnie pasaŜerowie zgodni są co do jednego: składy powinny być jednakowej długości. Jaka
jest więc szansa, Ŝe wszystkie pociągi rosyjskie będą jeździć złączone z 6 wagonów? Pan Robert
Szaniewski odparł: „Metro Warszawskie zastanawia
się nad dokupieniem dodatkowych wagonów”. Za-
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Ateny
Rozmaitości
M Na czas trwania olimpiady w Atenach pracownicy tamtejszego metra zostaną wyposaŜeni w 25
tysięcy sztuk masek gazowych.
Witold Urbanowicz

Berlin
Tabor
A Przetarg na 101 piętrusów dla BVG z opcją na
kolejne 100 wygrała firma Neoman. Nowe trzyosiowe autobusy będą miały 13,7 metra długości, oferowały 120 miejsc, w tym 82 siedzące, i będą w
pełni klimatyzowane. Przód nowego piętrusa, przypominającego raczej turystyczny autokar, kojarzy
się z modelem MAN-a NL223. Pierwszy próbny egzemplarz ma wyjechać na ulice Berlina na jesieni
przyszłego roku, zaś seryjna dostawa rozpocznie
się jesienią 2005 roku. Nowe piętrusy mają zastąpić
najstarsze piętrowe MAN-y SD202 z lat 1987–1992.
W przetargu na dostawę piętrusów startował takŜe
Solaris z modelem Doublino i Volvo. Pamiętać jednak naleŜy, Ŝe wszystkie dotychczasowe piętrusy
berlińskie pochodziły z firmy MAN i podwykonawców karoserujących pojazdy MAN-a (Büssing, Waggon Union). Nowe piętrusy mają być wypuszczane
szczególnie na długie linie, w tym na ulubione przez
turystów linie 100 i 200. Równocześnie rozstrzygnięto przetarg na 15 solówek i 71 przegubowców,
które od końca tego roku dostarczać będzie MAN i
Mercedes. Ostatnio BVG wycofało z ruchu MAN-y
NL202 i Mercedesy 0405N z lat 1990–1991.
Marcin Czech

Bydgoszcz
Tabor
T Zmodernizowany skład 805NM 255+256 pomyślnie przeszedł badania homologacyjne i 14.08.
pojawił się na linii 1.
Rozmaitości
! 28.09. odbędzie się impreza z okazji 50-lecia
linii „Brda”. Zbiórka uczestników o godzinie 10 w zajezdni tramwajowej przy ulicy Toruńskiej, gdzie będzie moŜliwość obejrzenia m.in. całej kolekcji autobusów naleŜących do Towarzystwa Miłośników
Miasta Bydgoszczy. Miłośnicy przybyli z innych
miast będą mogli dojechać do zajezdni specjalnym
autobusem (kremowo-czerwony Jelcz 043), który
wyruszy spod dworca głównego PKP o godzinie 11.
Głównym punktem programu będzie objazd liniijubilatki tramwajami 5N+5ND 68+135 i 805NM
255+256 w godzinach od 11:30 do około 14:00.
Trasa przejazdu będzie wyglądać następująco: Zajezdnia – Toruńska – Wyszyńskiego – Jagiellońska
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pytany, o to, czy wagony czołowe będą włączone w
środku składu, powiedział: „Wydaje się naturalne i
logiczne, Ŝe dokupywane byłyby wagony środkowe”. Jak wiadomo, przejście wzdłuŜ składu jest
wskazane w przypadku akcji ratunkowej i konieczności ewakuacji pasaŜerów w razie wypadku pociągu w tunelu.
Witold Urbanowicz
Informacje na temat dostaw składów pochodzą ze
stron internetowych: www.metro.waw.pl oraz
http://kmmetra.republika.pl.
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– Bernardyńska – Babia Wieś – Toruńska – Perłowa – Wojska Polskiego – Kapuściska – Wojska
Polskiego – Perłowa – Toruńska – Spadzista –
Hutnicza – Łęgnowo – Hutnicza – Spadzista – Toruńska – Perłowa – Szpitalna – Glinki – Szpitalna –
Perłowa – Toruńska – Zajezdnia. Po powrocie planowana jest wycieczka po mieście wspomnianym
jelczem ogórkiem.
Jarosław Girstun

Caen
Magazyn 995
16.08. O godzinie 14:00 wjeŜdŜając na pętlę w
Herouville Saint Clair „tramwaj” nr 516 linii B wykoleił się pierwszym wózeczkiem prowadzącym.
Część tramwajów ewakuowała się do zajezdni,
gdzie motorowi przeistoczyli się w kierowców na zatramwajach (3 przegubowe heuliezy GX187). Reszta pojazdów zasiliła linię A na północy miasta. Końcówka linii B była nieprzejezdna do 16:30, powrót
do normalnego rozkładu jazdy zajął jeszcze pół godziny. W tym czasie objazdem kierowano linie autobusowe nr 4 (końcowy przystanek), 8, 9 oraz 14.
Jak dotąd brak danych na temat przyczyn incydentu.
Tomasz Aloszko

Częstochowa
Linie
A Kolejna korekta trasowa szykuje się w Częstochowie. Tym razem nie jest to jednak wynik reformy, a oczekiwana decyzja o zapewnieniu dojazdu
do nowo powstającego cmentarza komunalnego
przy ulicy Białostockiej, która była nieunikniona
przed 01.11. Została tam juŜ z wielkim rozmachem
przygotowana pętla autobusowa. Mając na uwadze
skierowanie do cmentarza linii autobusowej, MPK
pozostawiło przy Ŝyciu linię 31, nie likwidując jej
zgodnie z zaleceniami reformatorów. Linia ta jednak
nie miała większego sensu i pomysł projektodawców mający ją połączyć z 58bis był dość udany.
Stało się jednak inaczej, a dziś – po skierowaniu jej
przez Zawodzie – linia 31 zyskała większe znaczenie. Pojawił się jednak pomysł połączenia jej z linią
36 (na trasie Sejmowa – Kręciwilk), który wydaje się
być bardzo dobry. Skierowanie do cmentarza całodziennej rzadko kursującej linii nie ma większego
sensu. Wiadomo, Ŝe we wczesnych godzinach porannych i po zmroku nikt nie będzie się do cmentarza wybierał. W sobotnie i niedzielne (szczególnie
niedzielne) dopołudnia naleŜy się natomiast spodziewać wzmoŜonego ruchu, na który nie wystarczyłaby rzadko kursująca linia 31 (nie wystarczały
takŜe dwa krótkie autobusy linii 16 przy cmentarzu
Kule, czego MPK przez lata nie chciało zauwaŜyć,
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do dziś nie desygnując na tę linię w niedziele pojazdów niskopodłogowych). Dlatego skierowanie do
cmentarza wybranych kursów linii istniejącej wydaje
się pomysłem idealnym i taki najprawdopodobniej
wejdzie w Ŝycie, zwłaszcza Ŝe ktoś uparł się na
skierowanie linii 31 przez ulicę Radomską (jeszcze
nie wybudowaną) i na razie planuje się rozwiązanie
tymczasowe. Na pierwszy rzut oka oczywiste wydaje się wprowadzenie pod cmentarz podjazdów linii
12 lub 32. PasaŜerowie linii 32 jadący z ulicy Wielkoborskiej mają jednakŜe juŜ teraz sporą uciąŜliwość w postaci „zwiedzania” w drodze do centrum
dzielnicy Parkitka, nadto rozkłady obu linii są dość
napięte. Na pętli przy cmentarzu św. Rocha zawraca jednak linia 18 – obecnie, będąc „stowarzyszoną” z linią 33, stała się linią drugorzędną i wydłuŜenie wybranych jej kursów do cmentarza komunalnego byłoby póki co najlepszym rozwiązaniem. W
chwili, gdy cmentarz stanie się główną częstochowską nekropolią, przyjdzie czas na zwiększenie ilości
kursów, a nawet linii. Lecz do tego czasu miną lata... Na razie warto się jedynie zastanowić nad wydłuŜeniem połowy kursów pierwszolistopadowej linii
specjalnej.
Rozmaitości
! Wsiadanie do autobusów wygląda teraz następująco: pasaŜerowie są przygotowani do pokazania
biletów i kierują się do przednich drzwi, ale wystarczy, Ŝe ktoś wysiadając otworzy inne, a ludzie juŜ
się do nich wpychają. Gdyby chodziło o jedną lub
dwie osoby, kierowca mógłby je zawołać i poprosić
o bilet, ale jak tu upilnować całą zgraję pasaŜerów?
Obecnie bardzo rygorystycznie do kontroli biletów
podchodzą kierowcy autobusów podmiejskich. Na
liniach miejskich często moŜna zauwaŜyć jak kierowcy otwierają tylko przednie drzwi, ale nie przywiązują większej wagi do tego, czym machają im
przed nosem pasaŜerowie. Ostatnio w lokalnym
Radiu C pojawiła się informacja, Ŝe z dniem 01.09.
obowiązek kontroli będzie dotyczył równieŜ linii
miejskich, ponadto w tramwajach mają pojawić się
konduktorzy, a więc i tu nastąpi tzw. uszczelnianie.
MoŜna spodziewać się więc, Ŝe i w tym środku
transportu znacznie się przeluźni.
! Na rozjeździe przy pętli tramwajowej na Rakowie zdemontowano tzw. saneczki. Odtąd motorniczowie będą zmieniać ustawienie zwrotnicy drogą
radiową.
Janusz Karlikowski, Rafał Lamch,
Jakub Lubaszewski

Ełk
Tabor
A W ciągu ostatnich dwóch lat jedynym nowym
nabytkiem MZK Ełk był rodzimy wytwór serii 120.
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Miejski przewoźnik ratuje więc tabor remontami i
modernizacjami Jelczy M11. Najbardziej widocznym znakiem modernizacji jest face-lifting przodu i
tyłu, po którym poczciwy „mig” wygląda jak Jelcz
121M. Niestety, oprócz oczywistego zdefasonowania pojazdu, niezachowane zostają barwy zakładowe – zamiast kremowo-czerwonych są one Ŝółtobordowe jak w Warszawie. W ten sposób zmodernizowano juŜ 5 wozów o numerach 64, 66, 68, 75,
76. Jedno, na co nie moŜna narzekać, to ilość reklam. Chętnych reklamodawców jest więcej niŜ autobusów, więc standardem stają się róŜne reklamy
po obu bokach autobusu.
Jacek Kalicki

Gdańsk
Linie
T 21.08. skończy się 3 etap remontu torowiska
we Wrzeszczu przy Operze Bałtyckiej. W związku z
tym na swoje stałe trasy powracają tramwaje linii 6
oraz 12. Linia 11 nadal nie kursuje. Linie 2, 13 oraz
63 mają zmienione trasy. Pozostałe linie jeŜdŜą bez
zmian:
- linia 2: Jelitkowo – Przymorze – Zaspa – Wyspiańskiego – Kliniczna – Jana z Kolna – Dworzec Główny PKP – Brama WyŜynna – Centrum
(powrót: Centrum – Urząd Miejski – Hucisko –
Dworzec Główny PKP – Jana z Kolna – Kliniczna
– Wyspiańskiego – Zaspa – Przymorze – Jelitkowo);
- linia 13: Brzeźno – Hallera – Wyspiańskiego –
Kliniczna – Jana z Kolna – Dworzec Główny PKP
– Brama WyŜynna – Przeróbka – Stogi Pasanil/Stogi PlaŜa;
- linia 63: Brzeźno PlaŜa – Hallera – Wyspiańskiego – Kliniczna – Jana z Kolna – Dworzec Główny
PKP – Brama WyŜynna – Przeróbka – Stogi PlaŜa.
T Od 21.08. powraca teŜ do Ŝycia linia 35: Nowy
Port – Brzeźno – Hallera – Wyspiańskiego – Kliniczna – Pętla Kliniczna.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
tramwaje
1421+1422 barwy zakł. wystawa
„Ku Wolności”
Łukasz Bartnik

Gorzów Wielkopolski
Magazyn 995
14.08. Około godziny 8 w zajezdni przy ul. Kostrzyńskiej doszło do wykolejenia składu 105Na
123+124. W trakcie manewru zestawu przełoŜyła
się zwrotnica pod tylnym wózkiem wagonu 124, który wjechał na sąsiedni tor. Niestety, motorniczy zauwaŜył ten fakt za późno i nie zdąŜył zatrzymać
wagonów, przez co wóz 124 uderzył bokiem w słup
trakcyjny i w tył stojącego składu 105Na 131+126.
Wagon 124 uległ powaŜnemu zniszczeniu i zostanie skasowany. Wagon 126 nie ma powaŜnych
uszkodzeń i najprawdopodobniej zostanie naprawiony.
Piotr Kamyszek

Jaworzno
Linie
A 13.08. w związku z zamknięciem ul. Obrońców
Poczty Gdańskiej autobusy PKM kursowały w
dniach 13–14.08. objazdem nie obsługując przy-
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stanków Obrońców Poczty Gdańskiej i Stojałowskiego. Objazd dotyczył linii 303, 304, 369, 370
oraz linii nocnej N.
Bartosz Mazur

Kalisz
Tabor
A Kaliskie Linie Autobusowe ogłosiły przetarg na
zakup 10 uŜywanych autobusów. Firma zamierza je
nabyć na zasadzie leasingu, a termin składania
ofert upływa 18.09. Biorąc pod uwagę obecną sytuacje finansową przedsiębiorstwa, decyzja wydaje
się być słuszną, gdyŜ część kaliskiego taboru domaga się powoli wycofania z ruchu ze względu na
swój wiek oraz stan techniczny. Termin realizacji
przewidziano aŜ na 36 miesięcy, co moŜe oznaczać
powolne zastępowanie wysłuŜonych Ikarusów
280.26.
A Kilka dni temu w kaliskiej zajezdni gościł pleszewski Autosan H9-35. Przyjechał prawdopodobnie na jakąś naprawę. Warto dodać, iŜ autobusy
jeŜdŜące po Pleszewie są pomalowane w barwy
KLA, choć tak naprawdę ich właścicielem jest
wspomniane miasto. Nasz przewoźnik obsługuje
tamtejszą komunikację na zasadzie umowy, stąd
barwy autobusów.
Linie
A Podobnie jak w wielu miastach Polski, trwają
przygotowania do wprowadzenia nowego rozkładu
jazdy. Kilka dni przed rozpoczęciem jego obowiązywania na kaliskich przystankach pojawiła się tylko
lakoniczna informacja o zwiększeniu częstotliwości
kursów. Prawdopodobnie powrócą takŜe linie 1 i 18
zawieszone na okres wakacji.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
autobusy
108 barwy zakł. podkład pod reklamę
Dawid Krysiński

Kielce
Rozmaitości
! Od 01.09. w kieleckich autobusach pojawi się
dwudziestu nowych kontrolerów, którzy będą równieŜ ochroniarzami. Zarząd Transportu Miejskiego
(powstał 01.07. i do jego zadań naleŜy m.in. dystrybucja biletów, a takŜe ich sprawdzanie) zlecił
sprawdzanie biletów firmie ochroniarskiej. ZTM
chce w ten sposób zmienić sytuację, w której kontrolerzy nie mogli sobie dawać rady z pijanymi pasaŜerami czy kieszonkowcami. KaŜdy „kanar”
przejdzie specjalne szkolenie i dostanie czasowe
upowaŜnienie do sprawdzania biletów. Ich zadaniem będzie równieŜ uspokajanie agresywnych pasaŜerów. Pomysłodawcy liczą, Ŝe juŜ sam ich wygląd będzie budził respekt. NaleŜy jednak dodać, Ŝe
ochroniarze nie będą uzbrojeni. W broń będzie za
to wyposaŜony specjalny patrol interwencyjny, który
czekać będzie na ewentualne zgłoszenia od kierowców i kontrolerów.
Michał Musiał

Mikołajczyka – Dunikowskiego – aleja Andersa –
Dąbrowskiej – Medweckiego – Bieńczycka – rondo
CzyŜyńskie (powrót: aleja Jana Pawła II – Dąbrowskiego).
Michał Smajdor

Lublin
Tabor
A Z Ŝyciem poŜegnały się jelcze: L11 nr 2084 i
M11 nr 2107.
Linie
A Od 18.08. kursuje nowa linia autobusowa 38.
Trasa wiedzie z ul. Koncertowej przez aleję Kompozytorów Polskich, Elsnera, Szeligowskiego, aleję
Smorawińskiego, Chodźki, Jaczewskiego, Prusa,
aleję Tysiąclecia, Lwowską, Andersa do ulicy Turystycznej. Autobusy kursują z 30-minutową częstotliwością przez cały tydzień. Zaskakujące, Ŝe MPK
nie uprzedziło pasaŜerów o utworzeniu nowej linii, o
której moŜna się dowiedzieć jedynie z rozkładów na
przystankach. Tym bardziej dziwi, Ŝe jest to linia
konkurencyjna do prywatnej 47.
Rafał Tarnawski

Mińsk
Linie
! Od 01.09. komunikacja miejska w Mińsku przechodzi na zimowy rozkład jazdy. Częstotliwość kursowania metra w godzinach szczytu zwiększono z 3
do 2 minut na linii 1, i z 3 do 2,5 minut na linii 2.
Oprócz tego na ulice białoruskiej stolicy wyjechało o
20 autobusów i tyleŜ samo trolejbusów więcej niŜ w
okresie wakacyjnym.
! Od 01.07. obowiązują nowe ceny biletów komunikacji miejskiej. Jednorazowy przejazd metrem
lub transportem naziemnym kosztuje teraz 220 rubli
białoruskich (około 0,10 euro). Dwa razy droŜsze są
tzw. autobusy ekspresowe.
Piotr Pyzel

Moskwa
Magazyn 995
10.08. W tramwaju linii 46 (wagon nr 5246) z nieznanego jeszcze powodu wybuchł balon z substancją chemiczną (NaOH). Od jej rozlewu ucierpiało
powaŜne 6 pasaŜerów. Przewieziono ich do szpitala. Balon z niebezpieczną substancją, której przewóz tramwajem jest surowo wzbroniony, wiózł pewien pracownik jednego z moskiewskich instytutów
naukowo-badawczych. TenŜe natychmiast po wypadku został zatrzymany przez pasaŜerów i przekazany w ręce milicji. StraŜacy zaś spłukali pozostałą w pojeździe substancję.
Valeri Tikhonov

Olkusz
Tabor
A Przeprowadzono naprawę główną wozu nr
1562, połączoną z przeróbką z przegubowca na
krótkiego Ikarusa 260. Był to ostatni Ikarus 280 pomalowany w tradycyjne barwy WPK Katowice. Teraz razi miłośników Ŝółtym lakierem, osłonami na
nadkola od jelcza i światłami od Fiata Ducato...
Bartosz Mazur

Kraków

Opole

Linie
! 30.08. krakowskie MPK wprowadza powakacyjne rozkłady jazdy.
A TakŜe od 30.08. rozpoczyna kursowanie linia
136. Nowa linia autobusowa jeździ po trasie: Prądnik Czerwony – Powstańców – Piasta Kołodzieja –

Linie
A Od 01.09. do Ŝycia powraca podmiejska linia P
do Prószkowa. Miejskie autobusy dojeŜdŜały do tej
miejscowości (juŜ wkrótce miasta) w pierwszej połowie lat 90., następnie została zlikwidowana z powodu słabej frekwencji i braków taborowych MZK.
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Ponowne jej uruchomienie związane jest z otwarciem nowych profili klas w prószkowskim zespole
szkół, które są przeznaczone równieŜ dla uczniów
pochodzących z Opola. Niestety, w przeciwieństwie
do swego wcześniejszego wcielenia, P będzie typową linią szczytową – jeden autobus wykona zaledwie pięć pełnych kółek – 2 rano, 3 po południu.
RównieŜ trasa uległa skróceniu – zamiast z pętli na
PuŜaka, P wystartuje spod dworca głównego, by
ulicami 1 Maja, Reymonta, śeromskiego, Sienkiewicza, Niemodlińską, Wojska Polskiego, Prószkowską i wsie Górki i Złotniki dotrzeć do celu.
A Zmian w podmiejskich ciąg dalszych. RównieŜ
od 01.09. MZK wycina wszystkie, z wyjątkiem czterech, kursy 8 do Wawelna. Nie spowoduje to radykalnego pogorszenia połączenia Wawelna z Opolem, bowiem do wyboru pozostaje 16 jadąca inną,
krótszą trasą. Niezadowolenie mieszkańców wzbudza praktycznie likwidacja moŜliwości dojazdu do
lokalnego centrum, jakim są Komprachcice. Dodatkowe niezadowolenie powoduje wycięcie pierwszych porannych i ostatnich wieczornych kursów na
8 i 16. Wszystkie zmiany MZK argumentuje zbyt
małymi wpływami z biletów.
A RównieŜ linie miejskie czeka spora dawka
zmian i cięć. Szczegóły juŜ w najbliŜszym numerze.
Rozmaitości
! Po zaledwie kilku miesiącach pracy, 01.09. z
opolskich autobusów znikną kontrolerzy biletów
klubu Gwardia Opole. Po rozlicznych kłopotach z
obcymi firmami sprawdzającymi bilety, MZK zdecydowało się na powierzenie tego zadania swoim
pracownikom. Według dyrekcji przedsiębiorstwa
pozwoli to na uniknięcie zwolnień pracowników. Zatrudnienie jako „kanar” znajdzie 20 osób. I tylko nasuwa się spostrzeŜenie: dlaczego dopiero teraz?
A Od 09.08. pasaŜerów MZK spotkały kolejne
utrudnienia związane z objazdami. Powodem jest
fatalny stan techniczny mostu Piastowskiego i
wprowadzony tam kategoryczny zakaz poruszania
się pojazdami powyŜej 2,5t masy całkowitej. Ograniczenie to istnieje od lat, lecz autobusy MZK (tylko
solówki) były z niego warunkowo zwolnione. Tradycyjny objazd powinien przebiegać ulicami Reymonta, śeromskiego, Sienkiewicza, Nysy ŁuŜyckiej.
Powinien, ale… ulica śeromskiego z powodu remontu jest zamknięta! (patrz: „Przystanek” nr 39)
Na szczęście, wraz z Miejskim Zarządem Dróg,
udało się znaleźć kompromisowe rozwiązanie. Przy
pomocy betonowych krawęŜników przez środek
parkingu na placu Kopernika wytyczono drogę tylko
dla autobusów. Na dotychczas jednokierunkowym
fragmencie ulicy Sienkiewicza równieŜ powstał odpowiedni pas. Na nową tymczasową drogę trafiły
nie tylko linie przeniesione z ulicy i mostu Piastowskiego (4, 5, 9, F, N), ale i linie dotychczas kursujące objazdem przez ul. Grunwaldzką: 1, 3, 6, 10, 12,
13, 16, 21, A. Katowicką i Grunwaldzką jeŜdŜą jeszcze tylko 2, 11, 12, 15 i 17. Całe zamieszanie związane z remontem ul. śeromskiego na
szczęście skończy się juŜ na początku września.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
autobusy
414 Teral
podkład
631 Idea
miejskie
634 Idea
miejskie
702 podkład
miejskie
Marek Drewniak

Ostrów Wielkopolski
Linie
A 01.09. MZK wprowadza nowy rozkład jazdy.
Jak to zazwyczaj po wakacjach bywa, przybędzie
kilka nowych linii autobusowych (2, 14, 8, 13, 10 i
25), a pozostałe zmienią częstotliwość kursowania.
Linie 3, 5, 15 i 17 znikną z pętli na osiedlu Komuny
Paryskiej, a 16 zostanie zlikwidowana. Niestety,
MZK wycofuje się z obsługi Sulmierzyc, Raczyc i
Uciechowa. W zamian autobusy będą docierały do
Moszczanki oraz Sobótki. Dosyć duŜe zmiany, polegające chociaŜby na przejęciu kursów poprzez inne linie, dotkną równieŜ pozostałe miejscowości.
Największą jednak ciekawostką będzie „powrót do
przeszłości” w postaci zmiany nazwy linii 19E (do
Kalisza) na M. M kursowało od 1975 do 1994 roku.
W ten sposób skończy się bałagan z biletami
dwóch przewoźników na wspólną dziewiętnastkę.
Dawid Krysiński

Poznań
Tabor
T 23.08. jako 4/2 zadebiutował forteczański skład
320+321. Nowością wyróŜniającą ten zestaw od
poprzedników jest klimatyzator dla kabiny motorniczego. Warto teŜ dodać, Ŝe skład ten w całości
składany był w Fabryce Pojazdów Szynowych, a
nie jak dotychczas w ZNT.
T Nocą z 26 na 27.08. do Poznania dotarł kolejny
GT8 z Düsseldorfu. Otrzyma numer 690.
Linie
A T Ciągłość prowadzenia prac remontowych poznańskiej sieci tramwajowej w sierpniu tego roku
nie była zagroŜona – zanim otwarto Grunwaldzką i
rozpoczęto remont odcinka „Poznańska” trwał rozpoczęty 18.08. remont instalacji w odcinku ulicy
Hetmańskiej. Od 01.09. w związku z ukończeniem
tych prac na stałe trasy wracają tramwaje linii 1 i 7.
Jedenastka musi jeszcze trochę na to poczekać,
ale o tym informujemy poniŜej.
A T Dzień bez remontu dniem straconym! Ledwo
co ruszył ruch tramwajowy na wyremontowanej ul.
Grunwaldzkiej, w trosce o jakość podróŜy MPK rozpoczęło 23.08. remont torowiska na ul. Roosevelta
na odcinku od wjazdu na PST do skrzyŜowania ul.
Poznańskiej i Libelta. Remont powinien zakończyć
się około 14.09. Linia 11 do 01.09. zwiedzi miasto
ciekawą trasą objazdową: z Zawad na rondo Starołęka, a dalej Zamenhofa, przez rondo Rataje, Królowej Jadwigi, most Dworcowy i Roosevelta na
most Teatralny i dalej na Ogrody. Pozostałe linie
tramwajowe, planowo kursujące po remontowanym
odcinku, pojawiają się na następujących trasach
zastępczych:
- linia 4: Starołęka – Starołęcka – Zamenhofa –
Jana Pawła II – rondo Śródka – Wyszyńskiego –
Estkowskiego – Małe Garbary – pl. Wielkopolski
– 23 Lutego – MielŜyńskiego – Fredry – Most Teatralny (Powrót: Most Teatralny – Roosevelta –
Rondo Kaponiera – Św. Marcin – Gwarna – MielŜyńskiego – 23 Lutego – .... – Starołęka);
- linia 9: Dębiec – 28 Czerwca – Górna Wilda –
Królowej Jadwigi – Strzelecka – Podgórna – Marcinkowskiego – pl. Wolności – 27 Grudnia – Fredry – Most Teatralny – Trasa PST – Os. Jana III
Sobieskiego (powrót: Os. Jana III Sobieskiego –
Trasa PST – Roosevelta – Rondo Kaponiera –
Św. Marcin – Marcinkowskiego – Podgórna –
Strzelecka – ... – Dębiec);
- linia 10: Dębiec – 28 Czerwca – Wierzbięcice –
most Dworcowy – Roosevelta – Most Teatralny
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(Powrót: Most Teatralny – Fredry – Gwarna – Św.
Marcin – Rondo Kaponiera – Roosevelta – Most
Dworcowy – ... – Dębiec).
Na pocieszenie pasaŜerów odciętych od komunikacji szynowej MPK uruchomiło dwie linie autobusowe
ZA TRAMWAJ. Marne to pocieszenie, zwłaszcza
dla mieszkańców Wierzbaka i Sołacza, przez tę
komunikację pominiętych (w przypadku poprzedniego remontu na trasie Piątkowskiej mieli oni taką
komunikację zapewnioną). Zatramwaje kursują następującymi trasami:
- linia T2: Piątkowska – Serbska – Murawa – Winogrady – Zagonowa – Słowiańska – Piątkowska
– Gen. St. Maczka – Wojska Polskiego – Witosa
– Serbska – Piątkowska;
- linia T3: Piątkowska – Serbska – Witosa – Wojska Polskiego – Gen. St. Maczka – Piątkowska –
Słowiańska – Zagonowa – Winogrady – Murawa
– Serbska – Piątkowska.
A T Jesień przyszła szybko w tym roku. Od razu
zrobiło się chłodniej, być moŜe dlatego, Ŝe rozkład
zimowy zostaje wprowadzony tradycyjnie od 01.09.
Zmarzniętym pasaŜerom powinno to jednak dodać
otuchy, gdyŜ od tego dnia obowiązywać będzie
„gęstszy” rozkład jazdy. Autobusy linii: 51, 63, 64,
68, 69, 74, 82, 85, 90, 91 i 93 kursować będą w godzinach szczytu co 12 minut (zamiast co 15).
Tramwaje linii 1, 2, 4–10 i 12–16 kursować będą w
dni robocze w godzinach od 5:00 do 18:00 co 10
minut (zamiast co 12). Aby jednak nie winić MPK za
październikowe chłody, w końcu sierpnia wyjaśniamy, Ŝe debiutujący właśnie rozkład jazdy w rzeczywistości zwie się „zasadniczym”, nie „zimowym”.
T Otwarto do uŜytku nowe torowisko na ulicy
Grunwaldzkiej. Tymczasowo, ze względów technologicznych, na wyremontowanym odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości maksymalnej tramwajów do 30 km/h. PoniewaŜ trasę otwarto na zaledwie tydzień przed powrotem do rozkładu zimowego,
na ten czas na przystankach zawisły jedynie pomarańczowe kartki, informujące w jakie dni, jakie linie
kursują i z jaką częstotliwością.
Magazyn 995
11.08. Czy jeden tramwaj moŜe mieć dwie kolizje
tego samego dnia? CóŜ, zdarza się. Ale czy mogą
one być w tym samym miejscu? Jak się okazuje,
tak. A przekonał się o tym motorowy 7/1 (helmut nr
653). W bok prowadzonego przez niego tramwaju o
godzinie 5:25 rąbnęła taksówka marki Opel Vectra.
Miało to miejsce w trakcie wjazdu na pętlę Zawady.
Skończyło się na lekkich przetarciach lakieru bimby
i zbitym migaczu oraz wgniecionym błotniku w samochodzie. Tramwaj, rzecz jasna, pozostał na linii.
O godzinie 11:10, gdy równieŜ wjeŜdŜał na Zawady,
trafił go Fiat Punto. Tym razem lekko ucierpiało
przednie prawe naroŜe. Samochód zaś stracił lewy
przedni naroŜnik oraz lewy bok. Przerwa trwała 10
minut.
13.08. Awaria zasilacza podstacji Świętojańska
spowodowała zanik napięcia w okolicach skrzyŜowania ulic Jana Pawła II i Majakowskiego. Miał on
miejsce od godziny 17:55 do 18:20, jednak jeszcze
przez dalsze 20 minut konieczne było ręczne kierowanie ruchem tramwajów.
14.08. MAN nr 1030 (63/2) jechał sobie w południe ul. Bukowską w kierunku Górczyna. Przed
skrzyŜowaniem z ul. Szamotulską drogę zajechał
mu Volkswagen Transporter, który zmierzając w tę
samą stronę, usiłował zmienić pas z lewego na
prawy. Kierowca busa, chcąc uniknąć „bomby”, zjechał do prawej strony jezdni przycierając niegroźnie
MAN-a do sygnalizacji świetlnej. Niewiele to jednak
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pomogło, gdyŜ pojazdy i tak się trzasnęły. W autobusie zbiła się przednia lewa szyba, pękł słupek i
wgniotły naroŜne blachy, ponadto przerysowany był
takŜe prawy bok. Oczywiście, zjechał niebawem do
zajezdni. Znacznie gorzej wyglądał prawy bok półcięŜarówki.
16.08. Punktualnie o godzinie 10:00 na ul. Dąbrowskiego (za Janickiego) oberwała się przekładnia w drugim wagonie 2/7 (skład 114+113) jadącej
na Dębiec. Wstawianie wagonu na pieska zajęło
Kruppowi łącznie 35 minut. Potem tramwaj zjechał
samodzielnie do zajezdni Głogowska. Do tego czasu na odcinku Ogrody – Kaponiera kursował autobus zastępczy, zaś linie 1 i 2 z Ogrodów kierowano
przez ul. Przybyszewskiego.
16.08. O godzinie 10:43 na pętli Miłostowo pantograf połamał holender nr 866 obsługujący 8/4.
Spowodowało to zwarcie i wyłączenie napięcia w
sieci trakcyjnej od ul. Mogileńskiej. O godzinie
11:07 ruch przywrócono, a tramwaj z zabezpieczonym pantografem pozostawiono do zholowania.
16.08. Wieczorem w dojeŜdŜającej od strony Kaponiery do Mostu Dworcowego tatrze nr 409 (12/1)
wystąpił brak rozruchu. Po 25 minutach na S3 zepchnął ją holender nr 873 (8/4). Przez dalsze 10
minut pracownicy Nadzoru Ruchu musieli ręcznie
kierować ruchem.
20.08. Jadący na Piątkowską holender nr 881
(9/5) połamał sobie pantograf zaraz za skrętem z ul.
Królowej Jadwigi w Strzelecką. Spowodowało to
wstrzymanie ruchu na całym skrzyŜowaniu w godzinach 10:10–10:32. Po doraźnej naprawie tramwaj na Gajową zepchnęła 13/6 (skład 252+251).
20.08. W godzinach 12:49–13:05 stały tramwaje
na ul. Krzywoustego za tatrą nr 405, która obsługując linię 12, wybierała się na Starołękę. Z brakiem
rozruchu nie udało się uporać na miejscu, więc w
ramiona mechaników z S3 musiała ją zepchnąć 6/5
(228+227). W korku utknęło 5 tramwajów. Ruchem
musiano kierować jeszcze przez dalszy kwadrans.
20.08. Przeszło 15 minut po południu były zablokowane tramwaje na placu Wolności, gdyŜ jakiś inteligentny inaczej kierowca zaparkował swego Citroena Xsarę częściowo na torach tramwajowych.
22.08. 15 minut przed godziną 9 kanciak piątka
(jadący jako 4/3 na Starołękę) upolował sobie na
drugie śniadanie Opla Omegę, który skręcał w lewo
z ul. Pułaskiego w Przepadek. Z przetartym prawym
przednim naroŜem po kwadransie zjechał na Gajową, by potem powrócić na linię. Wspomnijmy tylko,
Ŝe lewa tylna część samochodu ucierpiała o wiele
bardziej.
23.08. Wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują,
Ŝe o godzinie 7:45 swój Ŝywot zakończyła stodwójka nr 34. Gdy jako 4/6 ruszała z przystanku Rondo
Kaponiera zlokalizowanego w ul. Św. Marcin, strzasnęła się z zawracającym zaraz za wysepką cięŜarowym MAN-em. Na skutek kolizji doznała znacznego wgniecenia prawego naroŜa. CięŜarówka natomiast miała wgniecioną skrzynię ładunkową po
lewej stronie. Po 8-minutowym wstrzymaniu samodzielnie udała się w swą ostatnią podróŜ do zajezdni Forteczna.
24.08. Za kwadrans ósma dwuskład 314+315
(4/2) podjeŜdŜając na przystanek na rondzie Starołęka najechał owczarka niemieckiego. Nieroztropna
właścicielka zabrała zwierzaka, który doznał uraz
tylnych kończyn, do lecznicy. Obyło się bez
wstrzymania.
24.08. Na przystanku Rondo Kaponiera (w kierunku os. Sobieskiego) „zdechła” tatra nr 406
(12/6). Zabrakło w niej wysokiego napięcia. Pogo-
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towie techniczne dokonało pobieŜnej naprawy. Następnie 14/1 (skład 192+191) zepchnęła vozidlo na
pętlę Sobieskiego, gdzie poczekała na forteczański
holownik. Wstrzymanie trwało niecałe pół godziny.
Rozmaitości
A Linie autobusowe obsługiwane planowo taborem niskopodłogowym, np. 64, 68, 83, wzbogaciły
się o informację na waŜnych od 01.09. przystankowych rozkładach jazdy, która brzmi: „Linia obsługiwana taborem niskopodłogowym z wyjątkiem sytuacji awaryjnych”. W kolejnym numerze „Przystanku”
odpowiemy na nurtujące zapewne niektórych Czytelników pytanie, czy planowe podmiany na tabor
wysokopodłogowy naleŜą do „sytuacji awaryjnych”?
Tak czy owak, gratulujemy inicjatywy i Ŝyczymy
99% taboru z niską podłogą.
Adam Białas, Tomasz GieŜyński,
Adam Konieczka, Maciej Rudzki

Skierniewice
Linie
A Sprostowanie. Znaleźliśmy aŜ trzy powaŜne
błędy, w tym dwa w poprzednim numerze „Przystanku”, prawdopodobnie spowodowane „sezonem
ogórkowym”. W numerze 41. brak jednej literki w informacji o zmianie trasy linii 8, w związku z budową
kanalizacji na ul. Nowobielańskiej, wypaczył sens
notatki. NiŜej przedstawiamy poprawny przebieg tej
linii. Na czas trwania wakacji szkolnych autobusy tej
linii zamiast jechać prosto ul. Nowobielańską, zawracając pod szkołą, następnie wracając ul. Nowobielańską i dalej skręcając w ul. Armii Krajowej,
bezpośrednio mkną z ul. Nowobielańskiej w Armii
Krajowej w obu kierunkach. Błędna okazała się
równieŜ informacja, Ŝe tylko w związku z budową
ronda u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Szarych Szeregów oraz czasową zmianą trasy autobusów, na linię
6 wypuszczono autobusy wielkopojemne. Sporadycznie moŜna je spotkać równieŜ teraz, choć w
większości linia obsługiwana jest przez małe busiki.
Informacja na temat historii zmian przebiegu linii 6,
którą opisaliśmy w numerze 35., okazała się nieścisła. Autobusy linii 6 z kursów wariantowych do pętli
Podleśna faktycznie wycofano wcześniej – przy
okazji cząstkowej zmiany rozkładów linii 1 i 6 dnia
01.09.2002 r. Wraz z całościową zmianą rozkładów
25.11.2002 r. dokonano jedynie korekty godzin odjazdów. Za nieścisłości i błędy przepraszamy.
A Uzupełniając wiadomość z poprzedniego numeru na temat zamknięcia ruchu kołowego na ul.
Kozietulskiego: całkowitemu zawieszeniu uległ
przystanek MZK Kozietulskiego. Nie znaleźliśmy na
nim Ŝadnej informacji o zmianie trasy, bo albo ktoś
ją zerwał, albo sama odleciała, albo po prostu jej
nie było. Bardzo moŜliwa jest ta ostatnia opcja, dlatego Ŝe MZK nie umieścił nazwy tego przystanku w
rozkładach zamieszczanych w gazetach lokalnych.
Rozmaitości
! Na rynku ukazała się nowa mapa Skierniewic
wydawnictwa Azymut (2003 r.). Poświęcamy jej notatkę, gdyŜ nieczęsto ukazują się mapy Skierniewic
zaznaczające linie autobusowe. Pozostawiając jednak jakość mapy i treść informacyjno-turystyczną z
boku, skupimy się na liniach autobusowych. Podstawowym błędem tej mapy jest to, Ŝe nie wszystkie
przystanki MZK zostały naniesione. Mapa zawiera
równieŜ stare przebiegi tras autobusów z roku
2002, więc nie zaznacza, Ŝe linie 3 i 10 jadą przez
ul. Dworcową. Błędy moŜna równieŜ znaleźć w
przebiegu linii 1 i 5 na Halinowie w kierunku Dąbrowic. Autorzy pominęli równieŜ fakt, Ŝe od roku
2001 linia 3 nie dociera do Bełchowa, bowiem linię
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skrócono do Sierakowic Prawych. Błędnie zaznaczono równieŜ przebieg linii 6 – z mapy wynika, Ŝe
linia jedzie i ul. Szarych Szeregów i ul. Widok (we
wrześniu 2002 r. wycofano autobusy tej linii z ul.
Widok). Jako podstawową trasę linii przyjęto Armii
Krajowej – Miedniewice, mimo Ŝe od niepamiętnych
czasów linia ta kończy bieg przy Amandzie, a tylko
niektóre kursy jadą dalej do Miedniewc bądź do ul.
Podleśnej. Najwięcej błędów zawiera przebieg linii
8 na os. Widok – zaznaczono, Ŝe linia kursuje po
trasie: Nowobielańska pętla – Nowobielańska – Widok – Wiadukt, podczas gdy od likwidacji linii 2 autobusy linii 8 jeŜdŜą po trasie: Przemysłowa pętla –
Przemysłowa – Czerwona – Widok – Nowobielańska – Nowobielańska (szkoła) – Armii Krajowej –
Wyszyńskiego – Wiadukt. Nie zaznaczono równieŜ,
Ŝe większość kursów linii 8 kończy trasę przy pętli
Makowska, a tylko część jedzie do Makowa.
Witold Urbanowicz

Szczecin
Tabor
A SPPK, przeczuwając rychły przyjazd nowych
autobusów, zaczęło robić dla nich miejsce – jako
pierwszą rozpoczęto egzekucję Jelcza M11-638.
T Stan zdewastowanych siedzeń w wagonach
GT6 zmusił MZK do ogłoszenia przetargu na ich
wymianę. Wybrano wariant zastosowany sześć lat
temu w kilku wagonach – na istniejących stelaŜach
montuje się oparcia z laminatu, natomiast siedziska
są usuwane i zastępowane laminatowymi. Prace
mają zostać wykonane w 2 wagonach z zajezdni
Niemierzyn i 4 z zajezdni Golęcin. Na razie „plastiki”
zamontowano w wagonie 512.
Linie
! Od 14.08. od godziny 11 do 16.08. do godziny
18 z powodu imprezy na Wałach Chrobrego typowymi objazdami kursowały linie 6 i 506.
Rozmaitości
T 14.08. w trakcie przebudowy ul. Malczewskiego
(pomiędzy al. Wyzwolenia a ul. Matejki) odsłonięto
kilkunastometrowy fragment nieczynnych od 30 lat
torów oraz brukowej nawierzchni. W ten sam dzień
wykopalisko, niestety, zostało usunięte.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
autobusy
2052 Samsung barwy zakł. 2091 Samsung barwy zakł. 2095 AscoRutiCal barwy zakł. tramwaje
628 Bartek
barwy zakł. Jacek Kalicki, Magdalena Murawska,
Olaf Skrzymowski, Piotr Witwicki

Wałbrzych
Tabor
A MPK Wałbrzych testuje. Mieszkańcy Wałbrzycha ostatnio mają okazje zobaczyć, a nawet przejechać się, wieloma autobusami, których wcześniej
nie widzieli. Dzieje się tak za sprawą Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, w którym szykują się nowe zakupy. Na razie przewoźnik jest w
fazie testów róŜnych modeli. Wałbrzych odwiedziły
dotychczas: Jelcz M125M z PKS-u Rybnik o numerze rejestracyjnym SR22972 oraz Solaris U10 302 z
MPK Legnica. Aktualnie trwają testy MAN-a NL223
PZ17893 (obecny manowski tester) i Solbusa 9,5B
C45953. W kolejce ustawiają się jeszcze Volvo z
modelem 7000 i Scania z 94UB. Jak nasze wie-

wiórki donoszą, największe szanse na wygraną ma
ostatnia marka, ale nie uprzedzajmy faktów. Miejmy
tylko nadzieję, Ŝe będzie to bardziej udany zakup,
niŜ ostatnia partia minibusów ze Słupska, której to
marki litościwie nie będziemy wypominać.
Tomasz Szymek

Warszawa
Tabor
A 16.08. chełmski jelcz nr 4399 został wynajęty
do woŜenia gości weselnych spod Urzędu Dzielnicy
Targówek.
A Ostatnimi czasy cztery MAN-y NG313 przejechały się do macierzystej fabryki w Tarnowie Podgórnym koło Poznania. Padło na autobusy o numerach 3002, 3301, 3308 i 3703 rodem z Ostrobramskiej, Stalowej i Woronicza. Tymczasem na placu
fabryki czeka juŜ kolejna partia 5 nowiutkich wozów
NL223 dla ITS-u.
A Solaris Urbino 10 firmy Mobilis, oznaczony numerem taborowym A-324, został oddelegowany do
obsługi bezpłatnej wolskiej linii do centrum handlowego Reduta. Na Ŝółto-czerwone barwy zostały naklejone stosowne reklamy (w kolorze białym) hipermarketu Carrefour. Numer taborowy pozostał
jedynie we wnętrzu autobusu, a miejsce kasowników zajmują dobrze wszystkim znane „drewienka”.
Trudno dociec, czy spółka zamierza pozostawić ten
autobus na stałe na tej linii – planowana ilość posiadanych solarisów (51) z pewnością bowiem nie
wystarczy do obsługi linii ZTM przy zachowaniu odpowiednich rezerw. NaleŜałoby raczej zasugerować
przewoźnikowi montaŜ kasowników i numerów taborowych w MAN-ach SL223, by zapewnić moŜliwość skierowania przyzwoitej rezerwy. Choć z drugiej strony, nie są to autobusy niskopodłogowe,
więc na liniach ZTM-u raczej by jeździć nie mogły.
Zresztą Mobilis miał w planach zakup 4 uŜywanych
autobusów 12-metrowych, które miałyby słuŜyć
właśnie jako rezerwa.
A Dnia 16.08. na zastępczej linii 204 spotkały się
dwa ikarusy pozostawione dzięki KMKM-owi w historycznych malowaniach. Na dwóch kolejnych
brygadach tej linii pojawiły się przeguby o numerach 2092 (brygada 8) oraz 5254 (brygada 1).
Prawdopodobnie było to pierwsze takie spotkanie w
historii. Trzeba dodać, Ŝe Ikarusem-automatem (nr
5254) powoził sam prezes KMKM-u.
A Mamy kolejne kasacje eks-inflanckich wozów.
Tym razem T-10 Ostrobramska podziękowała za
współpracę trzem solówkom o numerach 10, 80 i
89. Dodatkowo informujemy, Ŝe wóz nr 2882 (takŜe
były T-5) nie zostanie jednak skasowany. Nasza informacja z poprzedniego numeru była przedwczesna.
A Kilka numerów temu pisaliśmy, Ŝe Mobilis szukał pań do kierowania autobusami. No i mamy juŜ
pierwsze efekty – w dniu 12.08. pierwszych osiem
kandydatek wyjechało na jazdy próbne.
A Ostatnimi czasy woroniczański MAN NG313 nr
3704 dorobił się listew (normalnie w tego typu taborze nie montuje się ich). Przypominają one nieco te
z ikarusów serii 57. Po więcej ciekawostek odsyłamy do „Przegubowca”.
T W dniu 13.08., na zmianie B, na pierwszej
brygadzie linii 23 zagościł Ŝoliborski skład 13N
781’’+409.
T W dniu 11.08. na rondzie śołnierzy Zgrupowania AK „Radosław” doszło do wykolejenia na zwrotnicy wagonu 13N-291 (drugiego ze składu
473+291). Niestety, w wyniku tego zdarzenia doszło w nim do bardzo powaŜnego uszkodzenia czo-

pu skrętu tylnego wózka – praktycznie został on
ścięty. Tak więc wagon ten jest prawdopodobnie
pierwszym kandydatem do kasacji, które mogą niebawem nastąpić. Szerzej o tym wypadku piszemy w
notatce w dziale „Magazyn 995”.
T Ostatnimi czasy przystankowi szpiedzy odkryli,
Ŝe... u-booty nie potrafią zamykać drzwi na przystanku Grzybowska w stronę Kercelaka! Krzywizna
łuku powoduje, Ŝe drzwi się nie zamykają i motorowi muszą „podciągać” na jeździe manewrowej trochę do przodu i mieć nadzieję, Ŝe drzwi w końcu
zaskoczą. Podobnie jest na przystanku Królewska
w stronę Centrum. Tak więc mamy kolejny przykład
wspaniałości nowoczesnego produktu by Konstal.
T śoliborskie wagony 13N 592+561 mają nadal
(tzn. po remoncie) siedzenia wandaloodporne.
Wkrótce napiszemy, czy takowe zachował teŜ skład
13N 833+819, posiadający je przed remontem.
T Jeszcze odnośnie likwidowanych poręczy pionowych przy siedziskach w stopiątkach: wolski
skład 1012+1009 ich nie posiada.
T Informujemy, Ŝe Ŝoliborski skład 13N 680+736
wyjechał pierwszy raz na miasto juŜ 31.07. Niestety, zdąŜyły mu się juŜ przydarzyć dwie kradzieŜe
aluminiowych poręczy z wagonu 736.
T A propos kradzieŜy: „poręczyciel” jakoś ostatnio mniej działa (czyŜby wakacje?). Natomiast niedawno doszło do innej – dość komicznej – kradzieŜy: ktoś rąbnął bowiem aluminiowy stopień z IV
drzwi w mokotowskim wagonie 105Nb/e-1389’’. Jak
widać, Polak potrafi...
T 20.08. Ŝoliborska bulwa nr 2128 dostała na R-4
połówkowy pantograf OTK-2 z dolnym ramieniem o
prostokątnym przekroju.
T Za to w dniu 22.08. na R-1 Wola skończyli klepać tyrystora nr 2016 i połączyli go z kolegą 2017.
Natomiast wagony 105Na-1026 i 1081 (notabene
nie dostały one po remoncie wyjść bezpieczeństwa)
były juŜ podczepione do swoich 1028 i 2005. Wozy
105N2k-2036 i 2037 stały nadal zderzone na jednym z zajezdniowych kanałów – wagon 2036 wciąŜ
miał niewymieniony, połamany pantograf.
T Z remontu w dniu 25.08. wyjechały mokotowskie 105Na-1184 i 1185 – nie mają one ani wyjść
bezpieczeństwa, ani „gołębników”. Posiadają natomiast pionowe poręcze przy siedziskach oraz zaspawane pokrywy nad drzwiami i pantografy na linki.
Linie
A Z powodu budowy ronda w ciągu ul. Mehoffera
od 05.08. od godziny 23 (linie 126 i 133) oraz od
nocy 05/06.08. (linie 609 i 613) do odwołania
(prawdopodobny okres trwania prac – 3 tygodnie)
zostały wycofane z ul. Mehoffera na odcinku od ul.
Modlińskiej do ul. Majolikowej i skierowane na objazdy linie:
- 126 od skrzyŜowania Mehoffera/Majolikowa ulicami: Majolikową – Pomorską – Milenijną – Światowida – Modlińską i dalej bez zmian;
- 133 od skrzyŜowania Mehoffera/Modlińska bezpośrednio ulicą Modlińską (z pominięciem Tarchomina) i dalej własną trasą do krańca śerań
FSO;
- 609 od skrzyŜowania Mehoffera/Majolikowa ulicami: Majolikową – Pomorską – Milenijną – Światowida – Modlińską i dalej stałą trasą;
- 613 – od skrzyŜowania Mehoffera/Majolikowa ulicami: Majolikową – Pomorską – Milenijną – Światowida – Modlińską – Klasyków – Bohaterów –
Ołówkową – Parowozową – Polnych Kwiatów –
Mehoffera (bez podjazdu do pętli Choszczówka)
– Modlińską – Światowida – Milenijną – Pomor-
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ską – Majolikową – Mehoffera i dalej bez zmian
do krańca Dw. Centralny.
A W związku z naprawą nawierzchni ul. Czerniakowskiej (na odcinku od ul. Chełmskiej do ul. Bartyckiej) i zamknięciem skrętu w lewo z ul. Czerniakowskiej w Gagarina w nocy 08/09. i 09/10.08. autobusy linii 611, jadące w kierunku Dw. Centralnego
i dalej do pętli Paluch, jeździły od skrzyŜowania
Chełmska/Sobieskiego/Belwederska
ulicami:
Chełmską – zawrotka przy zajezdni autobusowej
Chełmska – Chełmską – Siedlecką – Gagarina i dalej własną trasą. Trasa w kierunku przeciwnym nie
zmieniła się.
A Rozpoczęcie przebudowy wodociągu na ul.
Szwedzkiej spowodowało konieczność wprowadzenia jednego kierunku ruchu na wspomnianej ulicy
(na odcinku od ul. Stalowej do ul. Strzeleckiej) – tylko w stronę ul. 11 Listopada na okres od 12.08. od
około godziny 21:00 do odwołania (na około 11
dni). Autobusy linii: 135, 162, 416 i 602 poruszały
się zmienionymi trasami:
- linie 135, 162 i 416 – odpowiednio w kierunku pętli Olszynka, EC Siekierki i Ursynów Płd. – od
skrzyŜowania Szwedzka/Strzelecka ulicami:
Strzelecką – Środkową – Wileńską – Szwedzką i
dalej własnymi trasami;
- linia 602 w stronę pętli Dw. Centralny od skrzyŜowania Szwedzka/Strzelecka ulicami: Strzelecką
– Środkową – Stalową – InŜynierską i dalej bez
zmian.
Trasy ww. linii w kierunku przeciwnym nie uległy
zmianie.
A Z powodu robót drogowych, polegających na
przyłączeniu tuneli w rejonie mostu Świętokrzyskiego do istniejącego układu drogowego, od 14.08. od
około godziny 19:00 do odwołania zamknięty został
przejazd ulicą WybrzeŜe Kościuszkowskie (na odcinku od ul. Karowej do zjazdu z mostu Poniatowskiego) w relacji północ-południe. W związku z tym
autobusy linii 185 i 362, jadące w kierunku pętli Natolin Płn. i EC Siekierki, skierowano od skrzyŜowania WybrzeŜe Kościuszkowskie/Karowa ulicami:
Karową – Dobrą – Solec – Ludną – Wioślarską i dalej bez zmian. Trasy ww. linii w kierunku przeciwnym nie zmieniły się.
A Z uwagi na ostatni etap prac na rondzie Zesłańców Syberyjskich w okresie od 14.08. od godziny 22 do 18.08. do godziny 4:30 wspomniane
rondo zostało całkowicie zamknięte dla ruchu.
Spowodowało to zmiany w kursowaniu wielu linii
autobusowych. I tak:
- linia 127 w kierunku krańca Nowe Włochy od
skrzyŜowania Aleje Jerozolimskie/Szczęśliwicka
jeździła ulicami: Szczęśliwicką – zawrotka na pętli
Szczęśliwice – Drawską – Śmigłowca – Alejami
Jerozolimskimi i dalej stałą trasą;
- linia 127 w kierunku krańca Bródno-Podgrodzie
od skrzyŜowania Aleje Jerozolimskie/Śmigłowca
kursowała ulicami: Śmigłowca – Drawską –
Szczęśliwicką – Kopińską – Grójecką – Alejami
Jerozolimskimi i dalej bez zmian;
- linia 130 w stronę pętli Centrum Handlowe Reduta od skrzyŜowania Aleje
Jerozolimskie/Szczęśliwicka jeździła ulicami: Szczęśliwicką
– zawrotka na pętli Szczęśliwice – Drawską –
Śmigłowca – Mszczonowską – Opaczewską –
Alejami Jerozolimskimi – postój na przystanku
tymczasowym Centrum Handlowe Reduta 51 (w
Alejach Jerozolimskich, między ul. Opaczewską a
ul. Mszczonowską);
- linia 130 w kierunku Powsina od tymczasowego
przystanku końcowego Centrum Handlowe Redu-
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ta 51 w Alejach Jerozolimskich kursowała ulicami:
Alejami Jerozolimskimi – Śmigłowca – Drawską –
Szczęśliwicką – Kopińską – Grójecką – Alejami
Jerozolimskimi i dalej własną trasą;
linia 136 tylko w kierunku Ursynowa Płd. kursowała z pętli Dw. Zachodni – zawrotka na wysokości ekspedycji MZA i dalej jezdnią wzdłuŜ przystanków Dw. Zachodni 03 i 04, a następnie pod
prąd jezdnią wjazdową na pętlę – przejazdem
przez pas dzielący jezdnie Alej Jerozolimskich –
Alejami Jerozolimskimi – Grzymały-Sokołowskiego – Szczęśliwicką – Bitwy Warszawskiej 1920 r.
i dalej własną trasą;
linia 154 w kierunku krańca Os. Górczewska od
skrzyŜowania Bitwy Warszawskiej 1920 r./Szczęśliwicka poruszała się ulicami: Szczęśliwicką –
Kopińską – Grójecką – pl. Narutowicza – Grójecką – pl. Zawiszy – Towarową – rondem Daszyńskiego – Prostą – Kasprzaka – Ordona i dalej bez
zmian;
linia 154 w stronę pętli MDL Cargo od skrzyŜowania al. Prymasa Tysiąclecia/Kasprzaka kursowała ulicami: Kasprzaka – Prostą – rondem Daszyńskiego – Towarową – pl. Zawiszy – Grójecką
– pl. Narutowicza – Grójecką – Kopińską –
Szczęśliwicką – Bitwy Warszawskiej 1920 r. i dalej stałą trasą;
linia 167 w obu kierunkach od skrzyŜowania Wawelska/Grójecka jeździła ulicami: Grójecką – pl.
Narutowicza – Grójecką – pl. Zawiszy – Towarową – rondem Daszyńskiego – Prostą – Kasprzaka – aleją Prymasa Tysiąclecia – Wolską i dalej
bez zmian;
linia 172 tylko w kierunku Sadyby jeździła z pętli
Dw. Zachodni – zawrotka na wysokości ekspedycji MZA i dalej jezdnią wzdłuŜ przystanków Dw.
Zachodni 03 i 04, a następnie pod prąd jezdnią
wjazdową na pętlę – przejazdem przez pas dzielący jezdnie Alej Jerozolimskich – Alejami Jerozolimskimi – Grzymały-Sokołowskiego i dalej własną trasą;
linia 184 od strony Huty została skrócona do
przystanku Prądzyńskiego 01 przy alei Prymasa
Tysiąclecia, następnie zawrotka tymczasowym
przejazdem dzielącym obie jezdnie alei Prymasa
Tysiąclecia (na wysokości ul. Armatniej) i powrót
stałą trasą do Huty;
linia 186 w kierunku Tarchomina od skrzyŜowania
Bitwy Warszawskiej 1920 r./Szczęśliwicka poruszała się ulicami: Szczęśliwicką – Kopińską –
Grójecką – pl. Narutowicza – Grójecką – pl. Zawiszy – Towarową – rondem Daszyńskiego –
Prostą – Kasprzaka – aleją Prymasa Tysiąclecia i
dalej bez zmian;
linia 186 w kierunku pętli Metro Wilanowska od
skrzyŜowania al. Prymasa Tysiąclecia/Kasprzaka
kursowała ulicami: Kasprzaka – Prostą – rondo
Daszyńskiego – Towarową – pl. Zawiszy – Grójecką – pl. Narutowicza – Grójecką – Kopińską –
Szczęśliwicką – Bitwy Warszawskiej 1920 r. i dalej stałą trasą;
linie 187 i 517 w stronę pętli Ursus-Niedźwiadek
od skrzyŜowania Grzymały-Sokołowskiego/
Szczęśliwicka jeździły ulicami: Szczęśliwicką –
zawrotka na pętli Szczęśliwice – Drawską – Śmigłowca – Alejami Jerozolimskimi i dalej bez
zmian;
linie 187 i 517 w stronę krańców Stegny i Targówek od skrzyŜowania Aleje Jerozolimskie/
Śmigłowca poruszały się ulicami: Śmigłowca –
Drawską – Szczęśliwicką – Kopińską i dalej własnymi trasami;
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- linia 191 w kierunku pętli Ursus-Niedźwiadek od
skrzyŜowania Bitwy Warszawskiej 1920 r./Szczęśliwicka kursowała ulicami: Szczęśliwicką – zawrotka na pętli Szczęśliwice – Drawską – Śmigłowca – Alejami Jerozolimskimi i dalej stałą trasą;
- linia 191 w kierunku pl. Narutowicza od skrzyŜowania Aleje Jerozolimskie/Śmigłowca poruszała
się ulicami: Śmigłowca – Drawską – Szczęśliwicką – Bitwy Warszawskiej 1920 r. i dalej bez
zmian;
- linia 508 w stronę Dw. Zachodniego od skrzyŜowania Aleje Jerozolimskie/Szczęśliwicka jeździła
ulicami: Szczęśliwicką – Grzymały-Sokołowskiego – Alejami Jerozolimskimi – do pętli Dw. Zachodni, skąd powrót następował przez zawrotkę
na wysokości ekspedycji MZA i dalej jezdnią
wzdłuŜ przystanków Dw. Zachodni 03 i 04, a następnie pod prąd jezdnią wjazdową na pętlę –
przejazdem przez pas dzielący jezdnie Alej Jerozolimskich – Alejami Jerozolimskimi i dalej własną trasą do Nowodworów;
- linia 523 w obu kierunkach od pl. Zawiszy kursowała ulicami: Towarową – rondem Daszyńskiego
– Prostą – Kasprzaka – aleją Prymasa Tysiąclecia – Górczewską i dalej stałą trasą;
- linia 605 w kierunku krańca Ursus-Niedźwiadek
jeździła z Dw. Zachodniego – zawrotka na wysokości ekspedycji MZA i dalej jezdnią wzdłuŜ przystanków Dw. Zachodni 03 i 04, a następnie pod
prąd jezdnią wjazdową na pętlę – przejazdem
przez pas dzielący jezdnie Alej Jerozolimskich –
Alejami Jerozolimskimi – Grzymały-Sokołowskiego – Szczęśliwicką – Bitwy Warszawskiej 1920 r.
– Grójecką i dalej własną trasą;
- linia 605 w kierunku pętli Rembertów-AON od
skrzyŜowania Bitwy Warszawskiej 1920 r./Szczęśliwicka kursowała ulicami: Szczęśliwicką –
Grzymały-Sokołowskiego i dalej bez zmian;
- linia 717 w stronę Dw. Zachodniego od skrzyŜowania Aleje Jerozolimskie/Śmigłowca jeździła ulicami: Śmigłowca – Drawską – Szczęśliwicką –
Grzymały-Sokołowskiego i dalej stałą trasą;
- linia 717 w kierunku Piastowa jeździła z pętli Dw.
Zachodni – zawrotka na wysokości ekspedycji
MZA i dalej jezdnią wzdłuŜ przystanków Dw. Zachodni 03 i 04, a następnie pod prąd jezdnią
wjazdową na pętlę – przejazdem przez pas dzielący jezdnie Alej Jerozolimskich – Alejami Jerozolimskimi – Grzymały-Sokołowskiego – Szczęśliwicką – zawrotka na pętli Szczęśliwice – Drawską
– Śmigłowca – Alejami Jerozolimskimi i dalej własną trasą.
W czasie obowiązywania ww. tras objazdowych, ze
względu na progi zwalniające na ul. Drawskiej, linie:
127, 130, 187, 191, 517 i 717 były obsługiwane wyłącznie autobusami wysokopodłogowymi. A raczej
miały być obsługiwane, bo na 1/717 pojawił się na
jedno kółko (potem został podmieniony) solaris U15
nr 8516.
A W związku z obchodami Święta Wojska Polskiego w dniu 15.08. w godzinach około 10:00–
11:30 były zamknięte dla ruchu ul. Belwederska, ul.
Bagatela oraz Aleje Ujazdowskie między ul. Bagatela a pl. Na RozdroŜu. W tym czasie autobusy linii:
100, 116, 119, 180, 195, 503 i 513 jeździły zmienionymi trasami:
- linia 100 w kierunku Agrykoli od pl. Unii Lubelskiej: al. Szucha – Alejami Ujazdowskimi i dalej
bez zmian;
- linie 116, 119, 180, 195, 503 i 513 w stronę Centrum od skrzyŜowania Belwederska/Spacero-
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wa/Gagarina ulicami: Spacerową – Goworka –
Puławską – pl. Unii Lubelskiej – aleją Szucha –
Alejami Ujazdowskimi i dalej stałymi trasami;
- linie 116, 119, 180, 195, 503 i 513 w stronę ul.
Belwederskiej od skrzyŜowania Aleje Ujazdowskie/Piękna ulicami: Piękną – pl. Konstytucji –
Waryńskiego – rondem Jazdy Polskiej – Waryńskiego – Goworka – Spacerową i dalej własnymi
trasami.
A Tego samego dnia w godzinach 11–13 były
nieprzejezdne ul. Królewska (na odcinku między ul.
Krakowskie Przedmieście a ul. Marszałkowską)
oraz ul. Moliera (na odcinku między ul. Królewską a
ul. Trębacką). W związku z tym autobusy linii: 100,
106, 111 i 160 zostały skierowane na trasy objazdowe:
- linia 100 w kierunku Agrykoli od pl. Bankowego
ulicami: Marszałkowską – Królewską – pl. Grzybowskim i dalej stałą trasą (powrót stałą trasą);
- linia 106 od skrzyŜowania Królewska/Marszałkowska ulicami: Marszałkowską – Świętokrzyską
– Emilii Plater do pętli Emilii Plater (postój na
przystanku końcowym linii 504);
- linia 111 od pl. Bankowego ulicami: Senatorską –
Miodową – Krakowskim Przedmieściem i dalej
stała trasą (w obu kierunkach);
- linia 160 od skrzyŜowania Królewska/Marszałkowska ulicami: Marszałkowską – pl. Bankowym
– aleją „Solidarności” i dalej bez zmian (w obu
kierunkach).
A W dniu 15.08. z uwagi na wprowadzone objazdy piętrus marki MAN SD202 wyjechał do obsługi
linii 100 dopiero o godzinie 13:50.
A Z uwagi na wstrzymanie ruchu tramwajów na
ul. Słomińskiego, w okresie 18–26.08. uruchomiony
został dodatkowy przystanek Baseny Inflancka dla
linii 103 (Huta – Dw. Wschodni), której trasa przebiega właśnie wspomnianą ulicą.
A Wymiana magistrali ciepłowniczej pod ulicami
Augustówka, Statkowskiego i Gołkowską była powodem zamknięcia od 18.08. do odwołania (planowany termin zakończenia prac – koniec września)
ul. Gołkowskiej (od ul. św. Bonifacego do ul. Statkowskiego) oraz całej ul. Statkowskiego. W tej sytuacji autobusy linii 159 i 162 zostały skierowane w
obu kierunkach od skrzyŜowania Gołkowska/św.
Bonifacego na poniŜsze trasy objazdowe:
- linia 159 – ulicą św. Bonifacego do pętli Stegny;
- linia 162 – ulicami: św. Bonifacego – Powsińską –
Wiertniczą – Augustówka do pętli EC Siekierki.
Dla autobusów ww. linii na czas trwania objazdu
wprowadzono specjalne rozkłady jazdy.
A Próbne obciąŜenie nowo wybudowanych wiaduktów nad rondem Zesłańców Syberyjskich było
przyczyną zamknięcia nocami 18/19., 19/20., 20/21.
i 21/22.08. w godzinach około 0:30–4:30 dla ruchu
zachodniej jezdni wspomnianego ronda w relacji:
aleja Prymasa Tysiąclecia – Bitwy Warszawskiej
1920 r. Autobusy linii 605 w kierunku krańca UrsusNiedźwiadek były kierowane od Dw. Zachodniego
zmienioną trasą: Alejami Jerozolimskimi – na rondzie Zesłańców Syberyjskich prosto Alejami Jerozolimskimi – Opaczewską – Mszczonowską – Bitwy
Warszawskiej 1920 r. i dalej stałą trasą. Trasa w
kierunku przeciwnym pozostała bez zmian.
A Z powodu zapadnięcia się jezdni na ul. Wioślarskiej w rejonie zjazdu z mostu Poniatowskiego
od dnia 19.08. do odwołania autobusy linii 509 kursowały w obu kierunkach od mostu Poniatowskiego: wiaduktem mostu Poniatowskiego – Alejami Jerozolimskimi – rondem de Gaulle’a – Nowym Światem do pl. Trzech KrzyŜy i dalej stałą trasą.

A Rozszerzenie zakresu prac na skrzyŜowaniu
Stalowa/Szwedzka spowodowało, Ŝe od dnia 20.08.
od godziny 21 przez około 3 dni autobusy linii 156
jeździły zmienioną trasą. W kierunku pętli Huta od
skrzyŜowania Stalowa/Szwedzka ulicami: Stalową –
Środkową – Wileńską – Szwedzką i dalej bez
zmian, a w kierunku krańca Zajezdnia Stalowa – od
skrzyŜowania Szwedzka/Wileńska ulicami: Wileńską – Czynszową – Stalową.
A T Z uwagi na roboty torowe w rejonie pl. Starynkiewicza od dnia 09.08. od godziny 0 do dnia
18.08. do godziny 4 był wyłączony ruch tramwajowy
na ciągu ulic: Aleje Jerozolimskie – rondo Dmowskiego – Aleje Jerozolimskie – rondo de Gaulle’a –
Aleje Jerozolimskie – wiadukt mostu Poniatowskiego – most Poniatowskiego – aleja Poniatowskiego
(na odcinku od pl. Zawiszy do ronda Waszyngtona).
W tym czasie tramwaje linii: 8, 9, 12, 25 i T kursowały w obu kierunkach zmienionymi trasami:
- linia 8 od ul. Wolskiej ulicami: Wolską – aleją „Solidarności” – Okopową – Towarową – rondem
Daszyńskiego – Towarową – pl. Zawiszy – Grójecką do pętli Pl. Narutowicza;
- linia 9 od pl. Zawiszy ulicami: Towarową – rondem Daszyńskiego – Towarową – Okopową –
aleją „Solidarności” – mostem Śląsko-Dąbrowskim – aleją „Solidarności” – Targową – aleją Zieleniecką do ronda Waszyngtona i dalej bez zmian
na Gocławek;
- linia 12 od pl. Zawiszy ulicami: Grójecką – pl. Narutowicza – Grójecką – aleją Krakowską do krańca Okęcie;
- linia 25 od alei Zielenieckiej – rondem Waszyngtona – Waszyngtona do pętli Wiatraczna;
- linia T (trasa jednokierunkowa): Dw. Wschodni
(Kijowska) – Kijowska – Targowa – aleja „Solidarności” – most Śląsko-Dąbrowski – aleja „Solidarności” – Okopowa – rondo śołnierzy Zgrupowania AK „Radosław” – Słomińskiego – most
Gdański – Starzyńskiego – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – Kijowska i Dw. Wschodni (Kijowska).
Ponadto zawieszono kursowanie trzech linii tramwajowych: 7 (Kawęczyńska-Bazylika – Okęcie), 22
(Huta – Wiatraczna) i 24 (Gocławek – Koło). Znaczące zmiany w przebiegu poszczególnych linii był
powodem daleko idących zmian w częstotliwości
kursowania oraz obsługi brygad. I tak: linię 8 obsługiwały zajezdnie Wola i Mokotów, wysyłając odpowiednio cztery brygady całodzienne i jedną szczytową w dzień powszedni oraz trzy w sobotę i święto; na linii 9 pojawiło się aŜ 20 brygad całodziennych i 11 szczytowych w dzień powszedni oraz 18
w dzień świąteczny (wszystkie były z R-1 i R-2); na
linii 12 moŜna było obserwować 12 brygad całodziennych w dzień powszedni i 8 w dzień świąteczny (wszystkie brygady poza dwoma, które wystawiła zajezdnia śoliborz, pochodziły z Woli); linię 25
obsługiwało odpowiednio 10 brygad całodziennych i
dwie szczytowe w dzień powszedni oraz 6 w dzień
świąteczny (wszystkie z zakładu Praga). Ponadto z
powodu zawieszenia linii 22 ze zwiększoną częstotliwością aŜ do 5 minut w dzień powszedni oraz 10
minut w sobotę i święto kursowała linia 29. Jej obsługę, oprócz tradycyjnie śoliborza, zapewniła zajezdnia Wola (było 21 brygad w dzień powszedni
oraz 11 w weekendy). Z ciekawostek taborowych
naleŜy wymienić absolutny rarytas, czyli mokotowski skład 13N 493+369 na linii 8 (kursował w dniach
17 i 18.08.) oraz dwa Ŝoliborskie składy 13N (wagony 804+809 oraz 574+573) na linii 12. Zarówno
na 8-ce jak i na 12-ce zobaczyć skład 13N to nie

lada sztuka! Dodajmy, Ŝe wszystkie trzy ww. składy
były w barwach zakładowych. Ponadto po raz
pierwszy w historii na linii 29 zadomowiły się bulwy
(sporo ich było), które śoliborz wysłał tam zamiast
na zawieszone 22. Warto teŜ dodać, Ŝe w czasie
kursowania T-etki objazdem była zgoda na „techniczne” wydłuŜenie trasy aleją Tysiąclecia oraz ul.
Kawęczyńską do zajezdni R-2 Praga (konieczność
dostępu obsługi wagonów do toalety). I obsługa obu
brygad moŜliwość tę po razie wykorzystała. Co jak
co, ale okazja do zwiedzenia zajezdni praskiej nie
zdarza się zbyt często. Trzeba takŜe zauwaŜyć, Ŝe
objazdowa trasa linii T wiodła przez bardzo rzadko
uŜywany skręt na Kercelaku w relacji Praga – śoliborz. Jednocześnie w zastępstwie tramwajów na
trasie: Pl. Narutowicza – Grójecka – pl. Zawiszy –
Aleje Jerozolimskie – rondo Dmowskiego – Aleje
Jerozolimskie – rondo de Gaulle’a – Aleje Jerozolimskie – wiadukt mostu Poniatowskiego – most
Poniatowskiego – aleja Poniatowskiego – Rondo
Waszyngtona jeździły autobusy linii 204. Linię zastępczą obsługiwało w dzień powszedni 15 brygad
(10 całodziennych i 5 dodatków), po 3 z zajezdni:
Chełmska, Kleszczowa, Redutowa, Woronicza i
Stalowa oraz 8 brygad całodziennych w dzień świąteczny, po 2 z zajezdni: Chełmska, Kleszczowa,
Redutowa i Woronicza. Pozwoliło to na zapewnienie następującej częstotliwości kursowania: w dzień
powszedni w godzinach szczytu – co 3–4 minuty i
poza – co 5–6 minut oraz w dzień świąteczny co 6
minut. Nie moŜna nie zauwaŜyć faktu, Ŝe w czasie
objazdów wystąpiły pewne perturbacje w kursowaniu tramwajów bardzo obciąŜonymi ulicami Towarową i Grójecką. Wąskimi gardłami były pl. Zawiszy
oraz (głównie) Kercelak, na których to „priorytetowa” sygnalizacja dla tramwajów przepuszczała po
jednym składzie na cykl. Motorowi robili co mogli
(wjeŜdŜali na drugiego, czasem wymuszali pierwszeństwo), ale i tak przed tymi skrzyŜowaniami tworzyły się gigantyczne tramwajowe korki. Pomagać
próbowała takŜe drogówka oraz NR TW i NR ZTMu. To jednak niewiele dawało. Od pl. Zawiszy w kierunku Okęcia sznur tramwajów ciągnął się aŜ do pl.
Narutowicza (odcinek ten jechało się prawie pół godziny – stało w nim cały czas około 15 składów).
Przed Kercelakiem było jeszcze gorzej – sznur wagonów ciągnął się bowiem aŜ do samego pl. Zawiszy (!) i odcinek ten (trzy przystanki) moŜna było jechać nawet godzinę. W megakorku stało tam prawie cały czas około 30–40 składów. Doliczając te
stojące za pl. Zawiszy mamy jedno wielkie zatrzymanie. Niestety, taka sytuacja była do przewidzenia. Jednak inaczej objazdów poprowadzić się nie
dało, zwłaszcza, Ŝe remontowane teŜ było skrzyŜowanie Wolska/Skierniewicka. Wszystkie linie kursujące przez Kercelak były poopóźniane nawet ponad 100 minut (!). Niestety, przepustowość tego
skrzyŜowania jest tragiczna (ZDM nie zrobił nic by
ją poprawić) i ze wszystkich czterech stron stały
tam długie sznury składów. Dodatkowo sytuację
komplikowała zmiana objazdu tramwajów linii 10
(wycofanych spod Feminy – pisaliśmy o tym w poprzednim numerze), które „bonusowo” musiały pokonywać zarówno pl. Zawiszy, jak i Kercelak. Tak
więc cała ta sytuacja sprawiła, Ŝe brygady poszczególnych linii jeździły stadami (nawet po 4–5
razem).
T Z uwagi na prace przy budowie centrum handlowego Arkadia i przesunięcie torowiska w docelowe połoŜenie (na południowe obrzeŜe pasa zieleni) od 18.08. od godziny 0 do 27.08. do godziny 4
wstrzymany jest ruch tramwajów na ul. Słomińskie-
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go (od ul. Międzyparkowej do ronda śołnierzy
Zgrupowania AK „Radosław”). Na czas trwania prac
tramwaje linii 1 skierowano objazdem w obu kierunkach od ul. OdrowąŜa ulicami: 11 Listopada – Targową – aleją „Solidarności” – mostem ŚląskoDąbrowskim – aleją „Solidarności” – Młynarską i dalej bez zmian. Kursowanie tramwajów linii 1 odbywa
się na podstawie specjalnego rozkładu jazdy.
T Prace przy jednotorze były przyczyną wstrzymania ruchu tramwajów od 16.08. od godziny 0 do
18.08. do godziny 4 w ciągu ulic MickiewiczaSłowackiego (na odcinku od ul. Międzyparkowej do
ul. Potockiej oraz do pętli Marymont). Na czas
trwania robót linie 4, 6, 15 i 36 skierowano na trasy
objazdowe (w obu kierunkach):
- linie 4 i 36 od skrzyŜowania Andersa/Stawki ulicami: Stawki – aleją Jana Pawła II – rondem śołnierzy Zgrupowania AK „Radosław” – aleją Jana
Pawła II – pl. Grunwaldzkim – Popiełuszki – Słowackiego do pętli Potocka;
- linię
6
od
skrzyŜowania
Słomińskiego/Międzyparkowa ulicami: Słomińskiego – rondem śołnierzy Zgrupowania AK „Radosław” – aleją Jana Pawła II – pl. Grunwaldzkim – Popiełuszki
– Słowackiego – Marymoncką i dalej bez zmian;
- linię 15 – od skrzyŜowania Andersa/Stawki ulicami: Stawki – aleją Jana Pawła II – rondem śołnierzy Zgrupowania AK „Radosław” – aleją Jana
Pawła II – pl. Grunwaldzkim – Popiełuszki – Słowackiego – Marymoncką i dalej stałą trasą.
Wszystkie wyŜej wymienione linie kursowały w czasie tego weekendu według specjalnych rozkładów
jazdy, co znalazło odzwierciedlenie w liczbie obsługujących je brygad. W przypadku linii 6 było ich
osiem (o jedną mniej niŜ zazwyczaj). Pozostałe trzy
linie zachowały status quo. Tym razem nie została
uruchomiona specjalna linia zastępcza za tramwaje. Taką rolę spełniały linie autobusowe stale kursujące tą trasą, z tą róŜnicą, Ŝe dla linii przyspieszonych uruchomione zostały dodatkowe przystanki Pl.
Inwalidów 01 i 02 (linie: 409, 508, 515, 519, 520 i
524) oraz Bohomolca 01 i 02 (linia 519), a dla
wszystkich linii tymczasowe przystanki Zajączka 53
i 54, obowiązujące w dniach 16 i 17.08.
T Z powodu remontu toru od dnia 20.08. do odwołania (przewidywany termin trwania prac – około
1 miesiąc) w dni powszednie w godzinach 23:10–
5:20 (w soboty do godziny 4:25) jest wstrzymany
ruch tramwajowy na ul. 11 Listopada (na odcinku
od ul. Targowej do ul. OdrowąŜa). W tym czasie
wybrane poranne kursy wyjazdowe linii: 2, 3, 25 i
32 z zajezdni odbywają się od skrzyŜowania Targowa/11 Listopada ulicami: Targową – Ratuszo-wą
– Jagiellońską – rondem Starzyńskiego – Starzyńskiego do OdrowąŜa i dalej stałymi trasami do pętli
Annopol i śerań Wschodni.
Magazyn 995
11.08. Koło południa na ul. Grójeckiej między Daleką a pl. Zawiszy pewien zamyślony kierowca opla
z Lubelszczyzny wjechał wprost pod rozpędzony
wolski skład 105N2k 2036+2037 (10/9). Uderzenie
było bardzo silne i autko zostało ulokowane na najbliŜszym słupie trakcyjnym – część została zakleszczona między nim a wagonem nr 2036, który wykoleił się przy okazji pierwszym wózkiem. Dodatkowo
powaŜnemu uszkodzeniu uległa lewa strona tegoŜ
wozu (zmasakrowane fartuchy oraz zniszczone poszycie, które zostało nawet porozrywane w kilku
miejscach), a połamaniu – jego odbierak. To zaowocowało takŜe zerwaniem sieci trakcyjnej (dokładnie jej podwieszenia). Trzy osoby podróŜujące
samochodem zostały cięŜko ranne. Pogotowie na-

9

tychmiast odwiozło je do szpitala. Po prawie dwóch
godzinach, przed godziną 14, ruch tramwajowy został wznowiony. Feralna dziewiątka została zepchnięta na pl. Narutowicza przez bliźniaczy skład
2072+2073 zdjęty z linii 20.
11.08. Ten dzień moŜemy spokojnie nazwać
„dniem jedynki”. Ale po kolei: Przed godziną trzecią
na rondzie śołnierzy Zgrupowania AK „Radosław”
na zwrotnicy od strony ul. Okopowej wyleciał z szyn
pierwszy wagon (I wózkiem) Ŝoliborskiego składu
13N 733+629 linii 1. Przy okazji połamał sobie pantograf. Po około godzinie został on wstawiony przez
dźwig i odjechał na R-4. W czasie zatrzymania linie
1, 17, 19, 27, 29, 33 i 35 kierowano na trasy objazdowe; w kierunku Mokotowa jeździły one przez ul.
Okopową, aleją „Solidarności” i skręcały pod Feminą (35 takŜe jechało przez aleję Jana Pawła II do
ul. Nowowiejskiej, w którą skręcało do swojej podstawowej trasy), 1 w kierunku Woli skręcała za to w
aleję Jana Pawła II i przez kolejny skręt pod Feminą
udawała się na zachód. Linie 1, 27 i 29 nadjeŜdŜające od strony Kercelaka początkowo niestety jechały w stronę Babki i stawały w gigantycznym korku, dopiero potem rozpoczęło się kierowanie tramwajów ww. linii przez Feminę. Przez dłuŜszy czas
przy feralnej zwrotnicy stali jeszcze torowcy, ale...
11.08. ...widocznie za krótko „czarowali”, skoro po
nieco ponad dwóch godzinach od uprzątnięcia całego bałaganu (po godzinie 18:00) „powtórkę z rozrywki” zafundowała na tej samej zwrotce ta sama
brygada linii 1 (znów Ŝoliborski skład 13N 473+291,
wysłany jako podmiana po wykolejonym wcześniej
733+629). Tym razem wykoleił się jednak drugi wagon składu. Niestety, przy okazji tego wykolejenia
uległ on bardzo powaŜnemu uszkodzeniu. Więcej o
tym w dziale „Tabor”.
13.08. I znów nawaliła zwrotnica. Przed godziną
18, podczas wjazdu na pętlę Okęcie, z torów wyleciał ostatni wózek praskiego u-boota nr 3023. Wykolejony wagon przejechał tak z dobre 20 metrów.
Jak wiadomo, stoszesnastki to wymagające tramwaje, więc wkolejanie odbywało się za pomocą aŜ
dwóch dźwigów. Zatrzymanie trwało około 20 minut
(choć cała akcja duŜo dłuŜej, tylko ruch odbywał się
sąsiednimi torami) – na tyle właśnie wyłączono napięcie w sieci trakcyjnej. Uszkodzony wózek wstawiono na „pieska” i skład, jadąc z prędkością około
15 km/h, odjechał do R-2 Praga, blokując trochę
przy okazji normalny ruch tramwajów.
16.08. Woroniczański Neoplan nr 6777 w godzinach wczesnopopołudniowych raczył spalić sobie
cały silnik (na szczęście nie było uszkodzeń we
wnętrzu), obsługując tego dnia jedną z brygad linii
501. Powodem wybuchu ognia było zwarcie instalacji elektrycznej w komorze silnika. Całe zdarzenie
miało miejsce na ul. Kasprzaka przy Karolkowej,
gdzie straŜacy dość szybko uporali się z problemem. To właśnie dlatego straty był tak małe. Dodatkowo przyczyniła się do tego ofiarność kierowcy
feralnego autobusu. Jednak na tylnej i bocznej
ścianie zostały ślady po akcji gaśniczej, a autobus
odholowano na T-7 dopiero wieczorem.
19.08. Rondo śołnierzy Zgrupowania AK „Radosław” jest ostatnio ulubionym miejscem wykolejeń
tramwajów. Około godziny 23 jeden z naszych reporterów zaobserwował na nim wkolejanie przez
dźwig (operował on od czoła pierwszego wagonu,
który stał przodem mniej więcej w rejonie zwrotnicy)
Ŝoliborskiego składu 105Na 1199+1161, zjeŜdŜającego do zajezdni z linii 23. Skutek – zablokowany
przejazd dla aut w ciągu ulic Okopowa – Słomińskiego. W zatrzymaniu utknęły dwa składy, trzeci
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(linia 35) właśnie do niego dojeŜdŜał.
21.08. Arcykomiczny przebieg miała kolizja dwóch
autobusów we wczesnych godzinach rannych na
warszawskiej Pradze. Początek dzikiego maratonu
miał miejsce w okolicach dworca WarszawaWileńska, gdzie do jadących prosto ulicą Targową
pojazdów usiłowało dołączyć volvo warszawskiego
PKS-u, a wyraźnym sentymentem obdarzyło ostrobramskiego Ikarusa 260 o numerze taborowym
6406, kursującego w tym dniu na linii 416. Na odcinku od Ząbkowskiej do wiaduktu kolejowego nad
ul. Targową oba środki lokomocji miały się wyraźnie
ku sobie, jadąc łeb w łeb i porykując pieszczotliwie.
Miłosne zaloty przerwał huk i gwałtowne hamowanie Ikarusa oraz karkołomna ucieczka volvo w kierunku dworca PKS Stadion. Na szczęście nikt z pasaŜerów nie ucierpiał, gdyŜ zbici w kupkę we wnętrzu Ŝółto-czerwonego potwora jak pingwiny solidarnie przeciwstawili się działaniu sił odśrodkowych. Nie wiadomo jakich obraŜeń doznało PKSowskie volvo, ukryte w cieniu drzew tuŜ za zakrętem, ale widząc zaskoczenie i gestykulację kierowcy, słynne powiedzenie o szwedzkiej jakości ma się
nijak do rzeczywistości. W ikarusie zmieniło tylko
połoŜenie lusterko od strony kierowcy. Szybka interwencja policji drogowej i nadzoru ruchu ZTM
skutecznie osłabiła ducha bojowego oraz ukoiła
skołatane nerwy obu panów kierowców.
22.08. Podejrzenie podłoŜenia ładunku wybuchowego na stacji benzynowej w alei Krakowskiej było
przyczyną popołudniowego wstrzymania ruchu
tramwajowego od ul. Banacha do pętli Okęcie.
Wstrzymany był teŜ ruch kołowy do ul. Hynka.
Spowodowało to ogromne korki. W tym czasie trasy
tramwajów linii 7, 9, 15 i 25 był skrócone do pętli
Banacha. Za to od strony Okęcia przy ul. Hynka w
zatrzymaniu utknęło prawie 10 składów. Około godziny 16:30 przywrócono normalny ruch.
25.08. Około 15:20 z przystanku (kierunek Mokotów) na pl. Konstytucji ruszył sobie praski skład
105Ne 1410+1409 linii 2. Niestety, na przejście dla
pieszych za ul. Piękną wtargnął nagle tuŜ przed
wagon pieszy i motorowy był zmuszony gwałtownie
zahamować. Czynności tej najprawdopodobniej nie
zauwaŜył motorniczy podąŜającego tuŜ za 2 mokotowskiego składu 105Nb/e 1387’’+1383’’ (4/36) i
doszło do zderzenia wóz-wóz. W wagonie nr 1409
uszkodzeniu uległ tył (wgniecenia), pogięły się takŜe sprzęgi międzywagonowe. Z wypadku gorzej
wyszedł wóz nr 1387’’, w którym uszkodzeniu uległ
przód (zbite szyby oraz światła, wgnieciony taran,
pogięcie blach). Zatrzymanie trwało niecałe pół godziny. Ruch wznowiono około godziny 15:45.
Uszkodzone składy (bez rozłączania wagonów)
udały się na Ŝeberko na pl. Narutowicza.
25.08. Nie było to jednak jedyne wóz-wóz tego
dnia. Do kolejnego zderzenia doszło wieczorem na
pętli Annopol na torze dla linii 25. Wolska bulwa na
5/25 (skład 2092+2093) przywaliła w praskiego uboota nr 3011, obsługującego poprzednią brygadę.
Z wypadku gorzej wyszła stoszesnastka, która dość
solidnie oberwała (rozbity tył). W bulwie natomiast
uszkodził się tylko sam zderzak.
25.08. Znów zaczęły rozrabiać wolskie składy na
linii 36. Około godziny 17:00 na ul. Marszałkowskiej
(przy HoŜej) raczył zdefektować tyrystor 2062+2063
(06/36) podąŜający w kierunku pl. Narutowicza...
25.08. ...a praktycznie w tym samym czasie jego
wolski kolega (105N2k 2072+2073), obsługujący
07/36, miał kolizję w tym samym miejscu (Marszałkowska/HoŜa) w czasie jazdy w stronę Marymontu.
„Wybrańcem” tyrystora został młody człowiek jadą-
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cy skuterkiem PizzaHut, który znalazł się w nieodpowiednim miejscu o nieodpowiedniej godzinie. Na
szczęście nic mu się nie stało.
25.08. Dokładnie o godzinie 20:08 jeden z naszych korespondentów zaobserwował, jak na przystanku autobusowym Fort Wola w kierunku zachodnim palił się Jelcz M181M nr 7866 z T-6 Redutowa jadący w stronę Chomiczówki (5 brygada linii
105). Kłęby czarnego, śmierdzącego tworzywem
sztucznym i izolacją elektryczną dymu nie zwiastowały nic pozytywnego, a wydobywały się one obficie znad prawego koła w drugim członie. Kierowca
wypuścił pasaŜerów i po kilku minutach „gazowania” silnikiem wyłączył go i wezwał pomoc. Nikomu
nic się nie stało i wszyscy po chwili przesiedli się do
autobusu linii 506, który akurat podjechał.
25.08. Około godziny 22:30 na ul. Puławskiej
(prawdopodobnie gdzieś w okolicach alei Wilanowskiej) rozpędzony autobus komunikacji miejskiej
najechał z duŜą prędkością na kilka samochodów
osobowych stojących na światłach. Niestety, dane
o stratach ani o rannych nie są nam znane.
Rozmaitości
! Z powodu zmiany nazwy ulicy Chodkiewicza
(na odcinku od ul. Batorego do ul. Wołoskiej) na św.
Andrzeja Boboli, z dniem 18.08. zastąpiono dotychczasową nazwę zespołu przystankowego Chodkiewicza nazwą Świętego Andrzeja Boboli.
! Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, wspólny
bilet nie wróci od 01.09. Niestety, PKP PR nie potrafiło do tej pory dogadać się z ZTM-em. Kolejna
próba powrotu planowana jest na początek roku
2004.
! Zgodnie z zapowiedziami z poprzedniego numeru „Przystanku”, zapraszamy juŜ na nową stronę
KMKM-u. W dalszym ciągu jest ona w rozbudowie,
ale i tak prezentuje się duŜo lepiej niŜ poprzednia.
Adres: http://www.kmkm.waw.pl.
A W dniu 17.08. kierowca zjazdowego Neoplana
nr 6755 linii 157 uratował prawdopodobnie Ŝycie
starszemu człowiekowi, który przewrócił się wieczorem na chodniku w alei Krakowskiej i leŜał na nim w
kałuŜy krwi. Niestety, nikt nie raczył pomóc poszkodowanemu. Dopiero kierowca autobusu, widząc leŜącego człowieka, zatrzymał się, by sprawdzić co
się stało. Od razu wezwał pomoc i udzielił pierwszej
pomocy poszkodowanemu. Prawdopodobnie gdyby
karetka przyjechała kilka minut później, 82-letni
męŜczyzna wykrwawiłby się na śmierć. Jak widać,
są jeszcze wśród nas ludzie, którym nie jest obojętne Ŝycie innych. Gratulujemy obywatelskiej postawy!
M Spółka Metro Warszawskie 24.06. otrzymała
pozwolenie na budowę stacji Pl. Wilsona – jej budowa miała rozpocząć się z początkiem lipca. Na
razie Urząd Wojewódzki wraz z Głównym Urzędem
Nadzoru Budowlanego rozpatrują skargę Spółdzielni im. A. Mickiewicza, która protestuje w sprawie
objazdów na ul. Mickiewicza oraz która ma pewne
obawy odnośnie prowadzonych prac odwadniających teren wokół nowo budowanej stacji. Jak poinformowało Metro Warszawskie w dziale prasowym
na nowej stronie internetowej, „Spółdzielnia nie jest
stroną w postępowaniu o pozwolenie na budowę
stacji metra, poniewaŜ nie występowała o taki status do władz gminy na etapie wydawania decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.”
Protest złoŜyły teŜ dwie inne spółdzielnie, ale te dogadały się juŜ z metrem, zaś protest spółdzielni im.
A. Mickiewicza został ostatecznie odrzucony. Jak
na razie, budowa juŜ się „obsunęła” o trzy miesiące
i rozpocznie się prawdopodobnie z początkiem

października, tuŜ po zamknięciu dla ruchu (w tym
dla tramwajów) ul. Słowackiego, zaś sama stacja
najprawdopodobniej zostanie otworzona niecałe
półtora roku później, czyli zgodnie z planem.
M O tym, Ŝe metro pracuje równieŜ nocą, wiedzą
wszyscy. Właśnie z powodu prac kontrolnych i modernizacyjnych nie moŜna wprowadzić kursów nocnych pociągów metra. Na swojej stronie Metro
Warszawskie zamieściło nowe tematy związane ze
znanym i nieznanym Ŝyciem metra. Dla przykładu w
nocy z 18/19.08. słuŜby metra przeprowadziły następujące prace: przeglądy techniczne rozjazdów
na stacji Kabaty oraz torów na odcinku od stacji
Kabaty do stacji Stokłosy, prace uszczelniające tory
na odcinku od stacji Ursynów do stacji SłuŜew, kontrolę elektroniczną i regulację rozstawu torów na
odcinku od stacji Wilanowska do stacji Wierzbno
oraz kontrolę systemu automatycznego ograniczania prędkości na odcinku od stacji Wilanowska do
stacji Wierzbno.
M Statystki odnośnie bezpieczeństwa w metrze
nie są – wbrew pozorom – przeraŜające. W wakacje średnia liczba pasaŜerów korzystających z metra wynosi 150 tysięcy osób na dzień, a w roku
szkolnym zwiększa się nawet do 250 tysięcy osób.
Jak pokazują statystyki, jedna kradzieŜ zdarza się
raz na tydzień, podczas gdy rozbój raz na trzy tygodnie. W metrze nie ma na szczęście plagi kieszonkowców, głównie dlatego, Ŝe stacje są objęte
monitoringiem, nad bezpieczeństwem czuwa 140
funkcjonariuszy, zaś pasaŜer moŜe skorzystać z telefonów alarmowych, dających moŜliwość bezpośredniej łączności z policją. Na kaŜdej stacji znajduje się komisariat policji, na peronach czuwają straŜnicy SłuŜby Ochrony Metra, zaś w pociągach jeŜdŜą nieumundurowani wywiadowcy. Do tego dochodzi jeszcze postawa pasaŜerów, np. w dniu
20.08. dwóch pasaŜerów na stacji Stokłosy zatrzymało złodzieja telefonu komórkowego. Jak wskazują badania przeprowadzone przez Metro w 2001 roku, aŜ 75,6% osób ocenia metro pozytywnie pod
względem bezpieczeństwa. Prawdziwą plagą metra
są natomiast młodociani grafficiarze. Wszelka działalność wandali stanowi 60% wszystkich wykroczeń. Najbardziej podatne na wandalizm są stacje
na poziomie antresoli oraz składy metra. Grafficiarze najczęściej zamalowują pociągi na terenie STP
Kabaty. Na przykład w grudniu zamalowano kilkanaście składów, zaś w kwietniu policja udaremniła
zaplanowaną akcję zamalowania wszystkich składów metra (informowaliśmy o tym w numerze 32.
„Przystanku”). Wszyscy pewnie pamiętają spektakularną akcję jednostki specjalnej GROM, która
podczas swoich ćwiczeń na stacji Wilanowska przyłapała czwórkę nastoletnich grafficiarzy. Później rodzice skarŜyli się na brutalność policji, jeden z tatusiów nie rozumiał nawet, dlaczego chłopców potraktowano jak zwykłych przestępców. Innym problemem są masowe imprezy (koncerty, mecze), po
których metrem wracają do domów grupki (często
podpitej) młodzieŜy. W przypadku tych drugich policja eskortuje kibiców juŜ od przystanków autobusowych na stacji Politechnika, by nie dopuścić do
Ŝadnych aktów wandalizmu. MoŜemy być jednak
pewni jednego – metro jest i będzie czyste oraz
bezpieczne.
M Jak dowiedzieliśmy się w Dziale Informacji i
Promocji, w czwartek 04.09. rusza akcja „Gazety
Wyborczej” i Metra Warszawskiego „Trzymaj się
prawej”. Ma ona na celu – wzorem innych europejskich miast – nakłonienie trzymania się przez pasaŜerów prawej strony na schodach ruchomych.

Dzięki temu osoby spieszące się będą mogły szybciej wydostać się ze stacji metra. Pomysł usprawnienia zrodził się w ramach „Banku pomysłów” w
stołecznym dodatku „Gazety Wyborczej”. Metro postawiło głównie na informację wizualną. Dlatego
wkrótce pojawią się specjalne naklejki na stacjach
ze schodami ruchomymi oraz duŜe plakaty na stacjach Centrum i Ratusz. Na razie powstało kilka
projektów nalepek – autorem jest Jacek Godlewski
z firmy Hippi & Yuppi. To właśnie jego dość charakterystyczne postacie zdobią regulamin metra. Niestety, nie będzie specjalnych komunikatów. Głosy
odnośnie skuteczności akcji są podzielone. Jedno
jest pewne – jej powodzenie zaleŜy od nastawienia
podróŜnych.
T Po ponad miesiącu zastoju na tramwajach ponownie pojawiły się nowe reklamy – po szczegóły
zapraszamy do działu „Z pamiętnika lakiernika”.
T O remoncie torowiska przy pl. Starynkiewicza
juŜ informowaliśmy. Co ciekawe, Tramwaje Warszawskie powiesiły na okolicznych słupach, latarniach, a takŜe sklepowych witrynach, ogłoszenia z
przeprosinami dla mieszkańców pobliskich domów
za uciąŜliwości prowadzonych nocą prac! Sympatyczna akcja – gratulujemy!
T Roszady z jednotorami. Sytuacja powoli zaczyna wracać do status quo, poniewaŜ ilość jednotorów zmniejszyła się o jeden. W dniach 23–24.08.
zlikwidowano bowiem jednotor na ul. Wolskiej (zakończył się tam juŜ remont torowiska). Ponadto w
weekend 16–17.08. torowcy przełoŜyli jednotor na
pl. Inwalidów. Obecnie jest on lustrzanym odbiciem
poprzedniego i tramwaje kursują po torze w kierunku centrum (usunięto kawałek toru w kierunku śoliborza). Powoli zaczynają się takŜe przygotowania
do podobnej operacji w alei Krakowskiej – tam z kolei ułoŜono juŜ kawałek nowego toru w stronę Centrum.
T Przy wjeździe na pętlę przy ul. Rakowieckiej
zamontowano juŜ zwrotnicę sterowaną radiem.
Obecnie testują ją juŜ wszystkie przejeŜdŜające
tamtędy tramwaje linii 10, 17 oraz 33. Czekamy
więc teraz na powakacyjne odwieszenie linii 16,
która to kończy tam bieg.
T Stało się to, o czym było słychać juŜ od dawna.
Od 01.09., po wielu perypetiach i przepychankach,
na warszawskie ulice po 27 latach wracają solówki!
Tak, tak – to nie Ŝart. Na razie na próbę zostanie
uruchomionych 5 takich brygad. Przedstawiamy
Czytelnikom rozdysponowanie solówek. I tak: w
dzień powszedni na ulicach zobaczymy 5 brygad
jednowagonowych na: 2/47, 4/47 (obie z R-3) oraz
na 1/1, 4/1 i 3/27 (te będą z R-4). Za to w święta na
ulice wyjadą tylko cztery takie brygady: dwie z R-3
(1/19 oraz 2/19) i dwie z R-4 (2/1 oraz 4/1). Tak
więc plan w dzień roboczy będzie wynosił 705 wagonów, natomiast w święto 376 wozów. Warto zauwaŜyć, Ŝe solo będą puszczane tylko wagony
13N. Podyktowane jest to zarówno względami bezpieczeństwa (w końcu stopiątki „predestynowane są
do jazdy ukrotnionej” i wyeksploatowane wozy mogą po prostu stracić hamowanie podczas jazdy solo), a po drugie dyrekcja TW cały czas upiera się
Ŝeby kasować starsze wagony 13N, mimo Ŝe nie są
one w duŜo gorszym stanie technicznym od niektórych stopiątek. Były co prawda pomysły Ŝeby puścić
solo odstawiony od jakiegoś czasu na R-3 wagon
105Nb-1381, ale jest on juŜ dość pokaźnie rozszabrowany i bez normalnej NG raczej by się do jazd
nie nadawał (a do NG brakuje mu natomiast przejechanych kilometrów). Ponadto wóz ten pod względem instalacji do kasowników jest zrobiony na drugi
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wagon. Wagon nr 1382 nie doczekał się nowych
kasowników, ale 1381 został uzbrojony w tę instalację. Został na chwilę sprzęgnięty (tylko elektrycznie) z wagonem 105Na-1246, Ŝeby sprawdzić działanie instalacji do kasowników. Wracając do solotrzynastek. Znane są juŜ numery wagonów, które
zajezdnie wytypowały do jazd solo. I tak na R-3
przygotowano wagony 364, 436 i 465, natomiast na
R-4 wozy o numerach 230, 400, 546, 690 oraz 719
(prawdopodobnie później dojdą jeszcze do nich
wagony 584 i 769, które teraz trafiły do remontu).
Słów jeszcze kilka o tym, dlaczego wytypowano te,
a nie inne wozy. Przyszykowano je, bo akurat im
wypadało OT-2, czyli rozszerzony przegląd, mający
miejsce po przejechaniu około 20 tys. kilometrów
(czyli co około 4–5 miesięcy). Najwięcej problemów
zajezdnie będą mieć z kasownikami. To, Ŝe trzeba
je przeprogramować do eksploatacji w pojedynczym wagonie to „małe piwo”, gorzej, Ŝe układ zasilania ogrzewania kasowników jest w drugich wagonach. Kasowniki nie mogą pracować w niŜszych
temperaturach niŜ +5 stopni C. Do zasilania tego
ogrzewania potrzebny jest przekształtnik (24V),
umieszczony w szafce z prawej strony stanowiska
motorniczego w drugim wagonie (w tej, gdzie zawsze był odłącznik blokady drzwi i hebelek od szynowych). Tak więc przygotowywanie solówek musiało zacząć się juŜ kilka dni przed dniem zero. Dla
pewności dodajmy, Ŝe solo będą jeździć tylko
pierwsze wagony z obecnych składów. WyposaŜenie wszystkich drugich wagonów w potrzebne elementy (Tadirany, Mesity, a nawet fotele motorniczego czy całe kabiny) byłoby w tak krótkim czasie
niemoŜliwe. Poza tym generowałoby zbędne koszty. Wszystkich nurtuje teraz pytanie, czy solówki się
sprawdzą.. OkaŜe się to juŜ niedługo, ale naszym
zdaniem lepszym pomysłem byłoby wprowadzenie
solówek na jedną linię (np. na 47), a nie rozrzucanie poszczególnych brygad po kilku. Miejmy nadzieję, Ŝe akurat te brygady nie wstrzelą się w jakąś
„dziurę w rozkładzie” podczas porannego szczytu
komunikacyjnego. Bo wtedy krytycy tego pomysłu
będą mieli doskonały argument w kieszeni.
Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzed.
obecna
uwagi
reklama reklama
tramwaje
1005+1021 Samsung – Dobrawa – telefony ko- woda źródlamórkowe na
1180+1181 Samsung – Dobrawa – telefony ko- woda źródlamórkowe na
Z notatnika mechanika
numer
pojazdu

typ
koniec
rodzaj
pojazdu napr.
naprawy
autobusy
2597 280.26
13.08. NB
Jacek Bojanowski, Andrzej Chmielniak, Robert
Człapiński, Robert Durlik, Grzegorz W.
Fedoryński, Tomasz Igielski, Michał Jankowski,
Marcin Jurczak, Tomasz Kaczmarek, Michał
Kiembrowski, Adam Krasnodębski, Tomasz
Krukowicz, Rafał Lamch, Krzysztof Lipnik,
Mariusz Mazek, mkm101, Sławomir Moczulski,
Krysztof Olszak, Marcin Radwański, Robert Sokołowski, Marcin P. Stawicki, Adam Szymański,
Witold Urbanowicz, Michał Wolański, ztm.news
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Tabor
A Zajezdnia przy ul. Obornickiej kontynuuje poprawianie oznakowania swoich autobusów. Po wymianie taśm w bocznych filmach Jelczy M121 i
Volvo B10MA oraz w wewnętrznych filmach w Jelczach M121 na pokazujące kierunek jazdy, przyszła
kolej na resztę oznakowania. I tak pod koniec
sierpnia:
- wymieniono boczne tablice w Jelczach M11,
PR110, 120M, L11 i Ikarusach 280 na kierunkowe (tylko numer linii i nazwa przystanku końcowego);
- zainstalowano wewnątrz wyŜej wymienionych
oraz Volvo B10MA prowadnice na wewnętrzne
tablice kierunkowe z tyłu kabiny kierowcy i
umieszczono w nich takowe tablice;
- zainstalowano w Jelczach M121 prowadnice na
wewnętrzne tablice z „termometrami” oraz wyposaŜono w takie tablice wszystkie wozy, które ich
do tej pory nie posiadały (czyli wszystkie poza
Volvo 7000A, MAN-em NG313 i Jelczami M180).
Trzeba przyznać, Ŝe nowe oznakowanie jest duŜo
czytelniejsze od starego. Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej jak na razie pozostaje na takie innowacje
odporna.
Linie
A Do sieci nowych linii nocnych (opisywaliśmy ją
w poprzednim numerze) wprowadzono drobne korekty:
- część kursów linii 243 pojedzie na Leśnicę;
- część kursów linii 246 pojedzie na Świniary.
Ponadto ZDiK podpisał stosowną umowę z PKS-em
i po kilku latach przerwy nocne linie wracają na
Dworzec Centralny PKS. Na peronach 1 i 2 zatrzymywać się będą autobusy wszystkich linii poza 240
i 250 – te będą miały swój przystanek końcowy na
ul. Suchej. Doprecyzowania wymaga teŜ kilka
podanych tras:
- linie 247, 249 i 257 w kierunku Kamieńskiego,
Jarnołtowa i Osobowic (odpowiednio) pojadą
przez Suchą, Borowską, Peronową, Piłsudskiego,
Świdnicką;
- linia 247 w kierunku Kamieńskiego pojedzie od
Wałbrzyskiej przez Przyjaźni.
A Znane teŜ juŜ są rozkłady jazdy nowych linii
nocnych. Tak jak moŜna było się spodziewać, wybrano najrozsądniejsze rozwiązanie polegające na
wprowadzeniu równego godzinnego taktu i „sabatów” na dworcu PKS co pół godziny. Linie jadące w
podobnych kierunkach są rozsunięte o pół godziny.
Zasadą jest, Ŝe autobusy danej linii, jadące w przeciwnych kierunkach, odjeŜdŜają z półgodzinnym
odstępem, przez co unika się omyłkowego wsiadania do autobusu jadącego w złym kierunku. Wyjątkami od godzinnego cyklu są jedynie: okólne linie
240 i 250 kursujące co 30 minut, linia 247, która
posiada dwa warianty trasy (Polanowice – Klecina i
Poświętne – Krzyki); Na kaŜdym z nich autobus
kursuje co godzinę, a cała linia – co pół godziny.
Ponadto w dni wolne na linii 259 wykonywane się
kursy w skróconej relacji Dworzec PKS – Sępolno,
zagęszczające rozkład do półgodzinnego. Niemiłą
konsekwencją takiego rozkładu są długie postoje na
pętlach dochodzące nawet do 51 minut! Do obsługi
nowych nocek skierowano tabor solo, wyjątkiem są
jedynie: linia 245 i druga brygada linii 253 (łącznie
4 wozy), które są obsługiwane autobusami przegubowymi. Łączne uruchomienie wynosi 35 brygad w
dni robocze i 36 w wolne. Kolejną innowacją nowe-
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go rozkładu jest zmiana godzin kursowania linii.
Nocki zaczynają pracę około 23:30, a na dobre rozkręcają się dopiero około północy (dotychczas –
około 23). W zamian przedłuŜone o około godzinę
będzie kursowanie dziennych linii tramwajowych.
Relacje z początków nowych nocek i z Ŝegnania
starych linii juŜ niebawem.
! Jednocześnie 5 z 13 nowych linii nocnych swoje Ŝycie zacznie równieŜ od objazdów:
- 240: od Słowiańskiej pojedzie przez Roosevelta,
Oleśnicką, śeromskiego do Nowowiejskiej;
- 241: w kierunku Nowego Dworu pojedzie od Mostu Szczytnickiego przez torowisko w ciągu Osi
Grunwaldzkiej i dalej przez Norwida, Skłodowskiej-Curie do pl. Grunwaldzkiego;
- 250: od Nowowiejskiej pojedzie przez śeromskiego, Oleśnicką, Roosevelta do Słowiańskiej;
- 251: w obu kierunkach pojedzie przez Oleśnicką,
śeromskiego; w kierunku Oporowa ponadto od
Grabiszyńskiej przez Ostrowskiego, Krzemieniecką, Trawową, Avicenny, Wiejską do alei Piastów;
- 259: w kierunku Partynic pojedzie od Mostu
Szczytnickiego przez torowisko w ciągu Osi
Grunwaldzkiej i dalej przez Norwida, Skłodowskiej-Curie, pl. Grunwaldzki, Grunwaldzką, Sienkiewicza i dalej stałą trasą.
T Od 01.09., w związku z końcem wakacji oraz
zmianami zakresu remontów (zakończenie remontu
Mostu Pokoju i ul. Wyszyńskiego oraz wyłączenie
torowiska w Osi Grunwaldzkiej w ramach remontu
nawierzchni tamŜe), zostaje wprowadzona nowa
organizacja objazdów linii tramwajowych:
- linie 0L, 0P, 1, 23: pozostają zawieszone;
- linie 7, 9, 14, 16, 17, 24: pozostają na stałych trasach;
- linie 15, 20, 21, 22: wracają na stałe trasy;
- linia 2 pojedzie od Piłsudskiego dotychczasowym
objazdem przez Małachowskiego, Pułaskiego, pl.
Wróblewskiego, Kujawską i dalej swoją stałą trasą przez Most Pokoju, Wyszyńskiego i Szczytnicką;
- linia 3 od Krupniczej pojedzie przez Sądową, pl.
Legionów, Piłsudskiego i dalej dotychczasowym
objazdem przez Kościuszki;
- linia 4 pojedzie od pl. Legionów stałą trasą do pl.
Dominikańskiego i dalej dotychczasowym objazdem przez pl. Bema i Szczytnicką;
- linia 5 pojedzie od pl. Legionów stałą trasą do
Dworca Głównego i dalej dotychczasowym objazdem przez Kościuszki;
- linia 6 pojedzie od Świdnickiej stałą trasą do pl.
Bema i dalej przez Sienkiewicza, Wyszyńskiego,
Most Pokoju, Kujawską, pl. Wróblewskiego do toru postojowego na pl. Społecznym;
- linia 8 pojedzie z Tarnogaju stałą trasą do Piaskowej i dalej przez Grodzką (tu przystanek końcowy), Nowy Świat, Kazimierza Wielkiego, Krupniczą, Podwale, Świdnicką, pl. Teatralny, Teatralną, Skargi, Kołłątaja i dalej stałą trasą na Tarnogaj;
- linia 10 pozostanie na dotychczasowym objeździe
przez pl. Bema;
- linia 11 pojedzie od pl. Legionów stałą trasą do pl.
Bema i dalej przez Sienkiewicza, Wyszyńskiego,
Most Pokoju, Kujawską, pl. Wróblewskiego do toru postojowego na pl. Społecznym;
- linia 12 pojedzie dotychczasowym objazdem z
Pilczyc do Skłodowskiej-Curie i dalej prosto do
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mostu Zwierzynieckiego i przez Mickiewicza na
Sępolno.
Trasy będą obowiązywać do około połowy miesiąca, tj. do ukończenia remontu torowiska w ciągu
Oławska – Traugutta.
Magazyn 995
13.08. Na pętli Tarnogaj nastąpiło zerwanie sieci
trakcyjnej. Spadające przewody wylądowały na dachu stojącego tam składu 2500+2501, powodując
dość powaŜne nadpalenie tramwaju. Dalsze jego
losy na razie nie są ustalone.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
autobusy
8039 zakładowe Minolta Di- naklejana
mage Xt
9520 podkład po barwy zakł. reklamie
tramwaje
2031 barwy zakł. Bater
2228+2229 Praktiker barwy zakł. 2230+2231 BGś Inte- barwy zakł. grum konto
2383+2227 SKOK
Ferm/Proma 2452+2451 Fischer
barwy zakł. 2478+2479 Praktiker barwy zakł. 2514+2513 PKT
barwy zakł. 2525+2526 Ardo
barwy zakł. 2560+2559 Idea
barwy zakł. Wojciech Gąsior, Paweł Więcek
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miejskiej
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Kraków

Pierwszy sezon krakowskiej linii muzealnej
Krakowscy miłośnicy komunikacji miejskiej od dawna zabiegali o uruchomienie specjalnej linii tramwajowej obsługiwanej taborem zabytkowym. Stare wagony,
co prawda, od czasu do czasu wyjeŜdŜały na ulice
miasta, ale były to przejazdy nieregularne i często słabo rozreklamowane. Mimo tego zawsze cieszyły się
duŜym powodzeniem. MPK jednak nie mogło uruchomić linii turystycznej, tłumacząc się brakiem środków.
Był takŜe drugi waŜny powód, mianowicie brak chętnych miłośników, którzy mogliby pełnić rolę obsługi takiej linii.
W tym roku w końcu udało się przezwycięŜyć przeszkody. Znalazły się osoby, które podjęły się obsługi
zabytkowego składu, a MPK ominęło problem braku
funduszy. Zabytkowy skład został skierowany na drugą
brygadę linii 2, zastępując liniową 105Na. Do obsługi
linii muzealnej wybrano N+ND (20+538), z tego powodu, Ŝe udało się w nim bez większych problemów zamontować kasowniki. Były one niezbędne, poniewaŜ
skład kursował na normalnej linii, a więc obowiązywała
w nim taryfa biletowa MPK SA w Krakowie.
Pierwszy raz eNki wyjechały na linię 29 czerwca. Od
tego dnia w kaŜdą kolejną niedzielę aŜ do 24 sierpnia
(31 sierpnia wyjechał wagon 102N, o czym poniŜej)
przez prawie 10 godzin tramwaj woził pasaŜerów na
trasie z Salwatora na Cmentarz Rakowicki. Za kaŜdym
razem w obu wagonach znajdowało się kilka osób, które pilnowały porządku, nadzorowały zamykanie drzwi
w wagonie doczepnym oraz rozdawały ulotki promujące linię i udzielały pasaŜerom informacji na temat wagonów. Funkcję obsługi pełnili społecznie zarówno
członkowie Krakowskiego Klubu Modelarzy Kolejowych, Koła Miłośników Krakowskiej Komunikacji Miejskiej, jak i miłośnicy niezrzeszeni.
NaleŜy takŜe wspomnieć, Ŝe 31 sierpnia zamiast
składu N+ND na linię wyjechał wagon 102N-203. Było
to spowodowane wprowadzeniem nowych, powakacyjnych rozkładów jazdy i powrotem zabytkowej brygady do zajezdni w Nowej Hucie.
Wśród większości pasaŜerów zabytkowy tramwaj
wzbudzał pozytywne reakcje, choć zdarzyło się kilka
głosów krytyki. Frekwencja była dość dobra, zdarzały
się kursy napełnione ponad normę oraz wykonywane z
małą ilością pasaŜerów (głównie w godzinach porannych). MoŜna wnioskować, Ŝe było to po części spowodowane przebiegiem trasy linii 2, która jest dość
krótka i znajduje się wzdłuŜ niej tylko kilka ciekawych
obiektów wartych obejrzenia z okien zabytkowego
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tramwaju.
Podsumowując, pierwszy sezon kursowania linii muzealnej obsługiwanej taborem zabytkowym naleŜy
uznać za udany. Nie była to co prawda linia turystyczna z prawdziwego zdarzenia, ale wiadomo, Ŝe początki
zawsze są trudne. NaleŜy mieć nadzieję, Ŝe w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej i krakowscy miłośnicy
znów będą mogli zaprosić pasaŜerów do przejaŜdŜki
zabytkowym tramwajem na linii muzealnej.
Paweł Paruch
Warszawa

Nowi ajenci zdobywają
kolejne przyczółki
Minęły trzy miesiące od momentu, gdy na ulicach
Warszawy pojawiły się pierwsze autobusy nowych
ajentów linii autobusowych – firm Mobilis oraz ITS A.
Michalczewski. Przypomnijmy, Ŝe zgodnie z załoŜeniami przetargu, kaŜdy z wymienionych przewoźników
ma docelowo obsługiwać po 50 brygad. Jednak ze
względów proceduralno-organizacyjnych dochodzenie
do pełnej zdolności przewozowej następuje stopniowo.
Począwszy od czerwca bieŜącego roku liczba wysyłanych brygad przez kaŜdego z dwóch ajentów zwiększa
się co miesiąc o 10. W 38. numerze „Przystanku” zaprezentowaliśmy rozdysponowanie autobusów obu
firm w miesiącach czerwcu i lipcu 2003 roku. Teraz pora omówić zmiany późniejsze.
Z początkiem sierpnia kaŜdy z wyŜej wymienionych
ajentów obsługiwał po 30 brygad. Ich rozdysponowanie w zaleŜności od dnia i jego pory przedstawia poniŜsza tabela.
Liczba brygad obsługiwanych przez Mobilisa i ITS
w sierpniu 2003 roku
Mobilis
ITS
dni robocze
dni robocze
poza święta
poza święta
szczyt
szczyt
szczyt.
szczyt.
30
22
20
30
26
18
(źródło: Rozkłady jazdy ZTM; stan na dzień 1 sierpnia
2003 r.)
Przy okazji warto odnotować parę istotnych zmian w
obsłudze kilku linii. Jeśli chodzi o firmę Mobilis, to przejęła ona w całości od MZA linię 163 (Wilanów – Sadyba); odpowiednio po jednej brygadzie całodziennej i
szczytowej w dzień roboczy oraz jedną w dzień wolny
od pracy. Ponadto w jej władaniu znalazły się aŜ cztery
brygady całodzienne w dzień powszedni i trzy w dzień
świąteczny linii 504 (Os. Kabaty – Emilii Plater). W ten
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sposób w gestii zajezdni MZA Chełmska na tej linii pozostały jedynie dwie brygady w dzień powszedni (po
jednej całodziennej i szczytowej) i jedna w dzień świąteczny. Z powodu wydłuŜenia od 1 sierpnia trasy linii
107 (Esperanto – Ursynów Płn.) powstała konieczność
zwiększenia liczby obsługujących tę linię brygad (dołoŜono odpowiednio dwie brygady całodzienne i jedną
szczytową w dzień roboczy oraz jedną w dzień wolny
od pracy), które przejął takŜe Mobilis. W ten sposób linia ta w dalszym ciągu w całości jest obsługiwana
przez tego przewoźnika. Poza tym przewoźnik z Mościsk objął brygady całodzienne (odpowiednio jedną w
dzień powszedni i dwie w soboty, niedziele i święta) na
linii 128 (Mariensztat – Instalatorów lub Szczęśliwice).
W ten sposób zajezdnia MZA Chełmska utrzymała na
tej linii jedynie jedną brygadę – maraton w dzień powszedni.
Z kolei ITS zawładnął całkowicie linią 146 (Dw.
Wschodni-Kijowska – Falenica); odpowiednio cztery
brygady całodzienne i dwie szczytowe w dzień roboczy
oraz cztery w dzień wolny od pracy. Poza tym przewoźnik z Radomia objął brakujące brygady na linii 147
(Dw. Wschodni-Kijowska – Wiśniowa Góra) – w sumie
po trzy całodzienne w dzień roboczy i świąteczny.
Ostatnią zmianą było objęcie kolejnej, tylko jednej „całki” od poniedziałku do piątku na linii 513 (Os. Kabaty –
Dw. Wschodni-Lubelska).
Oczywiście, po upływie kolejnego miesiąca liczba
obsługiwanych przez prywatnych przewoźników brygad znowu uległa zmianie. KaŜdy z nich wystawił o 10
wozów więcej niŜ miesiąc wcześniej.
Liczba brygad obsługiwanych przez Mobilisa i ITS
we wrześniu 2003 roku
Mobilis
ITS
dni robocze
dni robocze
poza święta
poza święta
szczyt
szczyt
szczyt.
szczyt.
27
24
33
36
40
40
(źródło: Rozkłady jazdy ZTM; stan na dzień 1 września
2003 r.)
Rzecz jasna, po raz kolejny doszło do kilku ciekawych zmian w obsłudze niektórych linii. Mobilis przejął
w całości trzy linie: 164 (Sadyba – Kępa Zawadowska)
– odpowiednio po jednej brygadzie całodziennej i
szczytowej w dzień roboczy oraz jedną w dzień wolny
od pracy; 165 (Metro Wilanowska – Natolin Płn.) – trzy
brygady całodzienne i jedną szczytową w dzień powszedni oraz trzy w dzień świąteczny; i 725 (Warszawa: Metro Wilanowska – Kępa Ostrzewska: Kępa
Ostrzewska-Cmentarz) – jedną brygadę całodzienną
niezaleŜnie od rodzaju dnia. Ponadto w jego władaniu
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znalazły się brakujące brygady linii 504 (po jednej brygadzie całodziennej i szczytowej w dzień powszedni i
jednej w dni wolne od pracy) oraz jedna „całka” od poniedziałku do piątku i dwie „całki” w dzień świąteczny
na linii 129 (Okęcie – Koło).
Natomiast radomski ITS otrzymał we władanie odpowiednio: dwie brygady szczytowe linii 301 (Wiatraczna – Rakowiecka-Kościół) oraz jedną brygadę
szczytową linii 402 (Stara Miłosna – Wiatraczna). Ponadto objął wszystkie (czyli 5 całodziennych i dwie
szczytowe) brygady w dzień powszedni oraz dwie całodzienne – w sobotę i święto na linii 115 (Aleksandrów
– Dw. Wschodni-Lubelska lub Wiatraczna), a takŜe
dwie całki w dzień wolny od pracy na linii 513 (Os. Kabaty – Dw. Wschodni-Lubelska).
Tak więc nowi ajenci zadomowili się na dobre w
Warszawie. Powoli moŜna orientować się, które konkretnie linie, a zatem rejony Warszawy, objęli we władanie nowi przewoźnicy. Oczywiście czeka nas jeszcze jedna tura zmian w październiku, po której będzie
moŜna ostatecznie podsumować cały proces.
Tomasz Kaczmarek
Źródło: rozkłady jazdy ZTM.
Wrocław

PoŜegnanie
nocnych tramwajów (1)
Mknąc kanciakiem przez wrocławskich ulic sto
W 2003 roku zdecydowano się przeprowadzić dawno zapowiadaną reorganizację wrocławskiej nocnej
komunikacji, której głównym załoŜeniem było zastąpienie tramwajów autobusami. Nocą z 23 na 24 sierpnia
zorganizowano więc objazd większości tras, po których
w ostatnim okresie kursowały nocne tramwaje. Pomysłodawcą i głównym organizatorem imprezy był jeden z
motorniczych, a zarazem sympatyk komunikacji miejskiej, Mariusz Sondel. Patronat nad przedsięwzięciem
objęło Towarzystwo Miłośników Wrocławia. Koszt
przejazdu ustalono na 4 zł. Organizatorzy przygotowali
okolicznościowe bilety, które moŜna było skasować w
zabytkowym kasowniku, wybijającym numer wagonu
oraz datę. KaŜdy uczestnik dostał równieŜ plan imprezy oraz rys historyczny nocnej komunikacji tramwajowej. Głównym bohaterem tej nocy był jedyny wrocławski wagon typu 102N – 2110’’.
Ze względu na duŜe nagłośnienie imprezy w lokalnych mediach, spodziewano się sporej frekwencji.
Przewidywania organizatorów sprawdziły się – juŜ po
godzinie 21 wszystkie miejsca siedzące były zajęte. By
móc uwiecznić na zdjęciach ostatnie chwile istnienia
nocnych tramwajów we Wrocławiu, przybyli liczni hobbyści z wielu polskich miast, a nawet z Pragi. W przejeździe uczestniczyło takŜe wielu wrocławian, chcących po prostu poŜegnać nocne tramwaje. Między godziną 21:30 a 22 przewidziano czas dla przedstawicieli
lokalnej prasy i telewizji.
Punktualnie o 22:00 kanciak, ozdobiony okolicznościowymi tablicami z napisem »PoŜegnanie linii nocnych« wyruszył spod zajezdni IV Borek w stronę Krzyków. Ścisk panujący w przegubowym wagonie przypominał jazdę tramwajem w godzinach szczytu lub, jak
kto woli, linią nocną w najpopularniejszych kierunkach:
z Biskupina w okolice Rynku lub z centrum miasta w
kierunku Pilczyc.
Na Krzykach zorganizowano pierwszy fotostop. Wagon otablicowano na typową dla tej pętli linię 37. Następnie przez ul. Hallera pojechaliśmy na Oporów. Tutaj sfotografowano kanciaka (linia 34) w towarzystwie
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składu 2480+2481, a kilkanaście minut później dwóch
stodwójek: 2042 (linia 20) oraz 2038 (liniowe 34).
Kolejnym punktem programu była ul. Teatralna,
gdzie moŜna było uwiecznić 2110’’ na tle gmachu Opery Dolnośląskiej. Tu jednak nie zdjęto okolicznościowych tablic. Po przepuszczeniu liniowego 31 i wycofaniu na pl. Teatralny skręciliśmy w ul. Szewską, gdzie
równieŜ zatrzymano się, by sfotografować 36 przy DH
Kameleon. W wykonywaniu zdjęć przeszkadzali, niestety, liczni przechodnie, którzy nie reagowali na prośby fotografów, by nie przechodzić pomiędzy tramwajem a statywami.
Po zaledwie kilku minutach ruszyliśmy więc w dalszą
drogę. Przez ul. Nowy Świat i pl. 1-go Maja dotarliśmy
do Leśnicy. Kanciak tym razem pozował do zdjęć z tablicami linii 30, 33 i 37. Była takŜe moŜliwość sfotografowania wozu 2054 jako planowej brygady linii 33. Tutaj doszło do „zgrzytu” z miejscową ludnością, niezadowoloną z powodu wykonywania zdjęć na pętli. Sytuacja została jednak szybko opanowana przez motorniczego wspomnianego 33. 10 minut po północy ruszyliśmy z tej najbardziej wysuniętej na zachód pętli we
Wrocławiu. W międzyczasie przestawiono datę odbijaną przez kasownik – moŜna więc było skasować bilet z
innym okolicznościowym nadrukiem.
Wśród pól i panujących na zewnątrz ciemności dotarliśmy do centrum, a następnie na pętlę linii 36 –
Osobowice. Po kilkunastu minutach przeznaczonych
dla fotografów pojechaliśmy przez pl. Staszica (zaliczyliśmy uŜywany wyłącznie przez tramwaje zjeŜdŜające
do zajezdni Ołbin „łącznik”) na pętlę Poświętne, nazywaną usilnie przez MPK i ZDiK Marino. Wśród industrialnych klimatów moŜna było wykonać kolejne zdjęcia wozu 2110’’, tym razem udającego linię 31. Następnie odwiedziliśmy pl. Powstańców Wlkp., gdzie na
tle śródmiejskich kamienic sfotografowano kanciaka z
tablicami linii 40. Po kilkunastu minutach nasz tramwaj
pomknął przez ulice Pomorską, Drobnera i Sienkiewicza na Sępolno, zaliczając po drodze nieuŜywany liniowo łuk z ul. Pomorskiej w ul. Dubois.
Na pętli połoŜonej na najspokojniejszym wrocławskim osiedlu stodwójce załoŜono tablice typowej dla tej
końcówki linii 32, a następnie 34, które jeździło tutaj objazdem. Wykonano takŜe zdjęcia liniowego 32 (wóz
numer 2021) oraz dwóch 34 stojących na sąsiednich
torach – specjalnego 2110’’ oraz liniowego 2041’’. Kolejnym punktem naszego przejazdu była pętla na Biskupinie, dokąd dojechaliśmy przez wykorzystywany
tylko przez tramwaje zjeŜdŜające do zajezdni Dąbie
odcinek ul. Mickiewicza, prowadzący środkiem parku
Szczytnickiego. Na końcówce przy ul. Olszewskiego
spotkaliśmy wóz numer 2069 (linia 33). Uwieczniono
więc na kliszach kanciaka z tablicami linii 33 i 35 w towarzystwie liniowego tramwaju. Tutaj naszym wehikułem zainteresowali się uczestnicy zabawy odbywającej
się w pobliskim nocnym klubie, tym razem jednak „tubylcy” byli nastawieni do nas pozytywnie.
O godzinie 2:40 wyruszyliśmy w kierunku KsięŜa Małego. Na pl. Wróblewskiego odbył się pierwszy nieplanowy fotostop. Sfotografowano tam 2110’’ (linia 40) z
pięknie oświetlonym kościołem św. Maurycego w tle.
TuŜ po ruszeniu część pasaŜerów zauwaŜyła pewną
nieprawidłowość – zamiast pojechać prosto ul. Traugutta, skręciliśmy w ul. Pułaskiego, a tędy z pewnością
nie da się dojechać na KsięŜe. Jak się okazało, trasa
została częściowo zmieniona, z przyczyn znanych jedynie motorowemu. Tłumaczono się tym, Ŝe ul. Traugutta moŜe być dla tramwajów nieprzejezdna, poniewaŜ od dwóch miesięcy z powodu remontu ul. Oławskiej nie ma normalnego ruchu tramwajowego. JeŜdŜą
tędy jednak brygady zjazdowe i wyjazdowe linii 3 do/z
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zajezdni Ołbin więc wyjaśnienia organizatorów nie były
zasadne. Niektórym jednak zmiana kolejności odwiedzanych pętli nie przeszkadzała w prowadzeniu oŜywionych rozmów na najróŜniejsze tematy.
Po trasie dziennej linii 16 dojechaliśmy do parku Południowego. Po krótkim postoju udaliśmy się na Tarnogaj, korzystając z kolejnego łuku uŜywanego wyłącznie
przez tramwaje wyjeŜdŜające z zajezdni – z ul. Dyrekcyjnej w Borowską. Następnie przez centrum miasta
pojechaliśmy na ominiętą wcześniej pętlę na KsięŜu
Małym, do której prowadzi jeden z dwóch obecnie
uŜywanych liniowo odcinków jednotorowych. Sfotografowano tu kanciaka ozdobionego tablicami linii 30 oraz
planową trzydziestkę – wóz 2040. Dzięki przepuszczeniu liniowego tramwaju moŜliwe było zorganizowanie
kolejnego, nieplanowego, a oczekiwanego przez część
uczestników, postoju przy stacji benzynowej stojącej
naprzeciwko zajezdni Dolnośląskich Linii Autobusowych przy ul. Krakowskiej. Uzupełniono tam zapasy
złocistego napoju niezbędne do przetrwania kolejnych
kilku godzin. Fotografowie takŜe wywalczyli dodatkowy
fotostop – na ul. Kościuszki, odcinku uŜywanym tylko w
sytuacjach awaryjnych (do 07.09. z powodu remontu
ul. Oławskiej wiódł tędy objazd dla linii 3 i 5, a do 01.09.
takŜe 30).
Kolejnym etapem naszej podróŜy była kameralna
pętla na Grabiszynku. Do celu dotarliśmy jadąc zatramwajem linii 36. Tablice tej właśnie linii załoŜono
naszemu wagonowi, pozującemu kolejny raz do zdjęć.
Z końcówki połoŜonej przy ul. Hallera odjechaliśmy juŜ
zgodnie z planem, o godzinie 4:55, kierując się na
ostatnią pętlę, jaka została nam do zaliczenia – Klecinę. Końcówka ta wyróŜnia się spośród pozostałych
tym, Ŝe tramwaj ustawia się na niej drzwiami do wewnątrz. Fakt ten wywołał wśród uczestników przejazdu
kolejną zaŜartą dyskusję – debatowano, czy pętla ta
jest prawo, czy lewostronna. W końcu jednak zgodnie
ogłoszono jej prawostronność. Przed wjazdem na odcinek jednotorowy zaliczyliśmy kilkuminutowy postój,
by nie powodować opóźnienia tramwaju linii 31, znajdującego się w tym czasie na jego drugim końcu. Do
wykonywania zdjęć o świcie zachęcał piękny kolor nieba. Nie odmówiono sobie takŜe niecodziennego ujęcia
– dwóch mijających się 31. Na pętli wykonaliśmy
ostatnie zdjęcia kanciaka, udającego tramwaj nocnej
linii, po czym dojechaliśmy tym zabytkowym wagonem
pod bramę zajezdni Borek. Tam nieco ponad dwudziestu pasaŜerów, którzy dotrwali do końca wycieczki,
musiało opuścić tramwaj. Na zakończenie uczestnicy
przejazdu pozowali do pamiątkowego zdjęcia na tle
zabytkowej hali, poniewaŜ kanciasty wagon natychmiast odjechał na niedostępny dla nas teren wozowni.
W podsumowaniu nie moŜe zabraknąć słów uznania
dla Mariusza Sondela, członków Towarzystwa Miłośników Wrocławia za organizację przedsięwzięcia oraz
Dyrekcji MPK Wrocław sp. z o.o. za umoŜliwienie odbycia przejazdu. Podziękowania naleŜą się równieŜ
pracownikom zajezdni Borek za przygotowanie nieuŜywanego od dłuŜszego czasu wagonu oraz kolegom
Piotrowi Herbie, Maciejowi Szewczykowi i Bogusławowi Moleckiemu za przygotowanie okolicznościowych
materiałów informacyjnych.
W tramwaju spędziliśmy ponad siedem godzin, objechaliśmy większość pętli odwiedzanych wówczas
przez nocne tramwaje. Nie wjechaliśmy jedynie na
końcówkę Pilczyce ze względu na panujące tam ciemności. Nie odwiedziliśmy takŜe Kowal. Tam jednak dojazd był niemoŜliwy ze względu na trwający remont ul.
Jedności Narodowej.
Uczestnicy imprezy byli z niej zadowoleni. Pewien
niedosyt budzi jednak zbyt mała ilość fotostopów,

szczególnie w centrum miasta, a takŜe zbyt asekuracyjnie ułoŜony rozkład jazdy. Trzeba jednak pamiętać o
tramwajach liniowych, których ruchu nie moŜna było
zakłócać. Pozostaje mieć nadzieję, Ŝe dzięki takim
działaniom kierownictwo MPK będzie przychylnie nastawione do tego typu imprez, co pozwoli być moŜe
zorganizować podobne przejazdy w przyszłości.
Wojciech Gąsior

PoŜegnanie
nocnych tramwajów (2)
Śmierć
Nocne tramwaje wyruszyły w swe ostatnie kursy
wieczorem 31 sierpnia 2003 roku. Mimo nielicznych, a
takŜe – wedle niektórych – mało czytelnych komunikatów na temat reorganizacji wrocławskiej nocnej komunikacji, rozmowy między pasaŜerami na temat wprowadzanych zmian nie naleŜały do rzadkości. Wedle
narodowej tradycji większość opinii była „na nie”. Narzekano takŜe na brak rozkładów nocnych tramwajów,
które przecieŜ jeszcze kursowały! Kursowały, a więc
spełniały powierzone im 56 lat temu zadanie dowoŜenia wrocławian do domów, do klubów, na dworzec...
Spośród „zwykłych” pasaŜerów wyróŜniała się spora
grupa sympatyków komunikacji miejskiej, którzy postanowili, tym razem juŜ ostatecznie, poŜegnać nocne
tramwaje, podróŜując nimi przez całą noc. Większość
motorniczych była uprzedzona o ich zamiarach, chętnie zatrzymywano się więc w najróŜniejszych miejscach w celu umoŜliwienia fotografom wykonania
zdjęć. Hobbystom towarzyszyła takŜe ekipa zaprzyjaźnionych filmowców, dokumentujących ostatnie chwile
Ŝycia nocnych tramwajów.
W ciągu nocy z 31 sierpnia na 9 września zdefektowały aŜ trzy wagony spośród obsługujących nocne linie. Zamiast wozu 2027 kilka kursów na linii 30 wykonała rezerwa tramwajowa numer 2022, natomiast
uszkodzone 2019 oraz 2041’’ zastąpiła na liniach 32 i
33 rezerwa autobusowa Jelcz M11-6103. Pełną obsługę brygad całonocnych przedstawiono w tabeli.
linia wagon
30 2017
30 2027
30 2022
30 2068
31 2033
31 2048
32/34 2019

uwagi
podmiana za zdefektowany 2027
zdefektował
rezerwa
zdefektował

32/34 2069

-

Z

32/34 2070 32/34 2041’’ 32/34 2042 podmiana za zdefektowany 2019
33/35 2016 33/35 2024 33/35 (?)
zdefektował
33/35 2054 podmiana za zdefektowany (?)
36 2077 37 2065 40 2052 40 2021 40 2003 40 2034 Ostatni nocny tramwaj we Wrocławiu minął bramę
zajezdni Borek 1 września 2003 o godzinie 5:42. Był to
zjazd linii 32 z Parku Południowego obsługiwany wagonem 102Na-2069.
Wojciech Gąsior
Z półki bibliofila

„Atlas tramwajowy
byłego ZSRR”
(„Tramway Atlas of the
former Soviet Union”)
To berlińskie wydawnictwo (Blickpunkt Strassenbahn e.V. 2003), specjalizujące się w literaturze o tematyce komunikacyjnej, rodzimym czytelnikom znane
jest przede wszystkim z atlasów tramwajowych. Dotychczas wydało ono atlasy Niemiec, Szwajcarii i
Austrii. Najciekawszym chyba jednak, z uwagi na obszar i wielość dość egzotycznych sieci tramwajowych, wydaje się być atlas tramwajowy krajów byłego
ZSRR.
Od dłuŜszego czasu wydawnictwo to jednak milczało, wymienione pozycje pochodzą z początku lub przełomu lat 90. Nadmienić trzeba, Ŝe wspominany atlas
byłego ZSRR ukazał się w 1996 roku. Wydawałoby
się, Ŝe Blickpunktowi nie wiedzie się najlepiej, czego
dowodem mógłby być fakt, Ŝe zapowiadany od dłuŜszego czasu atlas Czech i Słowacji ukazał się nie nakładem niemieckiego wydawnictwa, a czeskiego Wolfa
(pozycja omawiana była w Przystanku nr 5/2002).
Tymczasem Blickpunkt, jakby chciał pokazać, Ŝe Ŝyje i
ma się dobrze, uraczył nas tegoroczną reedycją swojego największego hitu wydawniczego, za jaki moŜna z
pewnością uwaŜać atlas tramwajowy dawnego ZSRR.
Układ graficzny publikacji jest charakterystyczny dla
wydawnictw spod szyldu Blickpunkta. Znajdziemy tu

k r a j u

Berlin
Tabor
M Rada Nadzorcza berlińskiego metra zdecydowała
o zakupie 21 pociągów po cztery wagony serii HK firmy
Bombardier Transportation (w sumie 84 wagony) do
obsługi małoprofilowych linii U1–U4. Kontrakt ma
opiewać na 100 milionów euro. Równie wysokie koszty
ponoszone na modernizację nawet 40-letnich wagonów przestają się opłacać.
Linie
M Na okres od 13.09. do 14.12. zamknięty zostanie
odcinek wschodnioberlińskiej linii metra U5, między

i

z e

stacjami Alexanderplatz a Frankfurter Allee. W tym
czasie prowadzone są prace modernizacyjne sześciu
stacji oraz szyn, co umoŜliwi zwiększenie prędkości
pociągów z 60 do 70 km/h. Komunikację zastępczą
zapewniają 23 autobusy przegubowe.
Marcin Czech

Bydgoszcz
Linie
A 01.09., po pięciu miesiącach od zawieszenia,
przywrócono kursowanie linii pospiesznej 91 o trasie
Plac Kościeleckich – Fordon Rynek. Dwunastometrowe volvo z zajezdni przy ul. Szajnochy wykonuje jed-
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sporo zestawień, np. zestawienie typów tramwajów
występujących w byłym ZSRR; zestawienie zlikwidowanych sieci tramwajowych; listę miast, w których występowały tramwaje konne, parowe; czy teŜ zestawienie wszystkich sieci trolejbusowych. Podobnie jak w
pierwszym wydaniu, kaŜde miasto jest omówione
osobno. Dla kaŜdej sieci podana jest jej krótka charakterystyka, otrzymujemy teŜ zestawienie typów tramwajów wraz z numerami bocznymi, a takŜe, co jest chyba
najwaŜniejsze, poglądową mapkę kaŜdej sieci (z
uwzględnieniem metra, jeśli występuje).
Drugie wydanie jednak nieco róŜni się od pierwszego. Zasadniczą róŜnicą są fotografie, których w poprzedniej edycji nie było. Tutaj przy kaŜdym mieście
otrzymujemy po jednym bądź po kilka ciekawych zdjęć
tramwajów. Innym zasadniczym szczegółem pominiętym w poprzednim wydaniu jest zamieszczenie wykazu
typów trolejbusów występujących obecnie bądź w
przeszłości w miastach byłego ZSRR (uwzględniono
nawet polskie Trollino!). Dodatkowo zamieszczono po
jednym zdjęciu najbardziej charakterystycznych trolejbusów.
Okres dzielący obie edycje jest dość długi, dlatego
teŜ, porównując wydanie tegoroczne z tym z 1996 roku, znajdziemy sporo zmian w układzie poszczególnych sieci. Na przykład w miastach takich jak Baku,
Tbilisi czy Erewan obserwujemy redukcję tramwajów
do zaledwie jednej czy dwóch linii. Likwidacjom odcinków nie oparły się równiej dość spore sieci w Kijowie
czy Sankt Petersburgu. W porównaniu ze stanem z
1996 roku, z „mapy tramwajowej” w ogóle znikły takie
miasta, jak Karaganda, Grozny czy Szachty. Ciekawym zjawiskiem moŜe być np. Taszkient, gdzie sieć na
przestrzeni tego okresu nie tylko się nie skurczyła,
ale ulega rozbudowie (zarówno tramwaje jak i metro).
Podsumowując, wydawnictwo to jest niezwykle ciekawe, jest źródłem obszernej i unikalnej wiedzy na temat rozwoju i stanu obecnego komunikacji szynowej
miast byłego ZSRR. Z uwagi na spore zmiany w sieciach i układach linii, jakie miały miejsce na przestrzeni
tych kilku lat, jeśli ktoś posiada pierwsze wydanie atlasu z 1996 roku, powinien zaopatrzyć się i w jego tegoroczna reedycję. Z nabyciem wydawnictwa nie powinno być większych problemów. Zainteresowani powinni
udać się do Berlina do księgarni specjalizującej się wydawnictwach o transporcie, równieŜ miejskim, która
mieści się przy Stressemann str. (metro U2, naleŜy
wysiąść na stacji Potsdamer Platz). Koszt pozycji –
24,80 euro.
Sebastian Staschiok

ś w i a t a
nak tylko sześć par kursów w dzień roboczy (po trzy w
szczycie porannym i popołudniowym) i po jednym kursie zjazdowym. Najstarsza bydgoska linia pospieszna
stała się więc najrzadziej kursującą linią w Grodzie nad
Brdą, pokonując długoletniego lidera tej klasyfikacji, linię 63.
Rozmaitości
! Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy zaprasza na III Bydgoskie Spotkanie Miłośników Komunikacji Miejskiej pod hasłem „50 lat linii tramwajowej
«Brda» 1953–2003”, które odbędzie się 28 września
2003. Plan spotkania przewiduje:
9:00 Spotkanie uczestników przy Dworcu PKS i prze-
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10:50

11:15

12:00

14:30

16:30

jazd Jelczem RTO na trasie: Dworzec PKS –
Fordon Rynek (9:35–9:45) – Witebska (10:10–
10:15) – Dworzec PKP (10:45);
Odjazd z placu przed Dworcem PKP; autobus
będzie oczekiwał na pociągi z Warszawy (przyjazd 10:45), Krakowa i Łodzi (10:27), Poznania i
Wrocławia (10:37) oraz Gdyni (10:40);
Oficjalne powitanie i otwarcie Spotkania w zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej połączone ze zwiedzaniem placu postojowego, na którym zgromadzone są historyczne autobusy
TMMB;
Wyjazd tramwajów na trasę: Zajezdnia – rondo
Jagiellonów – Babia Wieś (12:30–12:45) – Glinki (13:05–13:15) – Łęgnowo (13:40–13:55) –
Kapuściska (14:20);
Ponowny przejazd Jelczem, tym razem po trasie: Kapuściska – Chemiczna (14:40–14:45) –
Ugory (15:00–15:05) – Świętej Trójcy – Pomorska – Bartodzieje (15:45–15:55) – Dworzec
PKP (16:15) – Zygmunta Augusta (16:20);
Zakończenie – spotkanie przy dawnej zajezdni
tramwajowej przy ulicy Zygmunta Augusta.
Jarosław Girstun; Towarzystwo Miłośników
Miasta Bydgoszczy

Bytom
Rozmaitości
! Ukazał się kolejny numer „Gazetki autobusowej
PKM Bytom”. Nie byłoby to nic nadzwyczajnego, gdyŜ
nawet dość regularnie w autobusach tego przewoźnika
moŜna się zapoznać z jego opiniami, jednak numer 9.
róŜni się znacząco od poprzednich – jest pierwszym, w
którym nie ma materiału umieszczonego na zlecenie
KZK GOP.
A W tym roku szkolnym dzieci z gminy Zbrosławice
będą woŜone nie przez kogo innego, jak przez PKM
Bytom. Najprawdopodobniej uŜywany do tego będzie
pomarańczowy gimbus, będący własnością gminy. Takiego bowiem zaobserwowano na trasie. Mimo braku
potwierdzonych informacji w rzeczonej sprawie, gimbus z duŜą naklejką »PKM Bytom SA« był widziany na
trasie w Wieszowej.
Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzed. obecna
uwagi
reklama reklama
autobusy
7218 (PKM szkoła języ- naklejki na
Bytom)
kowa Level barwach zakł.
Bartosz Mazur

Caen
Linie
T 05.09. na trasę wyjechało zaledwie 12 wagonów,
zamiast 21. Zgodnie z zasadą, Ŝe poniŜej 14 TVR-ów
kursuje tylko linia A, na B pojawiły się zatramwaje. AŜ
8 przegubowych Heulizeów GX187.2 (371–373, 375–
379) w starych kolorach firmowych jeździło wzdłuŜ linii
B. Linia B jedzie tak na północy, jak na południu miasta
wzdłuŜ ulicy, co pozwala na łatwa podmianę typu lokomocji. W dodatku nie ma na tych odcinkach przystanków niedostępnych dla autobusów. Linia A uŜywa
natomiast osobnej platformy, niedostępnej dla autobusów. Od północy za B kursowały od Herouville Saint
Clair do centrum (Saint Pierre) lub do przystanku Copernic, na którym obie linie zlewają się w jedną. Na południu bus-tramy jeździły od Grace de Dieu do dworca
kolejowego, znajdującego się równieŜ na wspólnym
dla obu linii odcinku. Tam pasaŜerowie przesiadali się
do A lub do regularnych linii autobusowych. RównieŜ

4

linie 4 i 5 odczuły większe obciąŜenie na odcinkach,
gdzie brakło wagonów.
T Związek UŜytkowników Komunikacji Publicznej w
oficjalnym komunikacie z dnia 05.09 zaŜądał zaprzestania eksploatacji linii niby-tramwajow w Caen i Nancy
po ostatnich wyczynach wehikułu. ZUKP (po francusku
FNAUT) uwaŜa, Ŝe pojazdy te są niebezpieczne, a
wielorakość wad koncepcyjnych nigdy nie pozwoli na
eksploatację dająca satysfakcję (regularność tak oczekiwaną).
Magazyn 995
01.09. Pewnemu gapowiczowi nie spodobał się
mandat wlepiony przez ekipę konduktorów. Wysiadając około godziny 19 na końcowym przystanku linii 5,
Fleury sur Orne, zaczął grozić noŜem kierowcy autobusu. Poinformowana centrala NR zwróciła się do
konduktorów z prośbą o dane osobowe zbója i kilkanaście minut później policja stawiła się w jego mieszkaniu, zapraszając go na „wieczorek na komisariacie”.
Tomasz Aloszko

Częstochowa
Linie
A Na niektórych przystankach pojawiły się nowe
rozkłady linii 22 i 25. O tej pierwszej pisaliśmy juŜ w
„Przystanku”. Nie ma zapowiadanego przeguba na
22/06, w dodatku taki rozkład w ogóle nie powstał. Zastąpił go podwójny rozkład 22/05, w którym na szczycie porannym mamy autobus niskopodłogowy, a na
szczycie popołudniowym krótki – Jelcz M11 lub Ikarus
415. Nie zaobserwowano Ŝadnego autobusu przegubowego na tej linii od 01.09. W rozkładzie 25 za to coś
nie gra z kursami niskopodłogowymi: te na przystankach kłócą się wyraźnie z tymi w internecie, a nawet z
tymi na przystankach. W efekcie obserwuje się dwa
wozy niskopodłogowe w soboty i niedziele mimo jednego zaplanowanego rozkładem.
A 09.09. po raz pierwszy od 01.07. zachwiana została reguła wypuszczania na linie targowe, czyli 13 i
28, wyłącznie autobusów przegubowych. Na trasach
pojawiły się autobusy tak jak jest to przewidziane rozkładem, poza Ikarusem 280 o numerze 170, który obsługiwał linię 13, i to przez dwie zmiany. Przyczyny takiego stanu rzeczy nie są znane.
A 01.09. MPK sprawiło mieszkańcom Wyczerp,
Stradomia i Kawodrzy miłą niespodziankę wysyłając
na 17/02 Ikarusa 435 numer 361. Jest to o tyle ciekawe, Ŝe tego typu pojazdy na linii 17 goszczą dosyć
rzadko, w dodatku zwykle jako 17/01 lub szczytowe
17/04. PoniewaŜ lubiących jazdę „pchaczami” mieszkańców Częstochowy jest sporo, za pierwszorzędny
prezent dziękujemy MPK w imieniu wszystkich pasaŜerów.
Rozmaitości
A MPK wprowadziło nowe pieczątki z nazwą miesiąca i nominałem na biletach okresowych. W górnej
części umieszczono dość duŜy napis składający się z
miesiąca (cyfry rzymskie) i roku (arabskie). Ta innowacja ma ułatwić sprawdzanie biletów przez kierowców.
Napis będzie czytelny z większej odległości. Poza
tym na biletach o nowej grafice mamy wskazanie,
by bilet imienny opisywać długopisem, a nie np. ołówkiem.
Janusz Karlikowski, Konrad Pruciak

GOP
Linie
A Z dniem 01.09. na liniach autobusowych kursujących na zlecenie Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach zostały wprowadzone nastę-
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pujące zmiany:
- linia 28 została we wszystkich kursach skrócona do
relacji Będzin Kościuszki – Maczki Kolonia Cieśle
OSP;
- linia 44 została skrócona od strony Mysłowic Wesołej do Zawodzia Zajezdni; zawieszone zostało kursowanie linii w niedziele i święta;
- linia 139 – utrzymana została wakacyjna zmiana, polegająca na skróceniu trasy od strony Rudy Śląskiej
Bykowiny do Chorzów Plac Hutników, z kursami na
trasie wariantowej (przed wakacjami podstawowej)
Bytom Plac Wolskiego – Bykowina Grzegorzka;
- linia 162 – zmiana przebiegu trasy w Mysłowicach;
nowa trasa przebiega przez dzielnicę Ćmok i ul.
ObrzeŜną Zachodnią z pominięciem Brzęczkowic;
- linia 175 została wydłuŜona do Dąbrowy Górniczej
Podwarpia (na granicy miasta Dąbrowa Górnicza i
gminy Siewierz);
- linia 676 – zmiana przebiegu trasy w centrum Gliwic;
nowa trasa: Gliwice: Os. Sikornik – ... – pl. Piastów –
Bohaterów Getta Warszawskiego – Warszawska –
Grottgera – Skowrońskiego – Lipowa – Opolska –
Świętojańska – Warszawska – Bohaterów Getta
Warszawskiego [Dworzec PKP] – pl. Piastów – ... –
Gliwice: Osiedle Sikornik (okręŜna).
Utrzymane zostały wakacyjnych rozkładów jazdy o
zmniejszonej częstotliwości:
- w dni robocze na liniach 107, 160, 188, 299, 604,
623, 644, 672, 723, 801;
- w soboty na liniach 188, 299, 604, 644, 690, 723,
815;
- w niedziele i święta na liniach 188, 604, 644, 690,
723, 815.
Zmieniony zostały rozkłady jazdy linii: 18 (dni robocze i
soboty), 49 (dni robocze, soboty, niedziele i święta), 66
(dni robocze i wolne), 76 (dni robocze i wolne), 77 (dni
robocze i wolne), 84 (niedziele i święta), 149 (dni robocze i wolne), 219 (dni robocze), 619 (dni robocze i soboty), 902, 903, 904 (codziennie), 936 (dni robocze).
Zawieszone zostały niektóre kursy:
- w dni robocze na liniach nr: 32, 92, 127, 186, 187,
198, 227, 911, 974, 998 (dla linii nr 998 tylko do
30.09.);
- w soboty na linii nr 32;
- w niedziele i święta na liniach nr: 18, 27, 32.
Zawieszone całkowicie zostało kursowanie:
- w dni robocze linii nr: 182, 257, 693;
- w soboty linii nr: 182, 801, 922;
- w niedziele i święta – linii nr: 144, 182, 801, 922.
T Z dniem 01.09. na liniach tramwajowych kursujących na zlecenie Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach zostały wprowadzone następujące zmiany.
Zmieniony został rozkład linii nr 7:
- w dni robocze częstotliwość ruchu co 14 minut, w
godzinach wieczornych – co 28 minut; obsługa: pociągi 701, 703, 707, 709, 711 – uruchamiane przez
ZUTiKT-2 taborem 2×105N, pociąg 705 – uruchamiany przez ZUTiKT-2 taborem 1×102N, pociągi
702, 704, 706, 708, 710 – uruchamiane przez ZKT-3
taborem 2×105N, wieczorem podmiany: pociągi 722
i 724 – uruchamiane przez ZKT-3 taborem 1×105N,
pociągi 721, 727 i 729 – uruchamiane przez ZUTiKT-2 taborem 1×102N;
- w soboty częstotliwość ruchu co 14 minut, w godzinach popołudniowych i wieczornych – co 28 minut;
obsługa: pociągi 701, 703 – uruchamiane przez ZUTiKT-2 taborem 1×105N, pociągi 705, 707, 709, 711
– uruchamiane przez ZUTiKT-2 taborem 1×102N,
pociągi 702, 704, 706, 708, 710 – uruchamiane
przez ZKT-3 taborem 1×105N;

- w niedziele i święta częstotliwość ruchu co 28 minut;
obsługa: pociągi 701, 704, 705, 706 – uruchamiane
przez ZUTiKT-2 taborem 1×102N, 702, 703 – uruchamiane przez ZKT-3 taborem 1×105N;
- kursy nocne codziennie – pociągi 727 i 729 – uruchamiane przez ZUTiKT-2 taborem 1×102N.
Uruchomiona została nowa linia tramwajowa 37 na
trasie: Chorzów Rynek – Chorzów Batory – ZałęŜe –
Katowice – Zawodzie – Szopienice Pętla:
- w dni robocze częstotliwość ruchu co 14 minut, w
godzinach wieczornych co 28 minut; obsługa: pociągi 3701–3710 – uruchamiane przez ZUTiKT-2 taborem 2×105N, wieczorem podmiany: pociągi 3711,
3713, 3715, 3717 i 3719 uruchamiane przez ZUTiKT-2 taborem 1×102N;
- w soboty częstotliwość ruchu co 28 minut, a w godzinach 8–15 co 14 minut; obsługa: pociągi 3701–
3710 – uruchamiane przez ZUTiKT-2, pociągi nieparzyste taborem 1×102N, pociągi parzyste taborem
1×105N;
- w niedziele i święta częstotliwość ruchu co 28 minut;
obsługa: pociągi 3701, 3703, 3705, 3707, 3709 uruchamiane przez ZUTiKT-2 taborem 1×102N.
Zawieszone zostało kursowanie linii tramwajowej 40
(Chorzów Rynek – Chorzów Batory – ZałęŜe – Katowice – Zawodzie Pętla). Zmieniona została trasa linii
tramwajowej 23 – skrócenie linii od strony Katowic do
pętli na Zawodziu; częstotliwość ruchu co 28 minut,
obsługa: pociągi 231 i 232 uruchamiane przez ZKT-5
taborem 1×105N. Zmieniony został rozkład linii 36 –
uruchomienie linii w ciągu dnia na trasie: Chorzów Rynek – Chorzów Batory Zajezdnia:
- w dni robocze częstotliwość ruchu co 28 minut, kursowanie od godziny 20, obsługa: pociągi 361 i 362
uruchamiane przez ZUTiKT-2 taborem 1×105N;
- w soboty częstotliwość ruchu co 28 minut, kursowanie od godziny 15, obsługa: pociągi 361 i 362 uruchamiane przez ZUTiKT-2 taborem 1×105N;
- w niedziele i święta częstotliwość ruchu co 28 minut,
kursowanie przez cały dzień, obsługa: pociągi 361 i
362 uruchamiane przez ZUTiKT-2 taborem 1×105N;
- kursy nocne codziennie na trasach: Chorzów Rynek
– Chorzów Batory Zajezdnia i Chorzów Rynek –
Chorzów Batory – ZałęŜe – Katowice Słoneczna Pętla obsługiwane pociągiem 361.
Zmiana obsady taborowej na liniach 12 i 17 – wszystkie pociągi obsługiwane będą taborem 1×102N.
Andrzej Soczówka

Jastrzębie
Linie
A Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju informuje, Ŝe z dniem 01.09. na liniach
117, 118, 128, 129, 130, 202, 206, 207, 209, 212, 216,
217 i 309 wprowadza się zmiany. Na liniach: 117, 206,
207 i 309 są to przesunięcia czasowe pojedynczych
kursów. Na pozostałych liniach zmiany wiąŜą się ze
zmianą trasy (m.in. linie 209 i 216) lub ograniczeniem
ilości kursów.
Rozmaitości
A 01.09. zmianie uległa taryfa Międzygminnego
Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju – bilet
jednodniowy jest waŜny przez całą dobę od czasu
skasowania (na linii E-3 tylko w granicach jednego
miasta oraz na linii ś-R do dzielnicy Rowień). Nie została natomiast utrzymana druga zmiana wakacyjna
dotycząca biletów normalnych – o moŜliwości przejazdu przez 10 minut (bez prawa przesiadki) z biletem za
1,50 zł.
Wojciech T. MęŜyk, Andrzej Soczówka

Kielce
Rozmaitości
A I stało się. W piątek 05.09. sprzedano ostatni znaczek do tzw. starego biletu okresowego. Od 06.09. będzie moŜna kupić tylko bilety plastikowe. Oznacza to
dla pasaŜerów stanie w kolejkach, poniewaŜ zmniejszyła się liczba punktów sprzedających bilety okresowe – w tej chwili komputery słuŜące do drukowania
kart plastikowych znajdują się tylko na ul. Warszawskiej, śytniej i Jagiellońskiej. ZTM Kielce uspokaja, Ŝe
liczba punktów się powiększy, poza tym bilety plastikowe moŜna kupić w dowolnym dniu, a nie, jak to miało miejsce ze znaczkami do starych biletów, na początku kaŜdego miesiąca, więc większych kolejek być nie
powinno. Zmiana ta wymusza teŜ na pasaŜerze wyrobienie nowej legitymacji, co kosztuje 5 zł. Nowe bilety
plastikowe MPK Kielce wprowadziło od stycznia 2001
roku i funkcjonowały równolegle ze starymi biletami. To
było do przewidzenia, Ŝe stare znaczki znikną, poniewaŜ karty plastikowe są wygodniejsze i trudniejsze do
podrobienia. ZTM chciał zrezygnować ze starych biletów okresowych juŜ w sierpniu lecz obawiał się chaosu, związanego ze zwiększoną liczbą klientów we
wrześniu.
Michał Musiał

Kędzierzyn-Koźle
Tabor
A W sobotę 06.09. na ulice miasta wyjechały dwa
najnowsze nabytki kędzierzyńskiego MZK. Są to Solarisy U12, co jest pewną niespodzianką, bowiem od
pewnego czasu dostawcą nowych pojazdów dla Kędzierzyna był MAN. Nowe wozy otrzymały numery taborowe 150 i 151, pomalowane są – podobnie jak dotychczas MAN-y – na biało z czerwonymi pasami u dołu i u góry nadwozia. Za nówki Ŝycie oddadzą dwa wysłuŜone Ikarusy 280.26.
Marek Drewniak

Kraków
Tabor
T W ostatnim tygodniu wakacji do ruchu skierowane
zostały wagony NGT6/2 o numerach 2021 i 2022. Wóz
o numerze 2023 jest juŜ gotowy i przechodzi obecnie
próby na mieście.
T Na początku sierpnia ze stanu zajezdni w Nowej
Hucie zostały skreślone i przeznaczone do złomowania składy 388+389 i 390+391. Nie jest to jednak koniec kasacji. W Podgórzu skreślono składy 602+601,
619+618 i 632+633. Wszystkie kasacje są związane
wprowadzeniem do ruchu nowych bombardierów.
TakŜe w związku z tym 01.09. do nowohuckiej zajezdni
przeszedł z Podgórza skład 105Na 889+890, otrzymując nowe numerki 347+348.
T W zajezdni Nowa Huta zostały połączone dwa
nowe składy GT6+B4 198+516 oraz 189+539.
Linie
A W drugiej połowie sierpnia na liniach 501 i 139,
dotąd obsługiwanych (poza pewnymi wyjątkami) wyłącznie przez Ikarusy 280, zaczęły się pojawiać Jelcze
M181MB. W związku z tym na 173 ponownie zagościły
Ikarusy 280.
A 30.08. MPK uruchomiło nową linię autobusową
136 po trasie: Prądnik Czerwony – Powstańców – Piasta Kołodzieja – Mikołajczyka – Dunikowskiego – al.
Andersa – Dąbrowskiej – Medweckiego – Bieńczycka
– Rondo CzyŜyńskie (powrót: aleją Jana Pawła II –
Dąbrowskiej). Linia kursuje z około 60-minutową częstotliwością; w dni powszednie i soboty w godzinach
6–16, w niedziele zaś od 8–16. Tabor stanowią Autosany H6 – w soboty i niedziele z zajezdni Bieńczyce, a

PRZYSTANEK 18 (43)

w dni powszednie z Woli Duchackiej.
A T Od 30.08. obowiązują nowe, powakacyjne rozkłady jazdy tramwajów i autobusów. Niestety, jest gorzej niŜ przed wakacjami. Pomimo kilku zmian na lepsze (uruchomienie nowej linii 136 i dodanie kilku kursów na niektórych liniach, np. na 179), nie obyło się
bez cięć. Najbardziej ucierpiały:
- linie 128 i 428 – w dni robocze zamiast co 12 będą
kursowały co 15 minut;
- linie 109, 135 i 511 – w dni robocze będą kursowały
tylko w szczycie;
- poza szczytem rzadziej kursowały będą linie 164 i
502;
- linia 127 – w soboty zamiast 7 kursów będzie wykonywała jedynie 2;
- pocięto takŜe linie 103, 123, czy teŜ 124, a takŜe kilka innych, ale w tych przypadkach dotyczy to juŜ pojedynczych kursów.
W tramwajach na szczęście obyło się bez powaŜniejszych zmian, jedynie 17 nie będzie wykonywała dwóch
wieczornych kursów.
A T W dniach 3 i 04.09. gościli w Krakowie prezydenci Chorwacji, Macedonii, Rumunii i Polski. Spowodowało to dosyć powaŜne utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w centrum miasta. 03.09. od
godziny 13:30 wyłączono ruch tramwajowy na trasie
od Poczty Głównej, poprzez ul. Dominikańską, Franciszkańską, Zwierzyniecką, Kościuszki do pętli na Salwatorze. W związku z tym objazdami pojechały tramwaje linii 1, 2, 6, 7, 8, i 18. Sytuację dodatkowo pogorszył fakt, Ŝe w okolicach godziny 18:30 z nieznanych
przyczyn (najprawdopodobniej wypadek) został
wstrzymany ruch tramwajowy na odcinku od ul. Karmelickiej aŜ do Bronowic Nowych. Linie 4, 13 i 14 pojechały do Cichego Kącika, 24 do pętli na Salwatorze
(trasa Poczta Gł. – Salwator była juŜ przejezdna), a 8
od Filharmonii do Dworca Głównego i z powrotem do
Borku Fałęckiego. Spowodowało to totalny chaos, a na
ul. Westerplatte moŜna było zaobserwować ciągnący
się od Poczty Gł. aŜ do Dworca Gł. korek tramwajowy,
w którym utkwiły m.in. wozy linii 1 i 6. 04.09., pomimo
podobnego zamknięcia trasy od Poczty Gł. do Salwatora, w godzinach porannych obyło się juŜ bez większych problemów. NaleŜy dodać, Ŝe zarówno 3, jak i
04.09., zmienionymi trasami kursowały takŜe autobusy
linii 109, 209, 229, 239, 249 i 269 – jeździły z pominięciem ul. Księcia Józefa trasami objazdowymi do pętli
Cracovia.
T W związku z awaryjną naprawą zapadniętego torowiska na ul. Krakowskiej, w dniu 05.09. od godziny
23:30 oraz w dniu 6 września wyłączono ruch tramwajowy w ul. Krakowskiej. Objazdami pojechały linie
tramwajowe 6, 8 i 10:
- linia 6 od ul. Wielickiej przez ul. Starowiślną, Dietla,
Stradomską i dalej po swojej trasie;
- linie 8 i 10 od Korony przez ul. Limanowskiego, Starowiślną, Dietla, Stradomską i dalej po swoich trasach.
T W związku ze zmianami rozkładów jazdy na powakacyjne, obsługę brygady 2/2 w niedziele przejęła
znów Zajezdnia Nowa Huta. Dlatego teŜ 31.08. na linię
wyjechał wagon zabytkowy 102N-203. 24.08. był więc
ostatnim dniem kursowania składu N+ND na linii 2. Nie
obyło się bez problemów – 2 kółka przed zjazdem wysiadła w eNce przetwornica, na szczęście udało się
bez problemów dojeździć do końca dzięki wykorzystaniu akumulatorów.
T JuŜ w ostatnim tygodniu wakacji na linię 13 zaczęły powracać trójskłady 105Na. Początkowo były to 2–3
składy, lecz ich liczba systematycznie wzrastała w kolejnych dniach. Od 01.09. wszystkie brygady 13 są ob-
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sługiwane składami 3×105Na. Odbyło się to kosztem
linii 8, którą obsługuje się wyłącznie wozami 2×105Na
(przed wakacjami na 3 brygadach ósemki kursowały
trójskłady, a na pozostałych 2×105Na).
T W dniach 28–31.08. w związku z pracami przy
budowie wiaduktu nad ulicą Wielicką w godzinach
22:00–4:30 (w dzień tramwaje kursowały bez zakłóceń) wstrzymano komunikację tramwajową w ciągu ul.
Wielickiej (do Kurdwanowa i BieŜanowa Nowego). W
związku z tym linie tramwajowe 3, 6, 9, 13, 23, 24 kursowały po następujących trasach:
- 3: od pl. Bohaterów Getta skierowano ul. Limanowskiego – Kalwaryjską do Łagiewnik;
- 6: od Korony ul. Limanowskiego – Na Zjeździe –
Starowiślną – Dietla – Stradomską i dalej po swojej
trasie do Salwatora; na trasie objazdowej linia 6 zatrzymywała się na przystanku Starowiślna zlokalizowanym na ul. Dietla (w kierunku ul. Stradomskiej);
- 9: od pl. Bohaterów Getta skierowana ul. Limanowskiego – Kalwaryjską – Zakopiańską do Borku Fałęckiego;
- 13: od pl. Bohaterów Getta skierowana ul. Limanowskiego – Kalwaryjską do Łagiewnik;
- 23: kursowała tylko do godziny 21 (ostatni kurs w
kierunku BieŜanowa Nowego około godziny 21:00 z
przystanku Powstańców Wielkopolskich)
- 24: od pl. Bohaterów Getta skierowana ul. Limanowskiego – Krakowską – Dietla – Starowiślną i dalej po
swojej trasie.
Od godziny 21:30 uruchamiana była zastępcza komunikacja autobusowa:
- linia 313 kursująca na trasie: pl. Bohaterów Getta –
Wielicka – Teligi – Ćwiklińskiej – BieŜanów Nowy (do
pętli tramwajowej);
- linia 324 kursująca na trasie: pl. Bohaterów Getta –
Wielicka – Nowosądecka – Witosa – Kurdwanów.
(nawracała na skrzyŜowaniu ul. Witosa i Herberta).
T Dnia 30.08. rozpoczęła się wymiana szyn i podkładów we fragmencie ul. Kocmyrzowskiej. W związku
z tym na około 3 tygodnie wyłączony został ruch tramwajowy na odcinku rondo Kocmyrzowskie – ul. Kocmyrzowska – przystanek Wiadukty. W tym czasie linie
tramwajowe 1 i 5 kursują od ronda Kocmyrzowskiego
(w obu kierunkach) przez aleję Gen. Andersa – plac
Centralny – aleję Solidarności – CAHTS – Ujastek –
Kocmyrzowską i dalej do Wzgórz Krzesławickich. Została uruchomiona zastępcza linia autobusowa 305 na
trasie: rondo Kocmyrzowskie – Kocmyrzowska – Poległych w Krzesławicach – Architektów – Wzgórza Krzesławickie – Kocmyrzowska – rondo Kocmyrzowskie.
Rozmaitości
! Od dnia 30.08. zostały wprowadzone następujące
zmiany w nazewnictwie oraz statusie (na Ŝądanie lub
stały) następujących przystanków:
1) zmiany nazw przystanków: Armii Krajowej → Zarzecze, Artigraph → Lekarska, Baza PKS → Wyki, BieŜanow Bar n/Ŝ → Barbary n/Ŝ, Błonia →
Podstawie, DH Gigant → Wybickiego I, Kiosk n/Ŝ
→ Lusina Górka n/Ŝ, Kręgielnia n/Ŝ → Lajkonika
n/Ŝ, Magazyny GS → Wrobela, Most n/Ŝ →
Szczyglice Most n/Ŝ, Opolska TOS → Opolska
Estakada, Os. Złocień → Złocień, P.I.P. n/Ŝ →
Centralna I n/Ŝ, Pawilon n/Ŝ → Bielańskie Skały
n/Ŝ, Piaski Nowe I → Tuchowska, Piaskownia n/Ŝ
→ Las Borkowski n/Ŝ, Rajsko Kiosk → Landaua,
Rajsko Urząd Gminy → Rajsko, Spółdzielnia →
Zachodnia, Toniewskiego → Tonie SkrzyŜowanie, Zajezdnia Tramwajowa → Zajezdnia Nowa
Huta, ZETBEEM → Płk Dąbka;
2) zmiany statusu przystanków: Judyma (na Ŝądanie
→ przystanek stały), BieŜanów Nowy [przy pętli
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tramwajowej] (przystanek stały → na Ŝądanie) –
zmiana dotyczy wyłącznie przystanku dla linii autobusowej 183, dla linii tramwajowych jest to nadal
pętla i przystanek stały.
3) nowe przystanki: Polana śywiecka n/Ŝ – dla linii
151 na ul. śywieckiej, tylko w kierunku Borku Fałęckiego; Urząd Skarbowy Nowa Huta – dla nowej
linii 136 na ul. Piasta Kołodzieja przy Urzędzie
Skarbowym.
Paweł Paruch

Londyn
Rozmaitości
A Od 23.08. w centrum Londynu obowiązuje zasada
„zapłać przed przejaŜdŜką”. Tym samym naleŜy zaopatrzyć się w bilet w punktach sprzedaŜy bądź z automatów. Wprowadzenie tej zmiany ma na celu przyspieszenie podróŜy – teraz w centralnej części Londynu kierowca jedynie sprawdza bilety. W pozostałych
częściach Londynu kupowanie biletów u kierowców
odbywa się na dotychczasowych zasadach. Tak więc
prostujemy informację z numeru 41., gdzie napisaliśmy, Ŝe kierowca będzie sprzedawał bilety równieŜ w
centrum miasta. Zachęcamy do odwiedzenia strony
http://www.tfl.gov.uk/buses/about-pay-before.shtml,
uzupełnionej o informacje o taryfie, obsłudze automatów, zakresie strefy „zapłać przed przejaŜdŜką”.
M 07.09. wszystkie londyńskie słuŜby ratownicze (w
sumie około 500 osób) przeprowadziły największe ćwiczenia antyterrorystyczne, mające przygotować słuŜby
miejskie na ewentualny atak bronią biologiczną. Samą
akcję przeprowadzono w jednym z pociągów metra –
w związku z tym na kilka godzin zamknięto dwie stacje
podziemnej kolejki: Waterloo oraz Bank. Zaczęło się
od zatrzymania składu w tunelu, w którym rzekomo
dokonano ataku z uŜyciem broni chemicznej. Do zadań słuŜb specjalnych naleŜało ewakuacja 60 pasaŜerów (w tą rolę wcielili się praktykanci policji) i ich odkaŜenie przy uŜyciu specjalistycznego sprzętu, kosztującego 56 mln funtów. Zarówno sprzęt, jak i ratownicy
zdali egzamin. Ćwiczenia przebiegły bez zakłóceń i
spowodowały takŜe spore utrudnienia w ruchu kołowym w niektórych częściach miasta.
M Dyrekcja londyńskiego metra usilnie szuka sposobów na obniŜenie temperatur panujących w tunelach
podziemnej kolejki. Ucieka się takŜe do sposobów niekonwencjonalnych. Ostatnimi czasy zaproponowano,
by sprowadzić z Izraela urządzenia do produkcji...
sztucznego śniegu, który roznoszony poprzez pęd powietrza przejeŜdŜających pociągów obniŜałby temperaturę! Zaiste pomysł ciekawy, lecz czy byłby skuteczny?
Być moŜe – przekonamy się juŜ niebawem.
M Sierpień to miesiąc awarii energetycznych, w wyniku których powaŜnie ucierpiały sieci metra. Najpierw
unieruchomiono składy w Nowym Jorku i Toronto.
Później zatrzymano pociągi w Helsinkach. I w końcu
dnia 28.08. w wyniku awarii prądu w południowej części Londynu, zatrzymaniu uległo około 60% pociągów
tamtejszego metra. Tysiące pasaŜerów utknęło w pociągach zatrzymanych w tunelach. Awaria trwająca 20
minut rozpoczęła się o godzinie 18:20. Doprowadziła
ona do wielu błędów sygnalizacji, ucierpiała cała sieć.
Skutki były odczuwalne do końca kursowania metra.
Przykładowo, o godzinie 21:10 pociągi na liniach District, Victoria, Metropolitan, Hammersmith & City i
Northern kursowały na skróconych relacjach. Całkowicie zawieszono kursowanie na liniach Jubilee i Circle. Co ciekawe, pociągi na linii Bakerloo kursowały w
zmienionej relacji: od stacji Harrow & Wealdstone do
stacji Queen’s Park po swojej trasie, dalej po torach kolejowych jeden przystanek do stacji Kilburn High Road!
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W wyniku awarii prądu w dniu 28.08. ucierpiała równieŜ Docklands Light Railway (Lekka Kolejka Miejska
Doków). Zawieszono kursowanie składów DLR na odcinku Greenwich – Lewisham. Natomiast autobusy
utknęły w gigantycznych korkach spowodowanych wyłączeniem około 250 sygnalizacji świetlnych.
Krzysztof Lipnik, Witold Urbanowicz

Lublin
Tabor
Tr Po naprawie głównej pojawił się eks-słupszczanin
815 – zachwala on wyroby Sanplastu. Niestety, kolor
podkładu reklamy (intensywna pomarańcz) niezbyt
wielu osobom przypadł do gustu. Spełnia za to swe
zadanie, zwracając uwagę przechodniów.
Rozmaitości
Tr A słowo ciałem się stało... – czyli groźby prezesa
Jacka Miłoasza stały się prawdą, choć tylko po części.
Na ul. Królewskiej zawisła nowa sieć. Nie jednak, jak
głosił prezes na swoim wykładzie, elastyczna a sztywna. Poza tym wszystko się zgadza: osprzęt produkcji
czeskiej powieszony został na nowych słupach w ilości
21 sztuk. Pierwsze jazdy testowe odbyły się dzień
wcześniej, zaś sieć testowano przy uŜyciu tyrystorka
785.
Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzed. obecna
uwagi
reklama reklama
trolejbusy
770 okna
niebieski
Montex
podkład
806 Radio Eska Radio Eska odświeŜenie
reklamy
Maciej Zyśko

Łódź
Linie
T Sierpień 2003 roku zapamiętamy niestety jako
miesiąc likwidacji nocnych tramwajów. Oprócz zapowiadanej od dawna reformy nocek we Wrocławiu, niespodziewanie okazało się, Ŝe pod nóŜ poszły takŜe
uruchomione, a właściwie odtajnione 01.04., nocne
kursy linii 43bis (patrz 32. numer „Przystanku”). Noc
23/24.08. była ostatnią, której ciszę „zakłócała” stodwójka z Brusa. Obecnie nocne kursy wykonuje mikrobus. Na komunikacyjnej mapie Polski pozostały
więc juŜ tylko trzy firmy utrzymujące nocne tramwaje:
Tramwaje Śląskie, MPK Poznań i MPK Częstochowa,
choć te dwie ostatnie tylko po jednej linii.
T Od 03.08. w kaŜdą niedzielę po Łodzi moŜna
przejechać się tramwajem retro linii 0. Odrestaurowany
skład wagonów 5N nr 337 z 1961 r. i 5ND nr 644 z
1960 r. wozi turystów na trasie od zajezdni tramwajowej nr 2 przy ul. Dąbrowskiego przez historyczne centrum miasta do parku leśnego na Zdrowiu. Pierwotnie
„zerówka” miała kursować tylko przez miesiąc, ale wysoka frekwencja spowodowała, iŜ zarząd MPK przedłuŜył jej tegoroczny Ŝywot do końca września. Z zajezdni Dąbrowskiego tramwaj odjeŜdŜa w godzinach
14:00 i 16:00, a ze Zdrowia o 15:00 oraz 17:00. Specjalne bilety w cenie 2zł za normalny i 1zł za ulgowy
dostępne są tylko u konduktorów, w role których wcielili
się członkowie Klubu Miłośników Starych Tramwajów.
Michał Chylak, Jarosław Girstun

Mińsk
Linie
A W dniach 08–09.09. przebudowywano nawierzchnię Prospektu Fraciska Skaryny na odcinku od ulicy
Janki Kupaly do Ploszczadi Pobiedy. W związku z tym

autobusy linii 100 (a takŜe podmiejskich 300 i 515) kursowały w obu kierunkach objazdem ulicami Janki Kupaly, Pierwomajska, Zacharowa do Ploszczadi Pobiedy. PołoŜone na zamkniętym odcinku przystanki Janki
Kupaly i Ploszczad Pobiedy w tych dniach nie funkcjonowały, Ŝadne przystanki nie obowiązywały teŜ na trasie objazdu. Warto w tym miejscu dodać, iŜ setka (Aeroport Mińsk 1 – Akademia Nauk) uchodzi za najbardziej reprezentacyjną linię w Mińsku, która przed rokiem zastąpiła wycofane z centrum trolejbusy 1, 2 i 18.
Kursują na niej wyłącznie najnowocześniejsze
MAZ105, częstotliwość kursowania w godzinach
szczytu wynosi 3 minuty, jest to tez jedyna linia w mieście, na której biletowaniem pasaŜerów zajmują się
konduktorzy (a raczej konduktorki).
Tr W związku z wymianą sieci trakcyjnej na ulicy Brilewskoj, w dniu 07.09. został wstrzymany ruch trolejbusów od ulicy Czkalowa do pętli Kurasowszczyna oraz
do pętli Sierowa. Linie 27, 43 i 51 zostały zawieszone,
zaś linie 59 skrócono do nieuŜywanej liniowo pętli Aeroport Mińsk 1. Na trasach zawieszonych linii kursowały zatrajtki, oznaczone odpowiednio 27T, 43T, 51T.
Piotr Pyzel

Opole
Linie
A Zapowiadane przez nas w poprzednim numerze
cięcia podmiejskich linii 8 i 16 nie doszły do skutku. Z
powodu protestów mieszkańców Wawelna MZK –
przynajmniej na razie – wycofało się z tego pomysłu.
A 01.09. wprowadzono największe od uruchomienia
pętli na PuŜaka we wczesnych latach 90. zmiany w
funkcjonowaniu opolskiej komunikacji miejskiej. Katalizatorem okazał się objazd związany z opisywanym
przez nas zamknięciem mostu Piastowskiego. Po jego
wprowadzeniu trasy linii 2 i F oraz 5 i A zaczęły się na
znacznych odcinkach pokrywać. Linie A i F zostały
więc wchłonięte przez – odpowiednio – 5 i 2. Dodatkowo ofiarą zachłannej piątki stała się linia-efermeryda
19. Nowe-stare linie pojadą zmienionymi trasami:
- linia 2: Dambonia – Niemodlińska – Sienkiewicza –
Kołłątaja (z powrotem Reymonta) – 1-go Maja – Katowicka – Ozimska – Głogowska;
- linia 5: Wschodnia – Grudzicka – Tysiąclecia – Częstochowska – Głogowska – Wschodnia – Reytana –
1-go Maja – Reymonta (z powrotem Kołłątaja) –
Sienkiewicza – Niemodlińska – Domańskiego –
Wrocławska – Bierkowice – Wrocławska – Wspólna.
Ciekawostką jest przebieg piątki w rejonie Bierkowic i
Wspólnej. OtóŜ najpierw obsługiwana jest dotychczasowa pętla w Bierkowicach, po czym autobus wraca
Wrocławską do Wspólnej, skręca w nią i dojeŜdŜa do
dawnej pętli A. Następnie zawraca i juŜ bez wizyty w
Bierkowicach udaje się do centrum. Analogiczny przebieg miało do tej pory świąteczne wcielenie linii 5. A
moŜna znacznie prościej... Korzystając z wyasfaltowanych w ostatnich latach fragmentów ulic ZboŜowej i
Pancernej, moŜna było 5 puścić ulicami Cmentarną,
ZboŜową, Pancerną, Wspólną do Bierkowic. Koniecznym byłoby jedynie przeniesienie przystanku Wrocławska-Wspólna na tę drugą ulicę. Smaczku dodaje fakt,
Ŝe proponowaną przez nas trasą (choć tylko do pętli na
Wspólnej) MZK poprowadziło wybrane kursy linii 9.
Oczywiście, poza uproszczeniem układu komunikacyjnego, wprowadzone zmiany mają swoje drugie dno.
Dotychczas w dni robocze na liniach 5, 19 i A kursowało łącznie siedem brygad (2 całodzienne, 4 dodatki i –
stosując warszawską terminologię – maraton), nową 5
obsługuje juŜ tylko pięć autobusów (bez 2 dodatków).
Faktem jest jednak, Ŝe zamiast 3 słabych linii powstała
jedna solidna. RównieŜ w wyniku połączenia 2 i F zaoszczędzono jeden dodatek. Dziwi jedynie numer no-

wej linii. Kursuje ona wyłącznie w dni robocze, więc
zgodnie z tradycją powinno być F zamiast 2. Drobniejsze korekty rozkładów przeszły i inne linie. Mimo pewnych mankamentów, zmiany naleŜy uznać za kroczek
we właściwym kierunku.
Magazyn 995
05.09. Na skrzyŜowaniu Luboszyckiej i Nysy ŁuŜyckiej kierowca Opla Corsy najwyraźniej pomylił tył Jelcza 120M o numerze bocznym 113 (linia 21) ze swym
garaŜem. Próba zaparkowania zakończyła się jednak
ostrym protestem mieleckiego silnika, który najwyraźniej nie Ŝyczył sobie towarzystwa. Dzielny tylny zderzak autobusu dał odpór nagłemu atakowi, deformując
przód opelka, sam przy tym pozostał niemal nienaruszony. Mimo to pasaŜerowie pechowego autobusu
musieli udać się w dalszą podróŜ na własnych nogach.
Wyjaśnieniem sytuacji zajęli się panowie w niebieskich
mundurach.
Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzed. obecna
uwagi
reklama reklama
autobusy
119 białe
HEWA
Marek Drewniak

Piotrków Trybunalski
Tabor
A Niestety, MZK Piotrków Trybunalski zadecydowało o kasacji 3 Ikarusów 280: 82, 84 i 87; 1 Ikarusa
280/a numer 98 (pogotowie techniczne) oraz Ikarusa
260 numer 37. Na razie na hali stoi 87 (jednak juŜ go
prawie nie ma).
Bartłomiej Paszko

Płock
Linie
A 01.09. uruchomiono nową linię 28 po trasie: Jachowicza (Dworzec KM) – Piłsudskiego – Wyszogrodzka – Słupno – Szeligi (Wykowo). W latach 2000–
2001 linia z oznaczaniem 28 była uruchamiana w sezonie wakacyjnym do Murzynowa. Teraz linia funkcjonuje we wszystkie dni tygodnia. Jednocześnie od
01.09. zawieszone zostały kursy linii 12 do Słupna, poniewaŜ dwa kursy z czterech kończą swój bieg w Wykowie, a nie w Szeligach, do których wcześniej dojeŜdŜała linia 12
Rozmaitości
A Od 11.08. zamknięto dla ruchu most (remont
obiektu) na drodze nr 555 Srebrna – Murzynowo w
Radotkach. Autobusy linii 5 dojeŜdŜają do remontowanego mostu, przy którym zorganizowano pętlę. Następnie pasaŜerowie przechodzą po specjalnie wyznaczonej kładce i wsiadają do podstawionego z drugiej
strony autobusu linii 5, dowoŜącego pasaŜerów do Murzynowa. Na rozkładach od mostu do Murzynowa widnieje dosyć ciekawe oznaczenie linii 5m. Most będzie
zamknięty do 31.10.
Marcin Gierzyński

Poznań
Tabor
T śegnamy 102Na-34. Ostatni wypadek złamał jej
karierę tuŜ przed naturalną śmiercią kasacyjną... Tak
czy owak, stodwójka o numerze fabrycznym 242 została przeznaczona do kasacji.
T Nowinki z Budziszyńskiej – wciąŜ stoją „wygaszone”, uŜywając terminologii parowozowej, trzy GT8 z
Düsseldorfu i dwa GT6 z Frankfurtu nad Menem. Towarzystwa dotrzymują im: eNka 2048, szutrówka i
przyczepka torowców PCSW40–2071.
T Póki co, uszkodzona po zderzeniu z holendrem
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861 na PeSTce tatra 409 nie otrzymała „wyroku”. Na
szczęście werdykt nie jest przesądzony.
T Teraz trochę optymizmu – do wyjazdu przygotowują się GT8-672, 681 oraz 683. Warto wspomnieć, Ŝe
tegoroczna dostawa helmutów z serca Zagłębia Ruhry
jest na ukończeniu – u nich jest jeszcze jeden nasz
wagon. Spodziewać się go moŜemy za tydzień lub
dwa.
T Na Gajowej mała nowość – GT8-659 przeniósł się
tam z bliźniaczego wydziału na Madalińskiego. Odstawiono holownik 2024 z powodu niebezpieczeństwa
przebicia 600 volt na pudło wagonu spowodowanego
przez przeciekającą izolację. Na szczęście do niczego
takiego nie doszło, ale ostroŜność nie zawadzi.
Zwłaszcza na jesieni.
T Bramy ZNT opuścił skład zmodernizowanych stopiątek o numerach 322+323. Póki co na jazdy próbne.
Linie
A Pomimo upływu czasu pasaŜerowie pozbawieni
komunikacji tramwajowej przez remont ulicy Roosevelta nadal nie wykazują chęci do zwiększenia frekwencji
na dwóch liniach zatramwajowych. Najprawdopodobniej z tego względu zmieniono tabor linii T-2 i T-3 z Ikarusów 280 na dwunastometrowe MAN-y. MAN-y równieŜ omijają Wierzbak i Sołacz, tak więc tamtejsi
mieszkańcy otrzymują za to osobliwe „dary MPK” w
postaci odcisków od chodzenia pieszo. Tak jak w „Misiu” mistrza Barei – „Twoje serce podpowiada – piechotą zdrowiej!”
A Na 14.09. spodziewana jest reaktywacja „akademickiej” linii 98.
Magazyn 995
26.08. O godzinie 12:13 wjeŜdŜająca na stację PST
Szymanowskiego (w kierunku pętli Sobieskiego) tatra
nr 409 (12/8) najechała na właśnie ruszającego helmuta nr 861 (9/6). W wyniku zderzenia 8 pasaŜerów zostało rannych. Niektórych przewieziono do szpitali. W
tatrze stłukła się przednia szyba, pękł pas przedni,
wgniótł zderzak i uszkodziły się pierwsze drzwi. W holendrze uszkodzeniu uległy ostatnie drzwi, wgniótł tył
oraz nastąpiło zwarcie grupy silników przy ostatnim
wózku. Na Sobieskiego zjechał o własnych siłach, a
stamtąd zabrał go holownik. Tatra równieŜ została zholowana z pętli, jednak tam dotarła dopchnięta przez
15/1 – skład 88+87. Ruch przywrócono dopiero o godzinie 12:57. Do tego czasu pozostałe tramwaje jeździły objazdami, dla pasaŜerów nadawano komunikaty informujące o komunikacji zastępczej, którą reprezentowały 4 zatramwaje. Z ostatniej chwili: wagon 861 zostanie skasowany.
26.08. WjeŜdŜający na tor odstawczy pętli Ogrody
skład 340+341 wyskoczył z szyn trzecim wózkiem. Z
pomocą przybył Krupp. Po przeszło 35 minutach pechowe stopiątki zjechały do zajezdni.
29.08. O godzinie 16:39 jadąca na Zawady 7/1
(helmut nr 650) wykoleiła się drugim wózkiem przed
skrzyŜowaniem ulic Królowej Jadwigi i Strzeleckiej.
Zawinił oberwany kloc hamulca szynowego przy tymŜe
wózku. Po wstawieniu tramwaju w tory przez Kruppa,
zdemontowano rzeczony kloc i tramwaj o własnych siłach zjechał do zajezdni. Przerwa w ruchu trwała pół
godzinki.
30.08. O godzinie 14:30 jadąca z Górczyna 5/2
(skład 236+235) najechała na przełoŜoną w kierunku
zajezdni przy ul. Głogowskiej zwrotnicę, skutkiem czego rozbiła lewy bok jadącego równolegle renault i
uszkodziła lewą burtę cięŜarowego MAN-a zmierzającego równieŜ w tym samym kierunku. W wagonie 236
wyrwał się przedni zderzak i pogięło prawe naroŜe.
Wykolejony pierwszy wózek musiał wstawić będący siłą rzeczy na miejscu Krupp. Przywracanie ruchu zajęło
11 minut.
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01.09. Z placu budowy przy skrzyŜowaniu ulic Podgórnej i Św. Marcina stoczył się cięŜarowy jelcz z naczepą na bok przejeŜdŜającego składu 102+101 (2/9
jadąca na Ogrody). Ucierpiał pierwszy wagon, w którym wykoleił się pierwszy wózek (wstawił go oczywiście Kruppcio), wgniotły nieco blachy i zbiły 2 boczne
szyby). Uszkodzeniu uległ takŜe przód cięŜarówki, którą odholował wspomniany Krupp. Wstrzymanie ruchu
tramwajowego i kołowego w okolicy trwało w godzinach 14:35–15:15 – pozostałe bimby i autobus linii A
kursowały objazdami. Pechowy tramwaj odholowała
13/6.
02.09. Na pętli Dębiec znów wykoleił się holender.
Tym razem padło na wagon 868 (rezerwa za 10/6),
który akurat po wysadzeniu pasaŜerów cofał się na tor
odstawczy. Z torów wyskoczył drugi wózek. Wstawił go
Krupp. W godzinach 17:08–17:40, gdy pętla była nieczynna, pozostałe tramwaje zawracały przez zajezdnię
Madalińskiego, zaś na nieczynnym fragmencie trasy
kursowały 2 zatramwaje.
05.09. Wczesnym rankiem na pętli Ogrody wykoleił
się skład 148+149 (2/6). Przed punktem kontrolera ruchu z torów wyskoczył pierwszy wózek drugiego wagonu. Krupp wstawił go na tory po rozłączeniu wagonów. Następnie tramwaj po ponownym złączeniu samodzielnie zjechał do zajezdni (miał rozdarte blachy w
drugim wagonie przy przednim prawym naroŜu).
Wstrzymanie trwało ponad 20 minut. Ucierpiała takŜe
barierka ochronna przy torowisku, którą zabezpieczyli
pracownicy pogotowia technicznego.
Rozmaitości
A W poprzednim numerze powitaliśmy z radością
inicjatywę poznańskiego MPK, polegającą na umieszczeniu na przystankowych rozkładach jazdy niektórych
linii autobusowych formułki: „Linia obsługiwana taborem niskopodłogowym z wyjątkiem sytuacji awaryjnych”. Sprawdziliśmy. Niestety, planowe podmiany na
tabor wysokopodłogowy nie zostały wycofane, na rozkładach nie pojawiło się teŜ oznakowanie, Ŝe dany kurs
wykona np. jelcz lub ikarus. Ten stan rzeczy niewiele
zmienia fakt, Ŝe sytuacje takie jak omówiona zdarzają
się zazwyczaj wcześnie rano lub późno wieczorem...
A Remont torowiska w ul. Roosevelta jest na ukończeniu – planowane zakończenie wyznaczono na
14.09. A moŜe uda się jeszcze szybciej? Po zakończeniu reaktywowane zostaną w normalnym kursowaniu linie 3, 4, 9, 10 i 11.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
autobusy
1307 barwy MPK ETC
Swarzędz
1309 barwy MPK Radio ZET tył
1314 barwy MPK Radio ZET tył
1315 barwy MPK Radio ZET tył
1326 barwy MPK Radio ZET tył
1330 barwy MPK ETC
Swarzędz
1402 barwy MPK Signal Iduna 1409 barwy MPK Signal Iduna Adam Białas, Piotr Buczkowski, Tomasz
GieŜyński, Adam Konieczka, Janusz Ludwiczak

Racibórz
Rozmaitości
! Od 01.09. zmienia się rozkład jazdy autobusów
prywatnego przedsiębiorstwa Travel-Bus na trasie Racibórz – Katowice. W rozkładzie znalazły się cztery
nowe kursy (z czego dwa ekspresowe). Jest to jednak
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wystarczająca liczba do zaspokojenia popytu na przewozy na tej trasie. Całkiem powaŜnie naleŜy spodziewać się, Ŝe kursy dosięgną frekwencji, jaka panuje w
pociągach spółki PKP Przewozy Regionalne. Porównywalna cena (dla osób nie korzystających z ulg ustawowych, których Travel-Bus nie stosuje) w połączeniu
z krótszym czasem przejazdu (w szczególności w kursach ekspresowych) przemawiają wyraźnie na korzyść
autobusów. Dobrą ilustracją jest porównanie pierwszego kursu PKP z Raciborza do Katowic i pierwszego
kursu Travel-Bus na tej trasie. PKP – pociąg osobowy
802: Racibórz 4:22, Rydułtowy 4:59, Katowice 6:40
(przyjazd); autobus Travel-Bus (kurs ekspresowy): Racibórz 5:30, Rydułtowy (Os. Orłowiec) 5:45, Katowice
6:45 (przyjazd).
Wojciech T. MęŜyk

Skierniewice
Linie
A W dniach 20–21.09. w Skierniewicach organizowane będzie corocznie słynne Święto Owoców, Kwiatów i Warzyw. W wyniku zamknięcia wielu ulic w centrum miasta autobusy komunikacji miejskiej będą jeździć po trasach zastępczych, o czym poinformujemy
wkrótce.
Witold Urbanowicz

Sosnowiec
Rozmaitości
A W dniach 22–24.08. przeprowadzono prace demontaŜowe zachodniej części wiaduktu kolejowego w
ciągu ul. Piłsudskiego w Sosnowcu. Na ten czas zostały wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji.
Tramwaje:
- linia 15 kursowała na trasie Katowice Plac Wolności
– Szopienice Pętla;
- linia 21 kursowała na trasie Huta Katowice Pętla –
Sosnowiec Ostrogórska;
- linia 26 kursowała na trasie Mysłowice Dworzec PKP
– Zagórze Pętla;
- linia 14 (kursy nocne) – pociąg 1411 (nocna 14) kursowała według wariantowego rozkładu jazdy z pominięciem odcinka Sosnowiec Dworzec PKP – Szopienice.
- za nocne kursy linii 15 nie została uruchomiona komunikacja zastępcza.
Uruchomione zostały dwie linie komunikacji zastępczej:
- linia T-15 kursująca na trasie Szopienice Dwór – Sosnowiec Kilińskiego; częstotliwość ruchu w piątek co
14 minut, w sobotę i niedzielę co 28 minut; obsługiwana przez 2 wozy taborem typu B z PUP J. Sebzda Czeladź;
- linia T-26 kursująca na trasie Milowice Kopalnia –
Sosnowiec Kilińskiego; częstotliwość ruchu co 10
minut; obsługiwana: w piątek 4 wozy typu C oraz 1
wóz typu B, w sobotę i niedzielę 5 wozów typu B z
PKM Katowice;
Trasa ww. linii komunikacji zastępczej została skierowana ulicami: Kilińskiego, Kiepury i aleją Mireckiego, z
obsługą dwóch przystanków tymczasowych: Sosnowiec Kilińskiego I i Sosnowiec Kilińskiego II.
Autobusy – dla linii autobusowych 808, 811, 813, 815,
825 i 835 oraz autobusu nocnego N-84 na odcinku
Osiedle Piastów – Sosnowiec Dworzec PKP został
wprowadzony objazd przebiegający ulicami: aleją Mireckiego, Grota-Roweckiego, Parkową i 3 Maja do
Ronda Dęblińska.
Andrzej Soczówka

Swarzędz
PRZYSTANEK 18 (43)

Tabor
A Ogłoszono wynik przetargu na dostawę nowego
autobusu: na ulice gminy wyjedzie Solaris Urbino 18.
Znana mieszkańcom Swarzędza firma Volvo nie wzięła udziału w przetargu, odpadając juŜ w przedbiegach.
Warunki umowy nie zadowoliły producenta, zaś plotki
głoszą, Ŝe decyzję o zakupie produktu Solarisa powzięto poniewaŜ nowy nabytek będzie odtąd na ulicach łatwiej zauwaŜyć. Jak wiemy, będzie to pierwszy
solaris w Swarzędzu.
Linie
A Od 01.09. zmieniono trasy trzech linii. S5 została
skrócona – jedzie z Poznania ulicą Warszawska, w
Swarzędzu, przy stacji Aral, skręca na osiedla Cegielskiego i Raczyńskiego, dalej przez pętle uliczną Tysiąclecia, Dworcową i Graniczną. Wszystko za sprawą
remontu wiaduktu nad torami. By dostać się do Rynku
autobus musiał poprzednio ponownie jechać przejazdem kolejowym, przed którym tworzyły się gigantyczne
korki. Dla S7 wyznaczono podobnie jak dla S5 pętlę
uliczną, a do Poznania jedzie tak jak 55 – ulicami śywiczną, Borówki, Darzyborską, Kobylepole, Piwną, Majakowskiego i Jana Pawła II do Środki. Zmiany te
utrudniły połączenie Rynku i osiedli północnych z osiedlami południowymi. Dlatego zwiększono równieŜ częstotliwość linii S4, zmieniając jej przy tym trasę: Os.
Kościuszkowców – pływalnia – Rynek – os. Raczyńskiego – Garby – Tulce. Zmiany dotyczą tylko dni od
poniedziałku do piątku. S1, S2, S3, S6 oraz linia nocna
kursują bez zmian.
Karol Cieśla

Szczecin
Tabor
A 28.08. do bram bazy SPPK zapukały 3 nowe autobusy MAN NL223. Powitane z wielką radością przyjęły zgodnie z przewidywaniami numerki 3025–3027.
W październiku mają dojechać 2 przegubowce tego
samego producenta.
T Zajezdnia Golęcin co jakiś czas kontynuuje tradycję tasowania wagonów w składach 105N2k/2000.
Tym razem powstał skład 1056+1055.
T Bulwy 789+790 po wakacyjnym małŜeństwie
wzięły rozwód i znowu kursują solo. JednakŜe nadal
mogą się spotykać, gdyŜ obsługują linie 1 i 9, które mają wspólne pętle oraz sporą część trasy.
T Kolejne helmuty zostały „uszczęśliwione” siedzeniami z laminatu. Co ciekawe, kontynuowana jest tradycja montowania siedzeń w kolorze zaleŜnym od zajezdni. I tak wagon 508 z Niemierzyna otrzymał krzesełka zielone, a 902 z Golęcina – pomarańczowe.
Linie
! 31.08. po raz ostatni w tym roku na trasę wyjechały linie turystyczne, w tym wskrzeszone na ten dzień
autobusowe 50 i 100. Do nowości sezonu naleŜał wyjazd wagonu 4N1-293’’ solo (27.07. z doczepą 343 wyjechał na trasę tylko raz) oraz wyjazdy wagonu 4N-216
z zajezdni Niemierzyn (poprzednio wóz 216 stacjonował przez wakacje na Pogodnie).
! 01.09. oznacza koniec wakacji nie tylko dla dzieci,
ale takŜe dla tramwajów i autobusów. Na trasy powróciły tramwaje linii 4 i 6 bis oraz autobusy linii 109, D i E.
Do przedwakacyjnych rozkładów jazdy wróciły linie 1,
7, 8, 9, 11, 69, 103, zatem znowu zobaczymy tramwajowe solówki na liniach 1 i 9.
A Po wakacyjnej przerwie nie powróci juŜ linia 72
znana z „szanowania” publicznych pieniędzy (czytaj:
15 minut jazdy, 45 minut postoju). 01.09. linię zlikwidowano, a w jej miejsce przez ulice Ogrodniczą, Ludgardy i Zagórskiego skierowano linię 58. Na nowej trasie
wyznaczono dodatkowe przystanki: Ludgardy n/Ŝ (w

kierunku Gocławia), Średnia n/Ŝ (w kierunku Stoczni
Szczecińskiej) i Zagórskiego 10 n/Ŝ. Linia 58 omija teraz fragment Szosy Polskiej i przystanki Szosa Polska
n/Ŝ i Zagórskiego. Linia kursuje w dni powszednie do
godziny 18 – co 28 minut w szczycie i co 42 minuty
poza nim.
A 01.09. uruchomiono na stałe linię pospieszną G,
kursującą na trasie Plac Rodła – Zdunowo. Dla linii wyznaczono dodatkowy przystanek Struga PHS n/Ŝ. Obsługują ją dwa niskopodłogowe autobusy z SPA Dąbie.
Co ciekawe, w specyfikacji przetargowej zawarto konieczność dodatkowego oznakowania pojazdów duŜymi, dobrze widocznymi tablicami z oznaczeniem linii.
Podobne stosuje się od półtora roku w tramwajach, na
razie jednak ze względów finansowych nie jest przewidywane umieszczenie ich na wszystkich autobusach.
A 01.09. uruchomiono nowy przystanek Orłowska
n/Ŝ dla linii 63 zlokalizowany na skrzyŜowaniu ulic Orłowskiej i Bogdańskiej.
A 15.09. na okres testowy (do 31.12.) zostanie uruchomiona linia pospieszna Cbis, kursująca na trasie
Plac Rodła–Dąbie Osiedle. Dwa krótkie autobusy wykonają w szczycie porannym łącznie 4 kursy.
Rozmaitości
T Około 24.08., w trakcie dalszego ciągu przebudowy ul. Malczewskiego, ujawniono i zlikwidowano stare
tory tramwajowe na odcinku od wjazdu do centrum Galaxy do alei Wyzwolenia. Do odkrycia pozostał jeszcze
fragment w kierunku ul. Matejki.
Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzed. obecna
uwagi
reklama reklama
tramwaje
1007 Laguna
barwy zakł. Jacek Kalicki, Magdalena Murawska,
Olaf Skrzymowski

Tychy
Tabor
A Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Tychach ogłosiło przetarg na zakup czterech autobusów
komunikacji miejskiej o długości do 12m i czterech do
15m. Terminy realizacji zamówienia określone zostały
na przełom 2003 i 2004 oraz przełom 2004 i 2005 roku
– odpowiednio po 2 wozy z kaŜdego typu.
Linie
A W związku z planowanym zakończeniem modernizacji ul. Sikorskiego w Tychach (wiadukt) od dnia
01.09. od godziny 12 nastąpiła zmiana trasy przejazdu
linii L. Od przystanku Cielmice Targiela mikrobus jeździ
teraz ulicami: Targiela, śółkiewskiego, Sikorskiego,
Strzelecką. Analogicznie w kierunku przeciwnym. Wobec powyŜszego od dnia 2.09. przywrócono rozkłady
jazdy obowiązujące przed remontem ulicy Sikorskiego.
A Od dnia 01.09. zwiększono ilość kursów linii 1 w
godzinach szczytu. W związku z tym uległ zmianie rozkład jazdy tej linii, a takŜe rozkłady jazdy linii 4, 14 i
400.
Marcin Chrost, Andrzej Soczówka

Warszawa
Tabor
A 21.08. T-13 Stalowa zamiast przegubów wypuściła na miasto kilka brygad solówkowych (oczywiście na
tych brygadach planowo powinny być autobusy wielkopojemne). I tak króciaki zaszczyciły swoją obecnością m.in. 4/506 (Ikarus 260.73A nr 6334) oraz 011/509
(wóz 6333). Dzień później solówkę zaobserwowano
takŜe na 3/510. Dodatkowo na 4/517 przez cały tydzień zamiast MAN-ów pojawiały się neoplany i solarisy. Co do 517 jeszcze, to w dniu 05.09. na 025 dodat-

ku tej linii pojawiła się jednak solówka (Ikarus 260.73A
nr 6387), a dzień później poranne 011/E-4 obstawiał
jego kolega nr 6334. Po południu sytuacja wróciła juŜ
do normy.
A Kolejne kasacje autobusów – tym razem Ŝegnamy
dwie eks-inflanckie solówki, rodem z Kleszczowej, o
numerach 81 i 128.
A Na ul. Posag 7 Panien (zajezdnia Mobilisu) zjawiła
się kolejna partia (10 sztuk) Solarisów U10. Tym samym obecnie autobusem z najwyŜszym numerem taborowym jest A-344. Warto zauwaŜyć, Ŝe wozy z
przedziału A-335–A-344 posiadają jedno otwierane
okno mniej. Pełne jest czwarte licząc od kabiny kierowcy. Co ciekawe, pojawiły się w tej wozowni równieŜ do
niedawna jeszcze grodziskie jelcze o numerach A-502,
A-503 oraz A-508.
A Wieczorem 29.08. do Warszawy dotarły kolejne
MAN-y (4 sztuki) dla ITS-u. Jeden z naszych korespondentów zaobserwował je wjeŜdŜające do Warszawy od strony Poznania (dokładnie na ul. Połczyńskiej). Trzeba teŜ dodać, Ŝe nowe autobusy posiadają
warszawskie, a konkretnie śródmiejskie, rejestracje.
Dotychczas wozy rejestrowano w powiecie ziemskim
poznańskim (PZ). Po więcej ciekawostek odsyłamy do
„Przegubowca”.
A W pierwszym dniu września rano na 3/192 pojawił
się... gniot nr 4777 rodem z Woronicza. Na szczęście
był to jednorazowy wybryk T-7 i po południu kursował
juŜ normalnie odkurzacz.
A Stało się! Zajezdnia R-9 Chełmska skasowała
ostatnie przewijane filmy w swoich autobusach. Wśród
nich znalazły się m.in. Biała Dama, czyli Jelcz M121M
nr 4550, zwany takŜe popularnie pragniotem, oraz
Jelcz M181MB nr 7690. Zamiast filmów R-9 zamontowało zwykłe kasety na dechy, natomiast resztę przedniego świetlika wykleiło folią w kolorze brązowym.
A Dnia 06.09. z wizyty w Tarnowie Podgórnym wrócił do Warszawy kolejny MAN NG313. Tym razem był
to ostrobramski autobus o numerze 3002.
T Zapowiadane w poprzednim numerze „Przystanku” pojawienie się pojedynczych wagonów 13N w ruchu liniowym stało się faktem. Zgodnie z planem w
dniu 01.09. na ulice Warszawy wyjechało pięć solowych wagonów o numerach: 400 (na 1/1) – podmieniony potem z powodu awarii drzwi na 690 (szerzej o
tym w „Magazynie 995”), 719 (na 4/1), 546 (na 3/27),
465 (na 2/47) i 436 (na 4/47). Trzeba przyznać, Ŝe solówki wyglądają, jak na warunki warszawskie, dość
śmiesznie. Jednak sprawują się dobrze i specjalnie
duŜych napełnień w nich nie zanotowano. Drugie wagony z rozłączonych składów zostały odstawione. W
razie udania się eksperymentu z solówkami, prawdopodobnie zostaną w przyszłym roku skreślone ze stanu inwentarzowego. No, moŜe poza mokotowskim
wagonem 13N-451, który przeszedł remont w zeszłym
roku. Warto dodać, Ŝe wszystkie solo-parówki są w
malowaniu zakładowym. Jeśli ktoś chciałby ujrzeć takową, to szczególnie polecamy rondo Zgrupowania AK
„Radosław”, na którym krzyŜują się trasy wszystkich
czterech linii nimi obsługiwanych (i to zarówno w dzień
powszedni, jak i świąteczny).
T W poprzednim numerze pisaliśmy o problemach
drzwiowych u-bootów. Teraz kolejne ciekawostki. A
dokładniej związane z batyskafem, czyli jedyną na
świecie stodwunastką nr 3001. Okazuje się, Ŝe wagon
ten ma problemy z otwieraniem drzwi na przystanku
Kino Femina, którego wiata co rusz „przestawia” drzwi
właśnie w tym wozie.
T W ostatnich dniach kilka wagonów powróciło do
ruchu liniowego. I tak nie potwierdziły się nasze obawy
z poprzedniego numeru co do Ŝoliborskiego wozu 13N291, który w dniu 11.08. „zaliczył” powaŜne wykolejenie
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na rondzie Zgrupowania AK „Radosław”. Skład
473+291 powrócił do słuŜby 01.09., kiedy to objawił się
z wymienionym tylnym wózkiem na linii 33. W tym samym dniu w ruchu liniowym pojawił się takŜe mokotowski skład 105Nb/e 1387’’+1383’’, który to 7 dni
wcześniej najechał na praski 105Ne 1410+1409. Ponadto R-3 uporało się juŜ z u-bootem nr 3025, z którego dość regularnie w ostatnim czasie podbierano części. Wagon ten jest juŜ w pełni sprawny. Zajezdnia Ŝoliborska doprowadziła teŜ do ładu skład 13N 317+447,
który kilka dni wcześniej zderzył się z cięŜarówką na ul.
Marymonckiej (o tym szerzej w „Magazynie 995”). No i
na koniec jeszcze jedna dobra wiadomość: R-2 Praga
po ponad 4 miesiącach uporała się w końcu z bardzo
powaŜnie rozbitym w zderzeniu wóz-wóz wagonem
105Na-1264 (ze składu 1264+1263 – pisaliśmy o tym
w 35. numerze „Przystanku”). Skład ten nie pojawia się
jeszcze w ruchu liniowym, ale lada moment to nastąpi.
T Nie potwierdziła się informacja z poprzedniego
numeru, Ŝe Ŝoliborskie wagony 13N-584 oraz 769 dołączą do grona solówek. Po remoncie zostaną one ponownie połączone w składy 769+768 oraz 584+834.
Prawdopodobnie w tym wypadku chodzi o okres umów
reklamowych.
T W ostatnim tygodniu sierpnia wolski tyrystor
105N2k 2050+2051 dorobił się klimatyzacji w kabinie
motorniczego! Jest ona nieco inna niŜ ta znana z bulw
(biała i płaska, w dodatku znacznie bardziej wydajna),
a producentem jest firma Webasto. Instalacja tego
urządzenia pociągnęła za sobą oczywiście likwidację
klapy dachowej w kabinie motorniczego. Skład
2050+2051 jest pierwszym, który ją dostał – docelowo
klimatyzację kabiny będą posiadały wszystkie wagony
typu 105N2k. Będzie ona montowana sukcesywnie w
kolejnych składach. Ponadto w taką samą klimatyzację
zostaną wyposaŜone wszystkie wagony generacji
116N i pochodne.
T W dniu 01.09., na popołudniowej zmianie B, na
1/23 ponownie zagościł Ŝoliborski skład 13N. Tym razem padło na wagony 671+667.
T Z remontu NG II wyjechał mokotowski skład
105Na 1378+1377. Posiada on teraz plastikowe drzwi,
napędy maszyn drzwiowych IGE, wyłączniki szybkie
na dachu oraz zaspawane kasety nad drzwiami. Plastikowe płaty drzwi zachował teŜ inny mokotowski
skład – 1184+1185.
T 06.09. na mieście zaobserwowano Ŝoliborski skład
13N 688+689 kursujący na linii 13. Niestety, drugi jego
wagon został przyozdobiony „malowidłami” w postaci
srebrnego węŜa na prawym boku, pomiędzy II a III
drzwiami. Na szczęście wkrótce bohomaz został usunięty.
T Od 8 do 09.09. trwała 18-godzinna próba wolskiej
modernizacji 2008+2009. Rzeczony skład od godziny
14 do 8 rano woził worki z piaskiem, mające imitować
pasaŜerów. Tak więc wkrótce zobaczymy zapewne ten
skład w ruchu pasaŜerskim. Było to ostatnie badanie
techniczne i wypadło ono pozytywnie.
Linie
A Roboty drogowe były przyczyną zamknięcia dla
ruchu od 23.08. od godziny 22:00 do 25.08. do godziny
4:30 jezdni wschodniej ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.
(na odcinku od ul. Szczęśliwickiej do ronda Zesłańców
Syberyjskich). W tym czasie autobusy linii: 167, 186,
191 i 605 skierowano od skrzyŜowania Bitwy Warszawskiej 1920 r./Szczęśliwicka na poniŜsze trasy objazdowe:
- linie 167 i 186 ulicami: Szczęśliwicką – GrzymałySokołowskiego – Alejami Jerozolimskimi – rondem
Zesłańców Syberyjskich – aleją Prymasa Tysiąclecia
i dalej stałymi trasami;
- linia 191 ulicami: Szczęśliwicką – Grzymały-Soko-
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łowskiego – Alejami Jerozolimskimi – rondem Zesłańców Syberyjskich – Alejami Jerozolimskimi i dalej bez zmian;
- linia 605 ulicami: Szczęśliwicką – Grzymały-Sokołowskiego i dalej własną trasą.
Trasy ww. linii w kierunku przeciwnym nie uległy zmianie.
A Z uwagi na rozgrywany 24.08. derbowy mecz piłkarski między zespołami Polonia Warszawa i Legia
Warszawa i chęci zminimalizowania ewentualnych zagroŜeń ze strony kibiców, na polecenie Zastępcy Prezydenta miasta stołecznego Warszawy zostały zorganizowane specjalne przewozy kibiców obu druŜyn.
Najpierw na godzinę 16:15 pod główną bramę stadionu
Polonii przy ul. Konwiktorskiej podstawiono kilka przegubowych ikarusów (głównie dość wiekowych), które w
asyście radiowozów policyjnych przewiozły kibiców Polonii na stadion Legii przy ul. Łazienkowskiej. Z kolei po
zakończeniu meczu, około godziny 19:30–20:00, w rejon hali Towaru skierowano kilkanaście przegubowych
ikarusów (m.in. o numerach 2627, 2629, 2631), które
takŜe w asyście policjantów rozwiozły kibiców obu druŜyn do większych osiedli mieszkaniowych (m.in. na
Chomiczówkę, Tarchomin, Bródno, Bemowo). Na
szczęście nie odnotowano większych strat w taborze
komunikacji miejskiej. TakŜe z powodu meczu derbowego w tym samym dniu od godziny 17:00 do odwołania była zamknięta dla ruchu ul. Łazienkowska, a linie:
107, 155, 159 i 171 jeździły zmienionymi trasami:
- linie 107 i 159 (w obu kierunkach) – od ronda Sedlaczka ulicami: Myśliwiecką – SzwoleŜerów do
Czerniakowskiej i dalej swoimi trasami.
- linie 155 i 171 – po wyjeździe z pętli Torwar w lewo,
ulicami: Czerniakowską – SzwoleŜerów – Myśliwiecką – Rozbrat i dalej bez zmian (powrót stałymi trasami).
A W związku z przebudową wodociągu pod ul.
Szwedzką i wprowadzeniem jednego kierunku ruchu
(tylko w stronę węzła śaba), na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Stalowej, od 25.08. od godziny 21:00 do
odwołania (prawdopodobny czas trwania robót to około
12 dni) linie 135, 156, 162 i 416 jeŜdŜą zmienionymi
trasami:
- linie 135, 162 i 416 – tylko w kierunku alei „Solidarności” – od skrzyŜowania Szwedzka/Stalowa ulicami: Stalową – Środkową – Wileńską do Szwedzkiej i
dalej bez zmian;
- linia 156 – w kierunku pętli Huta – prosto ul. Stalową,
a następnie ulicami: Środkową – Wileńską –
Szwedzką do alei „Solidarności” i dalej stałą trasą,
zaś w kierunku krańca Zajezdnia Stalowa – od
skrzyŜowania Szwedzka/Wileńska ulicami: Wileńską
– Czynszową – Stalową.
A Z powodu zakończenia robót przy budowie ronda
w ciągu ul. Mehoffera zostały przywrócone stałe trasy
linii: 126 i 133 (z dniem 27.08.) oraz nocnych 609 i 613
(od nocy 26/27.08.).
A Zakończenie prac w rejonie skrzyŜowania Stalowa/Szwedzka umoŜliwiło przywrócenie z dniem 28.08.
stałej trasy linii 156 w kierunku pętli Zajezdnia Stalowa.
A Z uwagi na wcześniejsze zakończenie prac przy
wymianie torowiska na skrzyŜowaniu Wolska/Skierniewicka juŜ od 30.08., a nie jak to było planowane –
od 01.09., na stałe trasy powróciły autobusy linii: 106,
125, 155 i 601.
A Po wielu miesiącach załatwiania kwestii proceduralnych wreszcie w dniu 30.08. tuŜ po południu otwarto
dla ruchu tunele w ciągu ul. WybrzeŜe Kościuszkowskie pod zjazdami z mostu Świętokrzyskiego. W tym
samym czasie przywrócono stałe trasy linii 185 i 362,
które od tej pory kursują wybudowanymi tunelami.
Jednocześnie w tunelu uruchomiono dla ww. linii przy-
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stanki Pomnik Syreny 01 i 02. Od razu pojawiły się z
nimi pewne „problemy” – jednak o tym piszemy szerzej
w dziale „Rozmaitości”.
A Na prośbę pasaŜerów od 01.09. dotychczasowa
linia okresowa 806 (Metro Wilanowska – Kępa Okrzeska-Cmentarz) została przekształcona w linię stałą
725, kursującą we wszystkie dni tygodnia. Co ciekawe,
rozkłady dnia powszedniego i świątecznego są prawie
jednakowe (róŜnią się jedynie brakiem podjazdów do
szkoły w Powsinie w soboty, niedziele i święta). Nową
linię przez siedem dni w tygodniu obsługuje 1 brygada
niskopodłogowa z Mobilisa.
A TakŜe postulaty pasaŜerów były powodem wydłuŜenia od 01.09. trasy linii 164 z Wilanowa ulicami:
Wiertniczą i Powsińską do pętli Sadyba.
A Jak juŜ podaliśmy kilka notek wcześniej, do klubu
linii obsługiwanych wyłącznie taborem niskopodłogowym weszła linia 308. Tego samego „zaszczytu” dostąpiły takŜe linie: 104, 126, 133, 134, 152 (wszystkie
obsługiwane midibusami MZA) oraz 319 (gniot z MZA),
a takŜe 164, 504 i 725 (midibusy z Mobilisu).
A Początek września przyniósł takŜe kilka zmian
przystankowych. Do najwaŜniejszych naleŜą: przeniesienie przystanku końcowego dla linii E-3 z przystanku
Dw. Centralny 17 na przystanek Dw. Centralny 20 (razem z linią 160) oraz zmiana charakteru – z „na Ŝądanie” na stałe – przystanków w zespole Bartnicza (dla linii 416 i E-3).
A T Opóźnienie przy pracach przy przesuwaniu torowiska na ul. Słomińskiego było przyczyną przedłuŜenia terminu wstrzymania kursowania tramwajów linii 1
na tej ulicy (od ul. Międzyparkowej do ronda Zgrupowania AK „Radosław”) do 30.08. do godziny 4:00. Jednocześnie z uwagi na prowadzone prace drogowe przy
powstającym centrum handlowym Arkadia do odwołania nie funkcjonują przystanki tramwajowe dla linii 1 w
zespole Baseny Inflancka. W zastępstwie pozostawiono do odwołania tymczasowy przystanek Baseny Inflancka 53, obowiązujący dla autobusów linii 103 w relacji Huta – Dw. Wschodni-Kijowska. Warto takŜe zauwaŜyć, Ŝe w czasie kursowania linii 1 objazdem (pisaliśmy o tym w poprzednim numerze), na ul. 11 Listopada ponownie pojawiły się składy 13N, które – jak wiadomo – są zasadniczym typem taboru na linii 1.
A T Likwidacja tymczasowego jednotoru na ul. Wolskiej (w rejonie skrzyŜowania z ul. Skierniewicką) była
powodem wyłączenia od 23.08. od godziny 0 do 25.08.
do godziny 4 ruchu tramwajowego w ciągu ulic: Wolska – Połczyńska – Powstańców Śląskich – Górczewska (na odcinku od ul. Młynarskiej od pętli Os. Górczewska) oraz na ulicach: Prosta – Kasprzaka – Skierniewicka (od ronda ONZ do ul. Wolskiej). W tym czasie
tramwaje linii: 8, 10, 26 i 27 jeździły zmienionymi trasami:
- linia 8 od ronda Daszyńskiego ulicami: Towarową –
aleją „Solidarności” – Młynarską – Obozową do pętli
Koło;
- linia 10 od skrzyŜowania aleja Niepodległości/Nowowiejska ulicami: Nowowiejską – Krzywickiego – Filtrową – pl. Narutowicza – Grójecką – pl.
Zawiszy – Towarową – rondem Daszyńskiego –
Towarową – Wolską – Młynarską – Obozową do pętli Koło;
- linia 26 od skrzyŜowania aleja „Solidarności”/Okopowa ulicami: Towarową – rondem Daszyńskiego –
Towarową – pl. Zawiszy – Grójecką – pl. Narutowicza – Grójecką – Banacha do pętli Banacha;
- linia 27 od skrzyŜowania: Wolska/Młynarska ulicami:
Młynarską – Obozową do pętli Koło.
Pośród czterech ww. linii jedynie dziesiątka kursowała
według specjalnego rozkładu jazdy, co znalazło odzwierciedlenie w zmniejszeniu o jedną – do ośmiu –
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liczby brygad obsługujących tę linię. W czasie wstrzymania ruchu tramwajów na trasie: Os. Górczewska –
Górczewska – Powstańców Śląskich – Połczyńska –
Wolska – Płocka – Górczewska – Leszno – Okopowa
– aleja „Solidarności” – Okopowa (powrót: Okopowa –
aleja „Solidarności” – Wolska) z częstotliwością co 9
minut jeździły autobusy linii zastępczej 203. Jej obsługę zapewniło siedem brygad (same całodzienne) –
wszystkie z zajezdni Redutowa. Większość obsługujących tę linię wozów stanowiły przegubowe Ikarusy –
automaty. Oczywiście zdarzył się wyjątek w postaci
lewara 280.26 – nr 2351 na 6/203 w dniu 23.08. Za
ciekawostkę moŜna takŜe uznać fakt, Ŝe zajezdnia
Redutowa wystawiła silną reprezentację eksinflanckich autobusów – i to z jednego rocznika! W sobotę 23.08. były to wozy: 5554, 5555 i 5556, zaś w
niedzielę 24.08. – 5550 i 5556.
A T Początek nowego roku szkolnego przyniósł kilka istotnych zmian w funkcjonowaniu komunikacji
miejskiej. Po wakacyjnej przerwie od 01.09. na ulice
ponownie wyjechały linie:
- tramwajowe: 16, 21, 44, 46 i 47;
- autobusowe: 178, 303, 307, 308, 322, 326, 327,
345, 356, 359, 384, 406, 415, E-1, E-2, E-3 i E-5.
Większość z ww. linii powróciła na swoje dotychczasowe trasy oraz do przedwakacyjnych rozkładów jazdy. Jednak pojawiło się kilka odstępstw od tej reguły.
Linie 178, 322 i E-3 otrzymały zmienione rozkłady jazdy. W przypadku linii 178 wprowadzono nowy rozkład
w dzień powszedni, który charakteryzuje się zmniejszeniem częstotliwości kursowania w międzyszczycie
(z 25 do 30 minut). Z kolei dla linii 322 nowy rozkład
oznaczał jedynie likwidację dwóch porannych kursów z
Falenicy do Wiatracznej, zaś dla E-3 – rozkład okrojony o dwie brygady szczytowe w szczycie porannym.
Ponadto w rozkładzie linii 308 wpisano obsługę obu
brygad tej linii przez wozy niskopodłogowe, a konkretnie przez midibusy marki MAN, co pozwoliło dopisać tę
linię do grona linii w 100% niskopodłogowych (zresztą
takich przypadków we wrześniu pojawiło się więcej, ale
o tym w dalszej części notatki). Jednak najpowaŜniejsze zmiany objęły linie 406 i 415, które z początkiem
września zmieniły trasy oraz rozkłady. Linia 406 została wycofana z odcinka trasy przebiegającego od alei
Solidarności ulicami: pl. Bankowym – Marszałkowską –
rondem Dmowskiego – Marszałkowską – pl. Konstytucji – Waryńskiego do pętli Metro Politechnika. Obecny
przebieg trasy linii 406 wygląda następująco: Stare
Bemowo – Radiowa – (powrót: Radiowa – Kaliskiego –
Stare Bemowo) – Wrocławska – Powstańców Śląskich
– Maczka – Powązkowska – Dzika – aleja Jana Pawła
II – (powrót: aleja Jana Pawła II – rondo Zgrupowania
AK „Radosław” – Okopowa – Powązkowska) – aleja
Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – Radzymińska – Gorzykowska – Handlowa –
Pratulińska – Trocka – Targówek. Do obsługi tej linii
skierowano 10 brygad szczytowych z zajezdni Redutowa i Stalowa, co znalazło przełoŜenie w częstotliwości kursowania w godzinach szczytu co 12 minut. W
pierwszym dniu funkcjonowania na opisywanej linii zaobserwowano m.in. Ikarusy 260 (1660 – w szczycie
porannym, 6385 – w szczycie popołudniowym, 1658,
1606). Z kolei linia 415 została wydłuŜona z dotychczasowej pętli Nowy Rembertów ulicami: aleją Komandosów – Grzybową – Szosową – Wspólną –
Niemcewicza – 1. Praskiego Pułku – Armii Krajowej –
śółkiewskiego do krańca śółkiewskiego na terenie
dzielnicy Wesoła. Częstotliwość kursowania tej linii pozostała bez zmian (co 16 minut w szczycie). Jednak z
uwagi na wydłuŜoną trasę do jej obsługi wyjechało 12
brygad (o 2 więcej niŜ w czerwcu). Co ciekawe, aŜ 10
brygad tej linii przejęła zajezdnia Woronicza, pozosta-

wiając Ostrobramskiej jedynie 2 brygady. Ponadto z
dniem 01.09. została zlikwidowana – zawieszona na
wakacje – linia 460 (Targówek – Dw. Centralny). W
zamian uruchomiono nową linię przyśpieszoną 403 na
trasie: Targówek – Trocka – Pratulińska – Handlowa –
Gorzykowska – Radzymińska – aleja Solidarności –
most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – Kapucyńska – Miodowa – (powrót: Miodowa – Senatorska –
Nowy Przejazd – aleja Solidarności) – Krakowskie
Przedmieście – Nowy Świat – rondo de Gaulle’a –
Nowy Świat – pl. Trzech KrzyŜy – Aleje Ujazdowskie –
pl. Na RozdroŜu – Aleje Ujazdowskie – Belwederska –
Sobieskiego – aleja Sikorskiego – Dolina SłuŜewiecka
– Rosoła – Indiry Gandhi – Dereniowa – Płaskowickiej
– Natolin Płn. Kursuje ona tylko w dni powszednie w
godzinach szczytu z częstotliwością co 12 minut (skoordynowana na odcinku Targówek – pl. Zamkowy z linią 406 oraz Miodowa – Natolin Płn. – z 503), a obsługę zapewnia 11 brygad z zakładów Woronicza i
Chełmska. Pierwszego dnia na ww. linii pojawiły się
m.in. przegubowe ikary (2071, 2092, 5374, 5775). Uruchomienie linii 403, korekta trasy 406 oraz likwidacja linii 460 były powodem korekty rozkładów linii 160 oraz
503. Stoszećdzisiątka otrzymała zupełnie nowy rozkład w dni robocze oraz niewielkie zmiany w rozkładzie
świątecznym (przy zachowaniu dotychczasowej częstotliwości kursowania), zaś z linii 503 wycofano 1 brygadę szczytową, dostosowując częstotliwość kursowania do linii 403. TakŜe od 01.09. do przedwakacyjnych rozkładów jazdy dnia powszedniego powróciły linie: 2, 4, 15, 18, 23, 26, 35, 36, 416, 506, 508,
723 i E-4 zarówno w dzień powszedni, jak i świąteczny.
M Od września z powrotem obowiązuje przedwakacyjny rozkład jazdy metra. Teraz krócej będziemy czekać na pociąg poza godzinami szczytu.
T Z dniem 30.08. przestało obowiązywać wprowadzone 20.08. nocne wyłączenie z ruchu toru w kierunku Bródna na ul. 11 Listopada (na odcinku od ul. Targowej do ul. OdrowąŜa). Z powodu przedłuŜenia robót
torowych na ul. Słomińskiego w pobliŜu ronda Zgrupowania AK „Radosław” termin opisywanego zamknięcia
przesunął się o 5 dni (pierwotny termin zakończenia to
27.08. rano).
T Z uwagi na opóźnienie wznowienia ruchu na ul. 11
Listopada w kierunku Bródna dopiero od 01.09. (zamiast od 27.08.) do odwołania w dni powszednie w
godzinach 23:00–4:40 (w niedziele od godziny 23:45)
jest wstrzymany ruch tramwajowy na ul. 11 Listopada
(na odcinku od ul. OdrowąŜa do ul. Targowej) w kierunku Pragi. W tym czasie wybrane wieczorne kursy
zjazdowe linii: 2, 3, 25 i 32 do zajezdni R-2 Praga odbywają się od węzła śaba ulicami: Starzyńskiego –
rondem Starzyńskiego – Starzyńskiego – mostem
Gdańskim – Słomińskiego – rondem Zgrupowania AK
„Radosław” – aleją Jana Pawła II – aleją Solidarności –
mostem Śląsko-Dąbrowskim – aleją Solidarności –
Targową – Kijowską – aleją Tysiąclecia – Kawęczyńską.
T Z dniem 01.09. zostało zawieszone kursowanie
okólnej tramwajowej linii turystycznej T (Pl. Starynkiewicza – Pl. Starynkiewicza) obsługiwanej taborem zabytkowym. Ostatni kurs w sezonie 2003 (dnia 30.08.)
wykonał wagon N3-674 specjalnie do tego celu przyozdobiony w Ŝółto-czerwone chorągiewki oraz stosowną kartkę. Po ostatnim zjeździe nastąpiło poŜegnanie
linii T przez licznie przybyłych miłośników.
Magazyn 995
27.08. Dokładnie o godzinie 14:50 jeden z naszych
korespondentów był świadkiem awarii wolskiego składu 105Na 1282+1281 (2 brygada linii 25) na ul. 11 Listopada (na wysokości ul. Konopackiej). W pierwszym

wagonie ww. składu doszło do zaniku jazdy (wybijał
bezpiecznik). W zatrzymaniu stanęły 3 składy, trwało
ono 13 minut, po czym spudłowany skład zjechał z
drugiego wagonu na awaryjną pętlę przy Dw.
Wschodnim.
28.08. Mniej więcej pól godziny przed 23 na ul. Grójeckiej (tuŜ przed pl. Zawiszy) w płomieniach stanął jeden z wózków praskiej stoszesnastki nr 3007. Jako Ŝe
dość mocno dymił, na miejsce wezwano StraŜ PoŜarną. Po uporaniu się z ogniem wagon wstawiono na
„pieska” i odholowano na R-2. Jednak podczas spychania doszło jeszcze do spalenia się jednego z silników. W trwającym kilkanaście minut zatrzymaniu
utknęło kilka składów.
28.08. Wieczorem jeden z pasaŜerów jedynki... porwał tramwaj! Cała sytuacja zdarzyła się na Bródnie na
ul. Rembielińskiej, kiedy to pijany 40-latek zniecierpliwiony wolną jazdą najpierw zaczął popędzać motorniczą, a następnie... wyjął pistolet (później okazało się,
Ŝe był to na szczęście tylko straszak), popukał lufą w
szybę i kazał jechać bez zatrzymywania się na przystankach. Po chwili nakazał wysadzić się przy ul. Budowlanej, po czym... ruszył dalej pieszo torowiskiem.
Wkrótce został zatrzymany przez patrol straŜy miejskiej
zaalarmowany przez motorową. Ta przekazała go policji, której tłumaczył się, Ŝe bardzo spieszył się na spotkanie z konkubiną. Ten pośpiech moŜe go kosztować
aŜ trzy lata pozbawienia wolności.
29.08. Około godziny 11 na ul. Wolskiej (pod wiaduktem kolejowym) pantograf połamał sobie drugi wagon Ŝoliborskiego składu 105Na 1214+1215 obsługującego 4/26. W trwającym kilkanaście minut zatrzymaniu utknęło 5 składów.
29.08. Po godzinie 17 doszło do awarii drugiego wagonu mokotowskiego składu 105Na 1176+1177 linii
33. Wszystko stało się na ul. Chałubińskiego (kierunek
Huta), zaraz za ul. Nowowiejską. W zatrzymaniu utknęło 7 składów (niestety, stały takŜe na ul. Nowowiejskiej,
bo blokowała je niemogąca skręcić 19-ka). Po około 15
minutach skład odjechał do zajezdni.
29.08. O perypetiach na mijance w alei Krakowskiej
pisaliśmy juŜ w jednym z poprzednich numerów. Teraz
ciąg dalszy. Dokładnie o godzinie 22:07 zepsuła się
tam sygnalizacja dla tramwajów ustawiona przez Zarząd Dróg Miejskich. A uszkodziła się w taki sposób,
Ŝe... z obu stron jednotoru wyświetlało się światło pionowe. No i na efekty nie trzeba było długo czekać. JuŜ
po chwili na odcinek jednotorowy jednocześnie wjechały dwie mokotowskie brygady linii 15 (skład 105Nf
1440+1439, jadący w kierunku Okęcia, oraz skład 13N
304+484, podąŜający w stronę Huty). Oczywiście,
spowodowało to zatrzymanie w obu kierunkach do godziny 22:19. Przybyli na miejsce zdarzenia instruktorzy
TW byli zmuszeni wycofać skład 1440+1439, aby
udroŜnić ruch. Najsmutniejsze w tym wszystkim jest to,
Ŝe ZDM najzwyczajniej w świecie zignorował sygnał o
awarii (a w końcu chodzi tu o bezpieczeństwo pasaŜerów), argumentując to tym, Ŝe „sygnalizacja przewaŜnie działa prawidłowo i psuje się tylko raz na jakiś
czas”. Gratulujemy pomyślunku...
31.08. Nie minęły dwa dni, a w tym samym miejscu
narozrabiali sami motorowi (tym razem bez pomocy
sygnalizacji). Trzy minuty przed godziną 19:00 motorniczy praskiego składu 105Nf 1414+1413 linii 25 (kierunek Okęcie) zignorował poziome światło na sygnalizatorze i wjechał na odcinek jednotorowy. Tam spotkał
się (na szczęście bezdotykowo) z jadącym w przeciwnym kierunku, takŜe praskim, składem linii 25 (105Na
1216+1217). Motorowy chciał naprawić swój błąd, zaklinował zwrotnicę (jednostronnie spręŜystą) i zaczął
cofać. Niestety, zwrotnica odbiła i o ile wagon nr 1413
wjechał na tor właściwy, to 1414 nie był juŜ na tyle
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grzeczny i skręcił na tor w kierunku Centrum. Zaowocowało to zerwaniem kabli międzywagonowych. Motorowemu nie pozostało nic innego, jak tylko powiadomić
Centralę Ruchu. Przybyłym na miejsce instruktorom
nie udało się doprowadzić składu do ładu. Mało tego –
z szyn wyskoczyła druga oś drugiego wózka wagonu
1414. Na miejsce wezwano więc dźwig, który jednak
miał spore trudności z podjechaniem do wykolejonego
wagonu. Gdy wagon udało się juŜ wstawić na tory,
spudłowany skład (zniszczone kable sterowania ukrotnionego) pojechał na pętle Okęcie, gdzie zawrócił i
udał się do macierzystego zakładu. Zatrzymanie trwało
do godziny 19:40.
01.09. Ciekawostka przyrodnicza. Pierwszy awaryjny zjazd solówki miał miejsce juŜ w rannych godzinach
pierwszego dnia kursowania tychŜe! A spowodowane
było to tym, Ŝe na ul. Obozowej podąŜająca tłumnie na
rozpoczęcie nowego roku szkolnego młodzieŜ wyrwała
drzwi w Ŝoliborskim wagonie 13N-400 kursującym na
jedynce. Na pętli Annopol wóz ten został podmieniony
przez kolegę 13N-690.
02.09. Do niecodziennego zdarzenia doszło po południu na skrzyŜowaniu ulic KsiąŜęcej i Nowego Światu. Prowadzone przez kobietę mobilisowe Urbinetto nr
A-317 linii 128 zatrzymało się przed pasami, by przepuścić pieszych. Niestety, otarł się o nie (lub został
otarty – tego dokładnie nie wiadomo) osobnik, któremu
najwidoczniej się to nie spodobało. Postanowił więc
„wyjaśnić” sprawę, próbując dostać się do wnętrza pojazdu drzwiami. Gdy ta metoda zawiodła, awanturnik
wybił boczne okno w kabinie kierowcy. Później zajęły
się nim odpowiednie słuŜby. Za to autobusik objawił się
z powrotem na mieście juŜ po dwóch dniach z tymczasową szybą z pleksi. Ze względu na reklamę nie moŜe
on sobie pozwolić na dłuŜszy postój w zajezdni.
02.09. Na ul. Wolskiej przy przystanku Sowińskiego
(kierunek Os. Górczewska) o godzinie 10:05 zapaliła
się szafka elektryczna (prawdopodobnie jakieś gniazdo
bezpiecznikowe wysokiego napięcia) w drugim wagonie wolskiego składu 105Na 1092+1066, obsługującego tego dnia linię 8. Zaalarmowana przez pasaŜerów
motornicza pobiegła do wagonu nr 1066 i zuŜyła na
gaszenie szafki całą gaśnicę będącą na wyposaŜeniu
składu. Ogień udało się stłumić. Zatrzymanie trwało
tylko 5 minut, po czym uszkodzony skład zawrócił na
pętli Cm. Wolski i zjechał do R-1. Zajezdnia ta bardzo
szybko uporała się z usterką, bo jeszcze tego samego
dnia feralny skład wyjechał na podmianę 1/20 za skład
105Na 1082+1044, w którym doszło do zadławienia
się statycznej przetwornicy w wagonie nr 1044. Nota
bene nie jest to sytuacja odosobniona, bo takie zjazdy
składu 1082+1044 są notoryczne.
02.09. Minutę przed godziną 13:30 mądry inaczej
kierowca cięŜarówki nieustalonej marki wymusił pierwszeństwo przejazdu i wtarabanił się na ul. Marymonckiej pod ruszający z przystanku Podleśna (kierunek
Huta) Ŝoliborski skład 13N 317+447 linii 17. W dodatku
nic sobie z tego nie zrobił i... pojechał dalej. Motornicza
będąca w szoku po kilku minutach takŜe ruszyła w dalszą drogę z pasaŜerami. Po dojechaniu do pętli Huta
wezwała stamtąd Nadzór Ruchu, którego instruktorzy
w wagonie nr 317 stwierdzili spłaszczenie przodu,
urwanie jednej z dóz oraz zbicie reflektora. Oczywiście
skład zakończył słuŜbę liniową w tym dniu i udał się do
pobliskiej zajezdni.
02.09. Równo o godzinie 15:00 w alei „Solidarności”
(kierunek Nowe Bemowo) tuŜ za placem Bankowym
zdefektowała wolska bulwa 2100+2101 (06/23), w której nawaliła przetwornica w pierwszym wagonie (jeden
z naszych redaktorów akurat nim podróŜował). Zatrzymanie trwało około 15 minut, po czym – po przesterowaniu wagonów – skład udał się do R-1. We
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wstrzymaniu utknęło 11 składów. Niestety, drugi z nich
(praska stoszesnastka) zablokował częściowo przejazd dla samochodów i autobusów na rzeczonym placu (kierunek Centrum). Wkrótce oczom naszego
szpiega ukazał się widok niesamowity – otóŜ pomysłowi kierowcy dwóch autobusów MZA (przegubowe
Ikarusy 280, linie 415 i 520; numerów taborowych celowo nie podajemy) skręcili w prawo w aleję „Solidarności”, po czym... zawrócili o 180 stopni przez wydzielone torowisko tramwajowe, wracając tym samym na
pl. Bankowy! Gratulujemy pomysłowości!
02.09. Za to około godziny 16:15 na przystanku
Rondo Starzyńskiego (kierunek Banacha), tuŜ za rondem o tej samej nazwie, zapalił się pierwszy wózek
mokotowskiego składu 13N 318+328’’ linii 2. Do jego
ugaszenia uŜyto pokładowych gaśnic. Po trwającym
około 15 minut zatrzymaniu ruch wznowiono. Uszkodzony skład zjechał z drugiego wozu do macierzystej
zajezdni. W samym zatrzymaniu utknęło 6,5 dwuskładu tramwajowego (znaczy się 6 składów i solówka linii
1).
04.09. Przed godziną 9:00 rano sporego bałaganu
narobił kierowca osobowej Toyoty Corolli, który wjechał
wprost pod ruszający z przystanku w przy Dworcu
Centralnym (kierunek Mokotów) tramwaj. Zdarzenie
miało miejsce na rondzie, więc siłą rzeczy zablokowany został takŜe przejazd dla samochodów i autobusów
w kierunku pl. Zawiszy. Rannego kierowcę auta pogotowie odwiozło do szpitala. Jednak skutki jego bezmyślności warszawiacy odczuwali jeszcze długo,
tkwiąc w tramwajowych lub samochodowych korkach.
Wielu z nich spóźniło się przez to do pracy.
06.09. O godzinie 16:42 jeden z naszych szpiegów
był świadkiem awarii przetwornicy w pierwszym wagonie Ŝoliborskiego składu 13N 540’’+492, kursującego
tego dnia na 08/17. Wszystko stało się przy pętli Potocka, na przystanku w stronę SłuŜewca. Niestety,
pierwszy wagon odmówił dalszej współpracy i zapanowała w nim kompletna cisza. Mimo czterokrotnej
wymiany bezpiecznika (motorowy zuŜył wszystkie zapasowe wkładki ze stojącego za nim mokotowskiego
składu 105Nm 1466+1465) wagonu nie udało się uruchomić. Tak więc pierwszy wóz w asyście Nadzoru
Ruchu TW zepchnięto z drugiego do zakładu. W zatrzymaniu utknęło kilka składów, ruch wznowiono o
16:57.
06.09. Po południu na stacji benzynowej przy ul. Waryńskiego (przy ul. Batorego) rozszczelniła się cysterna
z gazem. Jako Ŝe zachodziła powaŜna obawa wybuchu, policja wyłączyła z ruchu trzypasmową ul. Waryńskiego oraz przyległe ulice. Spowodowało to chaos
komunikacyjny w tej części miasta. Wiele linii autobusowych kierowano na trasy zastępcze. Autobusy, które
juŜ wjechały do „strefy zero”, były natomiast wycofywane i zawracane przez trawniki rozdzielające obie nitki
ul. Waryńskiego. Utrudnienie w ruchu trwały przez kilka
godzin.
07.09. Dokładnie minutę przed godziną 15:00 nasz
klubowy kolega skasował (dosłownie) osobowe Renault Megane, którego kierowca złamał nakaz jazdy
prosto i wjechał na 2 metry przed ruszający spod świateł na rondzie Wiatraczna (kierunek śerań Wschodni)
praski skład 105Na 1342+1341 (brygada M2 linii 3).
CóŜ, kierowca mógł nie przewidzieć, Ŝe tramwaj moŜe
nadjechać, poniewaŜ pochodził z Tomaszowa Mazowieckiego. Na miejscu szybko pojawiło się pogotowie
ratunkowe, które przewiozło pechowego właściciela
auta oraz jego Ŝonę do szpitala. Doznali oni niegroźnych obraŜeń (głównie twarzy). Zatrzymanie trwało
około 20 minut. Po wypadku przepchnięty kilka metrów
samochód nadawał się tylko na złom. Natomiast tramwaj stracił prawy kierunkowskaz, pogięły się w nim far-
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tuchy z tej samej strony, urwał odgarniacz oraz odkształciła listwa boczna.
07.09. Około godziny 15:30 w okolicach Dworca
Wschodniego na ul. Kijowskiej doszło do całkowitego
zaniku napięcia w drugim wagonie wolskiego składu
105Na 1092+1066 linii 7 (brygada 2). Uszkodzone wagony udały się ulicą Targową i aleją „Solidarności” do
macierzystego zakładu.
07.09. W tym dniu na Okęcie tramwaje liniowo nie
jeździły z powodu przekładania jednotoru w alei Krakowskiej. Ale po drodze na Okęcie... się wykolejały.
Dokładnie na rzeczonym jednotorze około godziny
11:50 na zwrotnicy z torów wyskoczył (na szczęście
niegroźnie) spalinowo-elektryczny sieciowy wagon
13N-23, słuŜący do wieszania i konserwacji sieci trakcyjnej. Zawiniło torowisko.
07.09. Kilka minut po godzinie 13:00 jeden z naszych korespondentów wracając do domu zaobserwował na skrzyŜowaniu ulic 11 Listopada i Szwedzkiej
kolizję solarisa nr 8307 (4/169) rodem ze Stalowej z
osobowym Daewoo Lanosem, którego kierowca wymusił pierwszeństwo przejazdu. Dwie osoby podróŜujące autem zostały ranne. Pogotowie przewiozło je do
szpitala. W autobusie uszkodzeniu uległo lewe przednie naroŜe pojazdu (m.in. potłuczone światła i pogięta
blacha). Dodatkowo całe zdarzenie spowodowało zatrzymanie ruchu tramwajów, poniewaŜ autobus zablokował wjazd do tunelu koło ronda śaba. Utknęły w nim
4 składy linii 32, 25, 3 oraz 2.
08.09. Około godziny 13:40 mieszkańców okolicy
skrzyŜowania alei Wilanowskiej z ul. Królowej Marysieńki zaniepokoił głośny pisk hamulców, a potem
brzęk tłuczonego szkła – to autobus linii 117 najechał
na kolegę obsługującego linię podmiejską 710. Jedna
osoba została lekko ranna. Przyczyna wypadku nie jest
na razie znana, ale nie wyklucza się gorszego samopoczucia jednego z kierowców z powodu spadku ciśnienia atmosferycznego
09.09. Przed godziną 14:00 kolejne Renault Megane
wjechało sobie beztrosko pod tramwaj. Wszystko stało
się na ul. Grójeckiej, na zawrotce przy ul. Dalekiej. Tym
razem „wybrańcem” nieroztropnego kierowcy auta (został on ranny) był praski skład 105Na 1268+1267, podąŜający w stronę pl. Narutowicza. Zatrzymanie trwało
ponad trzy kwadranse i w tym czasie w korku utknęło
kilkanaście składów. Z jednej strony stały do pl. Narutowicza, z drugiej do pl. Zawiszy. SłuŜby techniczne
miały pewne problemy z usunięciem wraku, poniewaŜ
został on wepchnięty na barierki wygrodzeniowe torowiska. W tramwaju uszkodzeniu uległ nieco przód.
Rozmaitości
! Zachęceni sukcesem zeszłorocznego Dnia
Transportu Publicznego, który przyciągnął około 3000
zwiedzających, polityków, przedstawicieli mediów oraz
osób zarządzających warszawską komunikacją miejską, przedstawiamy poniŜej program Święta Komunikacji, czyli Dni Transportu Publicznego 2003, które odbędą się w dniach 20–21.09. Organizatorami są Klub
Miłośników Komunikacji Miejskiej oraz Stowarzyszenie
Sympatyków Komunikacji Szynowej. W tym roku postanowiliśmy rozwinąć koncepcję imprezy. W ciągu
dwóch dni planujemy pokazać warszawiakom „od
kuchni” najciekawsze obiekty warszawskiej komunikacji. Zorganizujemy takŜe specjalne przejazdy róŜnymi
trakcjami. Wszystko to, aby przekonać ludzi, Ŝe opłaca
się postawić na transport publiczny, czyli zarówno nim
jeździć, jak i w niego inwestować. Punktem kulminacyjnym imprezy w tym roku, który powinien zapewnić
ogromną popularność medialną, będzie premiera kolekcji trzech odremontowanych jelczy ogórków, w tym
MEX-a 272. Pierwszy dzień (sobota) poświęcony będzie tramwajom i autobusom. I tak:
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- o godzinie 10:00 nastąpi odjazd zabytkowych tramwajów (parada) oraz autobusu piętrowego z pętli na
pl. Starynkiewicza;
- od godziny 11:00 będzie moŜna zwiedzać zajezdnię
tramwajową R-3 Mokotów oraz autobusową R-7
Woronicza, w tym samym czasie nastąpi takŜe prezentacja dwóch autobusów MAN NM223.3 (planowany jest m.in. nr 1315) – najnowszych nabytków
MZA;
- o godzinie 12:00 odbędzie się uroczysta premiera
(wraz ze spotkaniem prasowym) jelczy ogórków odrestaurowanych staraniem Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej;
- o godzinie 13:00 piętrus powróci na pl. Starynkiewicza.
Tyle części oficjalnej. W godzinach 10:00–18:00 na terenie centralnym połączonych zajezdni R-3 i R-7 będą
odbywały się:
- przejazdy ogórkami;
- pokazy nowoczesnych technologii stosowanych w
komunikacji miejskiej;
- prezentacja taboru – najnowszego i historycznego;
- zwiedzanie obu zajezdni;
- sprzedaŜ gadŜetów komunikacyjnych;
- wystawy, wykłady, konkursy dla dzieci, bufet.
Dodatkowo z zajezdni autobusowej zostanie uruchomiona specjalna linia dowozowa do Zakładu Naprawy
Tramwajów T-3 oraz do Zakładu Torowo-Budowlanego T-2, w których takŜe będą się odbywały dni otwarte.
Trzecia linia dowozowa (tym razem tramwajowa, obsługiwana taborem historycznym) zostanie uruchomiona na trasie Metro Wilanowska – Puławska – Woronicza – Zajezdnia Woronicza.
Drugi dzień (niedziela) poświęcony będzie kolei i metrze. I tak zwiedzić moŜna będzie:
- Stację Techniczno-Postojową Metra Warszawskiego
(zeszłoroczny przebój DTP);
- Centralną Dyspozytornię Metra;
- wagonownię Warszawskiej Kolei Dojazdowej wraz z
Muzeum EKD. Dojazd do Grodziska Mazowieckiego, w którym odbędzie się takŜe okolicznościowy festyn, zapewni specjalny pociąg uruchomiony przez
WKD. Dodatkowo na trasie Podkowa Leśna Główna
– Grodzisk Mazowiecki Radońska będzie kursował
zabytkowy wagon EN80-16.
Ponadto odbędzie się przejazd specjalnym pociągiem
regionalnym uruchomionym przez PKP Przewozy Regionalne. Przejazdy WKD oraz zwiedzanie Muzeum
Kolejnictwa w tych dniach będą o 50% tańsze po
podaniu hasła „Dni Transportu”. Impreza odbędzie się
dzięki współpracy Tramwajów Warszawskich, Miejskich Zakładów Autobusowych m.st. Warszawy, Metra
Warszawskiego, PKP Przewozy Regionalne, Warszawskiej Kolei Dojazdowej i Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Wkrótce przedstawimy obszerną
relację z Dni Transportu Publicznego 2003. Po więcej
informacji zapraszamy na strony KMKM:
http://www.kmkm.waw.pl/dtp.htm;
oraz
ZTM:
http://www.ztm.waw.pl/.
! Od dnia 29.08. w stolicy obowiązuje Warszawska
Karta Turysty. Dzięki niej za darmo moŜna zwiedzić 19
muzeów i galerii, natomiast duŜe zniŜki obowiązują w
niektórych hotelach, sklepach z antykami oraz w biurach podróŜy. W sumie sieć instytucji uznających ulgi
na podstawie WKT obejmuje 47 punktów. Co ciekawe,
karta ta uprawnia takŜe do bezpłatnych przejazdów
komunikacją miejską! Ale uwaga – nie wystarczy sam
plastik. Trzeba posiadać razem z nią bilet 1- lub 3dniowy, dołączany bezpłatnie przy zakupie WKT. Jednodniowa karta kosztuje 55 zł, trzydniowa to wydatek
85 zł. Warszawską Kartę Turysty moŜna obecnie kupić
w czterech punktach Stołecznego Biura Informacji Tu-

rystycznej: na Dworcu Centralnym, Dworcu Zachodnim
PKS, lotnisku im. Fryderyka Chopina oraz w punkcie
przy pl. Zamkowym.
! W połowie sierpnia władze Warszawy ogłosiły
konkurs na projekt Muzeum Powstania Warszawskiego (MPW) w dawnej elektrowni tramwajowej na ul.
Przyokopowej. KMKM cały czas czyni starania o
umieszczeniu w projekcie MPW ekspozycji o tematyce
komunikacyjnej (nawiązanie do udziału tramwajarzy
uczestniczących czynnie w Powstaniu; model barykady powstańczej zrobionej z przewróconego wagonu
tramwajowego itp.)
! Od dnia 01.09. nowym Koordynatorem ds. Działalności Przewozowej w ZTM został Bogusław Wojciech Borzym, znany z PKS-u w Mińsku Mazowieckim.
Zastąpił on na tym stanowisku Tadeusza Bartosińskiego, który kilka tygodni temu podał się do dymisji. W tym
samym dniu Beatę Bielawską na stanowisku rzecznika
prasowego ZTM zastąpił Marcin Bochenek.
! PasaŜerowie jeszcze nie przyzwyczaili się dobrze
do nowo wybudowanych przystanków w tunelu pod
Wisłostradą, a juŜ pojawiły się z nimi pewne problemy.
Niektórzy zaczęli nawet sugerować, Ŝe są one w ogóle
niepotrzebne. Jednak koszt ich budowy wyniósł około
20 mln zł, dlatego ich likwidacja nie wchodzi w grę.
ZTM zastanawia się więc nad zmianą przystanków ze
stałych na warunkowe. Jednak pamiętajmy, Ŝe w ich
okolicy w przyszłości planowana jest jedna ze stacji II
linii metra, która znajdowałaby się częściowo pod
dnem Wisły. Podczas obecnej budowy zostawiono
nawet miejsce na zejścia do planowanej stacji metra.
Na razie nic nie wskazuje jednak na to, Ŝe budowa II
linii metra szybko ruszy. Jednak projektanci są przeciwni likwidacji tych przystanków. Pamiętajmy, Ŝe funkcjonują one bardzo krótko i część pasaŜerów na pewno nie zdąŜyła się jeszcze do nich przyzwyczaić.
A Dnia 01.09. Inspekcja Transportu Drogowego
(ITD) przeprowadziła kolejną juŜ kontrolę autobusów
MZA (o poprzedniej równieŜ pisaliśmy w „Przystanku”).
Niestety, i tym razem wyniki nie były zadowalające. Inspektorzy ITD równo o godzinie 9:00 pojawili się na
trzech pętlach autobusowych: na Hucie, w Wilanowie
oraz przy Metrze Wilanowska. Łącznie przeprowadzili
20 kontroli. Stwierdzono 5 uchybień, głównie dotyczących ogumienia pojazdów (z jednej z opon wystawały
nawet druty) oraz nieszczelności ich układów paliwowych (wycieki oleju stwierdzono zarówno ze zbiorników paliwa, jak i z amortyzatorów). Tak więc 5 kierowców musiało udać się swoimi pojazdami do zajezdni
(wśród nich był Ikarus 280.70E nr 5592, kursujący na
linii 186). Przedstawiciele ITD zapowiedzieli juŜ kolejne
kontrole miejskich autobusów.
A Dnia 08.09. jeden z naszych informatorów zaobserwował w przedniej części grodziskiego Jelcza nr A559, obsługującego linię 713, srebrny kasownik starego typu. Przypomnijmy, Ŝe powinny one zniknąć z pojazdów komunikacji miejskiej juŜ dawno temu. Niestety,
nie udało się stwierdzić, czy ów kasownik posiadał bolce.
M Jak poinformowało Metro Warszawskie, w dniach
18–24.08. przewieziono łącznie prawie milion pasaŜerów (dokładnie 961508 osób). Ponadto dobowa liczba
przewiezionych pasaŜerów w wakacje jest o około 100
tys. osób mniejsza niŜ w trakcie trwania roku szkolnoakademickiego. We wrześniu liczba ta najprawdopodobniej wzrośnie do 200 tys., zaś wraz z rozpoczęciem
nowego roku akademickiego moŜe przekroczyć 250
tysięcy. Metro Warszawskie liczby te ustala na podstawie systemu bramek biletowych, tak więc dane te
mogą być niedokładne.
M W nocy 26/27.08. w metrze przeprowadzono liczne prace konserwacyjne podczas przerwy w kursowa-

niu pociągów. Były to m.in. przegląd techniczny instalacji wodnych w przepompowni szlakowej na odcinku
Wilanowska – Wierzbno, ocieplenie wodociągu pomiędzy stacjami Imielin i Stokłosy, prace w przepompowni
na odcinku Politechnika – Centrum, przeglądy techniczne rozjazdów na stacjach Stokłosy, Wilanowska,
Ratusz oraz torów i rozjazdów na odcinku Kabaty –
Stokłosy, konserwacja i czyszczenie rozjazdów na stacji Wilanowska, uszczelnianie tunelu na odcinku Ursynów – SłuŜew oraz oznakowanie ograniczenia prędkości na stacji Politechnika.
M Górnicy z firmy PeBeKa odgrodzili fragment jezdni
i chodnika u zbiegu ulic Popiełuszki i Słowackiego, by
przygotować plac budowy pod kolejne tunele metra. W
przyszłości mają być one drąŜone z tego miejsca w
kierunku stacji Plac Wilsona. Póki co, nie wiadomo,
kiedy rozpocznie się budowa (prawdopodobnie na
przełomie września i października) – zaleŜy to głównie
od tego, kiedy Rada Warszawy przyzna kolejne pieniądze na kontynuowanie prac. Za to jeszcze w tym
roku zostanie ogłoszony przetarg na budowę stacji Marymont (przy Hali Marymonckiej). Zaś około roku potrwa samo jej projektowanie. Budowa nie rozpocznie
się wcześniej niŜ za dwa lata, a potrwa co najmniej do
połowy roku 2006. Stacja A-19 Marymont będzie
ostatnią stacją głęboką z peronem wyspowym. Zadecydowało o tym połoŜenie przyszłych torów postojowych stacji A-18 Plac Wilsona. Pozostałe stacje zostaną zbudowane tuŜ pod jezdnią – z peronów bocznych
będzie się wychodziło od razu na powierzchnię. Całość
projektu, czyli budowa linii do stacji A-23 Młociny wraz
z inwestycjami towarzyszącymi, ma zostać zakończona do roku 2007, gdyŜ projekt został zatwierdzony
przez Komisję Europejską. Jak wiadomo, nie wywiązanie się z umowy grozi powaŜnymi sankcjami oraz
odcięciem dalszych źródeł finansowania.
M Ostatnimi czasy w ramach akcji Bank Pomysłów
zaproponowano, by artyści zaprojektowali tablice z nazwami stacji metra, które zostaną ustawione nad ziemią. Metro Warszawskie na pomysł przystało. Jedyną
wymaganą rzeczą jest taka sama czcionka, jak na pozostałych oznakowaniach stacji metra. Gotowe projekty zostaną przedstawione dopiero w styczniu. Część
kosztów pokryje metro, które juŜ wcześniej chciało postawić proste znaki z nazwami stacji. Natomiast artyści
chcą stworzyć znaki rozpoznawalne dla kaŜdej stacji.
Mają oni swobodę w projektowaniu. Na przykład
Edward Dwurnik, który będzie projektował napis dla
stacji Politechnika, do swojego dzieła planuje wykorzystać motywy roślinne, zoologiczne lub związane ze
studentami Politechniki Warszawskiej. Naszym zdaniem ta dowolność w działaniu jest jednak trochę niepokojąca. Mamy nadzieję, Ŝe projekty naprawdę będą
godne uwagi i nie będą przypominały pospolitego w
dzisiejszych czasach kiczu. Tylko czy aby lepszy nie
wydawałby się pomysł zaprojektowania jednakowych
tablic, zgodnych z systemem informacji wizualnej warszawskiego metra? Dla przypomnienia dodajmy, Ŝe jego autorem jest prof. Ryszard Bojar.
M Pod koniec sierpnia w metrze wymieniono stare
nalepki „Swobodne przejścia” oraz „Tutaj włóŜ bilet”.
Nowe nalepki są większe, ale i mniej widoczne, poniewaŜ ich Ŝółty kolor nie za bardzo pasuje do metalicznego koloru bramek biletowych. Dodatkowo na tych
drugich zamieszczono schematyczny rysunek biletu
jednorazowego, a na tablicach informacyjnych zlokalizowanych na stacjach metra pojawiły się nowe naklejki
z informacjami o obsłudze Warszawskiej Karty Miejskiej oraz moŜliwości wykupienia ubezpieczenia do biletów okresowych. Niestety, na niektórych stacjach zaczyna brakować miejsc na tablicach informacyjnych w
halach peronowych i dochodzi do sytuacji, Ŝe nowe in-
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formacje zaczynają przesłaniać stare.
M Metro Warszawskie moŜe rozpocząć juŜ budowę
stacji A-18 Plac Wilsona. JuŜ niedługo ruszy przebudowa urządzeń podziemnych. Prawdziwe utrudnienia
zaczną się jednak dopiero w połowie października,
kiedy to zostanie zamknięta ul. Słowackiego. Stacja
będzie budowana do końca roku 2004, zaś pierwsi pasaŜerowie wsiądą tam do pociągów w roku 2005.
Prawdopodobnie dopiero wtedy będzie moŜna się
przekonać, jak lektor Ksawery Jasieński będzie czytał
nazwę nowej stacji. Ta kwestia budzi dość spore kontrowersje – czy przez „Ł” czy przez „W”.
M W dniu 04.09. ruszyła, zgodnie z zapowiedziami,
akcja „Gazety Wyborczej” i Metra Warszawskiego
„Trzymaj się prawej”. Inicjatorami byli czytelnicy gazety,
którzy mieli juŜ dość marnotrawienia czasu na ruchomych schodach zgłosili ten pomysł w ramach akcji
„Bank pomysłów”. Podstawowymi źródłami informacji
dla pasaŜerów jest lokalna prasa oraz informacja wizualna w metrze. Na stacjach Ratusz i Centrum wzdłuŜ
schodów pojawiły się wielkoformatowe plakaty, na pozostałych stacjach zamieszczono trochę mniejsze wersje. Jednak wiele osób twierdzi, Ŝe z samego rysunku
nie wynika, iŜ naleŜy stać po prawej stronie. Na szczęście, plakaty zaopatrzone są w wyraźną i dokładną informację tekstową. Do rozpowszechniania tej idei
przyczynili się równieŜ znani aktorzy i prezydent Warszawy, Lech Kaczyński. W dniu rozpoczęcia akcji popularni aktorzy z serialu „Złotopolscy” (m.in. Magdalena
StruŜyńska) nakłaniali pasaŜerów do ustawiania się po
właściwej stronie. Natomiast prezydent Kaczyński jeździł po schodach na stacji Ratusz w dniu 08.09. Niestety, cały „pokaz” wypadł dość sztucznie, dodatkowo
tłum pasaŜerów zaraz zaczął wypytywać prezydenta o
inne miejskie sprawy. Z naszych obserwacji z pierwszych dni wynika, Ŝe pasaŜerowie generalnie zauwaŜają plakaty (bo nie da się nie zauwaŜyć), ale gdy ktoś
zablokuje całe schody, to reszta robi to samo (zdarzały
się nawet przypadki blokowania ruchu przez ludzi...
czytających plakaty!). Naszym zdaniem jednak ferowanie wyroków o skuteczności akcji byłoby teraz
przedwczesne (pasaŜerom trzeba dać trochę czasu do
przyzwyczajenia się), dlatego o jej postępach będziemy informować na bieŜąco.
T Dalsze roszady z jednotorami. W dniach 06-07.09.
torowcy skasowali odcinek jednotorowy na pl. Inwalidów, poniewaŜ skończono tam część prac przy budowie wentylatorni metra. Tak więc został w Warszawie
juŜ tylko jeden tymczasowy jednotor – w alei Krakowskiej. I takŜe on w ten sam weekend został przełoŜony
(jest teraz lustrzanym odbiciem poprzedniego). Podczas prac przy obu jednotorach udział brał dość rzadko
widywany na mieście techniczny wagon sieciowy 13N23. Niestety, w drugim przypadku uczestniczył on w
małym incydencie – ale o tym pisaliśmy juŜ szerzej w
„Magazynie 995”.
T W dniu 27.08. Tramwaje Warszawskie ogłosiły
przetarg nieograniczony na wykonanie odwodnień torowisk tramwajowych na terenie Warszawy. Wymagany termin realizacji to 30.03.2004 r. Jedynym kryterium
wyboru jest w tym przetargu cena.
T W tym samym dniu (27.08.) TW poinformowały o
wyniku postępowania na dostawę rozjazdów prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Cena
najtańszej oferty wyniosła 1217560 zł. Podpisano
umowę z firmą Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe Cogifer Polska Sp. z o.o. z Bydgoszczy.
T W ostatnim czasie zajezdnia R-3 Mokotów dorobiła się kilkudziesięciu sztuk nowych kijów od zwrotnic.
Nowe zwrotniki są w kolorze szarym, natomiast ich
końcówki są krwistoczerwone.
T W dniach 06–07.09. stało się to, co od wielu mie-
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sięcy było marzeniem wielu miłośników. Mianowicie, z
powodu remontu torowiska na ul. Międzyparkowej objazdem kursowały linie 2 i 18. I to nie byle jakim objazdem, bo „zakazanymi” skrętami (w relacji Praga – Mokotów) na pl. Bankowym. JuŜ dnia 05.09. zainstalowano tam dodatkowe sygnalizatory do osobnego cyklu do
skrętów. O dziwo po zakończeniu objazdów sygnalizatorów nie zdemontowano, tylko zakryto je czarnymi
workami. Spowodowane jest to zapewne tym, Ŝe w
weekend 20–21.09. skręty te będą ponownie uŜywane!
W czasie objazdów motorowi musieli sobie ręcznie
przekładać zwrotnice. Co jakiś czas stan urządzeń
kontrolowali takŜe pracownicy Pogotowia Torowego.
Wszystko przebiegło bez najmniejszych zakłóceń.
Warto zauwaŜyć, Ŝe wiele osób ucieszyło się z przywrócenia relacji dawnej 4-ki. Warto teŜ dodać, Ŝe niejako pochodną tych objazdów było ponowne objawienie się wagonów typu 13N na ul. 11 Listopada, po której liniowo te wozy nie kursują (choć niedawno objazdem jeździła takŜe tędy linia 1 – pisaliśmy o tym w poprzednim numerze „Przystanku”). Dodajmy, Ŝe skrętami na pl. Bankowym skręciły takŜe w niedzielę dwa
wagony zabytkowe – ale o tym w notatce poniŜej.
T Dnia 07.09. z okazji Dnia Solidarności miast
UNESCO w godzinach 10:00–16:00 jeździł po mieście
zabytkowy wagon 4NJ-838. Kursował on trasą wakacyjnej Tetki (zresztą tak samo był otablicowany). Frekwencja dopisała. Punktem kulminacyjnym około godziny 15:30 był skręt na pl. Bankowym (podczas kursu
zjazdowego) po uŜywanych tego dnia do objazdów łukach w relacji Praga – Mokotów. Tego samego dnia po
tej samej trasie kursował wagon N1-607, którego do
promocji wynajęła sobie WyŜsza Szkoła Informatyki
Zarządzania i Administracji. Wagon ten jeździł dokładnie tą sama trasą i oczywiście do zajezdni zjechał takŜe przez kultowe juŜ skręty na pl. Bankowym. W wagonie hostessy rozdawały darmowe batoniki i ulotki.
Motorowego zapewnił KMKM.
Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzed.
obecna
uwagi
reklama
reklama
autobusy
4741 barwy zakł. Signal Iduna 4751 barwy zakł. Signal Iduna 4803 barwy zakł. Signal Iduna 4850 barwy zakł. Signal Iduna 4870 barwy zakł. Signal Iduna 2593 Samsung barwy zakł. 5522 Samsung barwy zakł. 5533 Samsung barwy zakł. 5785 Samsung barwy zakł. tramwaje
1092+1066 Kwik – Fit Biuro Ogło- szeń Gazety
Wyborczej
1108+1109 barwy zakł. Biuro Ogło- szeń Gazety
Wyborczej
1162+1163 7 UP
Biuro Ogło- szeń Gazety
Wyborczej
1272+1271 Samsung Jeleniogórskie Zakłady
Optyczne
1370+1369 Bioslank/
Solarin
1446+1445 Samsung
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Telewizja
Kabl. UPC
Brief

-

1454+1453 barwy zakł. Telewizja
Kabl. UPC

-

Z notatnika mechanika
numer
pojazdu

typ
koniec
rodzaj
pojazdu napr.
naprawy
tramwaje
310 13N
04.09. NG II
418 13N
04.09. NG II
582 13N
04.09. NG II
631 13N
04.09. NG II
678 13N
04.09. NG I
687 13N
04.09. NG I
1184 105Na
01.09. NG I
1185 105Na
01.09. NG I
1377 105Na
05.09. NG II
1378 105Na
05.09. NG II

Jakub Biernacki, Andrzej Chmielniak, Robert Człapiński, Robert Durlik, Jarosław Girstun, Tomasz
Igielski, Tomasz Kaczmarek, Łukasz Kalbarczyk,
Marcin Kaliński, Michał Kiembrowski, Tomasz
Krukowicz, Rafał Lamch, Krzysztof Lipnik, Grzegorz Madrjas, Mariusz Mazek, Sławomir Moczulski,
Michał Poręcki, Mariusz Przybylski, Marzysław Rosiński, Krzysztof Roszak, Robert Sokołowski, Marcin P. Stawicki, Jakub Tokarski, Witold Urbanowicz, Michał Wolański, Piotr Zalewski, ztm.news

Wrocław
Linie
! Jak wiadomo, nic nie jest stałe, a juŜ zwłaszcza
trasy i rozkłady tramwajów we Wrocławiu. W tydzień
od wprowadzenia poprzedniego układu objazdów
wprowadzony zostaje nowy. Tym razem powodem jest
otwarcie dla ruchu wyremontowanego torowiska w ciągu ulic Oławskiej i Traugutta. Na razie udostępnione
zostało ono dla tramwajów jadących na KsięŜe Małe.
Na wlocie na pl. Społeczny prace potrwają jeszcze do
końca września. W związku z tym od porannych wyjazdów w dniu 08.09.:
- linie 0L, 0P i 23 pozostają zawieszone;
- linie 7, 9, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 i 24 pozostają na
stałych trasach;
- linie 2, 6, 10, 11 pozostają na dotychczasowych objazdach;
- linie 3 i 8 oraz autobusowe A, 114, 120, 139, 145,
146 i 149 powracają na stałe trasy;
- linia 1 zostaje odwieszona i pojedzie od pl. Powstańców Wielkopolskich przez pl. Staszica, Pomorską,
Dubois, Drobnera, pl. Bema, Sienkiewicza, Grunwaldzką, Most Szczytnicki, RóŜyckiego, Paderewskiego, Mickiewicza do Wróblewskiego i dalej stałą
trasą;
- linia 4 pojedzie od pl. Legionów przez Piłsudskiego,
Małachowskiego, Pułaskiego, pl. Wróblewskiego,
Kujawską do pl. Społecznego i dalej stałą trasą;
- linia 5 pojedzie od pl. Legionów przez Sądową,
Krupniczą, Kazimierza Wielkiego do Oławskiej i dalej
stałą trasą;
- linia 12 pojedzie od Kazimierza Wielkiego przez
Krupniczą, Podwale, Świdnicką, Piłsudskiego, Małachowskiego, Pułaskiego, pl. Wróblewskiego, Kujawską do pl. Społecznego i dalej stałą trasą;
- linia 70 pojedzie od pętli przy Hali Ludowej dotychczasową trasą do pl. Powstańców Wielkopolskich i
dalej przez Trzebnicką, św. Wincentego, Słowiańską
do Zajezdni II Ołbin.
Ciekawostką jest to, Ŝe dzięki nowemu objazdowi linie

PRZYSTANEK 18 (43)

4 i 5 powróciły na swoje dawne trasy, obowiązujące do
1996 roku, a zmienione przy okazji remontu dalszej
części ulicy Traugutta.
A Od 01.09. obsługę zatramwajowej linii 711 przejęło ponownie MPK, a dokładniej zajezdnia przy ul.
Obornickiej. W ten sposób flotylla poempekowskich
ikarusów i jelczy, którą dysponuje Autotram, ponownie
pozostaje bez stałego zatrudnienia.
T W ostatniej chwili zmieniono obowiązujące od
01.09. objazdy linii 6, 11 i 12. 6 i 11 zamiast przez Most
Pokoju do pl. Społecznego pojechały dotychczasowym
objazdem (przez Szczystnicką i pl. Grunwaldzki) do
pętli przy Stadionie Olimpijskim. 12 pojechała od pl.
Grunwaldzkiego stałą trasą przez most Szczytnicki
(zamiast objazdem przez most Zwierzyniecki).
Magazyn 995
02.09. Około południa zapalił się nagle Ikarus 280.70
numer 5321. Wóz obsługiwał wówczas linię 116, a
zdarzenie miało miejsce na pętli przy pl. Grunwaldzkim. Płonący silnik udało się ugasić dopiero przybyłej
na miejsce straŜy poŜarnej. W wypadku nikt na szczęście nie ucierpiał.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
autobusy
6094 barwy zakł. Polskie Ra- dio Wrocław
6104 barwy zakł. Signal Iduna 6125 barwy zakł. Signal Iduna Paweł Więcek
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Częstochowa

Niskopodłogowe Jelcze
M11 u szczytu władzy
Choć wrzesień nie przyniósł szczególnie duŜych
zmian w komunikacji miejskiej, częstochowskie
MPK odnowiło internetową bazę rozkładów jazdy.
NaleŜało się spodziewać uporządkowania jej i poprawy błędów. Poprawiono, niestety, jedynie błędy
w godzinach odjazdów linii 32, róŜniące się w kilku
przypadkach od rzeczywistych o... jedną minutę.
Usunięto teŜ z bazy rozkłady linii 58 na trasie Olsztyn – Przymiłowice mające charakter przewozów
zamkniętych. Uporządkowano teŜ rozkład linii 52 –
kursy do Malic nie miały dotąd uwzględnionego w
swej trasie uruchomionego w czerwcu przystanku
przy dworcu PKS, w związku z czym na pętli Focha
występowały one w osobnym rozkładzie. Trzeba
bowiem wiedzieć, Ŝe konfiguracja programu BusMan w częstochowskim MPK determinuje generowanie dwóch osobnych rozkładów na ostatni przystanek wspólnej trasy, tuŜ przed jej rozgałęzieniem.
Dlatego m.in. na przystanku w alei Pokoju wisiały
swego czasu dwa rozkłady tramwajów (w kierunku
Kucelina i w kierunku dworca PKP Raków), choć
nikt nie wpadł na to, by skopiować rozkład pod inną
linię i wydrukować ten drugi z numerem linii 2.
Rewolucji dokonano natomiast w obsadzie kursów niskopodłogowych. Zgodnie z zapowiedziami,
z uwagi na dewastacje taboru, zniknęły one z linii
podmiejskich w ilości dwóch autobusów całodziennych – z linii 62 i 58bis (fikcyjny) – i dwóch szczytowych – z linii 51 i 53. W ich miejsce obsługę niskopodłogową wprowadzono dla szczytowego rozkładu 30/04 (to juŜ trzeci na tej linii) i niedzielnego
20/02 (na linii tej autobusu niskopodłogowego nie
będzie juŜ tylko w soboty). Na linii 22 uwzględniono
w rozkładzie niskopodłogowe autobusy szczytowe
zgodnie z nowym podziałem (22/04 przez cały
dzień i 22/05 w szczycie porannym). Kolejną linią
obsługiwaną wyłącznie taborem niskopodłogowym
stała się natomiast 29 – dotyczy to wszystkich autobusów tej linii, takŜe dodatkowego w dniu 1 listopada. Jest to decyzja jak najbardziej trafna i uzasadniona. Bilans jest teoretycznie zgodny – pięć niskopodłogowców z 16, 51, 53, 58bis i 62 przeniosło
się na pięć innych rozkładów (dwa na 22, dwa na
29 oraz jeden na 30). W rzeczywistości jednak oba
rozkłady szczytowe linii 22 były juŜ obsługiwane takimi autobusami, przy czym 22/04 miało stosowne
oznaczenie w rozkładzie u kierowcy. Pozostanie
więc nadmiar autobusów niskopodłogowych nieob-

sadzonych, choć jest to nadmiar pozytywny – z powodu awarii wciąŜ są one często zastępowane
zwykłymi jelczami. MPK nie chciało jednak dostrzec
tego faktu jeszcze w lipcu, dodając kolejnego niskopodłogowca na linii 16 w rozkładzie szczytowym. Teraz jednak znikł on ponownie (de facto juŜ
w sierpniu kursował tu regularnie Jelcz M11). Autobus niskopodłogowy na tej linii jest jednak potrzebny – i to bardzo – lecz nie w dni robocze w godzinach szczytu, a w sobotnie i niedzielne dopołudnia.
Widok tłumu staruszek odwiedzających o tej porze
cmentarze, z wielkim trudem pokonujących przepaść schodków Jelcza M11, budzi głębokie współczucie. Trudno jednak odczuć je na fotelu w biurowcu MPK...
Uregulowano teŜ podział taboru na linii 18 (rozkład wakacyjny róŜnił się tylko przydziałem autobusu niskopodłogowego, teraz został ujednolicony).
Zmiany dokonano jednak w sposób dezorientujący
pasaŜerów (zmiana przeprowadzona w rozkładzie
wakacyjnym od 1 września zawisła na przystankach
w połowie sierpnia). W ślad za rozkładem roboczym
linii 25, w którym przeniesienia niskopodłogowca z
25/02 na 25/01 dokonano przy okazji ostatniej
zmiany trasy, identyczne przeniesienie wprowadzono w rozkładach sobotnim i niedzielnym. Przeniesienia autobusu niskopodłogowego dokonano teŜ w
wakacyjnym rozkładzie linii 28 – z 28/02 na 28/03,
które kursuje krócej. Nie załatwiono jednak sprawy
najwaŜniejszej – rozkłady linii 13 i 28, obsługiwane
we wtorki i piątki taborem przegubowym, wciąŜ są
oznaczone jako niskopodłogowe. W rozkładach internetowych jest to jedyna nieścisłość (bardzo delikatnie rzecz ujmując), ale w przystankowych powstał obecnie taki bałagan, jakiego jeszcze w tym
mieście nie było. MPK po prostu... zapomniało
oznaczyć w przystankowych rozkładach wprowadzonych wraz z zakończeniem wakacji zmian w obsłudze autobusami niskopodłogowymi. O ile jednak
niewykazanie w rozkładach kursów pojazdów niskopodłogowych, które się pojawiły dodatkowo (jak
autobusy linii 29 czy niedzielna 20/02), nie burzy
harmonii, o tyle sytuację odwrotną nazwać moŜna
skandalem, jeśli nie draństwem. MPK uwaŜa jednak
zapewne inaczej, skoro z takim namaszczeniem
rozwiesiło na przystankach wzbogacone o niskopodłogowe kursy rozkłady linii 22. Wszak na feralne
kursy mogą oczekiwać pełni nadziei inwalidzi na
wózkach lub o kulach! Nie jest to jednak w Częstochowie Ŝadna nowość. Nikt chyba juŜ nie zwraca
uwagi na oznaczenia w przystankowych rozkładach
(pod tym względem jest to obecnie zdecydowanie
najgorsze miasto w kraju). Nigdy jednak to hanieb-
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ne zjawisko nie występowało w tak ogromnej skali.
Na niskopodłogowy kurs oznaczony w przystankowym rozkładzie nie doczekają się bowiem w określonym czasie pasaŜerowie linii: 13, 16, 18, 25, 28,
51, 53, 58bis i 62. W zaistniałej sytuacji kaŜdy
mieszkaniec miasta moŜe zajrzeć do rozkładów internetowych, a następnie porównać je z tymi na
przystanku pod domem, aby w całkowicie obiektywny sposób poznać dewizy działania pracowników MPK. Tymczasem jedyną linią, na której spotkanie autobusu niskopodłogowego jest prawie
pewne jest 204, obsługiwane przez Biesy.
Rafał Lamch
Kielce

Transexpo w Kielcach
W dniach 11–12 września odbyły się Międzynarodowe Targi Lokalnego Transportu Zbiorowego
Transexpo. Tego typu impreza, skupiająca przedstawicieli branŜy komunikacyjnej, została zorganizowana na terenie Targów Kielce po raz pierwszy.
Targom towarzyszyła konferencja Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej pod nazwą „Uwarunkowania prawne lokalnego transportu zbiorowego”,
która odbyła się 10 września w Sali Kongresowej
Centrum Biznesu EXBUD. Niewątpliwie moŜna
stwierdzić, Ŝe kielecka impreza była największym i
najwaŜniejszym spotkaniem branŜowym roku. Lista
wystawców optymistycznie nastrajała miłośników
autobusów. Niestety, gorzej było z tramwajami i trolejbusami.
Niektórzy wystawcy zaoferowali zwiedzającym
liczne atrakcje. Najciekawszy program zaprezentowała firma MAN Star Trucks & Busses. Pierwszego
dnia uroczyście przekazała tysięcznego MAN-a
NL223 wyprodukowanego w Sadach koło Poznania
firmie ITS Michalczewski. Jest to jeden z 55 MANów zamówionych przez ITS Michalczewski do obsługi linii w Warszawie. Przedstawiciele MAN Star
Trucks & Busses zaprezentowali takŜe nową strategię działania całego koncernu MAN, uwzględniającą polskie fabryki w Sadach i Starachowicach.
Produkcja kaŜdego autobusu miejskiego MAN
rozpoczyna się w Starachowicach, gdzie wytwarzane jest nadwozie. Następnie jest ono transportowane jest do Sadów lub do Niemiec, gdzie następuje
jego wyposaŜanie w silnik, osie, szyby, fotele itd. w
zaleŜności od zamówienia klienta.
Pierwszego dnia zaprezentowano takŜe premierowego MAN-a NL283 City Single. Zamierzeniami
inŜynierów MAN-a w konstruowaniu tego pojazdu
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były m.in. ekonomia i przestronność wnętrza. Osiągnięto je dzięki pojedynczym kołom zamontowanym
na tylnej osi autobusu oraz wieŜowemu silnikowi.
Te elementy sprawiły, Ŝe pojazd zuŜywa mniej paliwa, pasaŜerowie mają szersze przejście w miejscu, gdzie usytuowana jest tylna oś i nie ma schodków w tylnej części pojazdu, które w pewnym stopniu mogą utrudnić przepływ ludzi. Firma MAN Star
Trucks & Busses za ten wyrób nie dostała Medalu
Targów Kielce, poniewaŜ pojazd nie miał wymaganych homologacji. Na pocieszenie firma za autobus
MAN NL283 City Single została uhonorowana wyróŜnieniem. Drugiego dnia targów wszyscy chętni
mogli na własne oczy zobaczyć jak wygląda produkcja nadwozi autobusów miejskich MAN w oddalonych o około 45 km od Kielc Starachowicach. PodróŜ do tego miasta odbyła się tysięcznym MAN-em
wyprodukowanym w Sadach. Zwiedzających przywitał pan A. Meyer, wiceprezes Zarządu MAN Star
Trucks & Busses, który później oprowadzał po halach produkcyjnych. Pierwszym miejscem, do którego zaprowadził gości, była hala, w której odbywa
się produkcja komponentów autobusowych. W tym
miejscu wycina się blachy, formuje, a następnie zespawuje. Na oddzielnych liniach spawane są przód,
tył oraz lewa i prawa strona autobusu. Powierzchnia
produkcyjna wynosi 15000 metrów kwadratowych.
Pracuje na niej 251 pracowników. W następnej hali
odbywa się produkcja korpusów autobusowych.
Goście mogli zobaczyć jak te wszystkie produkowane w poprzedniej hali komponenty łączone są w
jeden autobus. Następnie nadwozie jest myte, suszone i kontrolowane (wszelkie ubytki w karoserii
muszą być uzupełnione), a dalej malowane lakierami podkładowymi. Takie nadwozie transportowane jest do Sadów lub do zakładów MAN-a w Niemczech. W drugiej hali zatrudnionych jest 280 osób.
Starachowicka fabryka zatrudnia około 1050 pracowników, ale do końca 2003 roku planuje zwiększyć liczbę pracujących do około 1300 osób.
Medalem Targów Kielce została uhonorowana
firma Solaris Bus & Coach za autobus Solaris Urbino 10 w zmodyfikowanej wersji. Drugim autobusem
wystawianym przez tę firmę był Urbino 12 II generacji, który – choć obecny na rynku od ponad roku –
swoją targową premierę miał właśnie w Kielcach.
Solaris Bus & Coach nie zamierza w tym roku kończyć z wystawowymi premierami. Firma ta na targach Busworld w belgijskim Kortrijk zaprezentuje
nową, 13-metrową wersję turystycznej Vacanzy.
Swoją premierę miała takŜe firma Polskie Autobusy. Obok znanego juŜ Jelcza M101I Salus (obsługującego na co dzień linie Cieszyna) i Autosana
Kolibra zaprezentowano premierowego Jelcza
M125M/4 (CNG). Jest to juŜ drugi niskopodłogowy
autobus napędzany gazem ziemnym (obok Volvo
7000 CNG) oferowany w Polsce. Sercem tego pojazdu jest rzędowy silnik MAN E 2866 DUH03 (przy
jednorazowym tankowaniu CNG zasięg wynosi 450
km).
Na targach byli teŜ tacy wielcy jak Evobus, Scania i Volvo. Pierwsza firma zaprezentowała dwa
dobrze znane autobusy: Mercedesa Connecto i
Mercedesa Citaro. Ciekawostką jest fakt, Ŝe Citaro
wyposaŜone było w silnik w zabudowie wieŜowej.
Volvo równieŜ pokazało dwa dobrze znane nam autobusy: testowe Volvo 7000 i łódzkie 7000A. Scania, która zapowiada ofensywę na polskim rynku
autobusów, przedstawiła krakowską Scanię OmniCity Artic, a takŜe 12-metrową OmniCity. Drugi pojazd posiadał drzwi tylko na zwisie przednim i to po
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lewej stronie, poniewaŜ był zamówiony przez angielskie lotnisko Heathrow. Obecny był równieŜ
koncern Irisbus, który podobnie jak Scania, chce
wziąć udział w walce o polski rynek. Zwiedzającym
zaprezentowano 12-metrowy autobus miejski Irisbus City Bus, który został wyprodukowany w czeskich zakładach Karosy.
Obecni byli takŜe producenci mniejszego taboru:
Kapena, Solbus i AMZ Kutno.
Bardzo bogatą ofertę zaprezentowały firmy produkujące systemy obsługi pasaŜerów, kasowniki,
automaty biletowe czy tablice informacyjne. Szczególne uznanie zyskał elektroniczny automat biletowy – drukujący i sprzedający bilety w pojazdach
komunikacji miejskiej model Ticomat-881. Za ten
produkt firma Elgeba Gerätebau, reprezentowana
przez firmę Merona Poland, dostała wyróŜnienie.
Obecni byli takŜe Emtal, Pixel, R&G, Taran.
Nie zabrakło takŜe producentów części autobusowych. Swoją ofertę prezentowali m.in. Hübner,
Raba czy Voith. Byli takŜe producenci siedzeń autobusowych i tramwajowych: Astromal, Kiel, czy
Ster.
Na końcu przedstawię jakie nagrody i wyróŜnienia przyznano.
W kategorii „Pojazdy” wspomniany juŜ wcześniej
medal dla Solarisa Bus & Coach za autobus Solaris
Urbino 10 oraz wyróŜnienie dla MAN-a Star Trucks
& Buses za autobus NL283 City Single. W kategorii
„Systemy obsługi pasaŜerów” wyróŜnienie za
wspomniany wyŜej automat biletowy Ticomat-811
otrzymała firma Elgeba Gerätebau. Medalu w tej
kategorii nie przyznano. WyróŜnienie Targów Kielce
w kategorii „Infrastruktura” przyznano firmie Car –
Lift Service za samochodowy dźwig przestawny obsługowy typ SDO 8 x 6 SX. Medalu w tej kategorii
równieŜ nie przyznano. W kategoriach: „Części i
wyposaŜenie pojazdów” i w kategorii „Inne” Komisja
Konkursowa Międzynarodowych Targów Lokalnego
Transportu Zbiorowego Transexpo 2003 nagród nie
przyznała, ale dodatkowo postanowiła przyznać
medal za aranŜację stoiska firmie EL-CAB z Murowanej Gośliny, a wyróŜnienia w tej dziedzinie firmom MAN Star Trucks & Busses oraz Solaris Bus
& Coach.
Zwycięzcom gratulujemy i Ŝyczymy sukcesów.
Sobie Ŝyczymy, aŜeby Targi Transexpo odbyły się
za rok. Wszystko zaleŜy od Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej.
Michał Musiał
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Poznań

Nowe karty drogowe
Jakiś czas temu kierowcy MPK Poznań otrzymali
wzory nowych kart drogowych, które będą obowiązywać od początku roku. Ich wprowadzenie planowano juŜ na 1 października, ale pomysł został
zmieniony.
Karty drogowe to karty, które wypełnia kierowca:
przed wyjazdem z zajezdni, na kaŜdym przyjeździe
na końcówkę, w przypadku awarii i po zjeździe do
zajezdni. Nowa karta, podobnie jak stara, jest dwustronna, ale róŜni się od niej kilkoma elementami.
RóŜnice zostaną opisane poniŜej.
Awers karty jest podzielony na kilka wyraźnie oddzielonych części (w starej karcie ten podział nie
jest aŜ tak widoczny):
- nagłówek, gdzie znajdują się numer karty z logiem MPK i datą wystawienia, pieczęć wydziału,
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nr rejestracyjny i boczny pojazdu, wykaz linii i
brygad, do których ta karta się odnosi (3 pozycje)
oraz pieczątka i podpis dyspozytora z zajezdni;
stara karta ma tylko jedno miejsce do wpisania linii i brygady (w przypadku zmiany wozu następuje wydanie nowej karty), poza tym wpisuje się
jeszcze markę i typ wozu oraz są dwa miejsca na
podpis dyspozytora: przy wyjeździe z zajezdni
oraz przy powrocie;
obsługa autobusu, z miejscem na maksymalnie 6
wpisów postaci: kierowca, nr słuŜbowy; stara karta ma podział na 3 zmiany (zmiana I, II, III), w których wpisuje się numer kierowcy i... numer konduktora (w praktyce oba numery były sobie równe, gdyŜ w Poznaniu od dawna nie występuje
funkcja konduktora);
potwierdzenie sprawności technicznej autobusu,
składająca się z dwóch części: pierwszą wypełnia
pracownik zaplecza technicznego zwykle po
zjeździe autobusu do zajezdni, drugą wypełniają
kierowcy obejmujący autobus. Obie części są postaci: data, godzina oraz podpis; brak większych
róŜnic w porównaniu ze starą kartą;
stan paliwa, składająca się z 3 kolumn: a) przy
wyjeździe, b) zatankowano do zbiornika, c) przy
powrocie. Kolumny a) i c) wypełnia dyspozytor na
zajezdni, a kolumnę b) wypełnia obsługa techniczna tankująca autobus; brak większych róŜnic
w porównaniu ze starą kartą;
praca autobusu, składająca się z 6 kolumn, które
są wypełniane przez kierowcę oraz jednej, która
moŜe być wypełniana przez dyspozytora w przypadku zamiany autobusu. Kolumny są następujące:
! nr słuŜbowy kierowcy,
! linia/wóz,
! godz. rozpoczęcia lub wyjazdu,
! stan licznika km – rozpoczęcie,
! stan licznika km – zakończenie,
! faktycznie przybyło km.
W starej karcie ta część nosi nazwę „Zadanie autobusu i załogi” i wygląd ma mniej więcej podobny. Pierwsza kolumna zawiera nr zmiany (patrz:
obsługa autobusu), a nie nr kierowcy;
zuŜycie paliwa, składająca się z dwóch kolumn:
oszczędność i przekroczono, które wypełnia obsługa techniczna zajezdni; brak większych róŜnic
w porównaniu ze starą kartą;
naprawy wykonane przez pogotowie techniczne,
składająca się z kolumn: czas przerwy od i do,
rodzaj uszkodzenia, symbol oraz podpis i numer
słuŜbowy pracownika pogotowia; dwie ostatnie
kolumny są wypełniane przez pracownika pogotowia, a pozostałe – przez kierowcę. W starej
karcie ta część nazwana jest „Przerwy w ruchu” i
obejmuje część bieŜącą, jak i poniŜszą. Zawiera
części: naprawa przez punkt monterski, naprawa
przez pogotowie techniczne, przyczyna zajazdu i
wydane dyspozycje. Dwie pierwsze są połączone
w nowej karcie w jedną tabelę, a część przyczyna
zajazdu jest częścią poniŜszą. Nie wkradł się tutaj
błąd literowy. Zjazdy do zajezdni w starej karcie
są nazwane jako... zajazdy do zajezdni. Brak odpowiednika tabeli wydane dyspozycje w nowej
karcie;
pozaplanowe zjazdy do zajezdni: składa się z kolumn: czas przerwy od i do, przyczyna zjazdu,
symbol, potwierdzenia zdania karty napraw oraz
pieczątka dyspozytora. Kolumny symbol oraz
pieczątka dyspozytora wypełnia dyspozytor, potwierdzenie zdania karty napraw wypełnia pra-

cownik zaplecza technicznego, a pozostałe kolumny – kierowca; w starej karcie – opis powyŜej;
- zakończenie pracy – składa się z następujących
kolumn:
! potwierdzenie mycia i sprzątania – wypełnia
pracownik zaplecza technicznego,
! tachograf sprawny/niesprawny – wypełnia kierowca,
! kartę napraw zdał (nr słuŜbowy i podpis kierowcy), kartę napraw przyjął (pieczątka i podpis
brygadzisty, pracownika technicznego),
! OC przy pojeździe wykonano (pieczątka i podpis brygadzisty),
! zdano komplet dokumentów (nr słuŜbowy i
podpis kierowcy).
W starej karcie jest to zredukowane do: zdał kierowca oraz przyjął dyŜurny monter (brakarz).
- uwagi; w starej karcie nazwane jako „Uwagi kierowców o stanie technicznym autobusu”.
Rewers karty stanowi jedna duŜa tabela, „10.
Przebieg pracy autobusu”, wypełniana w całości
przez kierowcę oraz dwie pozycje na samym dole:
„11. Potwierdzenia dyŜurnych ruchu” (wypełniane
przez nich) oraz „12. Potwierdzenie dokonania weryfikacji karty” (wypełniane przez dyspozytora). Tabela 10. składa się z następujących kolumn:
- linia/wóz;
- przyjazd i odjazd z końcówki:
! godz. przyjazdu,
! odchylenie +/-,
! nazwa (końcówki),
! godz. odjazdu,
! odchylenie +/-,
! stan licznika;
- przerwy w ruchu, zmiany trasy, przyczyny odchyłek, uwagi (uzupełniane w przypadku np. korków
ulicznych, kolizji itp.).
Zarówno stara karta jak i nowa posiada wyraźny
podział na dwie duŜe podtabele (takie same – przyjazd i odjazd z końcówki), ale na tym koniec podobieństwa. W starej karcie kierowcy pisali kolejne
pozycje jedna pod drugą w pierwszej podtabeli i,
gdy skończyły się w niej wiersze, pisali w drugiej. W
nowej karcie natomiast naleŜy pisać z lewej strony
na prawą; jeden przyjazd i odjazd w pierwszej podtabeli, następny wpis – w drugiej. Czemu ma to słuŜyć – nie wiem. Wiadomo jednak, Ŝe będzie się kierowcom dość często myliło, gdzie co wpisać.
Tabela 11. ma pozycje wypełniane w przypadkach: I kursu oraz zmian obsługi, a tabela 12. ma
pozycje uwagi oraz pieczątka i podpis dyspozytora.
Stara karta posiada jeszcze tabelkę na samym
dole strony, w której jest „Wykonanie zadań autobusu”. Jest to dodatkowe rozpisanie według zmian
na linie, kursy, wozokilometry i wozogodziny. W
nowej karcie brak takiej tabeli.
Wygląd obu stron karty przedstawiają rysunki
(tylko w wersji internetowej „Przystanku”).
Jedno jest pewne – kierowcy będą musieli poświęcić więcej czasu na wypisanie nowej karty. W
styczniu okaŜe się, czy przyjęli je ciepło, czy chłodno.
Piotr Buczkowski
Warszawa
Niedawno na stronach www.metropla.net pojawił
się raport na temat Metra Warszawskiego. Uznaliśmy, Ŝe byłoby ciekawie zamieścić opinię o czymś,
co dobrze znamy, z drugiej strony, ale teŜ pokazać,
z jakimi kłopotami borykają się cudzoziemcy w na-

szym kraju. W raporcie jesteśmy chwaleni, ale teŜ
zauwaŜane są niedoskonałości w funkcjonowaniu
komunikacji miejskiej. Ten artykuł pokazuje, co musimy jeszcze zmienić, by stać się przyjaznym miastem dla zagranicznych turystów. Tak więc poprosiliśmy Roberta Schwandla, właściciela strony
www.metropla.net i znawcę światowych systemów
sieci metra, o pozwolenie na zamieszczenie jego
raportu na łamach „Przystanku”. Zgodę takową
otrzymaliśmy i poniŜej publikujemy obszerną opinię
w polskiej wersji językowej. Zapraszamy do lektury!
Krzysztof Lipnik, Witold Urbanowicz

Raport na temat
Metra Warszawskiego
Osobiste wraŜenia Roberta Schwandla
W piątek, 18 lipca, wraz z Alexem, miłośnikiem
metra z Berlina, wybraliśmy się w podróŜ pociągiem
Berlin-Warszawa Express (podróŜ trwała około 6
godzin) do stolicy Polski, by zwiedzić Metro Warszawskie i inne systemy kolejowe Warszawy. Przed
wjazdem pociągu do tunelu średnicowego na linii
wschód-zachód rozglądaliśmy się, czy przypadkiem
nie spostrzeŜemy pociągów Warszawskiej Kolei
Dojazdowej, która biegnie przez parę kilometrów
równolegle przy torach linii średnicowej. TuŜ przed
wjazdem pociągu w ciemności udało nam się rozpoznać stację Ochota, a w tle widoczna była stacja
końcowa Śródmieście WKD. Pierwsza impresja
związana ze stacją Warszawa Centralna, jaka przyszła mi na myśl po opuszczeniu pociągu, to dziwny
system oświetleniowy stacji. Poziom galerii handlowych tej stacji to labirynt niezliczonych korytarzy i
małych sklepików. Na szczęście udało nam się
wyjść na dobry przystanek, kupując wcześniej bilet
3-dniowy kosztujący 12 zł.
Po krótkiej przerwie w hotelu IBIS byliśmy gotowi
na podbój metra. By lepiej poznać topografię miasta, wjechaliśmy na 30. piętro Pałacu Kultury i Nauki – daru Stalina dla narodu polskiego, który stoi
tuŜ przy stacji metra Centrum.
Najpierw pojechaliśmy do południowego końca linii metra – stacji Kabaty. Byliśmy bardzo zaskoczeni niespotykaną czystością stacji, brakiem grafitti,
tak jakby linia była otwarta w ubiegłym tygodniu.
Stacje są dobrze oświetlone, dzięki czemu peron na
całej swej długości jest ładnie wyeksponowany. Nie
ma teŜ typowych dla berlińskiego U-bahnu kiosków
i innych zbędnych obiektów. Jedną z denerwujących rzeczy w Metrze Warszawskim są głośne pociągi, a zwłaszcza nowsze Alstomy, które wydają
więcej dźwięków niŜ stare radzieckie składy, złoŜone głównie z 4 wagonów. Pociągi jeŜdŜą szybko
[dopuszczalna prędkość to 60 km/h – przyp. W.U.],
zaś na stacjach stoją tylko kilka sekund. Drzwi są
otwierane przez maszynistę i po 4–5 sekundach
słychać 3-tonowy sygnał [postój na stacjach wynosi
średnio 20 sekund – przyp. W.U.], po czym zostają
one zamknięte. W Berlinie wolne „Einsteigen bitte!”
i „Zurückbleiben bitte!”, wraz z sygnałem dźwiękowym, dają wraŜenie powolnej i długiej podróŜy (nawet gorzej jest na S-Bahn!). Wygląda na to, Ŝe w
Warszawie ludzie nauczyli się szybko wsiadać i wysiadać, dzięki czemu czas przejazdu jest krótszy,
bez długich postojów na stacji. TuŜ po zamknięciu
drzwi lektor wyraźnie zapowiada następną stację:
„Następna stacja Natolin”. Dodatkowo w nowych
pociągach nazwa następnej stacji jest pokazywana
na wyświetlaczu. Komunikaty nie są zagłuszane
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przez odgłosy ruszającego pociągu, co świadczy o
bardzo dobrze ustawionym czasie zapowiedzi. Mimo tego, Ŝe język polski jest bardzo trudny w wymowie dla cudzoziemców, to zapowiedzi są bardzo
wyraźne i zrozumiałe (nie moŜna tego powiedzieć o
Kopenhadze...).
Zwiedzaliśmy nie tylko stacje, ale takŜe ich otoczenie. Oglądaliśmy wielkie osiedla mieszkaniowe,
podobne do tych, które moŜna spotkać w niemieckich miastach. RównieŜ socjalistyczne bloki z wielkiej płyty zostały odnowione, a elewacje pomalowane na róŜne kolory. Odniosłem wraŜenie, Ŝe ten obszar zamieszkały jest przez ludzi średnio zamoŜnych, gdzie poziom świadczonych usług znacznie
się podwyŜszył wraz z otwarciem linii metra.
Stacje metra są łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych, niektóre mają specjalne rampy łączące poziom antresoli z powierzchnią. Antresole
są wykorzystywane jako przejścia podziemne pod
ulicami [np. przy stacji Ratusz – przyp. red.]. Znajdują się tam równieŜ małe sklepiki i kioski, gdzie
moŜna kupić bilet. Na kaŜdej stacji jest płatna toaleta (1 złoty) i komisariat policji.
Obecnie uŜywane są dwa rodzaje biletów: małe
bilety z paskiem magnetycznym (jak w paryskim
metrze) oraz karty magnetyczne, na których zakodowane są bilety długookresowe. My mieliśmy bilet
3-dniowy z paskiem magnetycznym, który po włoŜeniu do bramki biletowej zwalnia jej blokadę. ZauwaŜyliśmy, Ŝe co najmniej 1/4 pasaŜerów korzysta
z innego sposobu wchodzenia na stację, a mianowicie przeskakując przez bramki biletowe. Mimo Ŝe
na kaŜdej stacji są pracownicy SłuŜby Ochrony Metra, nie wygląda na to, Ŝeby do ich obowiązków naleŜało zatrzymywanie ludzi przeskakujących przez
bramki.
Wszystkie stacje wyglądają podobnie, ale zauwaŜalne są pewne powtarzalne wzorce i typy stacji.
Większość z nich ma kształt prostokąta, typowy dla
stacji budowanych metodą odkrywkową. Oprócz
stacji Centrum, wszystkie mają 10-metrowej szerokości wyspowy peron, z wyjściami zlokalizowanymi
głównie w jego głowicach. Istnieje specjalny ciąg
wind dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, łączący poziom peronów z poziomem antresoli, jak i
równieŜ z powierzchnią, gdy na stacji nie ma specjalnych ramp. Poziom podłogi w nowych pociągach jest równy z poziomem peronów, w składach
rosyjskich umieszczona jest ona około 10 cm wyŜej.
Ściany boczne zdobią kolorowe panele i kafle. Są
one trochę ciemne i niedoświetlone, przez co wzór
paneli bocznych nie moŜe być poprawnie w całości
odczytany. Kolorowe wzorce są przyjazne dla oka,
ale często nie pozwalają na prawidłowe rozróŜnienie stacji. Dla przykładu: z trzech stacji z halą peronową łukową, stacja Wierzbno moŜe być z łatwością rozpoznana po Ŝółtym kolorze paneli, podczas
gdy na dwóch pozostałych zastosowano róŜne odcienie czerwonego – oranŜ na stacji Racławicka i
czerwień na stacji Pole Mokotowskie, który pasuje
do czerwono-niebieskiego malowania pociągów.
Stacje Ursynów i SłuŜew wyglądają podobnie. Zastosowano tam nieregularne wzory złoŜone z kolorów: brązowy, czerwony i pomarańczowy. Stacje
Centrum i Wilanowska mogą być z łatwością rozpoznane po galeriach zlokalizowanych nad peronami.
Wystrój stacji Świętokrzyska składa się z pasujących do siebie „mocnych” kolorów. Jadąc w kierunku Młocin, po Świętokrzyskiej, stacja Ratusz wygląda blado, ponuro i bez koloru. Jednak system
oświetlenia jest waŜnym wyróŜnikiem tej stacji.
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Podsumowując, do moich ulubionych naleŜą: Świętokrzyska i Wilanowska. Najbrzydszą stacją na linii
okazała się Politechnika – goły szary sufit, szare
panele i szara granitowa posadzka. Podobają mi
się równieŜ róŜne sposoby wykończenia stacji, z
czym nie spotkałem się w Kopenhadze.
Na peronach i w halach odpraw na tablicach informacyjnych zlokalizowana jest mapa linii i mapa
okolicy, która – moim zdaniem – jest bardzo przydatna. Niestety, mapa nie uwzględnia linii autobusowych i tramwajowych. TakŜe w pociągach nie ma
specjalnych zapowiedzi informujących o moŜliwości
przesiadki na tramwaj. W autobusach i tramwajach
przystanki przy metrze przybierają nazwę najbliŜszej stacji, np. Metro SłuŜew itp. Na stacjach metra
kierunki są oznaczone od stacji końcowych – Kabaty i Młociny, mimo faktu, Ŝe linia metra nie będzie
dojeŜdŜać do północnego krańca jeszcze przez
kilka lat. Ale to świadczy o powszechnie występującym optymizmie spotykanym w całej Warszawie.
Dla zbieraczy przedmiotów związanych z metrem, jak i komunikacją miejską, Warszawa wciąŜ
pozostaje w tyle względem standardów Europy Zachodniej. Mimo faktu, Ŝe na niektórych przystankach zamieszczone są mapy komunikacyjne, nigdzie nie moŜna ich zdobyć. Zajęło nam równieŜ trochę czasu znalezienie punktu informacyjnego. Podczas gdy ludzie w restauracjach i sklepach są bardzo mili i skłonni do pomocy, posługując się płynnym angielskim, obsługa punktu informacji nie wydaje się pomocna – zapytana o plany komunikacyjne wskazuje na księgarnie, gdzie sprzedawane są
normalne plany miasta, na które naniesiono siatkę
linii autobusowych i tramwajowych. Jedyną ulotkę
informacyjną, którą zobaczyliśmy, była informacja o
nowej taryfie biletowej. W porównaniu do Pragi,
miasta bardziej odwiedzanego przez turystów, okazana informacja wydaje się niewystarczająca.
Po zwiedzeniu metra chcieliśmy poznać inne
sposoby poruszania się po mieście. Prawdopodobnie nadal najbardziej obleganym środkiem transportu jest rozległa sieć tramwajowa. Przed naszym wyjazdem w Internecie znalazłem przydatną mapę linii
tramwajowych, w której liniom przyporządkowano
róŜne kolory, w zaleŜności od wykorzystywanych
ciągów komunikacyjnych w centrum. Te mapy są
równieŜ zamieszczone w tramwajach i na niektórych przystankach, ale niestety tablica z numerem
linii nie odzwierciedla kolorów przyjętych na mapie.
W ruchu jest kilka generacji tramwajów, do najnowszych naleŜą niskopodłogowe. Z powodu niskiego
poziomu chodników (w niektórych przypadkach
wsiada się z poziomu jezdni) nawet tramwaje niskopodłogwe nie mogą być wykorzystywane do
samodzielnego wsiadania i wysiadania przez osoby
niepełnosprawne. Mimo rozmieszczonych ogłoszeń
o kieszonkowcach grasujących w pojazdach niektó-
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Będzin
Linie
A W dniach 15–17.09. w związku z remontem
nawierzchni została zamknięta dla ruchu kołowego
ul. Siemońska na odcinku od ul. świrki i Wigury do
ul. Stalickiego. Dla autobusów linii 28, 42 i 928 wyznaczono objazd ulicą świrki i Wigury z tymczaso-
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rych linii tramwajowych i autobusowych, nie zaobserwowaliśmy Ŝadnych aktów kradzieŜy i czuliśmy
się w miarę bezpiecznie (w Berlinie byłem świadkiem „pracy” gangu kieszonkowców z południa Europy w Kurfürstendamm bus!).
Po przejaŜdŜce wspaniałym metrem i „dogodnymi” autobusami i tramwajami, przesiadka na pociąg
była dla nas szokiem! Stacja metra Centrum jest
blisko dworca PKP Śródmieście, ale obie stacje nie
są połączone bezpośrednimi przejściami – naleŜy
wyjść i przejść kolejne 300m po powierzchni ziemi
[połączenie ma zostać wybudowane do 2007 r. –
przyp. W.U.]. Wchodząc na stację Śródmieście
opuszcza się aktywne i Ŝywe miasto. Następnie
„wpada się” w czeluść podziemi, przypominających
ciemne lata polskiego komunizmu. Stacja podmiejska, wzorem hiszpańskim, ma 3 perony, gdzie
drzwi pociągu są otwierane z obu stron. Szerszy
środkowy peron jest zakończony wyjściami na powierzchnię, podczas gdy na perony boczne wchodzi
się tylko przez budynki stacyjne. Na kaŜdym peronie w głowicy zachodniej znajdują się wąskie zejścia do wschodniej głowicy peronów na stacji Warszawa Centralna. Przyznam, Ŝe nie odwaŜyłbym się
samemu przechodzić przez te tunele! Podobne
wraŜenie odnoszę wchodząc na perony stacji Warszawa Centralna. Są ciemne, ciche, pustawe, gdyŜ
wschodnie krańce są mało uŜywane. Za pierwszymi
schodami w środkowej części hala peronowa się
podnosi i jest lepiej oświetlona. Tam teŜ jest więcej
ludzi, którzy czekają na dalekobieŜne pociągi. Perony są bardzo długie, rozciągając się na około 300
metrów. Postanowiliśmy wyjść zachodnimi schodami, znajdującymi się w jednym z licznych korytarzy handlowych. Udało nam się dostrzec znak
„Dworzec WKD”. Stamtąd 50-metrowa rampa zaprowadziła nas na perony lekkiej podmiejskiej kolejki, która nie ma większego znaczenia dla ruchu
miejskiego. Pojedynczy długi peron wygląda jakby
miał się zaraz zawalić. Stacja jest odgrodzona od
tuneli PKP betonowymi płytami. MoŜna wybaczyć
długą drogę pomiędzy dworcem PKP Śródmieście
a stacją WKD, jeŜeli weźmie się pod uwagę moŜliwość przesiadki na stacji Ochota, gdzie perony są
równoległe do siebie. Niestety równieŜ tamta stacja
nadaje się do pilnego remontu, zanim zdarzy się jakaś powaŜna katastrofa budowlana...
Kolejką WKD przejechaliśmy się do stacji Salomea, gdyŜ myślałem, Ŝe nasz bilet 3-dniowy będzie
waŜny w tej kolejce w granicach Warszawy. Niestety, okazało się inaczej, ale na szczęście kontroler
biletowy machnął na ten fakt ręką i nie musieliśmy
dodatkowo płacić. Tak więc wylądowaliśmy na
środku pustkowia – na stacji Salomea, czekając na
pociąg w drugim kierunku. JeŜdŜą one co około 30
minut. Spotkaliśmy tego samego kontrolera biletowego, który wskazał na drzwi maszynisty. Tak więc
zapukaliśmy i czekaliśmy, aŜ otworzy się małe
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wym przeniesieniem przystanku Ksawera II na ulicę
świrki i Wigury.
Andrzej Soczówka

GOP
Linie
A Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w
Katowicach z dniem 13.09. wprowadził korekty roz-
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okienko, w którym moŜna zakupić bilety na podróŜ.
Wracając przesiedliśmy się w pociąg osobowy
PKP na stacji Ochota, zmierzając w kierunku stacji
Powiśle, zlokalizowanej z drugiej strony tunelu
średnicowego. Pociąg jechał niemalŜe pusty, co mi
przypomniało Hiszpanię sprzed 20 lat, jeszcze
przed reformą Renfe. TuŜ po zajęciu miejsc zostaliśmy otoczeni przez trzech młodych męŜczyzn
chcących zobaczyć nasze bilety. Pokazali jakieś
identyfikatory, ale szybko schowali, zanim zdąŜyliśmy zobaczyć, co jest na nich napisane. Dali nam
do zrozumienia, Ŝe bilet z metra nie jest waŜny w
pociągach PKP i jedziemy bez waŜnego biletu [niestety, plany stworzenia integralnego systemu komunikacyjnego spełzły na razie na niczym – przyp.
W.U.]. Ku naszemu nieszczęściu dołączył do nich
starszy pan w mundurze. Sytuacja nie wyglądała
najlepiej. Postanowiłem wysiąść na stacji Śródmieście, by nie kontynuować podróŜy z kontrolerami
dalej przez Wisłę, więc próbowałem porozumieć się
z nimi, korzystając z podstaw języków czeskiego,
rosyjskiego i polskiego. W końcu przekonałem ich,
Ŝe chcieliśmy podjechać tylko jeden przystanek.
Wyglądało to tak, jakby korzystali z niewiedzy i
ignorancji „głupich” turystów, by w końcu zmusić
nas do zapłaty kary. Później, nauczeni doświadczeniem, odwiedziliśmy stację Warszawa Powiśle.
Wyglądała trochę na zapuszczoną. LeŜąc daleko
od centralnej ulicy Nowy Świat, była niemalŜe pusta. Nie mieliśmy juŜ ochoty podróŜować tymi pociągami, które później jechały z otwartymi drzwiami!
W poniedziałek wsiedliśmy w tramwaj jadący na
drugą stronę Wisły, na Pragę – dzielnicę, która nie
cieszy się najlepszą reputacją. Nie mieliśmy Ŝadnych kłopotów poruszając się głównymi ulicami.
Długo szukaliśmy dworca Warszawa Wileńska, który został schowany wewnątrz centrum handlowego.
Mimo prostego wystroju stacja jest zapowiedzią
podwyŜszającego się standardu usług świadczonych przez kolej podmiejską.
Podsumowując, Warszawa wywarła na nas raczej pozytywne wraŜenie jako miasto przygotowujące się do wejścia do UE w 2004 r. Metro jest z
pewnością pozytywną stroną tego procesu i miejmy
nadzieję, Ŝe jego rozbudowa szybko ruszy na
przód. Na stacji Dworzec Gdański prace budowlane
na powierzchni są juŜ kończone, podczas gdy dopiero rozpoczęła się budowa stacji Plac Wilsona.
Powrócimy za 5 lat, by ocenić zmiany, które zaszły
w tym mieście.
Robert Schwandl, metroPlanet
(www.metropla.net)
Tekst polski opracowali Witold Urbanowicz i Julek
Gędek. Wersję oryginalną w języku angielskim
moŜna oglądać pod adresem: http://www.metropla.
net/eu/war/warsaw-metro-report-july-2003.htm.
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kładów jazdy linii autobusowych 20 i 169 na soboty,
niedziele i święta.
A TenŜe KZK GOP z dniem 19.09. na okres do
31.10. wprowadził czasową zmianę rozkładów jazdy linii autobusowej 139, polegającą na utrzymaniu
skróconej trasy przejazdu Chorzów Plac Hutników –
Ruda Śląska Bykowina Grzegorzka oraz na zwiększeniu ilości kursów w dni robocze (utrzymanie

przez cały dzień częstotliwości co 30 minut).
A 16.09. KZK GOP ponownie uruchomił linię autobusową 108 kursującą na trasie Giszowiec Kolista
Pętla − Zawodzie Bogucicka. Do czasu dopuszczenia do ruchu kołowego przedłuŜenia ul. Bohaterów
Monte Cassino trasa została skierowana ulicami:
Leopolda, Markiefki, Wróblewskiego, Wrocławską.
Linia ta kursowała wcześniej na trasie Katowice
Słoneczna Pętla – Giszowiec Kolista Pętla i została
zawieszona 01.04.
A Zaledwie po sześciu dniach od wprowadzenia
nowych rozkładów jazdy linii tramwajowych 7, 36,
37 i 40 (01.09.), z powodu kolejnego etapu przebudowy ul. Gliwickiej (odcinek od ul. Dąbrówki do Placu Wolności) w Katowicach, zostały wprowadzone
tymczasowe rozkłady jazdy oraz autobusowa komunikacja zastępcza. W związku z tym:
- linia 7 kursuje na dwóch trasach: Zawodzie Pętla
– Katowice Plac Wolności oraz Chorzów Batory
Zajezdnia – Bytom Plac Sikorskiego z częstotliwością na trasie Zawodzie Pętla – Katowice Plac
Wolności co 14 minut w dni robocze oraz co 28
minut w soboty oraz na drugiej trasie co 14 minut
w dni robocze i soboty oraz co 28 minut w niedziele i święta;
- linia 36 kursuje na trasie Chorzów Rynek – Chorzów Batory Zajezdnia z częstotliwością co 14
minut w dni robocze, soboty, niedziele i święta;
- linia 37 kursuje na trasie Szopienice Pętla – Katowice Plac Wolności z częstotliwością co 14 minut w dni robocze oraz co 28 minut w soboty,
niedziele i święta;
- kursy wyjazdowe i zjazdowe linii 12 i 13 realizowane są przez Chorzów Rynek;
- na odcinku Katowice Dworzec PKP – Chorzów
Batory Piekarska uruchomiona została autobusowa komunikacja zastępcza linii T, kursująca w
kierunku Chorzowa Batorego trasą objazdową
przez ul. Słowackiego, Mickiewicza i Dąbrówki, z
częstotliwością 7-minutową w dni robocze i soboty oraz co 14 minut w niedziele i święta.
Linię T początkowo w całości obsługiwało Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Katowicach, a
od 18.09. połowę wozów (brygad) przejęło Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Bytomiu.
Rozmaitości
A Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w
Katowicach poinformował o wyniku postępowania
przetargowego na obsługę linii autobusowych komunikacji miejskiej nr 9, 10, 11, 12, 70, 108, 109,
115, 138, 238, 193, 296, 297, 615, 653, 657, 673,
674, 688, 689, 804, 910 i 911, które to linie powierzono Przedsiębiorstwu Komunikacji Miejskiej Sp. z
o.o. w Katowicach.
A KZK GOP w Katowicach poinformował o wyniku postępowania na obsługę przyspieszonej linii
minibusowej 869 (Będzin Kościuszki – Siewierz
Rynek). Od dnia 01.09. na okres 8 lat obsługę linii
powierzono PPUH Kłosok Andrzej Kłosok z śor.
Jest to 31. przewoźnik jeŜdŜący obecnie na zlecenie KZK GOP.
Andrzej Soczówka

Kalisz
Tabor
A W ostatnich tygodniach wycofano z eksploatacji kolejnego Ikarusa 280.26. Autobus jest juŜ całkowicie pocięty, dlatego teŜ nadal trwa ustalanie
numeru taborowego pojazdu.
Linie
A Z okazji kończącego się w Kaliszu czwartego

etapu wyścigu Tour de Pologne, 11.09. od godziny
13 większość linii korzystała z objazdów. 3, 3A, 3B i
3D skręcały z ulicy Górnośląskiej w Dworcową,
później Torową (tędy autobusy nie jeŜdŜą liniowo
od kilku lat) i Skalmierzycką, po czym wjeŜdŜały w
Nowy Świat, a kawałek dalej w Częstochowską,
powracając na swoje stałe trasy. Linie 2, 4, 5, 5B,
6A, 12, 12A, 12K, 15, 16, 18, 19, 19O, 19E i 19S
całkowicie omijały centrum, jadąc aleją Wojska Polskiego. Na rondzie Westerplatte rozjeŜdŜały się we
właściwych kierunkach. W godzinach 13–17 zawieszone były linie 1, 1A i 11. Nieudane próby powrotu
na zamknięty odcinek Górnosląskiej zaowocowały
widokiem autobusów na niewykorzystywanym takŜe
od kilku lat odcinku ulicy Serbinowskiej. Podsumowując, zmianami zostały objęte aŜ 22 linie. Ogólna
organizacja, zarówno wyścigu, jak i objazdów była
bardzo dobra, jednak zawiodły informacje na przystankach, co przyczyniło się do dezorientacji wśród
pasaŜerów.
Rozmaitości
A Trwa malowanie wiat przystankowych. Na razie
wspomnianemu zabiegowi poddawane są te, które
zostały ustawione kilka lat temu. Jako Ŝe wandale i
czynniki atmosferyczne zrobiły swoje, to po małym
remoncie wiaty wyglądają duŜo korzystniej.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
autobusy
048 Kaliska TV podkład
Kablowa K9
108 podkład
Portos – Ŝa- luzje i rolety
Dawid Krysiński

Londyn
Magazyn 995
12.09. W związku z niemoŜnością puszczenia
niektórych pociągów oraz częstymi awariami składów na linii Central odwołano wiele pociągów wypuszczanych w godzinach szczytu. Przez ostatnie 4
tygodnie (do 12.09.) wycofano średnio pomiędzy
4% a 24% zaplanowanych kursów pociągów. Przykładowo rano dnia 12.09. nie kursowało 9 pociągów
(12%) z 72 składów przewidzianych do obsługi porannego szczytu. Przypominamy, Ŝe w styczniu doszło do wykolejenia się składu linii Central, tzw.
1992 stock (od daty produkcji), w wyniku czego całkowicie wstrzymano ruch pociągów, by naprawić
ewentualne usterki w pozostałych składach.
Witold Urbanowicz

Łódź
Magazyn 995
16.09. TuŜ przed godziną 9 rano na skrzyŜowaniu
ulic Retkińskiej i Wyszyńskiego doszło do bliskiego
kontaktu fizycznego tramwaju cityrunner nr 1201
kursującego na linii 10 z przegubowym Ikarusem
280 linii 76. Motorniczy twierdzi, Ŝe jechał z niewielką prędkością i w ostatniej chwili próbował ratować
się hamowaniem awaryjnym. Nie pomogło... Na
skutek zderzenia cityrunner wykoleił się. Osiem
osób odniosło obraŜenia. Obaj prowadzący mówią,
Ŝe wjeŜdŜali na skrzyŜowanie przy zielonym świetle. Ruch tramwajów został wstrzymany, w zamian
uruchomiono komunikację zastępczą. Crash-test cityrunnera wykazał jego ogromną siłę przebicia i wytrzymałość fizyczną. Wagon uległ stosunkowo niewielkim uszkodzeniom (poobijany przód, uszkodzo-

PRZYSTANEK 19 (44)

ny pierwszy przegub i szyba do wymiany), czego
niestety nie moŜna powiedzieć o autobusie, którego
tylny człon wzbogacił się o gustowną dziurę i przetłoczenie w prawej burcie. Wkolejanie tramwaju
(przez dwa dźwigi) trwało ponad 3 godziny, samo
zatrzymanie blisko 4. Gdy juŜ udało się go wstawić
na tory, został odholowany do Zakładu Remontu
Taboru, mieszczącego się na ul. Tramwajowej. Mimo wcześniejszych zapowiedzi kasacji, autobus ten
wrócił juŜ do ruchu liniowego. Oczywiście, z podmienionym członem B.
16.09. Dzień ten był pechowy dla MPK. W okolicach godziny 16:50 na skrzyŜowaniu ulic Wojska
Polskiego i Głowackiego pod skład 805Na
3926+3927 linii 6 dostał się 50-letni męŜczyzna.
Niestety, poniósł on śmierć na miejscu. Zatrzymanie trwało kilkadziesiąt minut.
Rozmaitości
" 13.09. utkwi w pamięci mieszkańców Krakowa
jako pechowy. Krzysztof Wąsowicz, były dyrektor
ekonomiczny tamtejszego MPK, odszedł ze swojego stanowiska i podpisał trzyletni kontrakt z przewoźnikiem miejskim w Łodzi, gdzie będzie piastował funkcję prezesa. Pozytywne opinie o jego działalności w stolicy Małopolski przyczyniły się do tego,
iŜ w Łodzi został przyjęty z optymizmem i nadzieją.
Dotychczasowy prezes, Paweł Dziwisz, pozostanie
członkiem zarządu spółki MPK Łódź.
T Od ponad trzech miesięcy (dokładnie od
24.06.) na terenie zajezdni Helenówek stoją dwa
blisko stuletnie wagony sprowadzone przez Klub
Miłośników Starych Tramwajów. Są to Herbrand
GE-58/U-107c nr 336 z 1911 lub 1914 r. oraz tzw.
doczepa belgijska nr 371 z 1910 r. Eksploatowane
były do początku lat 60. Potem przez wiele lat słuŜyły najpierw za altanki w ośrodku wypoczynkowym
MPK w Teofilowie, później zaś jako magazyny jabłek w prywatnym sadzie w Królowej Woli. Po przetransportowaniu ich do bazy MKT, ustawiono je na
podwoziach od eNek oraz w ramach moŜliwości
zabezpieczono. Trzeba zaznaczyć, Ŝe KMST zakupił takŜe trzeci wagon (Herbranda VNB-125 nr 458
stojącego w Inowłodzu), który obecnie oczekuje na
sprowadzenie. Warto dodać, Ŝe jeden z lokalnych
miłośników na własną rękę sprowadził takŜe na Helenówek pudło od Herbranda GE-58/U-107c nr 341.
RównieŜ i ten wagon został tymczasowo ustawiony
na podwoziu od eNki, na którym będzie oczekiwał
lepszych czasów.
Michał Chylak, Krzysztof Lipnik

Mińsk
Linie
Tr W dniach 19 i 20.09. z powodu asfaltowania
nawierzchni ulicy Prytyckogo na odcinku od Prospektu Puszkina do ul Zudro, wstrzymany został
ruch trolejbusów. Linie 13, 33 i 44 kursowały jedynie do stacji metra Puszkinskaja. Uruchomione zostały zastępcze linie autobusowe: 32T (Metro Puszkinskaja – Kuncewszczina) oraz 44T (Metro Puszkinskaja – Zapad 3).
Rozmaitości
" 13.09. przypadało tradycyjne Święto Mińska. Z
tej okazji Mingorispolkom (Rada Miasta Mińska) zafundował mieszkańcom i gościom miasta nie lada
prezent – przez cały dzień mogli oni korzystać z
komunikacji miejskiej za darmo. Same zaś świąteczne imprezy i atrakcje, wśród których znalazła
się m.in. parada trolejbusów na Prospekcie Maszerowa, przeciągnęły się do godzin nocnych. W
związku z tym transport miejski funkcjonował w tym
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dniu do godziny 1–1:15, a wiec niemal godzinę dłuŜej niŜ normalnie (komunikacji nocnej jako takiej w
Mińsku nie ma). Ponadto juŜ od godziny 20 w pogotowiu był dodatkowy tabor, którym następnie zasilano poszczególne linie, zwłaszcza te przebiegające w pobliŜu miejsc imprez i zabaw.
Piotr Pyzel

Piekary Śląskie
Linie
A W związku z demontaŜem wiaduktu kolejowego nad ul. Podmiejską, w dniach 06–07.09. linia autobusowa 73 kursowała trasą objazdową, przebiegającą przez Bytom ulicami Witczaka, Kruszcową,
Mickiewicza, Powstańców Śl., Dworską i obwodnicą
(ul. Nowy Dwór) do ul. Nałkowskiej w Radzionkowie.
Andrzej Soczówka

Płock
Linie
A W notatce z 43. numeru „Przystanku” wkradł
się błąd. W tekście o uruchomieniu linii 28 omyłkowo napisałem, Ŝe od 01.09. zawieszone zostały
kursy linii 12 do Słupna. Oczywiście nie, bo zawieszono kursy linii 12 od Wykowa i wszystkie kursy
tej linii kończą bieg w Słupnie. Za błąd przepraszam.
Marcin Gierzyński

Poznań
Tabor
A Kolejna, po oznakowaniu na przystankowych
rozkładach jazdy linii obsługiwanych autobusami niskopodłogowymi, pozytywna innowacja w poznańskim MPK. W autobusach – póki co w przegubowych MAN-ach – odtwarzane są komunikaty o
ostatnich zmianach w kursowaniu linii. Przykładowo, w ostatnich dniach przegubowce z Sadów informują przyjemnym męskim głosem o powrocie na
stałe trasy linii tramwajowych jadących ul. Roosevelta w dół oraz o objeździe linii 68.
A Ikarusy 1161 i 1170 przeszły zmiany – w dosłownym znaczeniu – kosmetyczne. Od paru dni
połyskują nowym lakierem.
T JuŜ mniej niŜ trzy miesiące dzielą poznaniaków
od spodziewanego debiutu liniowego Siemensa
Combino. Umowa mówi bowiem o dniu 04.12. bieŜącego roku jako o terminie rozpoczęcia eksploatacji na linii. Wcześniej niŜ pasaŜerowie przeznaczonej dla siemensów linii 14, z nowym wagonem zapozna się personel zajezdni S-1 Głogowska, do której trafi cała seria czternastu zamówionych tramwajów.
T Nowoprzybyły GT8-685 wyjechał 15.09. na trasę linii 11.
T Wóz GT8-662 jako trzeci helmut w Poznaniu
wzbogacił się o system Mesit. Czarne pudełko
uszczęśliwi ponadto jeszcze 9 wozów.
T 12.09. wyjechał na miasto skład 322+323 po
NG i modernizacji. Zadebiutował na 13/9. Od standardowego składu po NG nie róŜni się praktycznie
niczym (poza nowymi fotelami, które nie kaŜdy zestaw posiada) w przeciwieństwie do swojego kolegi
320, który ma klimatyzację oraz całkowicie inaczej
wyglądającą szafkę bezpiecznikową.
Linie
A Remont nawierzchni ulic Kurpińskiego i Wojciechowskiego „wyśle” na objazdy autobusy linii 51,
85, 90, 93 i nocnej 35. Od 30.09. autobusy tych linii
dostąpią zaszczytu jazdy wzdłuŜ granicy Podolan i
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piątkowskich osiedli – pojadą do ulicy Obornickiej
ulicami StróŜyńskiego i Jaroczyńskiego, a z Obornickiej ulicą Kurpińskiego wrócą na swoje stałe trasy. Remont potrwa do 04.10.
A Reaktywowana po wakacyjnej przerwie „studencka” linia 98 cieszy się póki co niewielkim zainteresowaniem. RównieŜ kursująca w podobnym
charakterze linia 87 nie ma wielu zwolenników. Ekipy zwiadowcze „Przystanku” zaobserwowały 0,3
pasaŜera na metr długości pojazdu. Linię obsługują
Ikarusy 280. Na szczęście pomoc w zapełnieniu pojazdów obu linii zapewni od 01.10. brać studencka.
T Po nowym torowisku w ulicy Roosevelta powyŜej przystanku Poznańska jeŜdŜą od 15.09. linie
tramwajowe 4, 9, 10, 11 i reaktywowana po wakacjach 3.
T W niedzielę 28.09. odbędzie się ostatni kurs
tramwajową linią turystyczną 0 obsługiwaną zabytkową bimbą N+ND 602+456.
Magazyn 995
08.09. W trakcie porannego szczytu komunikacyjnego przejeŜdŜający ul. Katowicką przez tory tramwajowe (przy przystanku Agroma) opel wtrynił się
wprost pod zestaw stopiątek 90+89 zmierzających
jako 5/12 na Stomil. Wagon nr 90 nabawił się lekkich wgnieceń po lewej stronie, autko zaś straciło
przód, w zamian za co zyskało wgniecenia dachu.
Tramwaj zjechał do zajezdni, a wrak usunął MPKowski Star. Wstrzymanie w stronę Os. Lecha trwało
14 minut, zaś w przeciwnym kierunku – 50. W korku
utknęło łącznie 26 pociągów.
08.09. O godzinie 7:15 na zjeździe z ronda Rataje
w kierunku Starołęki stodwójka nr 66 (4/5) trafiła
Forda Fiestę. Po 7 minutach tramwaj z uszkodzonymi pierwszymi drzwiami i lekkimi wgnieceniami
na prawym boku zjechał do zajezdni. Ford oberwał
znacznie bardziej: miał wgnieciony lewy bok i maskę.
09.09. Rano skład 178+177 jadąc jako 16/8 z Os.
Lecha urwał sobie przekładnię drugiego wózka
pierwszego wagonu. Stało się to na ul. Wyszyńskiego. Krupp wstawił go na „pieska”. Następnie
tramwaj w asyście Nadzoru Ruchu zjechał do zajezdni. Wstrzymanie trwało aŜ trzy kwadranse. Stosowano objazdy, a na nieczynnym odcinku śmigały
4 zatramwaje.
11.09. 5/6 (skład 236+235) jechała sobie o godzinie 16:10 w stronę Stomila. WjeŜdŜając na rondo
Starołęka wykoleiła się pierwszą osią pierwszego
wagonu na pierwszej zwrotnicy. Wytramwajona
przejechała odcinek 1,5m. W tory tramwaj wjechał
samodzielnie po 8 minutach, po czym zjechał do
zajezdni S1 Głogowska celem sprawdzenia stanu
technicznego. Jeszcze tego samego dnia mieliśmy
okazję podziwiać go na mieście. Jak się okazało,
zawinił kawałek drewnianej listwy, który w trakcie
deszczu spłynął do mechanizmu zwrotnicy.
12.09. Skręcające z ul. Łąkowej w lewo w Strzelecką mitsubishi zostało zdyskwalifikowane przez
skład 296+297 (13/7) jadący w stronę Królowej Jadwigi. Tramwaj obył się bez uszkodzeń, samochód
miał wgnieciony lewy przedni błotnik i maskę silnika. Przerwa w ruchu trwała w godzinach 15:11–
15:23.
13.09. O godzinie 18:35 holender nr 868 (9/9) jechał z Os. Sobieskiego na Dębiec. Na skrzyŜowaniu Gwarnej i Św. Marcina zamiast pojechać prosto,
skręcił w lewo w Gwarną potrącając na przejściu
dla pieszych męŜczyznę. Wezwane pogotowie ratunkowe przewiozło go do szpitala. Tramwaj po załatwieniu formalności został wyciągnięty przez Sta-
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ra, a następnie ze Św. Marcina zholowany przez
5/3 (zestaw 234+233) na Gajową. Przez 55 minut
linia 4 musiała kursować objazdem.
17.09. Późnym popołudniem zestaw 178+177
(6/7) jadąc ul. Grunwaldzką w stronę Roosevelta na
wysokości ul. Zeylanda w trakcie hamowania wpadł
w poślizg. W związku z tym przydzwonił w tył ambulansu marki Polonez, a następnie wkomponował go
w znajdującego się z przodu Forda Mondeo. Stopiątki wyszły z opresji bez szwanku, jednak do zajezdni zepchnęły je koleŜanki 284+285 (13/3). Polonez miał pouszkadzane oba zderzaki oraz jeden
błotnik, a ford nabawił się kilku rys.
18.09. O godzinie 20:27 na skrzyŜowaniu ul. Roosevelta i Mostu Teatralnego wystąpiło wstrzymanie ruchu tramwajowego we wszystkich kierunkach.
Jego powodem było potrącenie pieszej przez opla
na przejściu przez torowisko tramwajowe (!). Po 8
minutach dla tramwajów zastosowano objazdy przez ul. Fredry, Gwarną i Św. Marcin, z wyjątkiem linii 8 i 13, które skierowano do Ogrodów.
Po dalszym kwadransie przywrócono normalny
ruch.
21.09. Wystąpiła awaria zwrotnicy najazdowej na
moście Dworcowym. W godzinach 16:32–17:00
tramwaje tędy nie mogły kursować (skierowano je
przez ul. Towarową). Potem ruch przywrócono, a
dalsze prace spawalnicze wykonywano „pod ruchem”.
21.09. O godzinie 17:50 na pętli Wilczak wjeŜdŜający na zewnętrzny tor holender nr 851 (3/2) „pocałował” w tyłek stojącego na przystanku kolegę nr
859 (3/1). Uszkodzenia były następujące: wagon
851 – zbity przedni reflektor, wgnieciony przód i
przednie lewe naroŜe; wagon 859 – wgnieciony tył
ze szczególnym uwzględnieniem zderzaka. Wóz nr
859 odholował „braciszka” 851 do zajezdni przy ul.
Gajowej.
Rozmaitości
" 12.09. odbyło się oficjalne oddanie do uŜytku
trzynastokilometrowego odcinka obwodnicy Poznania (części autostrady A2). Cała trasa była udostępniona zwiedzającym. Z jednego końca na drugi
moŜna się było przemieszczać dwoma specjalnie
kursującymi autobusami: MAN-em z Komornik i Solarisem U12 z Lubonia. Auta na obwodnicę wjechały dzień później.
" 22.09. Europejskim Dniem Bez Samochodu. W
inicjatywę wieluset miast Europy, obok 29 innych
miast Polski, włączyło się równieŜ miasto Poznań.
Kluczową rolę w Poznaniu tego dnia odegrało MPK,
które przeprowadziło akcję polegającą na zapewnieniu właścicielom samochodów darmowych przejazdów środkami komunikacji tego dnia. Niestety,
pomimo sympatycznej inicjatywy, poniedziałkowe
korki na ulicach miasta nie zmniejszyły się.
M 20. i 21.09. na Malcie odbyły się kolejne Dni
Pary z udziałem parowozu Borsing. Akcja było słabo rozreklamowana, co odbiło się na frekwencji.
T Między przystankiem PST Słowiańska a pubem
„Bimba 13” trwają roboty ziemne prowadzone przez
poznańskie MPK. Celem tych działań jest ulepszenie systemu odwadniającego torowisko PeSTki i
umocnienie nasypu. Między estakadą nad Bogdanką i stacją Słowiańska ułoŜono wąski chodniczek na
szerokość dwóch płytek chodnikowych.
T W związku z remontami torowo-sieciowymi na
terenie zajezdni S-1 Głogowska, zjazdy „na usterkę” w godzinach od 8 do 12 odbywają się na teren
torów postojowych przy ulicy Budziszyńskej.
Z pamiętnika lakiernika

numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
autobusy
1054 barwy MPK kursuje od
08.2003 r.
1055 barwy MPK kursuje od
08.2003 r.
1073 barwy MPK kursuje od
08.2003 r.
1074 barwy MPK kursuje od
08.2003 r.
1075 barwy MPK kursuje od
08.2003 r.
1076 barwy MPK kursuje od
08.2003 r.
1253 barwy MPK Międzyna- rodowe
Targi Poznańskie
1256 barwy MPK Międzyna- rodowe
Targi Poznańskie
1268 barwy MPK Magnefar B6 tył
1271 barwy MPK Magnefar B6 tył
1305 barwy MPK Siemens
M55 Mobile
1306 barwy MPK Radio ZET tył
1311 barwy MPK Siemens
M55 Mobile
1328 barwy MPK Siemens
M55 Mobile
1329 barwy MPK Siemens
M55 Mobile
tramwaje
107+275 Auchan
barwy MPK 152+153 Nokia
biały
podkład
168+167 Samsung barwy MPK 184+183 Samsung Deichmann 192+191 Praktiker barwy MPK 274+269 barwy MPK Znak
286+287 Samsung barwy MPK 302+303 TNT
barwy MPK po NG
320+321 LG TV
barwy MPK po NG
Flatron
322+323 Skok
barwy MPK po NG
613 barwy MPK Tytan
684 oryginalne barwy Düsseldorfskie
685 oryginalne barwy Düsseldorfskie
687 oryginalne barwy Düsseldorfskie
688 oryginalne barwy Düsseldorfskie
Adam Białas, Piotr Buczkowski, Adam
Konieczka, Janusz Ludwiczak, Łukasz Nowicki,
Maciej Rudzki, Mikołaj Wydra

Skierniewice
Rozmaitości
" MZK w Skierniewicach podczas wakacji wymienił kilka wiat przystankowych. Najpierw stare
wiaty na przystankach: Kozietulskiego (w kierunku

ul. Piłsudskiego) i Poniatowskiego Cmentarz (w kierunku Dąbrowic). Stare wiaty zastąpiono nowymi
słupami przystankowymi. Dodatkowo postawiono
nową skromną wiatę na przystanku Poniatowskiego
Cmentarz (w kierunku Zadębia), podobną do tych
ustawianych na ul. Skłodowskiej-Curie. Wszystkie
nowe przystanki są pomalowane w barwy miejskie.
Witold Urbanowicz

Szczecin
Tabor
A SPA Klonowica z Ŝalem zawiadamia, Ŝe odjechały na zawsze od nas wielce zasłuŜone dla
szczecińskiej komunikacji dwa Jelcze M11 o numerach 546 i 565. Ostatnie poŜegnanie odbyło się na
tyłach zajezdni. Powstała w ten sposób pustka, która nie zostanie zapełniona nowym taborem, niestety.
A Próba przemalowania autobusu zakończona
niepomyślnie – odnotował w swoim pamiętniku lakiernik z SPPK. Efektem tego jest autobus w mieszanych barwach szczecińsko-polickich: boki białoczerwono-niebieskie, zaś dach zielony. Taki oto
wygląd prezentuje sobą jelcz 120M nr 3008.
T Plastikowe siedzenia w barwach soczystej pomarańczy zamontowano w GT6-919.
Linie
A 01.09. linia 58 zmieniła trasę i zaczęła kursować przez ulice Ogrodniczą, Ludgardy i Zagórskiego. Jednak dopiero 15.09. powstał przystanek
Średnia n/Ŝ w kierunku Gocławia. Przez dwa tygodnie z przystanku mogli korzystać tylko pasaŜerowie udający się w kierunku Stoczni.
A 01.10. wejdzie w Ŝycie nowy rozkład linii 80. Po
1,5 roku obowiązywania absurdalnego rozkładu,
zakładającego kursowanie co 50 minut, powróci na
linię druga brygada, choć w nieco okrojonym zakresie. Dodatkowy autobus kursować będzie w dni
powszednie w godzinach 8–18, co zapewni częstotliwość 25 minut.
Magazyn 995
10.09. W godzinach porannych pękła rura wodociągowa pod ul. Granitową między Autostradą Poznańską a ul. Marmurową. PoniewaŜ ul. Granitowa
leŜy w ciągu drogi krajowej nr 31 i jest praktycznie
jedyną trasą spinającą Zdroje z Podjuchami, śydowcami i Kluczem, natychmiast utworzyły się gigantyczne korki. Na kilkanaście godzin rozerwaniu
uległa sieć komunikacji autobusowej. Od Podjuch
do Klucza kursowały uwięzione autobusy linii 55,
natomiast 61 zamiast do Podjuch kursowały do
krzyŜówki w Zdrojach, 64 skrócono do Zdrojów,
66 zamiast do śydowiec dojeŜdŜało do Dziewoklicza!
10.09. Około godziny 16:30 postój Jelcza M113003 na przystanku Wilcza wiadukt został zakłócony przez lanosa, który wpadł w poślizg i dokonał aktu samozniszczenia na tyle autobusu. Pomimo niewielkich zarysowań i wgnieceń na zderzaku, pasaŜerowie udający się linią 63 w kierunku Skolwina
musieli poczekać na następny autobus.
12.09. Z powodu wypadku na ul. Przęsocińskiej,
w godzinach porannych autobusy linii 101, 107 i F
kursowały objazdem przez ul. Cisową w Policach
oraz przez ulice Stołczyńską, Nad Odrą, Kościelną,
Nehringa, Policką, nie zatrzymując się na przystankach na zmienionej trasie. Na trasie Szosa Polska –
Przęsocin kursował autobus zastępczy.
Z pamiętnika lakiernika
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numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
autobusy
1094 Ardo
biały
podkład
1554 barwy zakł. Targowisko Tobruk
tramwaje
594+595 AscoRutiCal barwy zakł. 648+640 SKOK
barwy zakł. 664+644 Samsung barwy zakł. Jacek Kalicki, Magdalena Murawska,
Olaf Skrzymowski

Tarnowskie Góry
Linie
A W związku z pracami drogowymi prowadzonymi w ciągu ul. Legionów w Tarnowskich Górach w
dniach 17–22.09. autobusy kursowały trasą objazdową na odcinku od ul. Gliwickiej i Wyszyńskiego
do Dworca Autobusowego, przebiegającą ulicami
Wyspiańskiego, Opolską, Powstańców i Styczyńskiego. Na trasie objazdowej obowiązywała obsługa
wszystkich przystanków.
Andrzej Soczówka

Warszawa
Tabor
A W niedzielę 21.09. dzięki decyzji dyspozytora
zajezdni Stalowa moŜna było podziwiać na linii 176
(Pl. Hallera – Choszczówka) aŜ trzy MAN-iki
NM.223 (wszystkie brygady tej linii). Oczywiście w
przeszłości juŜ zdarzały się midibusy na tej linii,
jednak nigdy nie było ich więcej niŜ jeden danego
dnia, bo planowo tylko jedna brygada wytypowana
jest do obsługi wozami niskopodłogowymi. W przyszłości zapewne moŜna liczyć na więcej takich sytuacji, gdyŜ w planie świątecznym zajezdnia Stalowa ma spore rezerwy tych wozów (planowo na 15
wozów wystawia jedynie 6).
A Tym razem za współpracę podziękował kilku
autobusom zakład T-10 Ostrobramska. I tak Ŝegnamy przeguby 280.26 o numerach 2623 i 2624
oraz solówki 1205 i 1207.
A Ulicę Redutową w nocy z 19 na 20.09. rozświetlił blask płomieni. W zajezdni T-6 w ogniu stanął
kącik kasacyjny (naroŜnik zakładu przy skrzyŜowaniu ul. Redutowej i Pustola). Grzecznie przed ostatnią drogą do krainy wiecznych odjazdów oczekiwały
tam sobie przegubowe wozy o numerach 2240,
2241 i 2363. Niestety, poŜar strawił je niemalŜe doszczętnie. Zamiast dominującego koloru Ŝółtego,
przybrały barwy spalonej stali. Pech chciał, Ŝe obok
nich wypoczywał ikarus nr 2761 (ex-inflant po NB).
Strawiony w większej części prawdopodobnie podzieli los kolegów. W wyniku poŜaru spłonął takŜe
pobliski billboard. W akcji gaśniczej uczestniczyło
kilka jednostek straŜy poŜarnej. Prawdopodobną
przyczyną zdarzenia był koktajl Mołotowa, który
wleciał zza płotu. Trzeba przyznać, Ŝe musiał to
zrobić kompletny imbecyl, bo aŜ strach pomyśleć co
by się stało, gdyby zaczęły wybuchać autobusowe
baki pełne paliwa (zbiorniki kassungów na szczęście były puste).
M W dniu 22.09. jeden z naszych korespondentów przeŜył niemałe zdziwienie, gdy na stację A-15
Ratusz wjechał skład nr 11 złoŜony z czterech wagonów (021+420+424+022). Od lipca skład jeździł
jako sześciowagonowy, o czym informowaliśmy w
poprzednich numerach. Jak się okazuje, dwa do-
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datkowe wagony składu nr 11 zostały odłączone w
dniu 19.09., a od 23.09. skład ponownie jeździ złoŜony z czterech wagonów. Dwa odłączone wagony
trafiły z powrotem do składu nr 14. Na razie w dalszym ciągu nie ma decyzji odnośnie wydłuŜenia
wszystkich składów serii 81.
T Uzupełniamy informację z poprzedniego numeru „Przystanku”. Na początku września po kilku
miesiącach naprawy powypadkowej w ruchu liniowym pojawił się w końcu praski skład 105Na
1264+1263.
T Dnia 10.09. do warsztatów T-3 na naprawę
sporadyczną całkowicie spalonej szafy bezpiecznikowej trafił wolski wagon 105Na-1010.
T Dnia 11.09. na linii 23 zagościły aŜ dwa składy
13N z zajezdni R-4. I tak brygadę pierwszą obsługiwały wagony 413+296, zaś brygadę piątą
804+809. Kursowały one oczywiście na zmianie B.
Za to w dniu 18.09. na 1/23 pojawił się skład
680+736, a na kolejnej wagony 574+573. Z ciekawostek taborowych warto takŜe odnotować praski
wagon 116Na/1-3018 na linii 21 w dniu 19.09. oraz
jedynego wolskiego u-boota nr 3002 na linii 23 cztery dni później.
T Dnia 14.09. praska stoszesnastka nr 3009
podczas obsługi linii 4 nabawiła się sporego bohomazu z prawej strony między III a IV drzwiami. Na
szczęście R-2 szybko się uporało z niepoŜądanym
malowidłem.
T W dniu 15.09. historyczna eNka nr 838 trafiła
do warsztatów T-3. A zaciągnął ja tam z R-3 tamtejszy wagon transportowy 13N-2412.
T Wolska modernizacja 2008+2009 czeka juŜ tylko na papiery homologacyjne. Cały czas pojawia
się na jazdach próbnych. Jednak wkrótce premiera
liniowa.
T śoliborskie wagony 13N-310, 418, 582, 806 i
807 mają nadal siedzenia tapicerowane, natomiast
631, 678 i 687 w dalszym ciągu wandaloodporne
(tych niestety nie wymienia się podczas remontów).
W tym drugim przypadku prawdopodobnie chodzi o
to, Ŝe trudniej je pociąć niŜ siedzenie tapicerowane.
Linie
A Z dniem 06.09. nastąpiło kilka zmian w rozdysponowaniu brygad niskopodłogowych w rozkładach dnia świątecznego na wybranych liniach. I tak:
- na linii 119 dopisano jedną brygadę tego rodzaju,
dzięki czemu linia ta dołączyła do grona linii w
100% niskopodłogowych;
- na linii 135 dodano dwie brygady, a zatem w
święto cała jest niskopodłogowa;
- na liniach 174 i 501 dołoŜono po dwie brygady;
- na linii 191 wpisano w rozkład aŜ trzy brygady niskopodłogowe;
- na liniach 515, 710 i 727 dopisano po jednej niskiej brygadzie;
- na linii 724 dodano jedną brygadę niskopodłogową, dzięki czemu linia ta dołączyła do grupy linii
całkowicie niskopodłogowych.
A Ze względu na prowadzone roboty kanalizacyjne w ul. Parkowej w Legionowie (na odcinku od ul.
Jagiellońskiej do ul. Batorego) od dnia 03.09. do
odwołania (planowany czas trwania prac to około
30 dni) autobusy linii 801 w obu kierunkach skierowano na trasę objazdową od skrzyŜowania Jagiellońska/Parkowa ulicami: Jagiellońską – Krasińskiego – Batorego do ul. Parkowej i dalej stałą trasą.
A Z powodu przywrócenia przejezdności na
wschodniej jezdni ul. Mickiewicza (na wysokości pl.
Inwalidów) autobusy linii: 116, 122, 157, 195, 303,
409, 508, 515, 519, 520, 524 i 604 jadące w kierun-
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ku pl. Wilsona od dnia 08.09. od około godziny
21:00 ponownie jeŜdŜą wspomnianą jezdnią ul.
Mickiewicza przez środek placu.
A W związku z uroczystym Apelem Poległych
przy pomniku AK Powstańczych Oddziałów Specjalnych Jerzyki we wsi Pociecha w Puszczy Kampinoskiej, w dniu 07.09. została uruchomiona linia
cmentarna 281 na trasie: Warszawa: Pl. Wilsona –
Słowackiego – Marymoncka – Pułkowa – Łomianki:
Kolejowa – Kiełpin Stary: Kolejowa – Dziekanów
Leśny: Kolejowa – (w wybranych kursach: Kolejowa
– Konopnickiej – zawrotka przy szpitalu dziecięcym
– Konopnickiej – Kolejowa) – Kolejowa – Dziekanów Polski: szosa gdańska – Sadowa: szosa gdańska – Nowy Dziekanów: szosa gdańska – Pieńków:
szosa gdańska – Łomna Las: szosa gdańska –
Palmiry: szosa gdańska – droga do Palmir – Palmiry-Cmentarz – Palmiry-Pociecha. Linia kursowała
według specjalnego rozkładu jazdy w godzinach
8:00–18:30 z częstotliwością co około 40 minut. Linię tę, podobnie jak w ubiegłym roku, obsługiwały
trzy brygady-solówki z zajezdni Redutowa. Tym razem były to dwa Jelcze 120MM/1 (nr 4440 i 4441)
oraz Ikarus 260.73A (nr 6367).
A Z uwagi na uroczystości rocznicowe przy pomniku „Barykada Września” na ul. Grójeckiej, w
dniu 08.09. w godzinach 16:30–18:00 autobusy linii
154 i 178 jadące odpowiednio w stronę pętli Os.
Górczewska i Pl. Hallera jeździły objazdem prowadzącym od skrzyŜowania Grójecka/Dickensa ulicami: Dickensa – Pawińskiego – Banacha i dalej własnymi trasami. W kierunku przeciwnym trasy ww. linii pozostały bez zmian.
A Ze względu na modernizację ul. Armii Krajowej
w dzielnicy Wesoła (od ul. I Praskiego Pułku do ul.
śółkiewskiego) od dnia 09.09. od około godziny
22:00 do odwołania (na około 3 miesiące) linie: 173,
415, 601 i 803 w obu kierunkach jeŜdŜą zmienionymi trasami od skrzyŜowania I Praskiego Pułku/Armii Krajowej ulicami: I Praskiego Pułku – Sikorskiego – śółkiewskiego do ul. Armii Krajowej i
dalej własnymi trasami.
A Na wniosek Miejskich Zakładów Autobusowych
od nocy 11/12.09. dla linii 602 zostały wprowadzone podjazdy w obu kierunkach pod zajezdnię autobusową Stalowa po trasie: Szwedzka – Stalowa –
zawrotka na wysokości bramy zajezdni Stalowa –
Stalowa do skrzyŜowania Stalowa/InŜynierska/11
Listopada i dalej bez zmian. Przy okazji naleŜy
wspomnieć, Ŝe dotychczas takie podjazdy pod zajezdnię odbywały się, lecz były nieoficjalne i tylko
wybranych kursach.
A Z powodu prowadzonych prac torowych na ul.
11 Listopada i wynikającej z tego konieczności
wprowadzenia na wspomnianej ulicy (od ul. Bródnowskiej do ul. Szwedzkiej) ruchu jednokierunkowego – w stronę ul. Szwedzkiej, od dnia 12.09. od
około godziny 20:00 do dnia 15.09. do około godziny 6:00 autobusy linii: 135, 169, 308 i 362 kursowały objazdem:
- linia 135 tylko w kierunku pętli Pl. Hallera od
skrzyŜowania Szwedzka/Bródnowska ulicami:
Bródnowską – 11 Listopada i dalej własną trasą;
- linie 169, 308 i 362 odpowiednio w stronę Dw.
Wschodniego, pl. Hallera i Siekierek od skrzyŜowania 11 Listopada/Szwedzka/Starzyńskiego ulicami: Szwedzką – Bródnowską – 11 Listopada i
dalej stałymi trasami.
W kierunku przeciwnym trasy ww. linii nie zmieniły
się.
A Z uwagi na organizację XV edycji Maratonu
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Warszawskiego w niedzielę 14.09. kilkanaście linii
autobusowych zostało skierowanych na trasy objazdowe. I tak juŜ w godzinach 5:00–10:00 z powodu przygotowań do startu biegaczy na ul. Słomińskiego zmienionymi trasami jeździły autobusy
dwóch linii:
- 103 tylko w kierunku Dw. Wschodniego od ronda
Zgrupowania AK „Radosław” ulicami: al. Jana
Pawła II – Stawki – Muranowską – Bonifraterską
– Słomińskiego – mostem Gdańskim i dalej stałą
trasą;
- 500 tylko w stronę pętli Bródno-Podgrodzie od
skrzyŜowania al. Jana Pawła II/Stawki ulicami:
Stawki – Muranowską – Bonifraterską – Słomińskiego – mostem Gdańskim i dalej bez zmian.
Jednak największe utrudnienia w ruchu nastąpiły w
godzinach 10:00–16:00, kiedy to zamknięto dla ruchu kilkadziesiąt ulic, którymi prowadziła trasa maratonu. Wówczas to na trasy objazdowe trafiło aŜ
51 linii autobusowych. Wielość wprowadzonych
zmian powoduje, Ŝe poniŜej omówimy jedynie te
najwaŜniejsze i najciekawsze. I tak: linie zwykle
kursujące ulicami: Bonifraterską, Miodową, Krakowskim Przedmieściem i Nowym Światem (to jest
111, 116, 122, 160, 174, 175, 180, 192, 195, 503 i
518) zostały skierowane na najbliŜszy równoległy
ciąg ulic, a więc: Alejami Jerozolimskimi – Marszałkowską i Andersa. Jednocześnie z powodu braku
moŜliwości dojazdu do krańców Konwiktorska na
ulicy o tej samej nazwie oraz Dw. Gdański na ulicy
Bonifraterskiej, linie 174, 175 i 503 dojeŜdŜały odpowiednio do pętli Esperanto na Muranowie (174 i
503) oraz do tymczasowego krańca na przystanku
Inflancka 02 na ulicy Stawki (linia 175). Wręcz całkowite wyłączenie z ruchu ulic Powiśla wymusiło
wycofanie stamtąd kilku linii, które z tego powodu
moŜna było spotkać w bardzo oryginalnych miejscach, m.in. linia 118 jeździła w stronę pl. Trzech
KrzyŜy ulicami: Jagiellońską – Targową – al. Zieleniecką – aleją i mostem Poniatowskiego – wiaduktem mostu Poniatowskiego – Al. Jerozolimskimi i
Nowym Światem, zaś w przeciwnym kierunku – od
pl. Trzech KrzyŜy ulicami: Nowy Świat – rondem de
Gaulle’a – Al. Jerozolimskimi – wiaduktem mostu
Poniatowskiego – Wioślarską – WybrzeŜem Kościuszkowskim i dalej stałą trasą, natomiast linie
128 i 150 jadąc od strony Ochoty kierowały się ulicami: Rozbrat i Łazienkowską do pętli Towar. Z kolei linia 513 „przeniosła się” na al. Zieleniecką – aleję i most Poniatowskiego – wiadukt mostu Poniatowskiego – Al. Jerozolimskie i Nowy Świat. Identyczną trasą omijały Powiśle autobusy linii 509. Do
grona ciekawostek moŜna było zaliczyć m.in. pojawienie się ponownie – od czasu otwarcia mostu
Świętokrzyskiego – linii 102 na moście Poniatowskiego i w Alejach Jerozolimskich oraz linii 185, która w stronę Natolina – zamiast Wisłostradą – jeździła ulicami: Mickiewicza – Andersa – Marszałkowską
– Al. jerozolimskimi – Al. Ujazdowskimi i Sobieskiego. Oprócz tego kilka innych linii pokonywało Wisłę
zupełnie innymi mostami: linie 103, 127 i 500 (w
kierunku Pragi), 178 (w stronę Okęcia), 506 (w kierunku Jelonek) oraz 518 (w obie strony) przez most
Śląsko-Dąbrowski, a 506 (w stronę Bródna) – przez
most Świętokrzyski. Spore zmiany w komunikacji
zaszły takŜe w rejonie Wilanowa, Sadyby i Stegien.
Tutaj linie kursujące od strony Wilanowa al. Wilanowską i ul. Sobieskiego (m.in. 116, 117, 130) jeździły ulicami Przyczółkową i Wiertniczą, zaś w stronę Sadyby i Wilanowa linie zwykle jeŜdŜące ul.
Wiertniczą i Przyczółkową (np. 131, 180 i 522) po-

jawiły się na Belwederskiej – Sobieskiego – al. Wilanowskiej lub Nałęczowskiej. Ponadto w dniu
14.09. zostało zawieszone kursowanie linii turystycznej 100 (Pl. Zamkowy – Agrykola).
A Z uwagi na uroczystości przy pomniku Poległych i Pomordowanych na Wschodzie przy ul. Muranowskiej, w dniu 17.09. w godzinach 11:40–13:20
i 16:40–18:30 autobusy linii: 116, 122, 127, 195,
303 i E-1 miały zmienione trasy:
- linie 116, 122, 195, 303 i E-1 w stronę Chomiczówki, Starego Bemowa i Huty od pl. Krasińskich jechały ulicami: Świętojerską – Andersa i
dalej bez zmian;
- linia 127 w obu kierunkach podąŜała od skrzyŜowania Andersa/Świętojerska ulicami: Świętojerską – Bonifraterską i dalej stałą trasą.
Trasy ww. w kierunku przeciwnym nie uległy zmianie.
A Modernizacja jezdni ul. Trębackiej była powodem zmiany tras linii 106 i 310 w dniu 18.09. I tak:
- autobusy linii 106 jadąc od strony Nowego Bemowa kończyły trasę na tymczasowym przystanku Pl. Piłsudskiego 54 zlokalizowanym na ul. Moliera przed skrzyŜowaniem z ul. Trębacką, skąd w
drogę powrotną wyruszały ulicami: Moliera – pl.
Teatralnym – Wierzbową – pl. Piłsudskiego –
Królewską i dalej bez zmian;
- autobusy linii 310 kursowały od al. „Solidarności”
ulicą Bielańską do pętli Bielańska, zaś w stronę
pętli Groty od krańca Bielańska ulicami: Bielańską – Wierzbową – pl. Piłsudskiego – Królewską i
dalej stałą trasą.
A T W okresie od 06.09. od północy do 08.09. do
godziny 4:00 był wstrzymany ruch tramwajów aŜ w
trzech rejonach Warszawy, to jest: w ciągu ulic Grójecka – al. Krakowska (na odcinku od ul. Banacha
do pętli Okęcie) z powodu przekładania jednotoru
na remontowanym wiadukcie nad linią kolejową, na
ul. Międzyparkowej – wymiana rozjazdów, a takŜe
na ciągu ulic Andersa – Mickiewicza – pl. Inwalidów
– Mickiewicza – pl. Wilsona – Mickiewicza (od ul.
Stawki do pętli Marymont) oraz na ul. Słowackiego
(od pl. Wilsona do ul. Popiełuszki) – likwidacja tymczasowego jednotoru na wysokości pl. Inwalidów. Z
tego powodu tramwaje linii: 2, 4, 6, 7, 9, 15, 18, 25 i
36 skierowano na poniŜsze trasy objazdowe:
- linia 2 od węzła „śaba” ulicami: 11 Listopada –
Targową – al. „Solidarności” – mostem ŚląskoDąbrowskim – al. „Solidarności” – pl. Bankowym
– Marszałkowską i dalej własną trasą;
- linia 4 od skrzyŜowania Andersa/Muranowska/
Stawki ulicami: Stawki – al. Jana Pawła II – rondem Zgrupowania AK „Radosław” – al. Jana
Pawła II – pl. Grunwaldzkim – Popiełuszki – Słowackiego do pętli Potocka;
- linia 6 od skrzyŜowania Słowackiego/Potocka/
Popiełuszki ulicami: Popiełuszki – pl. Grunwaldzkim – al. Jana Pawła II – rondem Zgrupowania
AK „Radosław” – Słomińskiego – mostem Gdańskim i dalej bez zmian;
- linie 7 i 9 skrócone do pętli Pl. Narutowicza;
- linia 15 od skrzyŜowania Słowackiego/Potocka/
Popiełuszki ulicami: Popiełuszki – pl. Grunwaldzkim – al. Jana Pawła II – rondem Zgrupowania
AK „Radosław” – al. Jana Pawła II – Stawkami –
Andersa – pl. Bankowym – Marszałkowską –
rondem Dmowskiego – Marszałkowską – pl. Konstytucji – Marszałkowską – pl. Zbawiciela – Nowowiejską – pl. Politechniki – Nowowiejską –
Krzywickiego – Filtrową – pl. Narutowicza – Grójecką – Banacha do krańca Banacha;
- linia 18 od ronda Starzyńskiego ulicami: Jagiel-

lońską – Ratuszową – Targową – al. „Solidarności” – mostem Śląsko-Dąbrowskim – al. „Solidarności” – pl. Bankowym – Marszałkowską i dalej
stałą trasą;
- linia 25 od skrzyŜowania Grójecka/Bitwy Warszawskiej 1920 r./Banacha ul. Banacha do pętli
Banacha;
- linia 36 od skrzyŜowania Andersa/Muranowska/
Stawki ulicami: Stawki – al. Jana Pawła II – rondem Zgrupowania AK „Radosław” – al. Jana
Pawła II – pl. Grunwaldzkim – Popiełuszki – Słowackiego do pętli Potocka.
Wszystkie ww. linie tramwajowe – z wyjątkiem
dwójki – kursowały w dniach 06–07.09. według
specjalnych rozkładów jazdy, co w przypadku niektórych z nich oznaczało nie tylko zmniejszenie
liczby obsługujących je brygad, a nawet roszady
międzyzajezdniowe. I tak na miasto wyjechało odpowiednio: po sześć brygad na linię 7 i 9 (po dwie
mniej niŜ zwykle), dziewięć na 15 (o jedną mniej),
osiem na linię 25 (o dwie mniej) oraz trzy na 29 (o
jedną mniej). Ponadto w przypadku linii 7 i 18 nastąpiła zmiana obsługi zajezdniowej. W omawiany
weekend większość brygad siódemki obsługiwała
zajezdnia Wola, zaś całą osiemnastkę (czyli 6 brygad) objął zakład Praga. W czasie wyłączenia ruchu tramwajów na Ochocie na trasie: Okęcie – aleja
Krakowska – Grójecka – Pl. Narutowicza z częstotliwością 6-minutową jeździły autobusy linii zastępczej 202. Obsługę zapewniło osiem brygad (sześć
brygad całodziennych i dwa maratony) – po trzy – z
Redutowej (2, M3 i M7) i Woronicza (1, 4 i 5) oraz
dwie z Kleszczowej (6 i 8). Jak to ostatnio bywa w
zwyczaju, dominowały Ikarusy 280 w wersji z automatyczną skrzynią biegów. Z kolei na śoliborzu nie
została uruchomiona specjalna linia zastępcza za
tramwaje. Taką rolę spełniały linie autobusowe stale kursujące tą trasą, z tą róŜnicą, Ŝe dla linii przyspieszonych uruchomione zostały dodatkowe przystanki Pl. Inwalidów 01 i 02 (linie: 409, 508, 515,
519, 520 i 524), Bohomolca 01 i 02 (linia 519) oraz
Teatr Komedia 01 i 02 (linie: 409, 508, 515 i 524), a
dla wszystkich linii tymczasowe przystanki Zajączka
53 i 54, obowiązujące w dniach 06 i 07.09.
T Ze względu na wymianę torowiska, od 12.09.
od około godziny 23:00 do 15.09. do około godziny
5:00, był wstrzymany ruch tramwajowy na ul. 11 Listopada (na odcinku od ul. InŜynierskiej do ul. św.
Wincentego). W tym czasie tramwaje linii: 3, 25 i 32
jeździły zmienionymi trasami. Co ciekawe, w tych
dniach linia 32 miała w kaŜdym kierunku odmienną
trasę objazdową, co jest rzadkim przypadkiem. Wynikało to z braku moŜliwości skrętu w lewo na rondzie Starzyńskiego od strony Bródna w kierunku ul.
Jagiellońskiej. Z tego samego powodu dwie pozostałe linie (3 i 25) w ogóle nie dojeŜdŜały na Bródno. Oto jak kursowały ww. linie:
- 3 i 25 zamiast w kierunku Bródna, od skrzyŜowania Targowa/11 Listopada w obu kierunkach ulicami: ... – Targową – Ratuszową – Jagiellońską
do pętli śerań FSO;
- 32 w stronę pętli Annopol od skrzyŜowania Targowa/11 Listopada ulicami: Targową – Ratuszową – Jagiellońską – rondem Starzyńskiego – Starzyńskiego – OdrowąŜa i dalej bez zmian, a w
kierunku pl. Narutowicza – od ul. OdrowąŜa ulicami: Starzyńskiego – rondem Starzyńskiego –
Starzyńskiego – mostem Gdańskim – Słomińskiego – rondem Zgrupowania AK „Radosław” –
Okopową – Towarową i dalej własną trasą.
Jednocześnie w dniach 13–14.09. została zawieszona linia 21 (śerań FSO – Wiatraczna). Z uwagi
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na zmianę tras, do obsługi linii 3 i 25 skierowano
odpowiednio sześć i dziewięć brygad (po jednej
mniej niŜ zwykle). Jednak nic w przyrodzie nie ginie. Dwie wolne brygady z trójki i dwudziestkipiątki oraz kolejne dwie z zawieszonej linii 21 zasiliły linię 32, którą kursowała z dwukrotnie większą
częstotliwością (co 15 minut) niŜ zazwyczaj.
Magazyn 995
09.09. Chwilę grozy przeŜyli po południu pasaŜerowie autobusu linii 310. W Ikarusie 260.04 nr A537 naleŜącym do PKS-u Grodzisk Mazowiecki
złamała się przednia oś powodując praktycznie
urwanie prawego przedniego koła. Do incydentu
doszło na ulicy Królewskiej tuŜ po skręcie z Krakowskiego Przedmieścia. Na szczęście, jeŜeli w
ogóle to moŜemy nazwać szczęściem, w autobusie
było mało pasaŜerów i nikomu nic się nie stało. Ikarus na ponad godzinę zablokował ruch w stronę ul.
Marszałkowskiej. Jest to juŜ trzeci (po Jelczu M11
nr A-504 i Ikarusie 260 nr A-538) przypadek odpadnięcia koła u tego warszawskiego ajenta. Warto dodać, Ŝe „Grodzio” juŜ doprowadził do uŜytku pechowy autobus.
10.09. Przed godziną 19:00 doszło do podwójnego zerwania trakcji tramwajowej w centrum miasta.
Sprawcą był kierowca cięŜarowej Scanii, której jeden z wystających elementów zerwał sieć w Alejach
Jerozolimskich przy pl. Starynkiewicza. Jednak nic
sobie z tego nie zrobił i pojechał dalej. Co gorsza,
kilkaset metrów dalej ponownie zerwał trakcję – tym
razem na skrzyŜowaniu Alej z ul. Chałubińskiego.
Tak więc w przeciągu minuty stanęły dwa (z czterech) główne ciągi tramwajowe powodując komunikacyjny paraliŜ sporej części miasta. W gigantycznych tramwajowych korkach utknęły dziesiątki składów, a tysiące ludzi zmuszonych było przesiąść się
do i tak juŜ zatłoczonych autobusów lub polegać na
własnych nogach. W naprawie zerwanych przewodów uczestniczyły aŜ cztery samochody wieŜowe.
Naprawa w Al. Jerozolimskich trwała nieco ponad
godzinę i tramwaje ruszyły tam koło godziny 20:00.
Na ul. Chałubińskiego tramwaje pojechały kilkanaście minut później. Jednak zatory rozładowywały
się jeszcze przez dłuŜszy czas. Kierowca cięŜarówki został ukarany mandatem.
11.09. Po południu odbyła się demonstracja górników, która pod Ministerstwem Gospodarki i Pracy
przerodziła się w jedną wielką bójkę z policją. Ponadto górnicy zablokowali teŜ na ponad pół godziny
Trasę Łazienkowską, powodując juŜ totalny paraliŜ
miasta. Największe utrudnienia wystąpiły pod
wspomnianym juŜ ministerstwem (na pl. Trzech
KrzyŜy). Nadzór Ruchu na bieŜąco starał się kierować autobusy na trasy zastępcze. Zamknięty dla
ruchu został zarówno Trakt Królewski jak i al. Armii
Ludowej. Dziesiątki linii trafiły na objazdy.
11.09. O godzinie 18:18 23-minutowe zatrzymanko zafundował na ul. Starzyńskiego (tuŜ za rondem
o tej samej nazwie, kierunek Huta) Ŝoliborski skład
13N 140+208 (06/6). W pierwszym wagonie wystąpił zanik napięcia na bateriach. Skład zjechał w
asyście NR TW z drugiego wagonu do macierzystego zakładu. Co ciekawe, zjazd odbył się przez
rondo Zgrupowania AK „Radosław”. W zatrzymaniu
utknęło dokładnie 10 składów.
12.09. Przed godziną 12:00 znów wykoleił się
praski u-boot. Tym razem tuŜ za rondem śaba (kierunek Dw. Wileński) trzecim wózkiem wyleciał wagon nr 3011 (4/25). Motorniczy nie zauwaŜył wykolejenia i skręcił w prawo pod wiadukt kolejowy. Zaowocowało to uderzeniem tylnego członu (po lewej
stronie) w jego filar. Na miejsce przybył dźwig z R-
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2, który wstawił wytramwajeńca na „pieska”. Co
ciekawe, do macierzystej zajezdni asyście dźwigu i
sieciowców spychał go przegubowy kolega o numerze 3012. Ruch wznowiono o godzinie 12:20. W zatrzymaniu (kierunek Bródno) utknęło 6 składów. W
kierunku przeciwnym zastosowano objazd przez ul.
Starzyńskiego (utknęły tylko dwa składy).
13.09. W nocy z 13 na 14.09. odbył się szaleńczy
pościg za pijanym kierowcą zauwaŜonym przez policyjny patrol na ul. Modlińskiej. Kierowca Daewoo
Lanosa nie zatrzymał się do rutynowej kontroli i zaczął uciekać przed radiowozami. Niestety, jeden z
nich zderzył się z Fiatem Palio na skrzyŜowaniu
OdrowąŜa/PoŜarowa. Kompletnie roztrzaskane pojazdy wylądowały na torach tramwajowych, niszcząc przy okazji świetlne sygnalizatory. Oczywiście
o tej godzinie tramwaje nie kursowały, jednak słuŜby miejskie musiały uprzątnąć torowisko. W wyniku
zderzenia kierująca fiatem kobieta zmarła po przewiezieniu do szpitala, a 3 osoby (w tym dwóch
funkcjonariuszy ze Škody Octavii) zostało cięŜko
rannych. Kierowca Lanosa uciekał dalej, lawirował
wąskimi ulicami Pragi Północ, po czym porzucił w
końcu samochód na... torowisku tramwajowym pętli
Czynszowa, gdzie stał on jeszcze przez wiele godzin. Policji udało się zatrzymać pijanego młodego
człowieka. Miał ponad 2 promile alkoholu we krwi...
17.09. Około godziny 13:45 nasz klubowy kolega
miał kolizję autobusem na rondzie Dmowskiego.
Jadąc akurat na 012/508 (Ikarus 280.26 nr 2442)
starł się z Renault Laguną skręcając z ul. Marszałkowskiej w Al. Jerozolimskie. Autobus nabawił się
czterech rys pod bakiem paliwa, autko wyszło z kolizji nieco gorzej. Po załatwieniu formalności autobus ruszył w dalszą drogę.
17.09. Około 16:00 w okolicach dworca Wileńskiego (na skrzyŜowaniu Targowej z Wileńską) rozległ się wielki huk. To bordowy Lanos wjechał
wprost pod tramwaj linii 23 zmierzający na pętlę
Czynszowa. Skład stopiątek trafił auto dokładnie
nad przednim lewym kołem, przepchnął kilka metrów i umieścił na jednym z płotków wygrodzeniowych. Kierowca – mimo zadziałania poduszek powietrznych – i tak trafił do szpitala. Na szczęście
obraŜenia okazały się niegroźne. Kilka osób przewróciło się teŜ w tramwaju. Poza potłuczeniami nikomu nic się nie stało.
18.09. Dokładnie o godzinie 17:17 na zwrotnicy
wyjazdowej z pętli Annopol wykoleił się ostatnią
osią drugiego wagonu praski skład 105Na
1336+1335 (3/25). Co ciekawe, motorowa nie zauwaŜyła tego faktu i postanowiła wystartować w
nowej konkurencji. Nazywa się ona „ile moŜna przejechać wykolejonym tramwajem?” JuŜ spieszymy z
odpowiedzią. Prawdopodobnie padł nowy rekord
Warszawy, poniewaŜ wykolejony wagon przejechał
(bagatela!)... 284 metry! Smaczku dodaje fakt, Ŝe
bicie rekordu odbywało się w trakcie jazdy pod górę
po wydzielonym torowisku! Skład z ocierającym się
o słupy trakcyjne i płotki wygrodzeniowe drugim
wagonem dojechał aŜ na wiadukt nad Trasą Toruńską. Tam motornicza zorientowała się, Ŝe coś jest
nie tak, wyszła i... wezwała dźwig. Niestety, miejsce
nie okazało się najszczęśliwsze do wkolejania wagonu. Przybyły na miejsce dźwig musiał się cofnąć
do przystanku Kondratowicza i tam ustawił się na
torze w kierunku śerania Wschodniego na specjalnych kółeczkach do jazdy po torowisku. Dojechał
tak do wykolejeńca i dopiero wstawił ostatni wózek
na „pieska”. Ruch wznowiono o godzinie 18:07. W
zatrzymaniu utknęły dziesiątki składów. W jedną
stronę stały do pętli Annopol, w drugą do połowy
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Stoszesnastki w jeździe ukrotnionej, czyli spychanie uszkodzonego u-boota nr 3011 przez kolegę
nr 3012 - ul. 11 Listopada (róg Starzynskiego). Fot. Krzysztof Lipnik, 12.09.2003 r.
odcinka dzielącego ulice Kondratowicza i Poborzańską. Prawdopodobną przyczyną wykolejenia
była pęknięta oś. W wyniku wypadku uszkodzeniu
uległy teŜ hamulce szynowe.
18.09. Około godziny 17:30 na pl. Bankowym
hamowanie stracił Ŝoliborski skład 13N 383+615
(014/35). Motorowy dotoczył się do przystanku Królewska, gdzie okazało się, Ŝe padła przetwornica w
pierwszym wagonie oraz spaleniu uległy bezpieczniki (dlatego były problemy z hamowaniem). Próba
naprawy na miejscu się nie powiodła – cały czas
przepalały się bezpieczniki podczas załączania
przetwornicy. W związku z tym podjęto decyzję o
zepchnięciu składu z drugiego wagonu na przystanek techniczny pętli Pl. Narutowicza. Zatrzymanie
trwało około 20 minut i utknęło w nim 10 składów.
19.09. Około 10:30 na Trasie Siekierkowskiej
(pomiędzy mostem a przystankiem SiekierkiSanktuarium, kierunek Gocław) autko osobowe
wpasowało się dość powaŜnie w zadek ostrobramskiego Ikarusa 280.26 nr 2609 (prawdopodobnie linii 143), w którym uszkodzeniu uległ lewy tylny róg
poniŜej linii podłogi (był powaŜnie rozerwany). Samochód stracił za to cały przód. W wyniku zdarzenia powstał ogromny kilkukilometrowy korek (zablokowane były wszystkie pasy w kierunku Pragi), który sięgał prawie do ul. Czerniakowskiej.
20.09. Krótko przed godziną 12:30 na ul. Puławskiej (przy pętli Metro Wilanowska) doszło do kolizji
trzech samochodów (Citroena, Fiata i Mercedesa).
W wyniku zdarzenia Citroen ściął sygnalizator świateł ulicznych, po czym wpadł wraz z nim na torowisko tramwajowe blokując ruch w obie strony. W 10minutowym wstrzymaniu utknęły tylko dwa składy:
mokotowski 13N 329+307 linii 4 podąŜający na pętlę Wyścigi oraz praski u-boot nr 3022 kierujący się
w stronę przeciwną. Nadzór Ruchu bardzo szybko
uporał się z problemem (usunięto autko i resztki sygnalizatora), po czym tramwaje mogły ruszyć dalej
na swoje trasy. Rannych nie było.
22.09. Późnym popołudniem nastąpiła awaria rury
wodociągowej na skrzyŜowaniu Doliny SłuŜewieckiej z ul. Nowoursynowską. Spowodowało to wprowadzenie licznych zmian linii autobusowych w tym
rejonie miasta. Od strony Stegien zamknięte zostały
skręt w prawo z Doliny SłuŜewieckiej w kierunku
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metra i ul. Wałbrzyskiej oraz część pasa dla skręcających w lewo w kierunku SGGW. Autobusy linii
117, 141 i 189 podąŜające w stronę Wałbrzyskiej
kierowane były od Doliny SłuŜewieckiej do skrzyŜowania z Rosoła, następnie robiły zawrotkę i Doliną SłuŜewiecką wracały oraz skręcały w lewo w ul.
Nowoursynowską. Potem podobny objazd wprowadzono dla linii 143. Okolicę sparaliŜowały gigantyczne korki mające prawie 3 km (stało się tam ponad 3 kwadranse).
22.09. W tym dniu miało miejsce zderzenie dwóch
składów na terenie zajezdni R-3 Mokotów. Zestaw
105Na 1174+1175 wjechał w tył 13N 396+559.
BliŜsze szczegóły zdarzenia nie są znane. Wiadomo tyle, Ŝe wagony nie są powaŜnie uszkodzone
oraz to Ŝe oba składy są juŜ naprawione. Skład
trzynastek pojawił się juŜ nawet w ruchu liniowym.
Rozmaitości
" W dniach 20–21.09. po raz kolejny odbyły się
organizowane przez Klub Miłośników Komunikacji
Miejskiej i Stowarzyszenie Sympatyków Komunikacji Szynowej Dni Transportu Publicznego. Tym razem zwiedzać moŜna było zajezdnie zlokalizowane
przy ul. Woronicza – tramwajową R-3 Mokotów i
autobusową R-7 Woronicza. Z moŜliwości tej skorzystały tłumy warszawiaków i przyjezdnych. Szersza relacja w jednym z kolejnych numerów „Przystanku”.
" W ten sam weekend odbyła się takŜe inna impreza częściowo komunikacyjna zorganizowana
przez warszawskie biuro turystyczne Trakt. Mianowicie za 40 zł moŜna było zwiedzić zajezdnię tramwajową przy ul. Kawęczyńskiej, Wytwórnię Wódek
Koneser przy ul. Ząbkowskiej (po której kiedyś jeździły tramwaje), fabrykę Polleny Urody na ul.
Szwedzkiej (pod nią kiedyś teŜ kursowały tramwaje), starą elektrownię tramwajową przy ul. Przyokopowej oraz gazownię na Woli (lokalizacja ta przegrała walkę ze wspomnianą juŜ elektrownią tramwajową o siedzibę Muzeum Powstania Warszawskiego, które tym samym – moŜna rzec – „wygryzło”
planowane tam Muzeum Komunikacji z ul. Przyokopowej). Warto dodać, Ŝe dwa dni później o godzinie 15:00 w murach Wytwórni Wódek odbyła się
prelekcja poświęcona teraźniejszości oraz przyszłości starych fabryk, elektrowni i zajezdni. Odbyła

się ona z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa, a
organizatorem było Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Szkoda tylko, Ŝe nie zaproszono na nie
przedstawicieli KMKM-u...
" W dniu 20.09. ruszył pierwszy w Polsce sklep
internetowy zajmujący się sprzedaŜą gadŜetów
związanych z komunikacja miejską. Do nabycia są
m.in. koszulki ze stosownymi nadrukami, kubki,
modele pojazdów oraz wydawnictwa komunikacyjne. Sklep prowadzony jest przez członków
KMKM-u. Po szczegóły odsyłamy na stronę
http://www.zajezdnia.pl.
" Mimo Ŝe nie jest to informacja stricte komunikacyjna, nie moŜemy przejść obojętnie obok tej
sprawy. Mianowicie jakiś czas temu w hallu głównym Dworca Centralnego pojawił się nowy plan
Warszawy. Jednak jeden z redaktorów naszego pisma przeŜył najpierw szok, zaś potem ogarnęły go
spazmy śmiechu, gdy zobaczył co nasze kochane
PKP tam powypisywało. Abstrahując juŜ od tego, Ŝe
wiele ulic nie miało ze sobą połączenia albo były
one w najprzeróŜniejszych dziwnych miejscach (np.
przez środek Parku Praskiego biegła arteria!), to o
zawrót głowy przyprawiły nazwy niektórych dzielnic,
ulic i mostów. I tak znaleźliśmy tam takie „kwiatki”
jak (pisownia oryginalna): ulicę Zwysięsców, dzielnice Rębertów czy śoliboŜ oraz – naszym zdaniem
byka roku – Most Skierniewicki (chodziło oczywiście
o Most Siekierkowski)! Nic dodać, nic ująć. Szczerze gratulujemy i Ŝyczymy kolejnych sukcesów ortograficzno-topograficznych!
A W dniu 13.09. kolejne gnioty stały się gwiazdami filmowo-reklamowymi. Mianowicie na ślepej
końcówce Trasy Siekierkowskiej (odcinek w stronę
ul. Marsa) po południu na liniach 143 i 416 wdzięczyły się w sztucznym korku dwa Jelcze M121M o
numerach 4744 oraz 4800. Sesję zdjęciową zakończono przed godziną 19:00.
A Jeśli juŜ o filmowych gniotach mowa, to w dniu
17.09. w 144. odcinku serialu „Na Wspólnej” zagrał
autobus nr 4892 wiozący rodzącą kobietę (w tej roli
GraŜyna Wolszczak) do szpitala ginekologicznopołoŜniczego na ul. Madalińskiego. Zdjęcia do tego
odcinka były kręcone dnia 01.07. przed ww. szpitalem oraz wcześniej w zajezdni. Szerzej pisaliśmy
juŜ o tym w numerze 14. (39.) „Przystanku”.
M W nocy 10/11.09. słuŜby techniczne metra nie
próŜnowały. Wykonano m.in. przegląd obwodów torowych na odcinku od stacji Wilanowska do stacji
Wierzbno, przegląd techniczny torów i rozjazdów na
odcinku między stacjami Ratusz i Politechnika oraz
konserwację rozjazdu nr 1 na stacji Ratusz. Dokładnie tydzień później przeprowadzono prace remontowe w przepompowni, dokonano przeglądu
technicznego torów i rozjazdów pomiędzy stacjami
A-1 Kabaty i A-15 Ratusz, konserwacji czytników na
stacji A-8 Wierzbno oraz prac uszczelniających w
tunelach metra.
M W weekend 13–14.09. odbył się festyn w Parku
Praskim. W drugim dniu zorganizowano konkurs
wiedzy o Metrze Warszawskim, który niestety się
nieco opóźnił. Same pytania były bardzo proste (na
przykład: czy w metrze moŜna przewozić rowery,
po której stronie naleŜy stać na schodach ruchomych, przez jakie dzielnice przebiega linia metra,
jakiego koloru jest metro itp.). A wygrać moŜna było
rower oraz przedmioty związane z metrem, np.
kubki z eMką.
M Jak juŜ pisaliśmy, pierwsza stacja na śoliborzu,
A-18 Pl. Wilsona, będzie jedną z najdroŜszych stacji metra. Pochłonie blisko 100 mln zł. Większość
jest przeznaczona na budowę torów odstawczych.

Prezydent Warszawy Lech Kaczyński tryska optymizmem i zapowiada, Ŝe z 16 stacji metra będziemy mogli skorzystać w listopadzie 2004 roku. Skupmy się jednak na wystroju stacji. Będzie się ona
wyróŜniać wystrojem. Podstawowym jego elementem będzie światło. Nad peronem będzie dominować tzw. eliptyczna czasza. Jak zapowiada architekt Andrzej Chołodzyński (projektant stacji),
sztuczne światło będzie wiernie imitować światło
naturalne. PasaŜerowie będą mieli wraŜenie, Ŝe patrzą w niebo. Dbając o szczegóły, w zaleŜności od
pory dnia światło będzie świeciło z róŜną intensywnością – rano będzie przenikliwe i jasne, w południe
lekko przygaszone, zaś wieczorem będzie imitowało wieczór. Oficjalnie budowa 16. stacji warszawskiego metra A-18 Pl. Wilsona rozpoczęła się od
przekazania terenu budowy generalnemu wykonawcy stacji, spółce Hybrobudowa 6 SA w dniu
10.09. o godzinie 10:00. Jednak pierwsze prace nie
będą miały wiele wspólnego z budową samej stacji
metra. W pierwszej kolejności zostaną przesunięte
instalacje podziemne pod ul. Krasińskiego, którędy
zostanie poprowadzony objazd autobusowy. Dopiero na początku października (prawdopodobnie wieczorem 05.10.) zostanie zamknięta dla ruchu ul.
Słowackiego. ZDM przygotował dwa warianty objazdów – przez ulice Krasińskiego i Popiełuszki lub
przez ul. Mickiewicza. Do wykończenia stacji zostaną zastosowane materiały tłumiące dźwięk. Budowa stacji będzie kosztować 98 mln zł. Posadzki zostaną zrobione z polskich granitów i piaskowców.
Planowane otwarcie przewidziane jest na przełomie
2004/2005 r. Za stacją w kierunku Młocin zostaną
zlokalizowane tory odstawcze. Stacja Plac Wilsona
jest zlokalizowana na północ od pl. Wilsona pod ul.
Słowackiego. Z głowicy południowej będą prowadzić wyjścia na pl. Wilsona, zaś wyjścia z głowicy
północnej będą zlokalizowane niedaleko ulicy Toeplitza. Sama stacja będzie się kończyć na wysokości ul. Filareckiej.
M Niestety, nie przejedziemy się szybko kolejną
linią metra. Miasta nie stać na spłacanie 500 mln
rocznie przez 30 lat, by wybudować drugą linię metra. Póki co wszystko zakończy się na pracach studialnych. Przykre jest, Ŝe w XXI wieku będziemy
mieli najwolniej budowane metro przy najtańszych
kosztach budowy. Nie w porządku jest równieŜ fakt,
Ŝe miasto pozwoliło sobie na budowę tunelu pod
Wisłostradą (tzw. „Wisłotunel”), który nie był inwestycją priorytetową. Zamiast tego moŜna było sfinansować budowę dwóch stacji metra. Tak więc na
drugi brzeg rzeki pojedziemy w bardzo odległej
przyszłości (moŜe nawet za 30 lat).
M W dniu 11.09. doszło do dwóch niegroźnych
wypadków w metrze. O godzinie 7:45 w przejściu
podziemnym zasłabła 6-letnia dziewczynka. Pomocy udzielił jej dyŜurny, po czym pogotowie zabrało
ją do szpitala. Z kolei w okolicach godziny 9:00 na
stacji Racławicka napadnięty został pracownik firmy
Kolporter, zajmującej się sprzedaŜą prasy i biletów
na poziomie antresoli. RównieŜ i w tym przypadku
rannego odwieziono do szpitala.
M Okazuje się, Ŝe jest szansa przeŜycia, gdy się
spadnie na torowisko w metrze. Wystarczy się
schować w zagłębieniu pomiędzy torami, lub połoŜyć przy ścianie pod peronem. NaleŜy się nie ruszać i uwaŜać na odbieraki prądu pociągów, zlokalizowane z obu stron składu. Mimo Ŝe trzecia szyna
w hali peronowej jest zabezpieczona, lepiej jej nie
dotykać. Póki co radzimy jednak nie próbować. Dodajmy, Ŝe zdarzały się przypadki przeŜyć właśnie
przez odpowiednie schowanie się przed wjeŜdŜają-
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cym pociągiem.
M JuŜ dzisiaj widać pierwsze efekty akcji „Gazety
Wyborczej”. Specjalne tabliczki z nazwą stacji Dworzec Gdański zawisły przy dopiero zbudowanych
wejściach. Na innych stacjach nazwy mają być
znacznie bardziej urozmaicone – zaprojektują je
bowiem artyści (informowaliśmy o tym w poprzednich numerach). Jest tylko jedno „ale” – artyści
przedstawią swoje projekty spółce Metro Warszawskie, jeśli tej uda się pozyskać dodatkowe środki.
Według zapowiedzi „Gazety Stołecznej” pierwsze
efekty pracy artystów zobaczymy w grudniu, kiedy
ich prace zostaną wywieszone na stacji Wilanowska. Niestety, jest co raz więcej głosów, Ŝe takie
oznakowania są zbędne lub Ŝeby oznakowania
współgrały z istniejącym juŜ system informacji wizualnej metra, bądź MSI.
T Dnia 09.09. Biuro Komunikacji ogłosiło warty
około 300 tys. PLN przetarg na opracowanie nowej
marszrutyzacji (korekty tras) linii tramwajowych.
Oferty maja być gotowe do początku grudnia. Powinny zawierać dane, gdzie są największe potoki
pasaŜerskie, na jakich trasach najczęściej jeździmy
oraz gdzie wśród pasaŜerów przewaŜają np. studenci czy emeryci. Potem Biuro ma się zając wprowadzeniem najczęściej powtarzających się postulatów w Ŝycie. Jednak konkretów – z wiadomych
przyczyn – na razie nie ma. W kaŜdym bądź razie
liczymy na usprawnienie komunikacji tramwajowej
w naszym mieście. Jak na razie do przetargu zgłosiły się cztery firmy chcące przygotować projekt
zmian tras i rozkładów jazdy. Najtańsza oferta wyniosła 32 tys. zł.
T Na stronach Urzędu Miasta pojawiła się informacja, Ŝe budowa nowej trasy szybkiego tramwaju
wzdłuŜ planowanego Mostu Północnego jest miejskim priorytetem. Inwestycja ta ma pochłonąć około
80 mln zł. Prawdopodobnie szybki tramwaj ruszy w
2007 roku. Jego stacją początkową byłaby końcowa
stacja metra Młociny (przy obecnej pętli Huta), dalej
trasa wiodłaby wzdłuŜ ulic: Pstrowskiego – Mostem
Północnym – Myśliborską – Światowida do pętli
zlokalizowanej mniej więcej na wysokości osiedla
Dąbrówka Wiślana. Jednak jej ostateczny przebieg
nie jest znany.
T Dnia 17.09. biuro turystyczne Mazurkas Travel
wynajęło historyczny skład tramwajowy 4NJ+4ND1
838+1811. Woził on wycieczkę z Meksyku. Trasa
była następująca: dojazd do pl. Zamkowego na godzinę 16:00 (niestety, z powodu awarii praskiego uboota nr 3014 w al. „Solidarności” doszło do kilkuminutowego spóźnienia) – most Śląsko-Dąbrowski
– Targowa – Kijowska – nawrotka na pętli przy Dw.
Wschodnim – Kijowska – Targowa – Ratuszowa –
Jagiellońska – rondo Starzyńskiego – Starzyńskiego – Most Gdański – Słoimńskiego – Międzyparkowa – Andersa – Marszałkowska – pl. Konstytucji –
pl. Zbawiciela – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – Pl. Narutowicza, gdzie nastąpił koniec wycieczki i wagon zjechał do zakładu R-3 przed godziną 18:00.
T W dniach 20–21.09. ponownie były w uŜyciu
skręty na pl. Bankowym (relacja Mokotów – Praga).
Tym razem uŜywała ich tylko linia 18. Po zakończeniu objazdów zdemontowano tymczasowe sygnalizatory podające osobne światło skręcającym
składom.
WKD Od dnia 15.09. na parkingu przy stacji
WKD w Pruszkowie moŜna zostawić samochód i za
dodatkową dopłatą do biletu podróŜować dalej pociągiem. Dyrekcja WKD wprowadziła w końcu znany na Zachodzie system „park & ride”. Samochód
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moŜna zostawić na 12 godzin na strzeŜonym parkingu przy ul. Pawiej 2. Nie będzie on jednak czynny w nocy. Istnieje teŜ moŜliwość dokupienia specjalnego bonu parkingowego do biletów: miesięcznego (za 10 zł) oraz kwartalnego (za 25 zł). Początkowo liczba miejsc na parkingu będzie ograniczona,
jednak wedle zapowiedzi dyrekcji WKD podobne
parkingi mają powstać wkrótce m.in. przy stacjach
w Grodzisku Mazowieckim, Podkowie Leśnej i Komorowie.
Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzed.
obecna
reklama reklama
autobusy
4345 EWSPA
barwy zakł.
4395 EWSPA
barwy zakł.
4777 EWSPA
barwy zakł.
4855 EWSPA
barwy zakł.
4864 EWSPA
barwy zakł.
tramwaje
683+530 Meblo Atak barwy zakł.
728+823 Minox
Europejski
Tydzień
MłodzieŜy
836+835’’ MebloAtak barwy zakł.
1048+1016 Samsung – barwy zakł.
telefony komórkowe
1064+1055 barwy zakł. Duo – szkoła
języków obcych
1057+1085 Ardo
barwy zakł.
1104+1105 Cartridge barwy zakł.
World
1210+1211 Cartridge barwy zakł.
World
1240+1239 7UP
barwy zakł.
1246+1245 Kwik – Fit barwy zakł.
1256+1255 7UP
barwy zakł.
1274+1273 Cartridge barwy zakł.
World
1286+1285 Samsung – barwy zakł.
telefony komórkowe
1288+1287 Samsung – barwy zakł.
telefony komórkowe
1346+1345 Samsung – barwy zakł.
telefony komórkowe
1418+1417 7 UP
Selgros
1422+1421 Era – Tak barwy zakł.
Tak
1452+1451 Era – Tak barwy zakł.
Tak

uwagi
-

Z notatnika mechanika
numer
pojazdu

typ
koniec
rodzaj
pojazdu napr.
naprawy
autobusy
5270 280.37
12.08. NB
6338 260.73A
08.09. NC
6382 260.73A
18.09. NC

Kamil Brach, Robert Człapiński, Robert Durlik,
Tomasz Igielski, Tomasz Kaczmarek, Dariusz
Kalinowski, Michał Kiembrowski, Adam
Krasnodębski, Krzysztof Lipnik, Paweł Malarz,
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Mariusz Mazek, mkm101, Sławomir Moczulski,
Marcin Przychodny, Marzysław Rosiński, Robert
Sokołowski, Marcin P. Stawicki, Adam
Szymański, Witold Urbanowicz, Adam
Waluszko, Oskar Wojciechowski, Michał
Wolański, Mikołaj Wydra, ztm.news

Wrocław
Tabor
A 01.09. to nie tylko premiera nowej komunikacji
nocnej, ale i nowego oznakowania autobusów z zajezdni przy ul. Grabiszyńskiej oraz na liniach nocnych z obu zajezdni. Przypomnijmy, Ŝe zmodernizowane oznakowanie autobusów obejmuje:
- numer linii i kierunek z przodu i z boku pojazdu
oraz wewnątrz;
- numer linii z tyłu;
- „termometr” z wyszczególnieniem przystanków
wewnątrz pojazdu.
Wszystkie tablice poza „termometrem” realizowane
są w zaleŜności od typu pojazdu jako wyświetlacz,
tablica lub taśma. Po uporządkowaniu oznakowania
autobusów, czekamy na podobną operację w tramwajach.
Linie
A Doczekaliśmy się juŜ pierwszych zmian tras
nowych linii nocnych. Od nocy 9/10.09. zmienione
zostały trasy linii 247 i 257. I tak:
- 247 w obu kierunkach kursuje przez Łokietka i
Chrobrego (zamiast przez Dubois, Pomorską i pl.
Staszica);
- 257 w obu kierunkach kursuje przez Mosty Pomorskie (zamiast przez Dubois, Drobnera i most
Uniwersytecki).
Ponadto wprowadzone zostały korekty w rozmieszczeniu przystanków linii okólnych – zlikwidowano
przystanek na peronie tramwajowym przy ul. Małachowskiego. W zamian linia 240 zatrzymuje się na
nowym przystanku przy ul. Pułaskiego, przed
skrzyŜowaniem z Małachowskiego. Linia 250 nie
otrzymała Ŝadnego zamiennego przystanku.
A W dniach 20 i 21.09. wykonywana była nowa
nawierzchnia remontowanej ul. Jerzmanowskiej. W
związku z tym autobusy linii 609 kursowały w skróconej relacji do cmentarza na Jerzmanowie.
A Od 10.09. trwa drugi etap remontu nawierzchni
ul. Kamiennej. Z tego powodu autobusy linii 134 jadące w kierunku Tarnogaju kursują objazdem: od
ul. Kamiennej przez Łódzką, Glinianą, Hubską. Na
Glinianej zatrzymują się dodatkowo na przystanku
Gajowa. W przeciwnym kierunku autobusy kursują
stałą trasą.
A W związku z zakończeniem remontu nawierzchni ul. Grabiszyńskiej, od 13.09. na stałe trasy wróciły autobusy linii A, 107, 125 i 251. 22.09. na
stałą trasę powróciły takŜe autobusy linii 133. Spowodowane jest to zakończeniem prac wodociągowych w ul. Zabrodzkiej.
A 24.09. rozpocznie się kolejny etap remontu
nawierzchni na pl. Grunwaldzkim. Z tej okazji zmianom ulegną trasy linii:
- C – autobusy wrócą na stałą trasę;
- 131, 139, 141, 149 zostaną zawieszone;
- 115, 116, 611, 615 zamiast przez Norwida pojadą
przez Pasteura; z tego powodu dla linii 115 i 615
został zawieszony przystanek Kliniki w kierunku
Wojnowa;
- 700 – analogicznie jak C;
- 12 pojedzie od pl. Grunwaldzkiego przez Skłodowskiej-Curie, most Zwierzyniecki, Mickiewicza
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na Sępolno;
- uruchomione zostały linie 739 i 749 jako połączenia (odpowiednio) linii 139 i 131 oraz 149 i 141.
T W dniach 20 i 21.09. prowadzone były prace na
torowisku w Nowym Świecie. Z tego powodu zmienionymi trasami kursowały tramwaje linii 6, 7, 14 i
21 jadące w kierunku (odpowiednio) Borku, Grabiszynku i Pilczyc. Zamiast przez Nowy Świat pojechały one przez Dubois, Mosty Mieszczańskie,
Dmowskiego, Jagiełły, Mostową, most Sikorskiego,
Podwale i dalej stałymi trasami.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
autobusy
522 barwy zakł. Centrum
Bielany
5264 „Wieczór Libet
Wrocławia”
9513 podkład po UPC
reklamie
9514 podkład po UPC
reklamie
9515 podkład po UPC
reklamie
tramwaje
2067 barwy zakł. International House
2302+2303 Idea
barwy zakł. Wojciech Gąsior, Paweł Więcek
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Z Ŝycia
londyńskiego metra
Opóźnienia i wstrzymania kursowania w metrze
londyńskim nie naleŜą do rzadkości. Codziennie z
tych samych powodów pasaŜerowie napotykają
niedogodności w podróŜowaniu do domu czy pracy.
Do głównych przyczyn zmian w kursowaniu pociągów moŜna zaliczyć kłopoty z sygnalizacją, zagroŜenia poŜarem, bagaŜe pozostawione bez opieki,
omdlenia, awarie składów metra, zamykane stacje
z popsutymi windami. Z pewnością wiek systemu
odgrywa duŜą rolę w codziennych trudnościach i
ciągłych awariach. Wszak trzeba pamiętać, Ŝe metro londyńskie jest trudne i skomplikowane w obsłudze – liczy sobie 12 linii z wieloma odgałęzieniami.
W godzinach szczytu jednominutowa częstotliwość
na niektórych liniach bywa niewystarczająca. Metro
kieruje się nie tylko względami finansowymi – liczne
kłopoty operacyjne na niektórych liniach nie pozwalają na jeszcze częstsze kursowanie pociągów.
Linie metra są bardzo rozległe – ciągną się przez
całą metropolię. Wydawałoby się, Ŝe jedna linia
winna mieć dwie stacje końcowe. Nic bardziej błędnego! Aby zapewnić w miarę przyzwoitą częstotliwość w centrum i Ŝeby pociągi nie woziły powietrza
na skrajnych odcinkach, wiele z nich zawracanych
jest na wcześniejszych stacjach. Tak więc jedna
prosta linia bez odgałęzień moŜe mieć kilka stacji
końcowych. Włączanie poszczególnych pociągów
do ruchu wymaga sprawnej sygnalizacji. Zarazem
taka, a nie inna organizacja ruchu sprawia, Ŝe awarie sygnalizacji są bardzo powszechne. Najczęściej
w wyniku takiej usterki wstrzymywany jest ruch pociągów lub teŜ pociągi jeŜdŜą opóźnione. W tym
miejscu naleŜy wytłumaczyć, co znaczy pojęcie
„opóźnienia”. Nie jest to tylko wydłuŜony czas oczekiwania na pociąg, ale teŜ wydłuŜony czas jazdy
pociągu. W niektórych przypadkach pociągi wleką
się pomiędzy stacjami, często stając, przez co podróŜ z jednej stacji do drugiej, zwykle pokonywana
w dwie minuty, wydłuŜa się do kilkunastu.
Wiek sieci metra przejawia się równieŜ w przestarzałych rozwiązaniach wentylacji stacji i tuneli. Dla
przykładu, w Warszawie stosowany jest system
nawiewowo-wywiewny rewersyjny, który umoŜliwia
dostosowanie wymiany powietrza zgodnie z panującymi warunkami zewnętrznymi. Dzięki temu w
metrze w lecie jest chłodno, zaś w zimie ciepło. Z
kolei w Londynie niewydolny system wentylacyjny
sprawia, Ŝe ciepło generowane przez urządzenia
wewnętrzne pozostaje w tunelach i stacjach, co
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moŜe doprowadzić do przegrzania instalacji i zagroŜenia poŜarem. Gdy czujniki zanotują znacznie
podwyŜszoną temperaturę, stacja metra zostaje
zamknięta, powodując utrudnienia w kursowaniu
pociągów na linii. Dodatkowo wysoka temperatura
zewnętrzna powoduje, Ŝe jedna stacja moŜe być
zamykana kilka razy dziennie.
Nie naleŜy tutaj się dziwić z przewraŜliwienia Anglików. Taki sposób działania został wprowadzony
po wielkiej tragedii, do której doszło w 1987 roku.
Wówczas dozwolone było palenie papierosów na
terenie metra, a na stacjach znajdowały się kosze
na śmieci. Drewniane wykończenia schodów ruchomych, gromadzące się śmieci w mechanizmie
schodów, jak i brak procedur w postępowaniu w
przypadku poŜaru oraz jeden niedopałek doprowadziły do tego, Ŝe na największej stacji metra, King’s
Cross St. Pancras, zaczęły się palić schody ruchome. Sygnały pasaŜerów o poŜarze zostały zignorowane przez obsługę. Zero procedur postępowania
spowodowało, Ŝe co raz więcej pasaŜerów wychodziło na pewną śmierć z ciągle zatrzymujących się
na stacji składów metra. Łatwopalne materiały wykończeniowe sprawiły, Ŝe ogień rozprzestrzenił się
na poziom hali odpraw i kas biletowych. W sumie
zginęło 31 osób. W wyniku tego zdarzenia władze
metra zrozumiały, Ŝe potrzebny jest program naprawczy. Wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni,
łatwopalne materiały były sukcesywnie zastępowane. Ze stacji usunięto kosze, wprowadzono karę za
palenie – wynosi ona 1000 funtów (dla przykładu
kara za jazdę bez waŜnego biletu wynosi tylko 10
funtów). Teraz kaŜde zgłoszenie o moŜliwym poŜarze jest traktowane powaŜnie. RównieŜ straŜ poŜarna bardziej poczuwa się do swoich obowiązków
– co jakiś czas zamykane są stacje na przegląd
techniczny wyposaŜenia przeciwpoŜarowego. Jak
wiadomo, metro jest takŜe potencjalnym celem ataków terrorystycznych. Dlatego teŜ powaŜnie traktowane są sygnały o pozostawionych bagaŜach bez
opieki. Zamykane są stacje, a czasem nawet odcinki poszczególnych linii.
Ponad połowa linii metra znajduje się nad powierzchnią ziemi. Z tego powodu metro nie jest
obojętne na warunki klimatyczne. Wydawałoby się,
Ŝe klimat w Anglii jest umiarkowany, lecz większe
opady śniegu i minusowa temperatura paraliŜują totalnie nieprzygotowany system. Zamarzają tory, lód
pojawia się na peronach. RównieŜ większe opady
deszczu są w stanie spowodować utrudnienia w
kursowaniu metra. Szczególnie podatne na zalanie
są stacje tuŜ przy Tamizie.
Częste są przypadki samobójstw, czy teŜ po prostu nieszczęśliwych wypadków. Pracownicy metra
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przywykli do tego stopnia do przypadków śmierci
pod pociągiem, Ŝe są juŜ oddzielne statystyki odnośnie pór dnia i stacji najbardziej podatnych na samobójstwa. Jednak, jak nakazują procedury, ruch
pociągów musi zostać wyłączony aŜ do wyjaśnienia
okoliczności wypadku.
Stacje metra są zamykane równieŜ z powodu
wadliwych wind. Na niektórych stacjach windy,
oprócz wąskich spiralnych schodów zalecanych do
uŜywania tylko w przypadku niebezpieczeństwa,
stanowią jedyne wyjście na powierzchnię. Zwykle
jedna winda mieści kilkanaście lub kilkadziesiąt
osób. Na mniej uŜywanych stacjach wind jest mniej
i często awaria jednej czy dwóch wind oznacza konieczność zamknięcia całej stacji. Na większości
stacji w centrum zastąpiono windy schodami ruchomymi, jednak wciąŜ znajdują się stacje z windami koło znanych zabytków, jak Covent Garden,
Russel Square czy Regent’s Park. W tym roku doszło do powaŜnej awarii wind na stacji Russel Square – w dwóch utknęło 45 osób. Dopiero po godzinie zdołano je wyciągnąć na powierzchnię.
Do częstych przyczyn zamknięć bądź opóźnień
naleŜy teŜ tzw. kontrola tłumu, czyli zbyt duŜe zapełnienie stacji. W przypadku zbyt duŜej ilości pasaŜerów dane stacje są zamykane. Spowodowane
jest to zagroŜeniem bezpieczeństwa, jak i opóźnieniami w kursowaniu pozostałych składów. Najczęściej dochodzi do zamknięć stacji w centrum, zaś w
weekendy permanentnie zamknięte dla pasaŜerów
wchodzących są stacje Camden Town (przy licznie
odwiedzanym sławnym Camden Town Market) oraz
Covent Garden (Covent Garden Market).
Częste są awarie poszczególnych składów metra
– niektóre, jak te na linii Victoria, jeŜdŜą od końca
lat 60. Raz na stacji Piccadilly Circus drzwi przytrzasnęły płaszcz wychodzącej osoby. W związku z
przestarzałymi rozwiązaniami technicznymi i niewykryciem blokowania drzwi, pociąg odjechał. Skutki
były proste do przewidzenia – skład pociągnął pasaŜera, który zmarł w wyniku zderzenia ze ścianą.
Psują się teŜ oczywiście nowe składy (ostatnio coraz powszechniejsze stały się awarie pociągów z
1992 roku linii Central). Powody mogą być błahe –
chociaŜby awarie drzwi. W jednym z poprzednich
numerów opisywaliśmy, jak to w styczniu doszło do
wykolejenia się składu na linii Central. Zdarzają się
równieŜ długotrwałe zatrzymania w wyniku awarii
pociągu w tunelu.
Do rzadszych przypadków utrudnień w kursowaniu naleŜy teŜ niestawienie się pracowników do
pracy. Dochodzi do tego najczęściej na linii Circle
(pociągi kursują co 15 minut, wszystkie stacje pod
zarządem innych linii).
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W zachodniej części miasta metro przekracza
Tamizę po dwóch mostach. Raz zdarzyło się, Ŝe
zbyt wysoki statek swoim masztem uszkodził most
na odnodze linii District do Richmond. Ruch pociągów moŜe być wstrzymywany równieŜ z bardziej
błahych powodów, niŜby się to mogło wydawać –
raz nastolatek zaalarmował słuŜby linii Victoria.
Wstrzymano ruch pociągów na 30 minut. Powodem
wstrzymania okazała się pozostawiona komórka w
składzie linii Victoria... Ponadto w lecie, w związku
z wysoką temperaturą panującą w metrze (niewydolny system wentylacyjny), często dochodzi do
zasłabnięć pasaŜerów. Wówczas wstrzymywany
jest odjazd pociągu, tym bardziej, Ŝe najczęściej
wciskany jest przycisk „stop”, uniemoŜliwiający ruszenie pociągu. Ze względów operacyjnych, po
wciśnięciu guzika „stop”, pociąg zostanie zatrzymany dopiero na peronie stacyjnym.
Swego czasu Northern line była nazywana Ŝałosną linią biedy („the misery line”), a to za sprawą
trudności w obsłudze linii (ma bardzo skomplikowaną trasę – pociągi z dwóch oddzielnych odnóg spotykają się na jednej stacji – Camden Town – po niej
znów się rozchodzą w dwóch róŜnych kierunkach w
centrum, a potem spotykają się na południu miasta
na stacji Kennington i jadą do jednej stacji końcowej). Z tych powodów było trudno zapewnić dobrą
częstotliwość kursowania, pojawiały się problemy
przy rozjazdach tunelów. Dlatego teŜ pociągi jeździły pozapychane i poopóźniane. Teraz pałeczkę wyraźnie przejęła linia Central – to za sprawą częstych zjazdów pociągów w wyniku awarii, czy teŜ
prac kontrolnych.
Niegdyś 15-minutowe opóźnienia w metrze londyńskim były podawane jako ciekawostki w japońskiej telewizji. Teraz juŜ kaŜdy wie, Ŝe opóźnienia
są normalne. Prawie wszyscy przywykli do codziennych utrudnień w kursowaniu pociągów. Za to
co raz to więcej londyńczyków irytuje się napotykając kolejne trudności w podróŜowaniu, wierząc w
słowa majora Londynu, Kena Livingstona (a zarazem szefa spółki Transport for London, zarządcy
komunikacji miejskiej), który obiecywał znaczną poprawę. Na razie pan Livingstone słynie z wprowadzenia pięciofuntowej opłaty za kaŜdorazowy wjazd
do centrum Londynu, co z pewnością przyczyniło
się jedynie do zmniejszenia komfortu podróŜowania
w godzinach szczytu. Wiele zastrzeŜeń budzi teŜ
przygotowanie metra do programu PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego). Brytyjczycy mają niemiłe wspomnienia ze wcześniejszej prywatyzacji
British Rail, w wyniku których znacznie pogorszył
się standard podróŜowaniu koleją wraz ze wzrostem cen biletów.
Sposoby informowania
Metro Londyńskie na wiele sposobów informuje o
zaistniałych utrudnieniach w kursowaniu pociągów.
Przede wszystkim, co jest godne podkreślenia, pracownicy nie owijają w bawełnę. W przekazywanych
wiadomościach podawana jest dokładna przyczyna
(np. osoba na torach, zawiadomienie o poŜarze,
awaria składu, itp.). W Warszawie niestety takiej informacji brakuje. DyŜurni najczęściej mówią, Ŝe doszło do awarii lub kursowanie pociągów uległo
zmianie „z przyczyn technicznych” lub w ogóle nie
podają przyczyny. Dodatkowo w Londynie pracownicy przepraszają za utrudnienia.
Podstawowym sposobem informowania jest system nagłośnienia na stacjach. Obsługa moŜe zapowiadać „na Ŝywo”, lub teŜ puścić wcześniej na-
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grane komunikaty (na komputerze wybiera się
wówczas nazwę stacji i przyczynę zmian, a system
sam układa komunikat; istnieje teŜ moŜliwość nagrania zupełnie nowego komunikatu). Mogą one
być powtarzane cyklicznie w równych odstępach
czasu. Dodatkowo pracownicy mogą zapowiadać z
poziomu peronów za przemocą przenośnych mikrofonów. Wówczas komunikat „idzie” tylko na wyznaczony fragment stacji (najczęściej ogranicza się to
do jednego peronu).
Komunikaty nadawane są dosyć często, więc mało osób zwraca na nie uwagę i nie przynoszą poŜądanego efektu. Często równieŜ stosowane jest nagłośnienie w pociągach. Maszynista na bieŜąco informuje o przyczynach opóźnień i awariach. Dla
przykładu, w Warszawie maszynista zapowiada jedynie wtedy, gdy w trakcie jazdy pociągu została
zmieniona jego trasa, co się często nie zdarza.
Do informowania o zmianach wykorzystywane są
takŜe wyświetlacze peronowe. Oprócz pokazywania
stacji końcowej najbliŜszych pociągów, moŜna
wprowadzić tekst o zmianach, który będzie wyświetlany na przemian z kierunkiem jazdy pociągu. Wyświetlacze nie zawsze wskazują poprawną informację. Czasem się zdarza, Ŝe pojawia się wielki napis
»CORRECTION«, oznaczający zmiany w stacjach
docelowych pociągów. Dalej wszystko pozostaje
bez zmian, a w efekcie okazuje się, Ŝe pociąg i tak
jedzie gdzie indziej...
Częstym sposobem przekazywania informacji są
tablice na markery ustawiane przy wejściach na
stację oraz w głównych korytarzach i przejściach.
Tam pracownicy umieszczają na bieŜąco aktualizowane wiadomości. W sprawie zmian moŜna zadzwonić na infolinię i wybrać nagrany komunikat
bądź połączyć się bezpośrednio z pracownikami
biura informacji podróŜnej. O zmianach moŜna poczytać sobie takŜe na stronie głównej metra
http://tube.tfl.gov.uk, gdzie na bieŜąco publikowane
są wiadomości o zmianach (tzw. live travel news).
Dla rozjaśnienia dodamy, Ŝe kierunki linii oznaczane są zgodnie z kierunkami świata (np. northbound
– w kierunku północnym).
9 dni londyńskiego metra
20.07. w godzinach popołudniowego szczytu kursowanie pociągów na linii Northern na odcinku Archway – East Finchley zostało zawieszone z powodu osoby na torach na stacji Archway.
21.07. rano stacja Edgware Road (Bakerloo line)
została zamknięta z powodu wadliwych wind. W
szczycie popołudniowym pociągi linii Northern kursowały opóźnione z powodu awarii sygnalizacji na
stacji Camden Town. Na stacji Mornington Crescent
doradzano pasaŜerom, by korzystać z komunikacji
autobusowej. Stacja Euston (linie Northern i Victoria) została zamknięta ze względów bezpieczeństwa.
22.07. stacja Waterloo (linie Northern, Bakerloo,
Jubilee i W&C) została zamknięta. Dodatkowo kursowanie pociągów na linii Jubilee na odcinku Green Park – London Bridge było zawieszone z powodu zawiadomienia o poŜarze na stacji Waterloo. Na
pozostałych odcinkach tej linii ruch pociągów był
znacznie ograniczony. W związku z tym tłum pasaŜerów czekał na peronach stacji London Bridge na
pociąg w kierunku wschodnim, gdyŜ wyświetlacze
wskazywały, Ŝe najbliŜszy pociąg przyjedzie za minutę. Po chwili przez głośniki poinformowano:
„Szanowni Państwo! Proszę o uwagę. Przed chwilą
poinformowano mnie, Ŝe nie będzie pociągów w
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kierunku wschodnim z tej stacji. Radzimy korzystać
z innych środków komunikacyjnych. Moje przeprosiny, ale nie ma pociągów w kierunku wschodnim z
tej stacji.”
23.07. przez cały dzień występowały „powaŜne”
opóźnienia na linii Victoria w związku z duŜymi
ograniczeniami prędkości w okolicy stacji Oxford
Circus. Kursowanie pociągów skrócono o godzinę
w związku z koniecznością przeprowadzenia prac
naprawczych. Po południu z powodu kłopotów z
sygnalizacją na stacji Green Park pociągi na linii
Jubilee nie kursowały na odcinku Finchley Road –
Waterloo. Na pozostałych odcinkach wprowadzono
wydłuŜony czas oczekiwania na pociąg. Opóźnienia
występowały równieŜ na liniach Bakerloo i Piccadilly z powodu awarii sygnalizacji. Z tej samej przyczyny zawieszono ruch pociągów na linii Waterloo
& City. Stacja Higbury & Islington (Victoria) została
zamknięta z powodu wadliwego wyposaŜenia przeciwpoŜarowego.
24.07. w godzinach porannych pociągi kursowały
normalnie. Na niektórych stacjach z głośników informowano: „Informacja dla podróŜnych. Nie zgłoszono Ŝadnych zmian w kursowaniu pociągów. Pociągi na wszystkich liniach kursują normalnie.”.
Jednak juŜ o godzinie 15:00 składy linii Bakerloo
nie kursowały na odcinku Queen’s Park – Harrow &
Wealdstone z powodu przeszkody na torach. O godzinie 17:00 pociągi linii Central kursowały opóźnione z powodu zasłabnięcia pasaŜera.
25.07. o godzinie 18:00 stacje Earl’s Court (Piccadilly, District) i Wood Green (Piccadilly) zostały
zamknięte z powodu podejrzenia o poŜarze i
sprawdzania stacji przez straŜ poŜarną.
Od 26.07. do 27.07. z powodu prac remontowych
wstrzymano ruch pociągów na linii Metropolitan na
odcinku Wembley Park – Aldgate i na linii Jubilee
w kierunku południowym (Wembley Park – Finchley
Road) i północnym (Finchley Road – Neasden). Na
pozostałych odcinkach tych linii ruch był znacznie
ograniczony. Kursowały dwie autobusowe linie zastępcze: A (Wembley Pk – Finchley Rd., zatrzymująca się na stacjach pośrednich) i B (Wembley Pk –
Baker Street, bez zatrzymania).
27.07. około godziny 15:00 stacja King’s Cross
St. Pancras (Circle, H&C, Met., Piccadilly, Northern i Victoria) została zamknięta z powodu
sprawdzania przez straŜ poŜarną. Stację Euston
(Northern i Victoria) zamknięto ze względu na wadliwe wyposaŜenie przeciwpoŜarowe. Opóźnienia
występowały na linii Northern z powodu błędu sygnalizacji na stacji Camden Town. W związku z tym
pociągi na odnodze do Edgware jechały do centrum
tylko trasą przez Charing Cross, zaś na odnodze do
High Barnet tylko przez Bank.
28.07. stacja Angel (Northern) została zamknięta
z powodu awarii schodów ruchomych.
UŜyłem skrótów w oznaczeniach linii: H&C –
Hammersmith & City line, Met. – Metropolitan line, W&C – Waterloo & City line.
Witold Urbanowicz
Łódź

Pierwszy sezon tramwajowej linii retro w Łodzi
W tym roku Łodzi przybyła nowa atrakcja turystyczna w postaci tramwaju retro linii 0, który kursował w kaŜdą niedzielę przez minione 2 miesiące.
Jest to uwieńczenie starań Klubu Miłośników Sta-

rych Tramwajów, chociaŜ naleŜy podkreślić, Ŝe
stworzenie takiej linii nie byłoby moŜliwe bez przychylności nowego Zarządu spółki MPK, właściciela
zabytkowych wagonów.
Do obsługi linii turystycznej przydzielono historyczny skład wagonów: 5N o numerze 337 (eksfałszywy 100) z 1961 roku oraz 5ND numer 644
(dotychczas 504) z 1960 roku. Oba specjalnie na tę
okazję przeszły naprawę główną, podczas której
dodano między innymi hamulce szynowe, światła
stopu, kierunkowskazy na czołach pojazdów oraz
inne elementy wymagane przez obowiązujące
przepisy, a tak znienawidzone przez pasjonatów
komunikacji miejskiej. Podczas prac renowacyjnych
tramwaje zyskały nową powłokę lakierniczą. Z pieczołowitością odtworzono wszelkie napisy zewnętrzne, a takŜe wewnętrzne, których dotychczas
w łódzkich eNkach brakowało. Numery taborowe –
nareszcie prawdziwe – mają oryginalny krój cyfr, w
przeciwieństwie do stanu po poprzednich remontach, kiedy to zastosowano bardziej współczesną
czcionkę.
Po raz pierwszy historyczny skład na linię 0 wyruszył 3 sierpnia. Od tego czasu tramwaj retro kursował regularnie we wszystkie niedziele, wykonując
2 kółka (4 kursy) dziennie na trasie z zajezdni nr 2
przy ul. Dąbrowskiego przez historyczne centrum
miasta, m.in. ulicami Piotrkowską, Kościuszki, Narutowicza, Kilińskiego, Pomorską, aŜ do pętli połoŜonej w parku leśnym im. J. Piłsudskiego na Zdrowiu. Początkowo zerówka miała jeździć tylko w
sierpniu, jednak wysoka frekwencja sprawiła, iŜ Zarząd MPK przedłuŜył jej Ŝywot do końca września.
Zabytkowe wagony wyjechały po raz ostatni w tym
sezonie z tablicami linii 0 na dachu 28 września.
Być moŜe zobaczymy je jeszcze na ulicach Łodzi
przed Nowym Rokiem, ale juŜ tylko podczas przejazdów okolicznościowych.
Godziny odjazdów ustalono początkowo na 14:00
i 16:30 z zajezdni Dąbrowskiego oraz na 15:15 i
17:45 ze Zdrowia. We wrześniu – ze względu na
krótszy dzień – zmieniono godziny odjazdów na
14:00 i 16:00 z zajezdni oraz na 15:00 i 17:00 z
przystanku końcowego w parku. Tabliczki z rozkładami MPK umieściło tylko na krańcówkach (z
oszczędności!?), przez co wielu łodzian oraz tury-

stów nawet nie wiedziało o istnieniu linii 0. Zmasowaną akcję reklamową zorganizowali członkowie
Klubu Miłośników Starych Tramwajów, informując o
zerówce w mediach oraz za pomocą plakatów powielanych na drukarkach i kserokopiarkach. Dzięki
temu zabytkowe wagony nie świeciły pustkami.
Pierwszego dnia funkcjonowania linii 0 historycznym składem przejechały się 384 osoby. W sumie
przez cały sezon zerówką podróŜowało około 2600
pasaŜerów.
Na linii 0 nie obowiązywały bilety miejskie, a takŜe taryfa czasowa. Na potrzeby tramwaju retro wydrukowano specjalne bilety o nominałach 2 zł (normalny) i 1zł (ulgowy dla dzieci do lat 14), waŜne na
przejazd „od krańcówki do krańcówki”. MoŜna je było kupić tylko u konduktorów, w role których nieodpłatnie wcielili się członkowie Klubu Miłośników Starych Tramwajów.
Pionierski sezon linii retro w Łodzi moŜna uznać
za udany. Pozwala to Ŝywić nadzieję, iŜ zerówka
na stałe wpisze się do letniego repertuaru usług turystycznych w tym mieście.
Michał Chylak
Łódź

VIII Wystawa
Komunikacji Miejskiej
W dniach 24–25.09. na terenie Międzynarodowych Targów Łódzkich odbyła się juŜ ósma edycja
targów komunikacyjnych. Początkowo spekulowano
nawet, czy impreza w ogóle się odbędzie, poniewaŜ
– jak wiadomo – Izba Gospodarcza Komunikacji
Miejskiej zadecydowała o przeniesieniu imprezy do
Kielc [o targach kieleckich pisaliśmy w poprzednim
numerze „Przystanku” – przyp. red.]. Summa summarum, VIII Wystawa Komunikacji Miejskiej odbyła
się, jednak była duŜo skromniejsza niŜ w latach poprzednich.
Uroczyste otwarcie przy akompaniamencie orkiestry tramwajowej MPK Łódź nastąpiło o godzinie
11. Niestety, pomimo zaproszenia, na rozpoczęcie
nie przybył prezydent Łodzi, Jerzy Kropiwnicki. Zastępował go jeden z wiceprezydentów, Jan Tomaszewski, który zabrał głos zaraz po przewodniczą-

Zmodernizowany w łódzkim ZRT wagon 805Na-2517, stojący przed bramą MTŁ.
Fot. Krzysztof Lipnik, 24.09.2003 r.
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cej MTŁ. Potem przemawiało jeszcze kilka osób,
między innymi nowy prezes MPK Łódź, Krzysztof
Wąsowicz, który podziękował serdecznie Polskiemu
Centrum Badań i Certyfikacji SA za przyznanie
MPK Łódź certyfikatu ISO 9001. Trzeba jednak
obiektywnie przyznać, Ŝe samo powitanie było dość
sztuczne i większość zebranego audytorium nie była zbytnio zainteresowana przemówieniami. Dopiero rozlewana na koniec lampka szampana rozluźniła nieco atmosferę.
Przejdźmy jednak do samych targów. Na pewno,
mimo wcześniejszych obaw, były one duŜo ciekawsze pod względem tramwajowym od wystawy kieleckiej, na której zaprezentowano tylko zwrotnicę ze
śląskich Łagiewnik. MoŜna rzec, Ŝe hitem był zmodernizowany w łódzkim Zakładzie Remontu Taboru
przy ul. Tramwajowej wagon 805Na-2517 (a w zasadzie wóz o drugim obsadzeniu tego numeru), na
co dzień garaŜujący w zajezdni przy ul. Dąbrowskiego. Wagon wystawiono przed samą bramą
MTŁ. Nie posiadał wózków jezdnych, stojąc na
specjalnych podnośnikach. Niestety, na bardziej futurystyczny zmieniono w nim zasadniczo tylko
przód i tył. Osłonami zostały zakryte takŜe wózki.
We wnętrzu wymieniono wykładzinę podłogową
oraz fotele na wandaloodporne. Na nowy zmieniono
pulpit, jednakŜe nie był on porywający. Wagon zachował stary oporowy układ elektryczny, wirową
przetwornicę oraz standardowe pedały w kabinie
motorniczego (ZRT nie pokusiło się o zastosowanie
ręcznego zadajnika jazdy). Ponadto ogólny wygląd
psuły takŜe – dziś juŜ nieco archaiczne – dwupłatowe przeszklone drzwi w ilości czterech, poniewaŜ
konstruktorzy nie zdecydowali się na uŜycie drzwi
odskokowo-przesuwnych, znanych chociaŜby z
bulw czy wagonów serii 105N2k. Warto teŜ dodać,
Ŝe przekazanie tego wagonu do ruchu liniowego
planowane jest na listopad tego roku. Ponadto na
razie nie zanosi się na to, by na łódzkich ulicach pojawiło się więcej takich składów. Co więcej, tylko
wagon nr 2517 (ze składu 2517+2518) będzie
zmodernizowany! Trzeba dodać, Ŝe zaprezentowany wóz był tylko przykładem i ZRT – wedle zamówienia oraz moŜliwości finansowych – moŜe zrobić
wagon na prąd przemienny, z dŜojstikiem etc.
Łódzkie warsztaty chcą takie zmodernizowane
tramwaje sprzedawać, wykorzystując do tego celu
wycofane z eksploatacji i zakupione w ostatnich latach z innych polskich miast pudła wagonów serii105N/805N.
Z ciekawszych „akcesoriów” tramwajowych podziwiać moŜna było jeszcze dwie pomalowane
„wściekłymi” kolorami (róŜowym i jasnozielonym)
zwrotnice tramwajowe typu MPK-60, wyprodukowane w Zakładzie Torów i Sieci łódzkiego MPK
oraz klimatyzator tramwajowy firmy Enika.
Teraz kilka słów o autobusach. Praktycznie zaprezentowały się tylko trzy firmy. Volvo przedstawiło
swój sztandarowy autobus, łódzki 7000 nr 3206, notabene pokazywany cztery dni wcześniej na terenie
warszawskiej zajezdni Woronicza podczas Dni
Transportu Publicznego. Oprócz niego przybyła
jeszcze krakowska Scania CN94UA OmniCity nr
PE194, Solbus B9.5 oraz kilka vanów (między innymi mercedesy, ople, kapeny i iveco). W branŜy
autobusowej zabrakło jednak takich potentatów jak
MAN, Solaris, Jelcz czy Autosan. A spowodowane
było to faktem, Ŝe akurat te firmy wybrały Kielce...
Cała ta sytuacja sprawiła, Ŝe w tym roku zarówno
Volvo, Scania jak i Solbus stały wewnątrz hali. W
latach poprzednich wszystkie autobusy prezento-
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wały się na placu przed budynkiem, który w tym roku w ogóle był niedostępny dla zwiedzających (zrobiono na nim parking).
Ogólnie w wystawie wzięło udział 48 firm. Z ciekawszych naleŜy wymienić jeszcze Dylik, R&G,
Pixel, Emi-Press, Meronę, Koltech, Bumar-Łabędy,
Enikę, Kiel, Astromal czy Pesę. Wszystkie one zaprezentowały szeroką gamę swoich produktów
związanych blisko z komunikacją miejską. Trzeba
takŜe zaznaczyć, Ŝe swoje stoisko (i to w centralnym miejscu hali!) miał teŜ Klub Miłośników Starych
Tramwajów z Łodzi, który zaprezentował liczne kolekcje biletów swoich członków. Propagował takŜe
łódzką tramwajową linię turystyczną 0 – w tym celu
przygotowano specjalne ulotki.
Oprócz samych targów, zorganizowano takŜe
dwie imprezy towarzyszące. Były to: I Forum
Transportu Publicznego, które odbyło się pod honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów –
Ministra Infrastruktury Marka Pola (niestety, nie dotarł on do Łodzi) oraz VII edycja konkursu Złote Koła Komunikacji Miejskiej, do którego w tym roku
zgłoszono między innymi zmodernizowany przez
MPK Łódź tramwaj serii 805Na, klimatyzator kabiny
motorniczego firmy Enika, karty bezstykowe produkowane przez Pixela oraz system informacji przystankowej R&G. ZwycięŜyła Enika, która otrzymała
juŜ pierwsze zamówienia na swój produkt. Ostatnią
atrakcją był tzw. trambus, czyli replika zabytkowego
Herbranda na podwoziu autobusu marki Volvo, dowoŜący gości na targi z ul. Piotrkowskiej, po której
normalnie kursuje.
Targi odbywały się dwa dni. Pierwszy przeznaczony był dla profesjonalistów, którzy mogli podziwiać ekspozycję w godzinach 11:30–18:00. Karty
dla nich kosztowały 7 zł. W drugim dniu w godzinach 10:00–17:00 wystawę mogli zwiedzić juŜ
wszyscy chętni. Bilet ulgowy kosztował 3, a normalny 5 zł. Niestety, frekwencja, zwłaszcza drugiego dnia, nie była duŜa.
Reasumując, tegoroczne targi w Łodzi nie wypadły źle, choć widać było wyraźnie, Ŝe Kielce „zabrały” sporo wystawców. Jednak po wcześniejszych
spekulacjach spodziewać się moŜna było czegoś
gorszego. Miejmy nadzieję, Ŝe przyszłoroczna wystawa będzie przynajmniej tak samo dobra i równieŜ odbędzie się w Łodzi.
Krzysztof Lipnik
Poznań

Polscy miłośnicy
w Poznaniu
W dniach 20 i 21 września odbył się w Poznaniu
II Ogólnopolski Zjazd Organizacji Miłośników Komunikacji Miejskiej. W spotkaniu brały udział kluby i
stowarzyszenia z Bielska-Białej, Bydgoszczy, Chorzowa, Gorzowa, Gdyni, Lublina, Łodzi, Szczecina,
Warszawy oraz Poznania. Organizatorem zjazdu
była Komisja Historyczna działająca przy Związku
Zawodowym Tramwajarzy w MPK Poznań. Przybyłych gości zabrał z przystanku tramwajowego przy
Dworcu Zachodnim eks-warszawski wagon historyczny 13N-115 i zawiózł do bramy zajezdni Gajowa. Stąd delegaci przeszli na ul. Słowackiego do
Domu Tramwajarza. Na początek odwiedzili Izbę
Tradycji. Po zapoznaniu się z pamiątkami lat minionych wszyscy zajęli miejsca w sali obrad.
Uczestników zjazdu powitał oraz oficjalnie otworzył obrady dotychczasowy szef Komisji Historycz-
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nej, Piotr Dutkiewicz. Jako pierwszy głos zabrał
prezes MPK Poznań, Wojciech Tulibacki. Mówił o
problemach komunikacji miejskiej w naszym mieście oraz o ochronie zabytków techniki. Szczególne
miejsce zajęły tzw. dwa pokoje z kuchnią. Później
wystąpił przedstawiciel głównego sponsora zjazdu,
firmy Solaris Bus & Coach Sp. z o.o. Pokazał osiągnięcia oraz zamierzenia koncernu. Następnie
przedstawiciele stowarzyszeń i klubów prezentowali
swoje dokonania, problemy oraz plany. Ostatnim
punktem dnia były referaty. Wygłoszono tylko jeden
– kolega Źródlak z Łodzi mówił „O wagonach sanitarnych i pogrzebowych”. Na zakończenie wybrano
organizatora przyszłorocznego zjazdu. Będzie nim
Klub Miłośników Transportu Miejskiego z Chorzowa.
Wieczorem, po kolacji, odbyła się krótka przejaŜdŜka wagonem 13N po mieście. Gościom z Łodzi podobał się stan naszych torowisk, a najbardziej
zachwyciła ich PeSTka. Po tej wycieczce uczestników ulokowano w Domu Studenckim Politechniki
Poznańskiej przy ul. Św. Rocha. Niektórzy z nich
odbyli jeszcze samodzielne wieczorne wojaŜe Ŝelaznymi szlakami Poznania.
Na niedzielę przewidziano lŜejszy program. Było
zwiedzanie zajezdni. Gajowa budziła zainteresowanie swoją historią. Na Głogowskiej oglądano m.in.
nową część do obsługi siemensów i tokarkę do kół.
Na Fortecznej natomiast zainteresowanie budziły
Tatry RT6N1 oraz stopień modernizacji naszych
stopiątek. W międzyczasie uczestnicy odbyli podróŜ
Kolejką Parkową Maltanka. Skład ciągnięty był
przez parowóz Borsig z roku 1925. Na zakończenie
odbył się piknik grillowy na pętli Wilczak. Stąd z
częstotliwością zbliŜoną do linii 3 goście byli odwoŜeni do Dworca Głównego.
W niedzielę delegaci podróŜowali składem historycznych wagonów N+ND 602+456 prowadzonym
przez kolegę Piotra Dutkiewicza oraz wagonem
13N prowadzonym przez niŜej podpisanego.
Uczestnicy zjazdu otrzymali od sponsora materiały i gadŜety reklamowe, a od organizatora kartonowe modele wagonu 105N-260. Na posiłki uczestników dowoŜono do baru mlecznego Euruś przy ul.
Głogowskiej.
Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji zjazdu kieruję do:
- zarządu MPK Poznań Sp. z o.o.;
- szefa Związku Zawodowego Tramwajarzy, A. Pyzika;
linia
A
B
C
D
E
F
H
J
K
M
P
R
S
T
U

- głównego sponsora zjazdu – Solaris Bus & Coach Sp. z o.o.;
- Fundacji „Pomost”.
Grzegorz Jakubowski
Warszawa

Dziesięć lat bez literek
Ostatni dzień września 1993 roku był takŜe ostatnim dniem kursowania warszawskich linii pospiesznych oznaczonych literami. Likwidację motywowano
nasilającymi się prośbami o dodanie kolejnych
przystanków, przez co zatracały swój pospieszny
charakter, oraz faktem, Ŝe literowe oznaczenia mogłyby pasaŜerom mylić się z oznaczeniami linii prywatnych przewoźników. Popularne „pośpiechy” zamieniano na linie przyspieszone lub zwykłe. Przy
okazji niektórym z nich zmieniono lub wydłuŜono
trasy.
Proces likwidacji piętnastu linii pospiesznych rozpoczął się na początku lat dziewięćdziesiątych. Na
pierwszy ogień poszły szczytowe pospieszne linie P
oraz S, które 2 września 1991 roku przemianowano
na linie przyspieszone (odpowiednio 406 i 405),
wprowadzając takŜe korektę ich tras. Niecały miesiąc później zlikwidowano linię E, tworząc w jej
miejsce 511. Dalej poszło juŜ jak po maśle. Rok
1992 to śmierć kolejnych trzech linii: A, R i U.
Pierwsza z nich została podzielona na dwie linie:
515 i 516, R zostało zastąpione na wydłuŜonej trasie przez 408, zamiast U pojechało 514. W kolejnym 1993 roku nie było prawie miesiąca, w którym
nie zlikwidowano by jakiegoś „pośpiecha”. Do końca – czyli do 30 września 1993 roku – utrzymały się
tylko cztery takie linie: B, C, J oraz K. Następnego
dnia w ich miejsce na warszawskie ulice wyjechały
linie przyspieszone, odpowiednio 522, 521, 520 i
523.
Zmiana oznaczenia i charakteru linii nie wyszła
im na dobre. Co jakiś czas dodawano nowe przystanki, co spowodowało między innymi, Ŝe linia
518, następczyni linii F, niecałe dwa lata później była juŜ linią zwykłą 125. Taka sytuacja trwa do dnia
dzisiejszego. Zarząd Transportu Miejskiego, motywując swoje działania prośbami pasaŜerów, lekką
ręką dodaje „przyśpiechom” kolejne przystanki. W
wyniku takich działań nie ma w tej chwili w stolicy
linii przyspieszonej, która zasługiwałaby w pełni na
taką nazwę. Czas podróŜy nie jest w zasadzie krót-

data
nowe
nowa trasa
likwidacji oznaczenie
Huta – Ursynów Płn.
01.12.1992 515/516
515: Huta – Ursynów Płd.
516: Esperanto – Ursynów Płn.
Redutowa – Wilanów
01.10.1993 522
Redutowa – Wilanów
Falenica – Szczęśliwice
01.10.1993 521
Falenica – Szczęśliwice
Pl. Hallera – Wyczółki
01.05.1993 192
Pl. Hallera – Wyczółki
Huta – Spartańska
21.09.1991 511
Huta – Spartańska
Górczewska – Międzylesie
18.07.1993 518 (później Górczewska – Międzylesie
125)
Okęcie – Tarchomin
01.09.1993 101
Okęcie – Nowodworska
Marysin – Chomiczówka
01.10.1993 520
Marysin – Chomiczówka
Bemowo – Olszynka
01.10.1993 523
Bemowo – Olszynka
Dw. Zachodni – Bródno Podgrodzie 01.06.1993 127
Dw. Zachodni – Bródno Podgrodzie
Bemowo Lotnisko – Stegny
02.09.1991 406
Chomiczówka – Stegny
Rembertów – Dw. Zachodni
01.09.1992 408
Rembertów – Górczewska
Kasprowicza – Bokserska
02.09.1991 405
Bródno Podgrodzie – Bokserska
Ursus Keniga – Targówek
01.02.1993 517
Ursus Keniga – Targówek
Gwiaździsta – Natolin
01.06.1992 514
Gwiaździsta – Natolin
trasa

PRZYSTANEK 20 (45)

szy od czasu przejazdu tego samego odcinka liniami zwykłymi. Tymczasem dziesiątą rocznicę likwidacji „pośpiechów” ZTM „uczcił” kolejnymi przystankami dla linii przyspieszonych.
Sławomir Moczulski
Wykorzystano dane ze zbiorów Krzysztofa Kuleszy.
Komunikacja miejska w malarstwie
Drodzy Czytelnicy, począwszy od bieŜącego numeru rozpoczynamy w „Przystanku” publikację
działu „Komunikacja miejska w malarstwie”. Mamy
zamiar przedstawiać Wam komunikację miejską od
jeszcze innej strony. Reprodukcje obrazów, z przyczyn technicznych, będą się pojawiać wyłącznie w
wersji internetowej gazety.
Redakcja

Autobus
W bieŜącym numerze prezentujemy pierwszy z
obrazów Marcina Kędzierskiego, zatytułowany „Autobus”, pochodzący z cyklu „Transport miejski”
(2001 r.). Ulubionymi motywami malarstwa Marcina
Kędzierskiego są – jak pisze Joanna Sokołowska –
sceny i widoki z potocznej, dobrze rozpoznawalnej,
specyficznej warszawskiej rzeczywistości. Obrazy
są grupowane w cykle i wskazują na zainteresowania autora: blokowiska, handlarze uliczni, autobusy,
ludzie na przystankach. Marcin Kędzierski stosuje
tradycyjną i trudną technikę – temperę. Jego prace
były wystawiane m.in. w Galerii Zakręt („Obrazy
miasta” – luty 2003 r.), Galerii Otwartej Pracownia
Kraków („Kozłowski, Dąbrowski, Kędzierski” – marzec 2003 r.), CWS Inner Space („Figuranci” – maj
2002 r.).
Redakcja
Komunikacja miejska w literaturze pięknej

Za komuny było lepiej?
Nie wgłębiając się w moje ulubione kwestie polityczne ani porównywanie stopy Ŝyciowej przykładowego miłośnika komunikacji miejskiej, w tytułowej
kwestii oddam dziś głos pisarzowi – Witoldowi
Gombrowiczowi. Przytoczony w bieŜącym numerze
tekst nie rozstrzyga chociaŜby przyziemnego, ale
kluczowego dla „MKM-a” problemu, jakim była i jest
dostępność sprzętu fotograficznego w epoce minionej i aktualnej; jest artystyczną wizją „rozwoju” Pol-
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skiej Rzeczpospolitej Ludowej... Tyle słowa wstępu.
Cytowane fragmenty pochodzą z „Małej Apokalipsy”
Gombrowicza i stawiają dość jednoznaczną odpowiedź na pytanie zawarte w tytule...
Stanąłem na przystanku autobusowym. Pod
słupkiem przechadzała się kontrolerka biletowa,
szersza niŜ wyŜsza, przeraŜająca słonica Miejskich
Zakładów Komunikacyjnych. Przyglądała się podejrzliwie potencjalnym pasaŜerom.
– Proszę pani – pytam nieśmiało – czy chodzi
jeszcze autobus 155, bo ja słyszałem, Ŝe został
skasowany?
– A bo ja wiem. Przedwczoraj jeszcze widziałam
na rondzie. Pan postoi, to zobaczy.
!!!
Na rondzie drzemał pusty tramwaj. Wszyscy pasaŜerowie otoczyli motorniczego, który stał obok
wehikułu i opędzał się przed natręctwem podróŜnych.
– Powiedziałem, Ŝe nie pojadę, to nie pojadę.
– AleŜ, panie złociutki, co się stało?
– Po prostu mi się odechciało i juŜ. Idę do domu.
– Panie mechaniku, przecieŜ pan ma teraz krótszą trasę. Tylko od mostu Poniatowskiego, który się
zawalił.
– Krótszą trasę teŜ chromolę.
– O rany, człowieku, bądź pan człowiekiem.
– A ja nie chcę i nie będę się tłumaczył. Proszę
się rozstąpić.
– Kochany, jadę do chorej matki z obiadem.
– A co to mnie obchodzi?
– Mam ćwiartkę salcesonu. Chce pan?
– A idźŜe pan. Mnie szkodzi. Mnie wszystko
szkodzi, mówię wam jak ludziom. Dajcie przejść.
– Błagamy, bądź pan Polakiem.
– Polakiem, pierwszym kandydatem? – spytał
tramwajarz. Zrobiło się raptem cicho. Ktoś zakaszlał, ktoś inny odchrząknął. Jakieś dziecko zaczęło płakać.
– Och, kurdebalans – westchnął motorniczy – Ja
mam miękkie serce. Zawiozę, ale tylko na plac Narutowicza, a potem szlus. Wsiadajcie, Polacy.
Skoczyliśmy Ŝywo do zrujnowanych wnętrz. Słyszałem za sobą zdyszanego Tadzia. Tramwaj zadzwonił wściekle i popłynęliśmy zgrzytliwie pod zachodzące słońce. (...) Pikuś cieszył się, gwałtownie
kręcąc młynka wokół swego ogona, którego właściwie nie było. Minęliśmy rondo na skrzyŜowaniu
Marszałkowskiej z Alejami. Teraz w szybach wystawowych i oknach mieszkań pokazało się odbicie
kamiennej góry Pałacu Kultury. Błyskały światła

k r a j u

Częstochowa
Linie
A 25.08. autobusy linii 35 po raz pierwszy dotarły
do nowej pętli przy zakładzie gazowniczym. Dotychczas, w oczekiwaniu na jej budowę, zastępczo
zawracały na pętli przy ul. Hallera. Nowa tablica
trzydziestkipiątki wygląda znacznie estetyczniej
niŜ poprzednia, jednak jej treść znów pozostawia
nieco do Ŝyczenia. CóŜ bowiem dla zwykłego pasaŜera moŜe oznaczać nazwa pętli »JESIENNA –
PK«? Czy musi on wiedzieć, Ŝe jest to symbol
„punktu kontrolnego”, zwanego teŜ w niektórych
miastach „ekspedycją”? Jakie to ma dla niego zna-
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czenie? Odpowiedzialni za przygotowanie tablicy
pracownicy pokazali, Ŝe wyjście poza schematy
myślenia obowiązujące w firmie i spojrzenie na autobus oczami pasaŜera jest zbyt trudne. Warto teŜ
przypomnieć, Ŝe od 01.08. linia ta nie jest juŜ obsługiwana taborem niskopodłogowym (i słusznie).
Zrezygnowano takŜe z jej kursowania w wigilię (po
godzinie 18:00) i w święta BoŜego Narodzenia,
Wielkanoc i Nowy Rok. Są to oczywiście decyzje
bardzo słuszne – w ostatnie święta Wielkiej Nocy linia ta kursowała pusta i nie bardzo wiadomo, dla
kogo. MoŜna by jednak jeszcze bardziej rozszerzyć
ograniczenie kursowania, np. na święta BoŜego
Ciała, 15 sierpnia itp.
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wojskowych reflektorów. Pulsował między nimi napis złoŜony z podświetlonych wanienek dziecięcych
z plastyku: „Zbudowaliśmy socjalizm!” Ale wanienki
były z odrzutu eksportowego, gdzieniegdzie pękły,
pokazując w swoim wnętrzu ukryte Ŝarówki, z których większość juŜ się przepaliła.
Coś mnie przymuszało, Ŝeby odwrócić się i spojrzeć na ten mój przyszły gigantyczny nagrobek
ozdobiony dawnym godłem Polski i współczesnym
państwa radzieckiego. Byłem nawet ciekaw, czy juŜ
obłoŜono naszego orła herbowymi snopkami zboŜa
przewiązanego wstęgą z hasłem „Proletariusze
wszystkich krajów łączcie się”. Lecz nie odwróciłem
się, paraliŜowany jakimś zabobonnym albo magicznym sprzeciwem. Spojrzę na ten gmach wtedy, kiedy będzie trzeba. Spojrzę nań wieczorem o ósmej,
jeśli w ogóle spojrzę. Słyszałem więc za plecami,
poprzez zgrzyty tramwaju, huczenie gigantofonów i
rozmywające się dźwięki orkiestr. Po moich ramionach przeskakiwały trupie, fioletowe refleksy światła
lamp łukowych. Pikuś spał przy mojej nodze. Minęliśmy Dworzec Centralny, stojący w jeziorze potłuczonego szkła z ostatnich szyb, które wyleciały od
salutu armatniego. W tej potrzaskanej szklanej tafli
odbijało się zachodzące słońce. Więc ledwo minęliśmy krwawe rozlewisko wokół sczerniałego bunkra
dworcowego, tramwaj nasz zaczął szarpać się, jakby próbował zerwać uwięź, jął trzeszczeć w Ŝelaznych spojeniach, aŜ wreszcie ucichł i płynął jeszcze kilkadziesiąt metrów niczym okręt przybijający
do brzegu. Wreszcie stanął, gibnął się do przodu i
do tyłu, w końcu zamarł. PasaŜerowie biegli do
przedniej kabiny, z której wytaczał się chwiejnie
motorniczy.
– Panie, pan obiecał do placu Narutowicza.
– Obiecałem, bo honorowy jestem. Ale wyłączyli
elektryczność. Och, ludzie, jak mnie suszy – wachlował się mosięŜną korbką, którą zabrał ze sterowniczego pulpitu.
– Kłamie! Znowu mu się odechciało. A ja wiozę
obiad dla chorej matki! – wrzasnęła jakaś kobieta.
– Proszę bardzo – ukłonił się motorniczy
powstrzymując czkawkę. – Bierzcie korbkę i jedźcie.
Kilku młodych myszkowało juŜ po jego kabinie.
– Prawdę mówi. Nie ma prądu! – zawołali. Rozległy się mało dynamiczne złorzeczenia. Tłumek zaczął się rozpływać po sąsiednich ulicach. Motorniczy siadł na przednim buforze, wystawił siną twarz
ku słońcu i przymknął z ulgą oczy.
– Idziemy, chłopcy, pieszo – zdecydowałem.
wybrał i wstępem opatrzył Adam Białas

ś w i a t a
A Powoli aktualizowane są oznaczenia przystankowe związane z rozdysponowaniem taboru niskopodłogowego. WciąŜ jednak nie usunięto stosownych oznaczeń z rozkładów linii podmiejskich. Wyjątkowy bałagan panował natomiast we wrześniu na
liniach 13, 25 i 28. Linie 13 i 28, wzbogacone we
wtorki i piątki w autobusy przegubowe, według rozkładów przystankowych mają ponad 60% taboru
„krótkiego niskopodłogowego”. MPK twierdzi jednak, Ŝe tak ma pozostać, bo w przypadku braku
przegubowca kurs zostanie wykonany autobusem
niskopodłogowym. Niniejszym zatem ogłaszamy, Ŝe
oznaczenie „D” w częstochowskich rozkładach jazdy oznacza „w razie sprzyjających warunków kurs
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moŜe zostać wykonany autobusem niskopodłogowym”. Inaczej rzecz ma się z linią 25. Na części
przystanków rozwieszono nowe tabliczki, uwzględniające przeniesienie autobusu niskopodłogowego
z rozkładu 25/02 na 25/01 we wszystkie dni. Na pozostałych rozkłady rozwieszono wcześniej, gdy tego
przeniesienia dokonano jedynie w dni robocze. Nie
ma to jednak znaczenia; rozkłady sobotni i niedzielny dla kierowcy 25/01 wydrukowano wprawdzie na
nowo (z oznaczeniem „KN”), pozostawiono jednak
stare (takŜe z tym oznaczeniem) dla 25/02. W efekcie oba autobusy jeŜdŜą „niskie”, czyli właściwie
jest dobrze, choć daleko od porządku. Rozwieszenie jednak tychŜe nowych rozkładów było sporym
falstartem – w momencie wieszania były juŜ nieaktualne. Wychodząc bowiem naprzeciw apelom pasaŜerów, postanowiono obsługiwać tę linię w dni
robocze wyłącznie przegubowcami (a zatem bez
taboru niskopodłogowego). śeby było śmieszniej (to
jest Ŝeby zwiększyć bałagan) inny autobus oznaczono jako niskopodłogowy w rozkładzie roboczym
semestralnym, a inny w wakacyjnym. Ostatecznie
jednak od października dostosowano rozkłady jazdy
kierowców (niskopodłogowe 25/02 w dni robocze w
czasie semestru i 25/01 w wakacje oraz zwykły autobus krótki na 25/02 w soboty i niedziele) do
wprowadzonych zmian. Z zadowoleniem moŜna
więc stwierdzić, Ŝe na tej jednej linii wszystko jest
juŜ w jak najlepszym porządku.
Magazyn 995
22.09. Około godziny 17:10 Ikarus 280-343 linii
19, jadąc z Kucelina na śabiniec, w okolicy ulic Jagiellońskiej i Sabinowskiej nagle zaczął tracić wodę
z chłodnicy. Gdy dojechał do przystanku Piastowska/Sabinowska woda lała się strumieniami, obficie
parując. Jednak kierowca okazał opanowanie i
zgłosił awarię, dowoŜąc pasaŜerów do przystanku
na ul. Śląskiej USC, gdzie była podstawiona rezerwa. Czyn godny pochwały, bowiem częstotliwość
tej linii poza szczytem waha się od 50 do 90 minut.
Janusz Karlikowski, Rafał Lamch

GOP
Linie
A Z dniem 27.09. zmienione zostały rozkłady jazdy linii autobusowych przyspieszonych nr 803, 806 i
809. Poprawki wiązały się z włączeniem do obsługi
komunikacyjnej rejonu ulic Roździeńskiego i Związku Orła Białego. Uruchomiony został dodatkowy
przystanek Tworzeń Roździeńskiego SkrzyŜowanie.
Nowa trasa ww. linii przebiega ulicą Związku Orła
Białego oraz łącznikiem bez nazwy pomiędzy ulicami Związku Orła Białego i Roździeńskiego. Ponadto do obsługi włączone zostały wszystkie przystanki (!) znajdujące się na trasach przejazdu oraz
zmieniono charakter przystanków na trasie z warunkowych na stałe. Zmiany charakteru przystanków dotyczą równieŜ linii 84 na wspólnych odcinkach. Tym samym linie 803, 806 i 809 są pierwszymi liniami przyspieszonymi w Zagłębiu obsługującymi wszystkie przystanki na trasie. Nie jest to
jednak pierwszy taki przypadek w historii KZK GOP
– linia przyspieszona 888, kursująca do 01.06. na
trasie z Katowic do Tychów równieŜ obsługiwała
wszystkie przystanki na swojej trasie. Jako ciekawostkę w tym temacie podam jeszcze, Ŝe istniejąca
bardzo krótko w Bytomiu linia autobusowa zwykła
751 obsługiwała tylko niektóre przystanki po drodze, podobnie było swego czasu z istniejącą do
dnia dzisiejszego linią autobusową 752 (Miechowice Plejada – Zabrze Goethego).
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A Z dniem 01.10. obsługa linii autobusowej 37
(Katowice Dworzec PKP – Mikołów Dworzec PKP)
powierzona została PPUH H. Zagozda w Rudzie
Śląskiej
A Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w
Katowicach poinformował o wyniku postępowania
przetargowego na obsługę linii autobusowej 750,
prowadzonego w trybie negocjacji z zachowaniem
konkurencji. Od 01.09. tę linię obsługuje Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Olkuszu.
A Informacja o zmianie trasy linii autobusowej 28
i likwidacji kursów wariantowych do Sławkowa ZPR
okazała się nieprawdziwa. Wbrew nowościom, jakie
pojawiły się i nadal są umieszczone w dziale aktualności oficjalnej witryny internetowej KZK GOP, nie
było Ŝadnych zmian od 01.09. dotyczących tej linii.
Wygląda na to, Ŝe tym razem samo KZK GOP padło ofiarą własnej polityki dezinformacyjnej.
T Z dniem 01.10. wprowadzone zostały korekty w
rozkładach jazdy linii tramwajowych 22, 25 i 32. Na
linii 25 kosztem ograniczenia kursowania do częstotliwości około 40 minut w niedziele i święta został
uruchomiony codziennie dodatkowy kurs do Wojkowic około 4 rano.
Andrzej Soczówka

Gorzów Wielkopolski
Tabor
T 01.10. w zajezdni przy ul. Kostrzyńskiej zostały
odstawione wagony 105Na przeznaczone do kasacji. Odstawiono składy: 103+104, 125+123,
129+130 oraz wagon 124 po powaŜnym wypadku.
T 28.09. na linii 1 pojawił się wagon 266, który był
ostatnim sprowadzonym w tym roku wozem z Niemiec.
T Na początku października wagon 105Na-123
został przeznaczony na wagon techniczny. Obecnie
wozi numer 02.
Linie
T 27.09. odbyła się naprawa torowiska w ul. Sikorskiego. Linie 1 i 2 zostały skrócone do pętli Dworzec Główny i oznakowane jako linie 4 i 5. Na trasie
Orląt Lwowskich – Wieprzyce kursowała autobusowa komunikacja zastępcza. Ruch liniowy przywrócono następnego dnia.
Piotr Kamyszek

Kalisz
Linie
A Początek października przyniósł kolejne zmiany w rozkładach i trasach autobusów. I tak:
- linia 6A została wydłuŜona do Skarszewa, przy
jednoczesnym skróceniu jej z drugiej strony do
pętli przy ul. KsięŜnej Jolanty (poprzednia relacja:
Pólko – Szałe Pętla). Przy okazji zmieniono jej
oznaczenie na 6;
- linia 2C zostaje wydłuŜona o jeden przystanek i
przemianowana na 2. Dodatkowo zmianie ulega
nazwa wspomnianego przystanku z Poznańska
Poligon na Kampus PWSZ. Do tej pory dwójka
kończyła kursy na pętli przy Cmentarzu Komunalnym. Warto w tym miejscu wspomnieć, iŜ KLA
nie przygotowały odpowiednich filmów do ikarusów i jelczy, dzięki czemu nadal widnieje na nich
2C, a prawidłową trasę ukazuje stosowna tablica.
Do końca września sytuacja była zgoła odwrotna:
to autobusom z wyświetlaczami zawsze brakowało literki C;
- zmniejszono równieŜ częstotliwość kursowania linii 3A w kierunku miejscowości Szałe. Teraz jeź-
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dzi co dwie godziny. NaleŜy jednak dodać, iŜ autobusy kursujące w tamten rejon największym
powodzeniem cieszą się w wakacje, kiedy ludzie
korzystają z dosyć rozległych ogródków działkowych i zalewu. Jest to prawdopodobnie jedyna linia, której częstotliwość zostaje zwiększona na
okres wakacyjny.;
- ostatnią, jak na razie, zmianą było wycofanie
czterech z sześciu w dni robocze i jedynego sobotniego kursu linii 16 na ulice Piwonicką i Metalowców. KLA tłumaczy tę decyzję niską ilością
pasaŜerów i złym stanem nawierzchni, który rzeczywiście jest tam fatalny.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
autobusy
109 barwy zakł. Teatr im. W. Bogusławskiego
Dawid Krysiński

Kopenhaga
Magazyn 995
23.09. Około godziny 12:30 przerwano dostawy
prądu. Awaria dotknęła całą południową Szwecję
oraz duńską wyspę Själland, na której leŜy m.in.
Kopenhaga. W związku z brakiem zasilania zamarł
ruch kolejowy, w tym takŜe kolej miejska S-tog,
oraz otwarte w październiku 2002 r. zautomatyzowane metro. W tunelach obu jego linii utknęło łącznie 10 pociągów, jednak dzięki awaryjnemu zasilaniu wentylacji i oświetlenia tuneli ewakuacja pasaŜerów trwała tylko około dziesięciu minut i przebiegła bez zakłóceń. Trzeba podkreślić, Ŝe mimo iŜ
składy metra nie posiadają maszynisty, na pokładzie kaŜdego pociągu znajduje się co najmniej jedna osoba zatrudniona do nadzorowania sytuacji w
składzie i ewentualnej interwencji w razie zagroŜenia, co w obecnym przypadku potrzeby ewakuacji
miało bardzo duŜe znaczenie. Nieczynne metro zostało zastąpione autobusami, podobnie jak bardziej
obciąŜone kursy S-tog. Mimo Ŝe napięcie w duńskiej sieci zostało przywrócone „juŜ” około godziny
21:00, to metro mogło normalnie kursować dopiero
następnego dnia i to długo po czasie planowego
otwarcia dla pasaŜerów. Sytuacja ta była spowodowana... zautomatyzowaniem sieci podziemnej (i
częściowo nadziemnej) kolejki, której pracownicy
byli zmuszeni ręcznie regulować wszystkie ustawienia kursowania składów. Prawdopodobnie uległy
wyzerowaniu (resetowi). Była to juŜ druga przerwa
w kursowaniu metra w ostatnim czasie. Poprzednia
miała miejsce po jazdach testowych na nowo wybudowanym odcinku Frederiksberg – Vanlose
15.09., gdy „znudzone” drzwi pociągu postanowiły
sobie zwyczajnie odpaść. Wszystkie wagony musiały wtedy zostać wyłączone z ruchu i poddane były specjalnej kontroli.
Jan Rosłaniec

Londyn
Linie
M Od 28.09. Metro Londyńskie wprowadziło
zmieniony rozkład dla linii Metropolitan. NaleŜy
dodać, Ŝe linia kursuje na zasadzie pociągów podmiejskich, bowiem wyjeŜdŜa poza granice miasta.
Ma aŜ cztery krańce. Jako jedyna posiada rozkład
minutowy – wzorem metra nowojorskiego kursują
na niej pociągi przyspieszone. MoŜliwe jest to dzięki

układowi czterech torów. Wprowadzono następujące zmiany:
- wszystkie pociągi z Amersham/Chesham będą
pociągami przyspieszonymi;
- wszystkie pociągi z Watford będą półprzyspieszonymi (zwiększona ilość stacji względem pociągów przyspieszonych);
- wszystkie pociągi z Uxbridge będą zatrzymywać
się na kaŜdej stacji;
Poza godzinami szczytu wprowadzono wspólny
zsynchronizowany rozkład dla pociągów linii Metropolitan i składów spółki kolejowej Chiltern Railways. Dzięki temu pasaŜerowie stacji Amersham
będą czekać na pociąg do centrum nie dłuŜej niŜ 10
minut.
Rozmaitości
M Budynek zamkniętej stacji Wood Lane zostanie
odtworzony w oddziale muzeum transportu w zajezdni Acton. Stacja Wood Lane została otwarta w
roku 1908 r. na linii Central. W latach 1915–1917
przeprowadzono jej modernizację, budując nowe
wejście przez Stanley Heaps’a. Stację Wood Lane
zamknięto w 1947 roku, po utworzeniu w pobliŜu
stacji White City. Mimo faktu zamknięcia, piękny
budynek zachował się do dziś. Pierwsze prace modernizacyjne rozpoczęto w te wakacje. Niedługo
budynek zostanie przeniesiony do nowej lokalizacji.
Witold Urbanowicz

Łódź
Magazyn 995
25.09. Około godziny 18 na skrzyŜowaniu ulic
Zgierskiej i Włókniarzy pierwszy wagon ze składu
3325+3326 linii zastępczej Z8 zarył w bok czeskiej
cięŜarówki, która akurat skręcała na zielonej strzałce. Na skutek starcia dwóch wielotonowych „strongmanów” jedna osoba doznała obraŜeń i została
przewieziona do szpitala, a oba pojazdy klasyfikują
się do powaŜniejszego remontu. W tramwaju rozbiciu uległ przód, po wypadku wykoleił się on takŜe
przednim wózkiem, ścinając sygnalizator świateł
ulicznych. Tył wykolejonego wozu zatrzymał się na
słupie trakcyjnym. Z pomocą przybył dźwig. CięŜarówka nabawiła się dość powaŜnych uszkodzeń
prawego boku i nie nadawała się do dalszej jazdy.
W trwającym około 1,5 godziny zatrzymaniu utknęło
około 10 składów.
Rozmaitości
T Przy okazji wypadku składu 805Na 3325+3326
(patrz: „Magazyn 995”) wyszło na jaw, Ŝe z tyłu i z
przodu wagonu nr 3325 widnieje numer prawidłowy,
za to z boku numer 3225! Widać, na zajezdni trzeciej lakiernikom coś się pomyliło.
T Po nie tak dawnej likwidacji skrętów na skrzyŜowaniu Kilińskiego/Piłsudskiego, w trzecim tygodniu września zlikwidowano skręty z ul. Piotrkowskiej w ul. Czerwoną, po której od mniej więcej
czterech lat tramwaje liniowo nie jeździły (jednak
przydawała się ona bardzo w czasie objazdów).
Smutne, acz prawdziwe. Ponadto po remoncie torowiska na skrzyŜowaniu ulic Zgierskiej i Dolnej
(obecnie trwa) nie będzie juŜ takŜe trzeciego toru
do skrętu w ul. Dolną.
Hubert Barański, Michał Chylak,
Krzysztof Lipnik

Olkusz
Linie
A 01.09. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olkuszu uruchomiło linię autobusowa
komunikacji miejskiej nr 33, kursującą na trasie Ol-

kusz Dworzec PKS – Dąbrowa Górnicza Centrum.
W porównaniu z trasą istniejącej do 01.08. linii 633
na ww. odcinku występuje jedna dosyć istotna róŜnica, skracająca czas przejazdu linią 33 – pomiędzy
Sławkowem a Redenem autobus jedzie cały czas
ul. Katowicką (Droga nr 94), omijając Strzemieszyce.
Andrzej Soczówka

Płock
Tabor
A Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku komunikacja miejska zakupi 6 nowych autobusów i na
pewno będą wśród nich pojazdy klasy midi. Jednocześnie w dniach 04–10.09. na liniach: 16, 23, 24
oraz 34 testowano zielonego Solarisa Urbino 10 –
egzemplarz fabryczny. W dniach 27–28.09. sprawdzono moŜliwości mini-busa Kapena Thesi City. Autobus miał nieczynną przednią tablicę, w wyniku
czego za szybą umieszczano zastępczą kartkę z
numerem, zupełnie niewidoczną po zmroku. Busik
nie posiadał takŜe tablicy bocznej, co było przyczyną obaw pasaŜerów przed wsiadaniem. Pojazd nie
posiadał kasowników, więc wszyscy którzy mieli
okazję nim jechać, musieli przypomnieć sobie czasy, gdy jeździł konduktor kasujący bilety – siedział
na pierwszym siedzeniu po prawej stronie, przybijając na bilecie datę pieczątką! Testy tak małego autobusu wzbudzały niemałe zdziwienie wśród podróŜnych i przechodniów. Do busika, którego moŜna było spotkać m.in. na linii 8, 12, 28, kierowca
wpuszczał tylko przednimi drzwiami.
Marcin Gierzyński

Poznań
Tabor
T Nocą z 2 na 03.10. do Poznania na dobrze
znanej poznańskim miłośnikom lawecie przyjechał
amsterdamski wagon 3G-622. Tradycyjnie pozbędzie się kabiny konduktora i bramek przy drzwiach
wejściowych. Mamy nadzieję, Ŝe – w przeciwieństwie do poprzedników typu 1G i 2G – nie pozbędzie się w trakcie eksploatacji poŜytecznego
ogrzewania sufitowego.
T Szara plaga. Wbrew pozorom nie chodzi o myszy... Nowe kasowniki firmy Elgeba „zasiedlają” od
pewnego czasu kolejne helmuty. Na niektórych pojawiły się znów napisy „W tym pojeździe dopuszcza
się kontrolę biletową przy włączonych kasownikach”, które rzekomo utraciły moc prawną. NaleŜy
oczekiwać niepotrzebnych sporów pasaŜerów z siłami kontroli biletowej.
T Kanciak numer jeden na świecie zakończy niedługo etap naprawy głównej w Fabryce Pojazdów
Szynowych. Po spodziewanym rychłym przybyciu
wagonu do ZNT na Gajową podamy dalsze szczegóły.
Linie
A Remont ul. Wojciechowskiego wkroczył w kolejną fazę – autobusy linii 85, 90, 93 i N35 jeŜdŜą
przez rondo Obornickie, obok kursującej tam objazdem związanym z remontem wiaduktu w ul. Juraszów linii 68 oraz jeŜdŜącej tam normalnie linii 78.
A T Jak najszybciej poruszać się po zakorkowanej aglomeracji poznańskiej? Oczywiście, Ŝe środkami komunikacji miejskiej! Chyba, Ŝe chce się podróŜować naprawdę szybko, a na dodatek jest się
w dobrej kondycji fizycznej. Wtedy moŜna wybrać
bieg na własnych nogach. Co prawda z nieco innych powodów do biegu znanego szerzej jako 4.
Poznań Maraton stanęło 2000 zawodników, a sam
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maraton wywołał niemałe zamieszanie w komunikacji miejskiej. I tak: do chwilowych wstrzymań kursowania tramwajów dochodziło w miejscach krzyŜowania się tras tychŜe z trasą biegu. JeŜeli chodzi
o autobusy – zmiany tras dotknęły 15 linii. Linie 63,
67 i 83 skrócone zostały do Dworca Garbary, a 70,
73 i 85 do ronda Śródka dojeŜdŜały od strony ulic
Św. Michała i Warszawskiej. Na objazdach pojawiły
się równieŜ linie 52, 53, 74, 84, 90 oraz A, a kursowanie linii 55, 57 i 66 zostało zawieszone. Uruchomiono trzy linie dodatkowe:
D1: Os. Przemysława – Folwarczna – Stalowa –
Kobylepole – Borówki – śywiczna – Swarzędz
(Szumana – Kirkora) – Warszawska – Mogileńska;
D2: Rataje Dworzec – Jana Pawła II – Majakowskiego – Chartowo – Krzywoustego – Rataje
Dworzec;
D3: Mogileńska – Warszawska – Smołdzinowska –
Starachowicka – Zieliniec.
Przewoźnicy ZKP Suchy Las, Transkomu Czerwonak i swarzędzkiego WiraŜBusu skierowali swoje
autobusy odpowiednio na Dworzec Garbary i rondo
Śródkę przez Warszawską. Bilety trasowane zachowały waŜność na trasach objazdowych, a po
przywróceniu normalnej organizacji ruchu wszystko
wróciło do normy.
T Na budowanym nowym moście św. Rocha pojawiły się (póki co – luzem) szyny tramwajowe,
przygotowywany jest teŜ pas pod torowisko. Według optymistycznych prognoz budowa RaSTa rozpocznie się juŜ za niecały rok !
Magazyn 995
23.09. Jadąca ul. Strzelecką na Górczyn 5/12
(zestaw 234+233) potrąciła rowerzystę przejeŜdŜającego przez tory tramwajowe na przejściu dla pieszych przed ul. Zieloną. MęŜczyzna został zabrany
przez pogotowie ratunkowe do szpitala. W godzinach 15:42–16:09 pozostałe tramwaje kierowano
objazdami.
24.09. O godzinie 6:04 jadąca na Starołękę 13/12
(skład 304+305) zderzyła się z Fiatem 126p, który
skręcał w prawo z ul. Romana Maya w Starołęcką.
Tramwaj oberwał w stopniu praktycznie niezauwaŜalnym, natomiast we fiaciku pogięła się cała prawa
strona, a nadto wgniótł dach, zbiły się szyby czołowa i prawa oraz uszkodziło zawieszenie przedniego
lewego koła. Po 14 minutach tramwaj zjechał do zajezdni.
24.09. W trakcie technicznego przejazdu historycznego składu N+ND 602+456 z zajezdni Gajowa
do zajezdni Głogowska o godzinie 12:33 doszło do
kolizji. Zawracająca na skrzyŜowaniu ulic Głogowska/Stablewskiego taksówka marki Peugeot wpakowała się wprost pod prowadzonego przez Zwierzaka motyla. Wszystkich miłośników uspokajamy:
tramwaj nie doznał nawet najmniejszej rysy na lakierze, natomiast taksówka miała uszkodzony lewy
tylny błotnik i lewe tylne koło. Wstrzymania ruchu
nie było, a oba pojazdy celem załatwienia formalności pojechały do zajezdni Głogowska.
24.09. Wieczorem na pętli tramwajowej Sobieskiego motorniczy 16/1 zatrzymał nieletniego pasaŜera gryzmolącego po płycie ochronnej za trzecimi
drzwiami w drugim wagonie 14/5 (skład 238+237).
Na miejsce wezwał policję. W obecności stróŜów
prawa 16-latek musiał usunąć wszystkie swoje bazgroły. W związku z tym tramwaj nie wykonał jednego kursu (częściowo został pokryty przez rezerwę). Motorowemu serdecznie gratulujemy obywatelskiej postawy!
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29.09. O godzinie 17:59 15/2 (zestaw 132+133
kierujący się na os. Jana III Sobieskiego) na estakadzie PST, a dokładniej na wysokości ul. Grudzieniec, potrąciła pieszą. Dziewiętnastolatka, która
wtargnęła przed tramwaj, dostała się pod pierwszy
wagon przed pierwszym wózkiem. Wyciągnięto ją
po podniesieniu tramwaju na podnośnikach hydraulicznych. Pogotowie ratunkowe natychmiast przewiozło ją do szpitala. Uruchomiono komunikację
zastępczą – 5 zatramwajów. Bimby w stronę Sobieskiego nie kursowały przez 37 minut, a w drugą
stronę przez 20.
30.09. O godzinie 22:20 Ford Fiesta skręcając z
ul. Dominikańskiej w prawo w Garbary wpakował
się wprost pod jadące tą ulicą dwa pojazdy – Solarisa U18-1381 (90/7) i Citroena C-3. Na skutek zderzenia w solarce pękł przedni zderzak i zadrapał się
lakier, natomiast w citroenie urwało się przednie
zawieszenie i uszkodził prawy przedni błotnik. Z
konkretnie rozbitego forda wyciekł olej, który musiała zneutralizować straŜ poŜarna.
02.10. WjeŜdŜające rano na Wiadukt Górczyński
polonez i mercedes zderzyły się uszkadzając przy
okazji barierkę ochronną. Ta z kolei spadła na tory
tramwajowe. W ciągu 20 minut usunął ją MPKowski Star.
03.10. Kierująca Daewoo Matiz o 17:37 wyjeŜdŜając z ul. Goplańskiej, w trakcie skrętu w lewo w ul.
Warszawską (w drogę osiedlową przy torach), uderzyła w zaparkowanego przy torowisku trabanta, a
następnie – ścinając 4 płotki przy torach – wjechała
na wydzielone torowisko tramwajowe. Dodajmy, Ŝe
tą kierującą była... 14-latka. Wstrzymanie w kierunku ul. Mogileńskiej trwało 23 minuty. ZSR usunęła
samochód z torów, a torowcy zabezpieczyli uszkodzone płotki. W „mydelniczce” pogiął się tylko
przedni lewy błotnik, zaś w Daewoo uszkodził przód
i prawy błotnik.
06.10. O godzinie 6:39 na Gajowej przetaczano
holendra nr 871. W chwili wjazdu do zajezdni wykoleił się trzeci wózek. Podczas prób wjechania tramwajem w tory nastąpiło przytarcie do prawego boku
zaparkowanego przy torach „kaszla” 126p. Oba pojazdy zyskały nieco rys. Na miejsce wezwano więc
Kruppa, który uratował wykolejeńca. Ze względu na
konieczność wyłączenia napięcia w sieci, w godzinach 7:06–7:20 tramwaje linii 2 kursowały objazdem przez ul. Dąbrowskiego.
06.10. Pewien nietrzeźwy pasaŜer wieczorem zalał piwem siedzenie w tylnej części pszczółki nr
1254 (84/2), która właśnie dojeŜdŜała do ronda Rataje. Człowiek ten po chwili dalszą podróŜ kontynuował policyjnym radiowozem do Izby Wytrzeźwień.
Autobus zjechał do zajezdni, a w jego miejsce wyjechała rezerwa.
Rozmaitości
" Podczas tegorocznej edycji targów PolagraFarm na terenie MTP pojawił się parowóz Borsig z
Maltanki. Był on częścią wystawy przygotowanej
przez Muzeum Rolnictwa w Szreniawie. Parowóz
stał na torach jako eksponat wraz w wagonem towarowym wypełnionym brzozowym drewnem przed
pawilonem numer 10. Jak zwykle po terenie targów
jeździły dwa Neoplany N4009 – o numerach 1253 i
1256. Miały zaprogramowane na wyświetlaczach
m.in. logo MTP.
" Tramwaje na wyremontowany odcinek ul. Roosevelta wróciły 15.09. Niestety, rozkład linii tam
kursujących, zamieszczony w telegazecie poznańskiej telewizji, nie powrócił do stanu pierwotnego do
momentu zamknięcia tego numeru „Przystanku”.
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Jeszcze trzy tygodnie po powrocie na zwykłą trasę,
ze strony 809 moŜna było dowiedzieć się, Ŝe np.
dziewiątką dojedziemy na os. Sobieskiego...
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
autobusy
1272 barwy MPK Magnefar tył
B6
tramwaje
220+219 barwy MPK barwy MPK odnowione
234+233 Nokia
biały
podkład
290+291 Auchan
barwy MPK Adam Białas, Piotr Buczkowski, Tomasz
GieŜyński, Bartosz Kaj, Adam Konieczka,
Łukasz Nowicki

Rzym
Magazyn 995
28.09. Około godziny 3:30 nad ranem doszło do
powaŜnej awarii energetycznej we Włoszech. Najbardziej ucierpiał Rzym, bowiem w godzinach wieczornych odbywała się tzw. „biała noc”, podczas
której otwarte były muzea i sklepy. Jak nietrudno
się domyśleć, zatrzymaniu uległy składy metra w
Rzymie i Mediolanie. Setki osób ewakuowano dopiero po paru godzinach. Zawieszony został równieŜ ruch autobusowy.
Witold Urbanowicz

Skierniewice
Rozmaitości
" Dewastacja przystanków to nie tylko problem
skierniewicki (o wymianie wiat pisaliśmy w poprzednim numerze „Przystanku”). Tak czy owak,
wymiana szyb i tabliczek rozkładowych kosztuje
MZK rocznie nawet 10 tysięcy złotych. Na wielu
przystankach widać potłuczone lub brakujące szyby, a MZK nawet juŜ ich nie wymienia. Na bardziej
peryferyjnych przystankach wstawiane są blachy, a
i te znajdujemy często powyginane. Dodatkowo
MZK maluje przystanki we własnym zakresie. Wiaty
nabierają barw miejskich – Ŝółtych i niebieskich, zaś
wszystkie słupki przystankowe – niebieskich.
Witold Urbanowicz

Swarzędz
Tabor
A 06.10. na linii S1 objawił się nowy nabytek, Solaris Urbino 18, dostarczony 30.09. Otrzymał barwy
zakładowe i numer 023’’ po IK160P. Jest to pierwszy autobus w Swarzędzu, w którym zamontowano
przyciski do otwierania drzwi przez pasaŜera; do tej
pory kierowca nie uŜywa tej funkcji. Minusem pojazdu są bardzo czułe fotokomórki przy drzwiach
wyjściowych. Na większości przystanków mija dłuŜsza chwila, nim kierowcy uda się zamknąć wszystkie drzwi. Ponadto skasowano jednego Jelcza
PR110 o numerze 005.
Karol Cieśla, Bartosz Kaj

Szczecin
Tabor
A SPPK wysłało w ostatnią podróŜ Jelcza M11669. Jest to juŜ trzeci skasowany autobus w malowaniu Ŝółto-zielonym (po 645 i 638).
A Kolejny autobus w SPPK zyskał mieszane malowanie. Środkowe drzwi biało-czerwonego Jelcza
M11-620 są w kolorze zielonym! Pochodzą zaś od
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jednego z kasowanych jelczątek.
T O plastikowe siedzenia wzbogacił się GT6-918.
Linie
A 29.09. na ul. Malczewskiego powróciły autobusy linii 68, 101 i 107. Na trasie dotychczasowego
objazdu przez ulice Matejki i Piłsudskiego, przynajmniej tymczasowo, pozostały linie 59, A, F, 702 i
707. Niektórzy kierowcy decydowali się jednak jechać starą trasą przez ul. Malczewskiego. Wykonawca przebudowy tej ulicy najwyraźniej zapomniał
o istniejącym wcześniej przystanku Malczewskiego
w kierunku alei Wyzwolenia, na którym zatrzymywały się linie 59 i 707.
A W nocy z 1 na 02.10. wszedł w Ŝycie nowy
układ linii nocnych. W miejsce zlikwidowanych 17
linii o numerach 501–517 utworzono 13 nowych,
ponumerowanych w zakresie 521–529 i 531–534.
Nowy układ w znacznej mierze bazuje na dotychczas istniejącym.
A Krótko przed północą 01.10. dwa autobusy nowej linii 529 zainaugurowały komunikację miejską
na otwartej rok temu ul. Taczaka. Szkoda tylko, Ŝe
nie moŜemy się doczekać tam linii dziennej.
Magazyn 995
20.09. Około godziny 14 w autobusie linii 56 znaleziono pozostawiony na siedzeniu... pocisk moździerzowy! „Kukułcze jajo” podrzucił prawdopodobnie jeden z grzybiarzy. Pojazd natychmiast znalazł
się pod czułą opieką komendy policji.
Rozmaitości
A 27.09. odbyły się obchody 75-lecia komunikacji
autobusowej w Szczecinie oraz 25-lecia zajezdni
autobusowej Dąbie. W godzinach 11–13 do zwiedzania udostępniona była zajezdnia, później natomiast przez miasto przejechała parada autobusów:
Jelcz 043-601, Jelcz M11-569, Ikarus 280-1183,
Volvo B10MA-2871, MAN NL223-2205, MAN
NL313-3023 i MAN NG313-755. Trasa parady prowadziła przez osiedla Słoneczne i Bukowe, Zdroje,
Basen Górniczy, Trasę Zamkową, aleję Wyzwolenia, ul. P. Skargi, aleje Wojska Polskiego i Piastów,
ul. Narutowicza do ul. Sambora.
Z pamiętnika lakiernika
numer poprzed. obecna
uwagi
pojazdu reklama reklama
autobusy
1005 barwy zakł. UPC
1006 barwy zakł. UPC
tramwaje
678 barwy zakł. Classen
718+717 Nokia
Nokia
Jacek Kalicki, Magdalena Murawska, Olaf
Skrzymowski, Piotr Witwicki

Toruń
Tabor
A Sprostowanie informacji z numeru 40. „Przystanku”. Oczywiście, piętrowe MAN-y firmy Migro to
modele SD200 i SD202, a nie NL. Informacja ta
wymaga takŜe uzupełnienia: obecnie na trasy wyjeŜdŜa juŜ tylko jeden MAN SD200 w kolorze pomarańczowym. Otrzymał on jednak tablice rejestracyjne z powiatu grodzkiego Opole. Natomiast Ŝółtego
MAN-a SD200 widziano w połowie września w okolicach Opola, jednak wciąŜ na toruński tablicach.
Ślad zaginął po białym SD200 i beŜowym SD202
juŜ dawno nie widzianych na ulicach Torunia. NaleŜy raczej wątpić, Ŝe kiedyś powrócą.
A MZK ogłosiło wyniki przetargu na dostawę autobusów. Zgodnie z przewidywaniami, w tym roku

tabor toruńskiego przewoźnika powiększy się o jednego Jelcza M081MB i 4 Jelcze 120MB.
Linie
A Od 01.09. na liniach autobusowych 15, 19, 22,
25, 26, 27, 30, 31, 35, 37, 38, 40 i L przywrócono
rozkład jazdy w dni nauki szkolnej. Jednocześnie
zlikwidowano linię nocną 03 (powód: zbyt niska frekwencja). Obecnie w nocy po Toruniu śmigają 2 autobusy: po jednym na liniach 01 i 02 (w piątek i sobotę na 02 są 2 wozy), a MZK kaŜą sobie płacić za
kurs trzykrotną opłatę w porównaniu ze stawką
dzienną. Tak więc przy zakupie biletu u kierowcy
(bardzo częste w „nocnych”) koszt przejazdu np. z
pl. Teatralnego na Rubinkowo I wynosi bez ulg 6,60
zł od osoby. Dla porównania przejazd taksówką na
tej trasie kosztuje 11 zł. NaleŜy równieŜ dodać, Ŝe
autobusy nocne kursują z częstotliwością co 75 minut. I to wszystko w 200-tysięcznym mieście! MZK
oddaje bez walki kawałek „komunikacyjnego tortu”
korporacjom taksówkowym.
Rozmaitości
A Nowy przystanek autobusowy dla linii 0, 17, 26,
40. Ustawiono go na ul. świrki i Wigury, około 100m
za skrzyŜowaniem z ul. Grudziądzką. Nie posiada
on zatok i autobusy zatrzymują się na jezdni. Po
około miesiącu funkcjonowania przystanek w kierunku Bielan przeniesiono o 30m w stronę ul. Grudziądzkiej na prośbę mieszkańców bloku nr 81, którym autobusy zatrzymywały się tuŜ pod oknami. Na
razie pasaŜerowie mogą liczyć tylko na zwykłe ławki, gdyŜ na przystankach nie postawiono wiat.
Jarosław Polaszewski

Tychy
Linie
A W celu poprawienia dostępności komunikacji
zbiorowej władze miasta Łaziska Górne podjęły decyzje o uruchomieniu od dnia 15.09. nowej linii mikrobusowej w relacji Łaziska Górne Kopanina – Łaziska Górne os. Leśne. Trasa nowej linii o oznaczeniu N przebiega ulicami: Wyzwolenia, Lasoki,
Sikorskiego, Zwycięstwa, Kopalnianą, Mikołowską,
Wodociągową, Szkolną, Górniczą, Dworcową (z
wjazdem kieszeniowym na rondo w Łaziskach),
Obwodnicą, Leśną, Brzozową i Jesionową. Linia
będzie funkcjonowała próbnie do 31.12. i jeśli się
okaŜe, Ŝe spełnia oczekiwania pasaŜerów, zostanie
wprowadzona na stałe do rozkładu jazdy.
A Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach od dnia
01.10. wprowadził zmiany rozkładu jazdy obejmujące wiele linii autobusowych i trolejbusowych. NajwaŜniejsze z nich to:
1. w związku z zakończeniem modernizacji węzła
przy ul. Sikorskiego w rejonie osiedla Z została
zmieniona trasa przejazdu linii autobusowej
137. Od przystanku Paprocany Pętla do przystanku Paprocany Osiedle Z1 (w kierunku Paprocan) autobusy tej linii jadą obecnie ulicami:
Targiela, Beskidzką i Sikorskiego;
2. celem ułatwienia dojazdu do pracy w rejon ul.
Serdecznej zostały zsynchronizowane kursy
autobusów linii 36 i 128;
3. aby umoŜliwić powrót dzieci ze szkoły w Mikołowie do dzielnicy Śmiłowice został zmieniony
rozkład jazdy linii J;
4. autobusy linii 51 i 161 zatrzymują się teraz na
przystanku Tychy Hurtownie. Przystanek Tychy
Fabryka Serów (w kierunku ul. Beskidzkiej) został zlikwidowany;
5. w rejonie osiedla Z1 dla linii 4 i 75 uruchomiono
nowy przystanek Tychy Paprocany Wiadukt;

6. wobec braku miejsca postojowego w centrum
dzielnicy Mysłowice Wesoła, przystankiem początkowym i końcowym dla linii 63 jest teraz
przystanek Wesoła Kopalnia II;
7. ograniczono ilość kursów na liniach: E, 31, 262
i 686 (przeciętnie po 2–3 kursy w międzyszczycie w dni robocze).
A Od dnia 01.10. linię autobusową nr 45 obsługuje Meteor s.j. Jaworzno, a linię 536 – PKSiS Oświęcim.
A Mniej więcej od około 01.10. na odcinku Łaziska Górne Kopanina – Zawiść SkrzyŜowanie zmieniła się trochę trasa linii 29 i 294 (oraz 1 kursu linii
655 relacji Kopanina – Ornontowice). Po remoncie
drogi krajowej nr 81 została bowiem zlikwidowana
moŜliwość skrętu w lewo z ulicy Cieszyńskiej w DK81 na południowym wyjeździe z Kopaniny (juŜ na
terenie Zawiści). Autobusy ww. linii, jadąc teraz z
Kopaniny do Zawiści, po obsłudze przystanku Huta
II (ul. Wyzwolenia) skręcają w prawo (zamiast w lewo) w ul. Cieszyńską, mijają bez obsługi przystanek
Huta I i na skrzyŜowaniu Cieszyńskiej z DK-81
skręcają w lewo na DK-81. Tą drogą docierają do
Zawiści. Trasa przejazdu w drugą stronę nie uległa
zmianie. Czas przejazdu wydłuŜa się przeciętnie o
2 minuty (czasami więcej, gdy są zamknięte przejazdy kolejowe na Cieszyńskiej), aczkolwiek na razie nie jest to ujęte w rozkładzie jazdy.
Marcin Chrost

Warszawa
Tabor
A Ciekawej obserwacji w godzinach wczesnoporannych (to jest około 5:20) dokonał jeden z naszych korespondentów jadąc do pracy 23.09. aleją
Zieleniecką. PodróŜował ostrobramską solówką
260.04. nr 1224, obsługującą linię 416 (brygada 4).
Ulica była zalana dość powaŜnie po nocnych opadach deszczu. Nagle spod prawego przedniego
nadkola na pasaŜera siedzącego na najbliŜszym fotelu chlusnęła woda, zalewając zarówno siedzenie,
jak i całe spodnie rzeczonego pana! Po chwili
chlapnęło jeszcze parę razy i woda rozlała się po
całej podłodze autobusu.
A 23.09. na 04/406 zagościł Ikarus 260.73A nr
6338 rodem ze Stalowej. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, Ŝe zarówno z tyłu, jak
i z przodu posiada on wyświetlacze firmy R&G zamontowane testowo. A pojawiły się one jeszcze
przed Dniami Transportu Publicznego, na których
miały premierę.
A Tym razem zajezdnia T-13 Stalowa wysłała na
tamten świat dwie dość juŜ mocno zdezelowane solówki. śegnamy autobusy o numerach 1114 oraz
1673.
A Stało się! Od dnia 04.10. rozpoczęto przenumerowywanie eks-inflanckich autobusów. Na początek spotkało to pojazdy z zakładu T-6 Redutowa, które są juŜ przenumerowane (pełen wykaz
przenumerowań publikujemy w tabelce poniŜej).
Prawdopodobnie od teraz co weekend przenumerowywane będą pojazdy z kolejnych zajezdni. Stosowne zestawienia opublikujemy w kolejnych numerach „Przystanku”.
obecny nr
taborowy
6
7
45
56

nowy nr
typ autobusu
taborowy
1402 Ikarus 260.04
1403 Ikarus 260.04
1405 Ikarus 260.04
1406 Ikarus 260.04
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124
2761
2794
2822
2823
3501
3513
5453
5454
5550
5551
5552
5553
5554
5555
5556
7751
7752
7852
7853
7854
7855

1408 Ikarus 260.04
2360 Ikarus 280.26
2361 Ikarus 280.26
2362 Ikarus 280.26
2364 Ikarus 280.26
3616 MAN NG313
3617 MAN NG313
5460 Ikarus 280.37B
5461 Ikarus 280.37B
5660 Ikarus 280.70E
5661 Ikarus 280.70E
5662 Ikarus 280.70E
5663 Ikarus 280.70E
5664 Ikarus 280.70E
5665 Ikarus 280.70E
5666 Ikarus 280.70E
7764 Jelcz M181M
7765 Jelcz M181M
7869 Jelcz M181M
7963 Jelcz M181M
7964 Jelcz M181M
7965 Jelcz M181M

T Dnia 30.09. na drugą brygadę linii 23 w zmianie B zawitał Ŝoliborski skład 13N 730+729. Za to
dzień później, juŜ w zmianie A na brygadzie 4, pojawiły się wagony 480+695.
T Jeśli juŜ mowa o „zakazanych” dla trzynastek
liniach, to z niekłamaną radością informujemy, Ŝe z
dniem 01.10. Tramwaje Warszawskie zniosły oficjalnie zakaz puszczania wagonów typu 13N na linię 10. Chodziło o to, Ŝe hałasowały one jakiemuś
panu na ul. Skierniewickiej. Jednak w tym miejscu
naleŜy się kilka słów wyjaśnienia. Po pierwsze, wedle prawa nigdy takiego zakazu nie było! Była tylko
prośba o niepuszczanie – w ramach moŜliwości zakładu R-3 Mokotów – wagonów 13N na tę linię. Po
drugie, ulicę Skierniewicką juŜ dawno wyremontowano i hałas został znacznie zmniejszony. Po trzecie, nikomu jakoś nie przeszkadzało, Ŝe po ulicy
Skierniewickiej jeździły – rzadko bo rzadko – wagony 13N na liniach 8 czy 41 oraz duŜe ilości tego typu taboru dojeŜdŜające do warsztatów T-3 (wjazd
do nich znajduje się właśnie na ul. Skierniewickiej).
Pseudo-zakaz nie uchronił takŜe linii 10 od parówek. W ostatnim czasie pojawiały się one tam dwukrotnie. Po raz pierwszy od kilku lat zagościł tam w
dniu 26.06.2002 r. skład 13N 541+401. Za to w dniu
15.01.2003 r. popołudniowy 012 dodatek obsługiwał
skład 13N 483+386. W kaŜdym bądź razie gratulujemy TW podjęcia rozsądnej decyzji, choć ponoć
nieformalny zakaz zniesiono juŜ i tak dawno temu...
T W zajezdni R-1 Wola oczekuje na remont skład
105N2k 2018+2019, który w dniu 23.09. spektakularnie rozwalił samochód w bliŜej nieokreślonym
miejscu. Wagon nr 2018 ma dość powaŜnie rozbity
przód i prawy bok.
T Wolski skład 105N2k 2048+2049 dostał dnia
16.09. nowe gniazda Aviotech.
T Kilka ciekawostek pantografowych z R-2. Wagon 116Na/1-3017 dostał we wrześniu pantograf
OTK-2 zamiast Stemmanna Fb-700, którego połamał w dniu 24.09. Pantograf ten pochodzi z wagonu
105Nz-2029. Ponadto zwykłe pantografy OTK-1 „na
linkę”, zamiast połówkowych OTK-2, dostały w
ostatnim czasie wagony: wolski 105Na-1047 (jego
odbierak zuŜył się), praski 105Na-1309 (uszkodzony dnia 23.09.) oraz takŜe praski 105Nf-1412 (przełoŜony do wspomnianego juŜ 105Nz-2029).
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Linie
A Roboty torowe spowodowały, Ŝe od 19.09. od
godziny 22:30 do 22.09. do godziny 6:00 zamknięty
był dla ruchu kołowego fragment ul. Targowej (na
odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Ratuszowej). W
tej sytuacji autobusy linii 101, 103, 178, 192, 302,
607, 609 i 613 zostały skierowane od skrzyŜowania
Targowa/11 Listopada ulicami: 11 Listopada – InŜynierską – Dąbrowszczaków i dalej własnymi trasami. Trasy ww. linii w kierunku przeciwnym pozostały bez zmian.
A Z tego samego powodu – a więc robót torowych – takŜe w okresie od 19.09. od godziny 22:30
do 22.09. do godziny 6:00 nieprzejezdna była ul.
Bonifraterska (od ul. Międzyparkowej do ul. Słomińskiego). W związku z tym autobusy ośmiu linii kursowały zmienionymi trasami. I tak:
- linie: 116, 122, 195 i 303 – w kierunku centrum –
od skrzyŜowania Słomińskiego/Bonifraterska ulicami: Słomińskiego – Międzyparkową – Bonifraterską i dalej stałymi trasami;
- linie: 127, 518 i 607 – w stronę Pragi – od skrzyŜowania Bonifraterska/Międzyparkowa ulicami:
Międzyparkową – Słomińskiego i dalej bez zmian;
- linia 175 od skrzyŜowania Bonifraterska/Międzyparkowa ulicami: Międzyparkową – Słomińskiego
– Szymanowską – Zakroczymską – Konwiktorską
do pętli Konwiktorska (przystanek Konwiktorska
02 – razem z linią 503), skąd powrót Konwiktorską – Bonifraterską i dalej własną trasą w kierunku lotniska Okęcie.
A TakŜe prowadzone prace torowe były powodem ograniczenia ruchu samochodowego w rejonie
skrzyŜowania 11 Listopada/InŜynierska/Stalowa w
dniach od 26.09. od godziny 23:00 do 29.09. do
godziny 6:00. W tym czasie kilkanaście linii autobusowych jeździło poniŜszymi trasami zastępczymi:
- linie: 101, 103, 178, 192, 302, 607, 609 i 613 – w
stronę Dworca Wileńskiego – od skrzyŜowania
Dąbrowszczaków/Ratuszowa ulicami: Ratuszową
– Jagiellońską – św. Cyryla i Metodego – Targową i dalej stałymi trasami;
- linie 169 i 362 – w stronę Dworca Wileńskiego –
od skrzyŜowania Ratuszowa/Dąbrowszczaków
ulicami: Ratuszową – Jagiellońską – św. Cyryla i
Metodego – Targową i dalej własnymi trasami;
- linie 169 i 362 – odpowiednio w kierunku Bródna i
Targówka – od skrzyŜowania Targowa/Wileńska
ulicami: Wileńską – InŜynierską – 11 Listopada i
dalej bez zmian;
- linia 602 – w stronę pętli Bródno-Podgrodzie – od
skrzyŜowania Targowa/Wileńska ulicami: Wileńską – InŜynierską – Stalową i dalej stałą trasą,
zaś w kierunku Dw. Centralnego – od skrzyŜowania Stalowa/Konopacka ulicami: Konopacką – Wileńską – Targową i dalej bez zmian.
A Z uwagi na modernizację ul. Sowińskiego w
Legionowie, od dnia 27.09. do odwołania (planowany czas trwania prac to około 2 miesiące) autobusy
linii 723 kursują w obu kierunkach od skrzyŜowania
Sowińskiego/Piłsudskiego ulicami: Piłsudskiego –
Sobieskiego – Krasińskiego – Sowińskiego do pętli
Mickiewicza.
A Ze względu na modernizację przejazdu kolejowego w ciągu ulic Parkowa – Kardynała Wyszyńskiego w Legionowie od 29.09. do odwołania
(przewidywany termin trwania prac – około 3 tygodnie) trasa linii 801 została skrócona od strony
Warszawy do zawrotki przy ul. Gdańskiej w rejonie
ronda marszałka Piłsudskiego (jako końcowe obowiązują przystanki w zespole PKP LegionowoPrzystanek). Na nieobsługiwanym odcinku trasy
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801 (to jest Aleje RóŜ/Kolejowa – aleja Legionów –
Cynkowa – Suwalna – os. Młodych) autobusy MZA
zastąpił autobus prywatnej firmy Z-BUS, oznaczony
»801 – LINIA ZASTĘPCZA«, kursujący takŜe jedynie w dni powszednie w godzinach szczytu.
A Z początkiem października zostały przywrócone przedwakacyjne rozkłady jazdy kolejnym liniom
autobusowym (to jest 125, 141, 151, 167, 172, 184,
408, 436, 512, 518, 525, E-1, E-3 i E-5). Zmiany te
zaowocowały zwiększeniem ich częstotliwości kursowania w dni powszednie, głównie w godzinach
szczytu komunikacyjnego.
A Zwiększenie od października w dni powszednie
liczby brygad autobusowych w ruchu było powodem
pojawienia się na wybranych liniach, będących dotąd „we władaniu” taboru wielkopojemnego (m.in.:
105, 122, 172, 174, 503, czy 507), planowych, pojedynczych brygad obsługiwanym taborem typu
standard.
A Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, z
dniem 01.10 ajencyjni przewoźnicy, ITS A. Michalczewski z Radomia i Mobilis z Mościsk, osiągnęli
zaplanowaną w specyfikacji przetargowej pełną
zdolność przewozową (po 50 brygad w dni powszednie w godzinach szczytu porannego i popołudniowego). Szerzej funkcjonowanie nowych przewoźników, wraz z ostatnio wprowadzonymi zmianami, omówimy w jednym kolejnych numerów
„Przystanku”.
A Z powodu obchodów Światowego Dnia Serca
przez cały dzień 28.09. nieprzejezdna była ul. Nowy
Świat (między ulicami Chmielną a Świętokrzyską),
a linie 100, 111, 116, 122, 175, 180, 195, 503 i 518
jeździły zmienionymi trasami:
- linia 100 – tylko w kierunku pl. Zamkowego – od
ronda de Gaulle’a: Alejami Jerozolimskimi – rondem Dmowskiego – Marszałkowską – Świętokrzyską – Nowym Światem – Krakowskim Przedmieściem dalej bez zmian;
- linia 111 – w obu kierunkach – od ronda de Gaulle’a: Alejami Jerozolimskimi – rondem Dmowskiego – Marszałkowską – Świętokrzyską – Nowym Światem – Krakowskim Przedmieściem i dalej własną trasą;
- linie: 116, 122, 180, 195, 503 i 518 – w obu kierunkach – od ronda de Gaulle’a: Alejami Jerozolimskimi – (powrót: Alejami Jerozolimskimi –
Bracką – pl. Trzech KrzyŜy) – rondem Dmowskiego – Marszałkowską – Świętokrzyską – Nowym Światem – Krakowskim Przedmieściem i dalej stałymi trasami;
- linia 175 – w obu kierunkach – od ronda Dmowskiego ulicami: Marszałkowską – Świętokrzyską –
Nowym Światem – Krakowskim Przedmieściem i
dalej bez zmian.
A Na prośbę mieszkańców i gminy Wiązowna od
01.10. uruchomiono na trasie Warszawa: Wiatraczna – Grochowska – (powrót: Grochowska – rondo
Wiatraczna – Grochowska – Wiatraczna) – Płowiecka – Bronisława Czecha – Trakt Brzeski – Szosa Lubelska – Majdan: Lubelska – Góraszka: Lubelska – Wiązowna: Lubelska – kraniec Wiązowna
– (powrót: Lubelska – Ogrodowa – Lubelska) linię
podmiejską 720. Nową linię obsługują odpowiednio:
po jednej brygadzie całodziennej i szczytowej w
dzień powszedni oraz jedna całodzienna w dzień
świąteczny z zajezdni MZA Ostrobramska. Przekłada się to na częstotliwość następująco: w dzień
powszedni – co 38–75 minut w godzinach szczytu;
co 100–130 minut poza szczytem oraz co 95–120
minut w soboty, niedziele i święta.
A Z dniem 01.10. została zmieniona trasa linii
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przyspieszonej 513. Jej aktualny przebieg (podkreśleniem zaznaczono nowe fragmenty trasy) wygląda następująco: Dw. Wschodni (Lubelska) – Lubelska – Zamoyskiego – Sokola – most Świętokrzyski
– Zajęcza – Dobra – (powrót: Dobra – Tamka –
most Świętokrzyski) – Solec – Ludna – KsiąŜęca –
pl. Trzech KrzyŜy – Aleje Ujazdowskie – pl. Na
RozdroŜu – Aleje Ujazdowskie – Belwederska –
Sobieskiego – aleja Sikorskiego – Dolina SłuŜewiecka – Nowoursynowska – Ciszewskiego – Rosoła – Indiry Gandhi – Cynamonowa – Płaskowickiej –
Rosoła – Belgradzka – Stryjeńskich – Przy BaŜantarni – Rosoła – Wąwozowa – aleja KEN – Wilczy
Dół – parking przy STP – Kabaty-STP.
T Z powodu wymiany torowiska przez dwa kolejne weekendy września od 19.09. (w kierunku ul.
Targowej od godziny 23:05, zaś w stronę Bródna
od godziny 23:10) do 22.09. (w zaleŜności od kierunku odpowiednio do godziny 4:40 i 5:15) oraz od
26.09 (odpowiednio od godziny 23:05 i 23:10) do
29.09 (do godziny 4:40 i 5:00) wstrzymano ruch
tramwajowy na ul. 11 Listopada (na odcinku od ul.
InŜynierskiej do ul. św. Wincentego) oraz w ciągu
ulic Stalowa – Środkowa – Czynszowa (od ul. 11
Listopada do pętli Czynszowa). W tym czasie
tramwaje linii 3, 23, 25 i 32 jeździły zmienionymi
trasami. Podobnie jak to było wcześniej, takŜe w
tych dniach linia 32 miała w kaŜdym kierunku odmienną trasę objazdową. Wynikało to z braku moŜliwości skrętu w lewo na rondzie Starzyńskiego – od
strony Bródna w kierunku ul. Jagiellońskiej. Z tego
samego powodu dwie pozostałe linie (3 i 25) w ogóle nie dojeŜdŜały na Bródno. Oto jak kursowały ww.
linie:
- linie 3 i 25 – zamiast w kierunku Bródna – od
skrzyŜowania Targowa/11 Listopada w obu kierunkach ulicami: Targową – Ratuszową – Jagiellońską do pętli śerań FSO;
- linia 23 od skrzyŜowania aleja „Solidarności”/Targowa ulicami: Targową – Kijowską do pętli awaryjnej Dw. Wschodni;
- linia 32 – w stronę pętli Annopol – od skrzyŜowania Targowa/11 Listopada ulicami: Targową – Ratuszową – Jagiellońską – rondem Starzyńskiego
– Starzyńskiego – OdrowąŜa i dalej bez zmian, a
w kierunku pl. Narutowicza od ul. OdrowąŜa ulicami: Starzyńskiego – rondem Starzyńskiego –
Starzyńskiego – mostem Gdańskim – Słomińskiego – rondem Zgrupowania AK „Radosław” –
Okopową – Towarową i dalej własną trasą.
Jednocześnie w dniach 20–21.09. i 27–28.09. zawieszona została linia 21 (śerań FSO – Wiatraczna). Tramwaje ww. linii (z wyjątkiem 23) kursowały
według specjalnych rozkładów jazdy, co znalazło
przełoŜenie w zmianie liczby obsługujących brygad,
to jest do obsługi linii 3 i 25 skierowano odpowiednio sześć i dziewięć brygad (po jednej mniej niŜ
zwykle). Jednak nic w przyrodzie nie ginie. Dwie
wolne brygady z trójki i dwudziestkipiątki oraz kolejne dwie z zawieszonej linii 21 zasiliły linię 32, która kursowała z dwukrotnie większą częstotliwością
niŜ zazwyczaj (co 15 minut).
T Z uwagi na prowadzone prace torowe przy
wymianie rozjazdu w rejonie skrzyŜowania Międzyparkowa/Bonifraterska od północy 20.09. do 22.09.
do godziny 4:00 nie jeździły tramwaje po ul. Międzyparkowej. W tym czasie linie 2, 6 i 18 skierowano w obu kierunkach na trasy zastępcze:
- linię 2 od skrzyŜowania Słomińskiego/Międzyparkowa ulicami: Słomińskiego – rondem Zgrupowania AK „Radosław” – aleją Jana Pawła II – rondem ONZ – aleją Jana Pawła II – Chałubińskiego

– aleją Niepodległości – Nowowiejską i dalej bez
zmian;
- linię 6 od skrzyŜowania Słomińskiego/Międzyparkowa ulicami: Słomińskiego – rondem Zgrupowania AK „Radosław” – aleją Jana Pawła II – pl.
Grunwaldzkim – Popiełuszki – Słowackiego i dalej własną trasą;
- linię 18 od ronda Starzyńskiego ulicami: Jagiellońską – Ratuszową – Targową – aleją „Solidarności” – mostem Śląsko-Dąbrowskim – aleją „Solidarności” – pl. Bankowym – Marszałkowską i dalej stałą trasą.
Linie tramwajowe 6 i 18 jeździły według specjalnych
rozkładów jazdy.
Magazyn 995
23.09. Na przystanku przed ambasadą kanadyjską przy ul. Pięknej około godziny 8 doszło do bliskiego spotkania trzeciego stopnia dwóch solarisów. Mobilisowe Urbinetto nr A-344 wjechało w tyłek większemu bratu z Connexu, kursującemu na linii 159 (wóz A-025). Na szczęście uszkodzenia obu
pojazdów nie okazały się powaŜne – w A-025 pogięła się blacha pod tylnym oknem oraz zbiły tylne
światła, natomiast w U10 stłukła się przednia szyba.
23.09. Około godziny 13 doszło do awarii składu
metra na stacji A-15 Ratusz. W wyniku tego zdarzenia zawieszono ruch pociągów na torze w kierunku Kabat, zaś pociągi jadące w kierunku Ratusza były zatrzymywane na stacjach. Przez system
nagłaśniający na bieŜąco informowano pasaŜerów
o zaistniałych zmianach w kursowaniu pociągów.
26.09. Z samego rana ostrobramski Ikarus
280.70E nr 5545 (010/145) raczył zabawić się w parowóz na skrzyŜowaniu Kondratowicza/Chodecka.
Kiedy wóz jechał w stronę Wiatracznej, dokładnie o
godzinie 5:04, rozszczelnił się weń układ chłodzenia silnika, zaś na jezdnię wylała woda. Wszystko to
zaowocowało kłębami pary, które obficie buchnęły
spod pojazdu. Ikarus pozostał przed światłami na
ww. skrzyŜowaniu aŜ do przybycia pogotowia autobusowego.
26.09. Znów zawiodło hamowanie w stoszesnastce. W godzinach popołudniowych mokotowski wagon 116Na/1-3030 (linii 15) nie zdołał wyhamować
na odcinku około 100 metrów z prędkości mniej
więcej 40 km/h i na ul. Grójeckiej (przy Wawelskiej)
zatrzymał się na tyle wolskiego składu 105Na
1025+1013, obsługującego linię 20. Zdarzenie było
„średnio powaŜne”. W u-boocie popękały przednie
plastiki, zbiła się szyba oraz światła. Tył stopiątki
zmienił swoją geometrię.
29.09. Około godziny 6:50 na pl. Wilsona doszło
do jednego z najpowaŜniejszych w ostatnich latach
zderzenia tramwaju z autobusem. Kierowca przegubowego MAN-a NG313 nr 3608 (wyjazd z zajezdni na M4/181) rodem z Redutowej, skręcając na
warunkowym świetle (zielona strzałka), zderzył się
ze zmierzającym na Goławek z dość znaczną prędkością Ŝoliborskim składem 105Na 1102+1103
(09/6). Siła zderzenia była ogromna. Pojazdy zderzyły się prawie czołowo, dokładnie naroŜnikami.
Wagon nr 1102 wykoleił się obydwoma wózkami i
zatrzymał na pobliskim trawniku. Za to autobus złoŜył się w chińskie „S” (kąt mniejszy niŜ 90 stopni).
Zaowocowało to zerwaniem się mocowań przegubu
i rozerwaniem wartego ponad milion złotych autobusu na pół! Kabiny obu pojazdów zostały dosłownie zmiaŜdŜone (zwłaszcza tramwajowa). O dziwo
zarówno motorniczy tramwaju, jak i kierowca autobusu wyszli z wypadku bez większych obraŜeń.
Mieli bardzo duŜo szczęścia. W tramwaju przód
uniósł się do góry, a ściany boczne w okolicy przo-

Przełamany MAN NG313 nr 3608 po czołowym zderzeniu z tramwajem, pl. Wilsona,
29.09.2003 r. Zdjęcie dzięki uprzejmości Nadzoru Ruchu ZTM-u.

Zmasakrowany przód Ŝoliborskiego wagonu 105Na-1102 po spotkaniu trzeciego stopnia
z MAN-em nr 3608, wagon jeszcze wykolejony, pl. Wilsona, 29.09.2003 r.
Zdjęcie dzięki uprzejmości Nadzoru Ruchu ZTM-u.
du rozsunęły się na boki (zwłaszcza na prawo). Połamała się takŜe większość słupków okiennych, a
pod nimi, po lewej stronie, pojawiły się charakterystyczne dla wagonów po powaŜnych zderzeniach
garby. W MAN-ie, oprócz rozerwania się sekcji,
kompletnemu zniszczeniu uległ przód oraz część
prawego boku. Konieczna będzie jego rekonstrukcja, o ile w ogóle przedstawiciele producenta zakwalifikują autobus do naprawy po specjalistycznych badaniach. Dwie osoby podróŜujące tramwajem zostały ranne, i to niestety cięŜko. Starsza kobieta doznała złamania kręgosłupa, a około siedemdziesięcioletni męŜczyzna ma złamaną kość
udową. Szczęściem w nieszczęściu było to, Ŝe autobus dopiero wyjeŜdŜał z zajezdni (notabene do
pętli zabrakło mu około 30 metrów) i nie było w nim
pasaŜerów. Wówczas bowiem mogłoby dojść do
prawdziwej masakry. Zatrzymanie ruchu trwało po-
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nad dwie godziny (tramwaje ruszyły około godziny
8:40). W tym czasie policja zamknęła teŜ na ponad
godzinę ruch na ul. Mickiewicza w stronę śoliborza.
Zaowocowało to gigantycznymi korkami w godzinach porannego szczytu komunikacyjnego. Straty
po wypadku sięgają kilkuset tysięcy złotych. Po wypadku autobus z pomocą ciągnika balastowego
marki Tatra zholowano w dwóch częściach do pobliskich warsztatów T-4, gdzie będzie oczekiwał decyzji. Tramwaj wstawiono natomiast tyłem na tor
prowadzący w stronę śoliborza (czyli „pod prąd”),
po czym zepchnięto do macierzystej zajezdni. Jednak jego los takŜe jest niepewny, poniewaŜ uszkodzenia są bardzo powaŜne, a koszt remontu bardzo
duŜy. TakŜe i on czeka na specjalistyczne ekspertyzy, które zadecydują o naprawie bądź kasacji.
Przypomnijmy, Ŝe poprzednie tak powaŜne (jak nie
gorsze) zderzenie tramwaju z autobusem miało
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miejsce w dniu 03.10.2000 r. bardzo blisko pl. Wilsona, bo na skrzyŜowaniu ulic Popiełuszki i Słowackiego. Wtedy to rozpędzony Ŝoliborski skład
13N 376’’+575 wymusił pierwszeństwo przejazdu i
uderzył w Ikarusa 260.26 nr 2954 linii 116 tuŜ za
drugimi drzwiami, powodując jego rozerwanie. Kilkanaście osób zostało wtedy rannych, tramwaj własnymi siłami wyremontował zakład śoliborz, a autobus po wielkich bólach zreanimowano w warsztatach T-4.
30.09. W tym dniu 8 tysięcy taksówkarzy postanowiło zablokować swoimi autami miasto w proteście przeciwko nakazowi wprowadzenia kas fiskalnych. I udało im się to znakomicie. JuŜ od samego
rana ruch uliczny praktycznie zamarł, poniewaŜ
taksówkarze, jeŜdŜąc z prędkością około 20 km/h,
spowodowali totalny paraliŜ praktycznie wszystkich
dzielnic. MoŜna rzec, Ŝe rozkłady jazdy tego dnia
nie obowiązywały, poniewaŜ mało która linia nie trafiła na objazdy. Ponadto autobusy i tramwaje poruszały się stadami. Nadzory Ruchu wszelkich maści
(ZTM, TW, MZA i ajentów) zmobilizowały wszystkich swoich pracowników, którzy obstawili dziesiątki
punktów w mieście i, na tyle na ile mogli, kierowali
ruchem. W korkach utknęły takŜe tramwaje, blokowane przez taksówki. W sytuacjach ekstremalnych
autobusy były kierowane na wypłytowane torowiska
tramwajowe (tak było m.in. na ul. Marszałkowskiej i
w Alejach Jerozolimskich), którymi omijały ogromne
korki. W godzinach popołudniowych (po zakończeniu zasadniczych protestów) wiele autobusów przejazdami technicznymi próbowało włączyć się w
swoje rozkłady jazdy. Większości się to udało. Warto takŜe dodać, Ŝe ruchem ulicznym w samym centrum miasta (skrzyŜowanie Alej Jerozolimskich i ul.
Marszałkowskiej) dyrygował sam prezes KMKM-u!
30.09. Około godziny 16:50 jeden z naszych korespondentów jechał sobie mokotowskim składem
105Na 1114+1115 linii 10 (brygada 14). Nagle na
skrzyŜowaniu alei Niepodległości z ul. Batorego
usłyszał wielki huk, po czym zobaczył odbijający się
od tramwaju samochód. Okazało się, Ŝe pewnemu
zawodowemu kierowcy na torowisko stoczyła się
rządowa lancia naleŜąca do Ministerstwa Gospodarki. Niestety, prędkość tramwaju była znaczna i
auto straciło cały lewy naroŜnik i raczej więcej na
ulicach się juŜ nie pojawi. Nikomu na szczęście nic
się nie stało. W tramwaju rozbiciu uległ lewy róg
oraz pogięły się fartuchy po tej stronie.
Rozmaitości
T W związku z przebudową torowiska oraz przystanków tramwajowych, od dnia 25.09. zaczęły
funkcjonować tymczasowe przystanki dla linii 3, 23,
25, 32 oraz 46 na ulicach 11 Listopada i Stalowej.
W tym pierwszym przypadku oba zostały umieszczone kilkanaście metrów w stronę Bródna, za
skrzyŜowaniem 11 Listopada/InŜynierska. W przypadku przystanku w stronę Bródna konieczne było
ułoŜenie betonowych płyt na jednym z pasów jezdni
ul. 11 Listopada. W drugą stronę przystanek zlokalizowano na chodniku. Za to na ul. Stalowej przystanek dla linii 23 w stronę Dw. Wileńskiego ulokowano na... przystanku dla nocnej linii 602 (InŜynierska 05), stawiając przy okazji słupek tymczasowy.
W stronę pętli Czynszowa tymczasowy przystanek
zlokalizowano początkowo na wysokości kamienicy
przy ul. Stalowej 7 (jakieś 100 metrów za skrzyŜowaniem), jednak po kilku dniach cofnięto go do starej zatoki autobusowej, połoŜonej bliŜej rzeczonego
skrzyŜowania. Jeszcze kilka obserwacji. Przystanek
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na ul. 11 Listopada (w stronę ronda śaba) jest krótki i jeśli wjadą nań jednocześnie dwa składy tramwajowe, to jeden blokuje ruch na skrzyŜowaniu. Na
szczęście zdarza się to dość rzadko. Za to ludzie
czekający na tramwaj w stronę Dworca Wileńskiego
nie widzą, czy pierwszy nadjedzie skład od strony
Bródna, czy 23 ul. Stalową (widoczność zasłania
zwarta zabudowa). Tak więc często odbywają się
sprinterskie biegi z przystanku na przystanek. Trzeba takŜe dodać, Ŝe część motorniczych zatrzymywała się przed skrzyŜowaniem na zawieszonym
przystanku na ul. 11 Listopada/ Powodowało to tylko niepotrzebną dezinformację pasaŜerów. Zdarzały się teŜ przypadki niezatrzymania się tramwajów
linii 23 na przystanku tymczasowym na ul. Stalowej.
T Dnia 29.06. grupa turystek z Niemiec wynajęła
historyczny wagon N1-607, który przewiózł panie po
trasie: Metro Wilanowska – Puławska – pl. Unii Lubelskiej – Marszałkowska – pl. Zbawiciela – Nowowiejska – pl. Politechniki – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – pl. Narutowicza – Grójecka – pl.
Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – rondo Dmowskiego
– Aleje Jerozolimskie – rondo de Gaulle’a – Aleje
Jerozolimskie – wiadukt i most Poniatowskiego –
aleja Poniatowskiego – rondo Waszyngtona – Waszyngtona – rondo Wiatraczna – Grochowska –
Zamoyskiego – Targowa – aleja „Solidarności” –
most Śląsko-Dąbrowski – aleja „Solidarności” –
Kercelak – Okopowa – Towarowa – rondo Daszyńskiego – Towarowa – pl. Zawiszy – Grójecka – pl.
Narutowicza. Dzień później firma Procter & Gamble
wynajęła trzy zabytki (N3-674, K-403 oraz N1-607),
które po trasie: Woronicza – Wołoska – Rakowiecka – aleja Niepodległości – Nowowiejska – pl. Politechniki – Nowowiejska – pl. Zbawiciela – Marszałkowska – rondo Dmowskiego – Marszałkowska –
pl. Bankowy – Andersa – Stawki – al. Jana Pawła II
– rondo Zgrupowania AK „Radosław” – Słomińskiego – most Gdański – Starzyńskiego – rondo Starzyńskiego – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa
– aleja „Solidarności” – most Śląsko-Dąbrowski –
aleja „Solidarności” – Kercelak – Wolska – Skierniewicka – Kasprzaka – Prosta – rondo Daszyńskiego – Towarowa – pl. Zawiszy przewiozły przedstawicieli tej firmy przybyłych z całego świata na
sympozjum odbywające się w hotelu Jan III Sobieski. Za to w dniu 02.10. z dziecięcą wycieczką kursował po mieście skład 4NJ+4ND1 838+1811. Trzeba zaznaczyć, Ŝe motorniczowie wytypowani do
obsługi tych tramwajów naleŜą do KMKM-u.
Z pamiętnika lakiernika
numer
pojazdu

poprzed.
obecna
uwagi
reklama reklama
tramwaje
1124+1125 Nokia
Nokia
nowa
wersja
1146+1147 SKOK
barwy zakł. 1154+1155 Hoover
barwy zakł. 1210+1211 barwy zakł. Always Ultra Super Plus
1216+1217 Nokia
Nokia
nowa
wersja
1236+1235 SKOK
barwy zakł. 1248+1247 75 lat ZOO barwy zakł. w Warszawie
1372+1371 Nokia
Nokia
nowa
wersja
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1384+1385 Nokia

Nokia

1456+1455 Cartridge
World
1462+1461 Cartrige
World

nowa
wersja
McDonald`s nowa
wersja
McDonald’s nowa
wersja

Z notatnika mechanika
numer
typ
koniec
rodzaj
pojazdu pojazdu napr.
naprawy
autobusy
6403 260.73A
29.09. NC
6409 260.73A
29.09. NC
tramwaje
584 13N
30.09. NG II
769 13N
30.09. NG II
783 13N
03.10. NG II
824 13N
03.10. NG II
1142 105Na
26.09. NG I
1143 105Na
26.09. NG I
1158 105Na
03.10. NG I
1159 105Na
03.10. NG I
Robert Człapiński, Dariusz Dąbrowski, Robert
Durlik, Przemysław Figura, Jarek Gacki, Julek
Gędek, Tomasz Igielski, Tomasz Kaczmarek,
Hubert Kleban, Krzysztof Lipnik, Mariusz Mazek,
mkm101, Sławomir Moczulski, Marcin Radwański, Andrzej Rutkowski, Robert Sokołowski, Witold Urbanowicz, Oskar Wojciechowski, Adam
Waluszko, ztm.news
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(R)ewolucja ?
Od 1 marca zmieni się układ linii tramwajowych
poznańskiego MPK – to jeszcze nie trataj, to jeszcze
nie Franowo, ale...
W dniu 19 stycznia br. w NOT odbyło się
kolejne
spotkanie
Forum
Transportowego.
Przewodnim tematem spotkania było przedstawienie
przez Z-cę Dyrektora ds. Rozwoju i Organizacji
Ruchu pana Zbigniewa Rusaka propozycji zmian w
układzie poznańskiej komunikacji tramwajowej, które
wchodzą w życie 1 marca 2005 r., opracowanych na
podstawie badań Biura Inżynierii Transportu w
Poznaniu. Prezentacja, którą przedstawił pan Rusak
zawierała opis poszczególnych zmian oraz ukazywała
korzyści, jakie płyną z proponowanych zmian.
Marcowe zmiany:(mpk.poznan.pl/img/mapa_tramwaj.pdf)
1.Podział linii tramwajowej nr 1 na dwie linie:
1 Junikowo – GTR – Zawady,
17: Os. Lecha – Ogrody.
Skrócenie najdłuższej linii tramwajowej w Poznaniu
(ok. 21,8 km) ma na celu zwiększenie jej
efektywności i punktualności. „Jedynka” nie będzie
już zależna praktycznie od całego układu
komunikacyjnego.
2. Utworzenie wariantu linii tramwajowej nr 4, tj.
linii nr
3 na trasie Starołęka – Wilczak.
Obie linie będą kursowały z częstotliwością co 20
minut – a linia 3 jedynie w dni robocze w godz. 6.30 –
19.00. Dzięki tej modyfikacji na odcinku Starołęka –
Murawa linie 3 i 4 będą względem siebie
komplementarne, co pozwoli na zachowanie obecnej
pracy przewozowej na tej trasie, tj. częstotliwości
kursów co 10 min. Z uwagi na podział linii 1 oraz
wzmocnienie obsługi GTR, a także realizacji postulatu
połączenia GTR ze Starołęką obie linie 3 i 4
skierowane zostaną przez GTR.
3. Skierowanie linii 11 Z Piątkowskiej przez Most
Dworcowy, ul. Królowej Jadwigi i Rondo Rataje
do os. Lecha. Zmiana ta ma na celu poprawę obsługi
na ciągu Most Dworcowy – Rondo Rataje i
zwiększenie efektywności
obecnej „jedenastki”.
4.
Skrócenie
trasy
linii
16
do
Placu
Wielkopolskiego (umożliwione przez skierowanie
linii 3 i 4 przez GTR oraz linii 11 i 17 do os. Lecha).
Uruchomienie
pętli
tramwajowej
na
Placu

nr pierwszy tej zimy (1)(58)

6/7 lutego 2005 r.

ISSN 1730-6388
Wielkopolskim daje możliwość interwencyjnego
skierowania innych linii tramwajowych w razie
jakiejkolwiek awarii w rejonie Garbar lub Śródki.
5. Linia tramwajowa nr 18 na trasie Ogrody – Most
Teatralny – Głogowska – Hetmańska – Starołęka
jako spełnienie licznych postulatów dotyczących
połączenia Jeżyc z Dworcem PKP oraz z ul.
Głogowską.
Temat, który w ostatnich tygodniach budzi
szerokie zainteresowanie mieszkańców Poznania
wywołał również burzliwą dyskusję pomiędzy
zwolennikami i przeciwnikami nowego układu.
Wypowiadane były opinie pozytywne, jak również nie
zabrakło głosów krytyki, w szczególności odnośnie
podziału linii nr 1. Krytykanci zawzięcie bronili tak
„wspaniałego” rozwiązania, jakim jest obecna trasa
linii 1. Przy okazji wspomniano o „najwspanialszym”
tworze historii linii poznańskiej komunikacji, jakim była
linia okólna nr 0.
Podsumowując spotkanie i opisywane zmiany
należy podkreślić, iż proponowany układ zapewni
wyrównanie pracy przewozowej na wszystkich liniach
całego układu.
Linie 1 i 3 nie będą już tak diametralnie odbiegać
charakterystyką od pozostałych linii.
Pomimo, że cztery (a w zasadzie dwie linie, tj. 11 i
18) będą miały częstotliwość 20 minutową, to rozkład
jazdy będzie bardziej dopasowany do istniejących
potrzeb.
Krzysztof Dostatni

Wór klejnotów
Vecto przemówiły. Od kilku dni w jelczach M125M
działa "gadaczka". Zapowiadania przystanków
"nauczyły się" też inne pojazdy z zajezdni A-1 tj. np
N4016 #1324. (mr)
Wielki brat patrzy. Na mieście przyuważono
Neoplana 1308 który na burtach bocznych przy
drzwiach przyozdobiony został w piktogramy
obrazujące ze w pojezdzie znajduje się monitoring.
Takowe naklejki posiadają tez nocny GT8 669 i
forteczański 306+307, oraz solarka 1340 (ten ostatni
ma nieco inne). Jak na razie w innych wozach w
których "wielki brat" patrzy takich oznaczeń nie
zaobserwowano - a szkoda... (mr)

Początek roku 2005 przyniósł doczepom trzech
głogowskich składów kosmetyczną zmianę wyglądu.
Otóż padło na zestawy 144+145, 156+157 i 172+171.
W wagonie 145 usunięto przednie reflektory. Dużo
większa ciekawostką jest jednak tuning doczep 157 i
171. Otóż na wzór wagonów 143 i 189 zablokowano
w nich pierwszą połówkę pierwszych drzwi. Nie
wiadomo czemu to ma służyć, jednocześnie należy
mieć nadzieję, że pracownicy S1 nie wpadną na
pomysł utworzenia kolejnych takich „niespodzianek”,
które utrudniałyby szybką wymianę pasażerów na
przystankach. (mw)
Kanciak jedynka = kanciak dwatysiącejedynka. Poza
achami i ochami spowodowanymi powrotem naszego
„jedynego” do służby należy odnotować skromny fakt
zmiany numeru inwentarzowego. Z dniem 1.12.2004
r. liniowy wagon 102N 1 przekwalifikowano na
historyczny, nadając mu numer 2001. Oczywiście na
burcie widnieje oznaczenie oryginalne.(tg)

Prawy do lewego – tak podśpiewują sobie torowcy
zamieniając mroźnymi nocami szyny na trasie
junikowskiej. Podwyższeniu standardu ulega jak na
razie tor prowadzący w stronę cmentarza, od
rozjazdów pętli Budziszyńska do ulicy Grotkowskiej.
Stare szyny przekłada się na drugą stronę podkładu i
korzysta z ich (dotąd zewnętrznych) nie zużytych
krawędzi. Należy się spodziewać, iż czynności te
wykonane zostaną na obu torach aż do junikowskiej
pętli. (tg)

do transportu dwukierunków, w dniu zamknięcia tego
numeru Przystanku nie było jasnym. (tg)
Wymiana filmów z nazwami końcówek wagonach
holenderskich zaczęła się w grudniu. Dotychczasowe,
tradycyjne niebieskie z białymi literkami, zastąpiły
białe z czarnymi literkami. Jako pierwszy modyfikację
przeszedł wóz 804, w którym odbył się wigilijny
przejazd KMPS. W dniu zamknięcia numeru nowym
filmem rzucały się w oczy już wszystkie wagony. (tg)
Budowa linii przez Most Rocha postępuje. W końcu
stycznia zbudowano już pierwszy przystanek, który
znajduje się zaraz za Mostem w stronę placu
Bernardyńskiego. (tg)

Jubileusz Kanciaka
Kanciak Jedynka znów “pod prądem” !
Na początku 1970 roku na ulice Poznania
wyjechał nowy wagon typu 102N. Na owe czasy
cechowała go bardzo nowatorska konstrukcja oraz,
trzeba przyznać, dość futurystyczny kształt. 35 lat
później, dnia 30 stycznia 2005 roku, Klub Miłośników
Pojazdów Szynowych w wyjątkowy sposób uczcił
kolejną rocznicę rozpoczęcia służby przez pojazdy
nazywane w Poznaniu kanciakami .

Solidną wymianę szyn przeprowadzi się za to w
końcu na odcinku Półwiejska – AWF. Zapowiadany
od jesieni remont obejmie zainstalowanie nowych
S49 oraz być może uzupełnienie podsypki i podbicie
toru. Powiedzmy sobie szczerze – naszym tatrom to
się należy! (tg)
Żenada i skandal – tak najkrócej określić można
szopkę, jaka odbyła się na przełomie stycznia i lutego
we Frankfurcie nad Menem. W poniedziałek 31.01.
przygotowano do transportu wagonu typu O
(dwukierunkowe GT8), które zakupiło MPK Poznań (6
sztuk o numerach 901, 903, 904, 905, 906 i 907). We
wtorek załadowano pierwszego z nich (a miał to być
903) na lawetę polskiego przewoźnika. Dodajmy tu,
że dotychczas MPK Poznań przeważnie korzystało z
usług przewoźników zagranicznych. Doświadczenie
wskazywało jednak, że z nowym kooperantem nie
będzie problemów – woził między innymi E1 i c3 z
Wiednia do Krakowa. Jakie są jednak różnice między
GT6 a GT8 przekonali się Niemcy i polski szofer, gdy
laweta niebezpiecznie zaczęła się pod 903 uginać.
Dziarski kierowca stwierdził jednak autorytatywnie „Ja
już ich habe takie gewiozłem” i zamierzał opuścić
teren VGF. Działania Niemców uniemożliwiły jednak
ten manewr, Niemcy przenocowali kierowcę i kazali
wracać do kraju po lepszy sprzęt. Jak się nieoficjalnie
dowiedzieliśmy, przewoźnik jest właśnie na etapie
wzmacniania lawety. Kiedy nastąpi kolejne podejście

Czy to przeszłość, czy teraźniejszość ? 102N #1 na rozjazdach
historii, znów na trasie. fot. Marcin Jurczak

Tego dnia linię numer 6 zaszczycił tramwaj
102N z numerem bocznym 1. Książe Kanciak
Pierwszy, już jako wagon historyczny, wrócił właśnie
na ulice miasta po długotrwałym remoncie. Pojazd
został zrekonstruowany na stan z roku 1970, czyli
czasu rozpoczęcia eksploatacji w Poznaniu. Trzeba
przyznać, że tramwaj zachwyca swym pięknem,
stylem jazdy i ogólnie, mimo kilku współczesnych
rozwiązań technicznych, jest to przecudna stodwójka.

Nieprzypadkowo wybraliśmy również linie numer 6.
To właśnie na tej linii zadebiutowały 35 lat temu
pierwsze kanciaki.
Teraz kilka słów o samej imprezie. 30 stycznia
o godzinie 12.30 grupa operacyjna KMPS pojawiła się
w zajezdni przy ulicy Gajowej. Tutaj nasz bohater
został otablicowany i przygotowany do wyjazdu,
jeszcze pamiątkowe zdjęcie przed brama garażowni i
na trasę. O godzinie 13.37 podjęliśmy pierwszy kurs z
pętli Budziszyńska kierując się w stronę Miłostowa.
Podczas urodzin pasażerowie mogli cieszyć się
podróżą kancikiem nie kasując biletów. Natomiast
umundurowani członkowie Klubu nakłaniali ich do
wzięcia udziału w kweście „Ratujcie stare bimby”, z
której to dochód zostanie przeznaczony na remont
składu KSW(Heidelberg) + S2D(szczeciniak duży).
Trzeba przyznać, że wielu poznaniaków wrzucało do
puszek całkiem spore kwoty, choć byli i tacy, którzy
rezygnowali z podróży stodwójką na widok
kwestujących.
Wielu mieszkańców Pyrogrodu przyszło
specjalnie, aby przejechać się „jedynką”, towarzysząc
nam podczas jednego z kółek. Myślę, że tłok
panujący w tramwaju zawdzięczamy informacjom
przekazywanym przez lokalne media, oraz sporej i
jakże kolorowej grupie miłośników. Tych, jak zwykle,
nie mogło zabraknąć. Dzięki nim cała impreza została
dokładnie uwieczniona, zarówno podczas postojów
na pętlach, jak i krótkich „fotostopów” na trasie.

Planowy fotostop w oczekiwaniu na “kreskę”, fot. Marcin Jurczak

Stodwójka, jak każda kobieta, również musiała
pokazać co potrafi. Widać nie wystarczyło jej to, że
wszyscy ją podziwiają i zachwycają się dźwiękami
wydawanymi na ostatnich stykach rozruchu. Najpierw
nawaliły trzecie drzwi, jednak z tym defektem
klubowicze poradzili sobie w mig. Jednak tego było
mało i nasza bimba postanowiła splatać jeszcze
jednego figla. Podczas ostatniego kursu z Budziszyny
na Miłostowo, tuż za przystankiem „Matejki” zaczęła

sypać sobie piaskiem pod koła. Zaczęła i nie mogła
skończyć, dopóki piasecznice nie opróżniły się do
końca. Tym samym nasz tramwaj skończył swoją
liniową służbę tego dnia na przystanku „Bałtyk” i stąd
udał się bez pasażerów, jako „wagon uszkodzony” do
zajezdni Gajowa.
Mimo
wcześniejszego,
niż
planowany,
zakończenia imprezy urodziny się udały. Pokazaliśmy
mieszkańcom Poznania wyremontowanego kanciaka,
a oni nie zawiedli nas swoim zainteresowaniem
komunikacją miejską. Rozpoczęliśmy również kwestę
na rzecz remontu kolejnych starych wozów, udało
nam się zebrać pierwsze złotówki. Również Ciebie
czytelniku gorąco zachęcam do dołożenia się do
naszej zbiórki.
Łukasz Bandosz
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“Przystanku” za wybitny wkład w
działanie
na
szkodę
pasażerów
poznańskiej komunikacji miejskiej czyli
Złote
Pchnięcie
Zwrotnikiem
otrzymuje pan Ryszard Chojnacki, autor
licznych
absurdalnych
stwierdzeń
zawartych w artykule “48 tramwajów na
godzinę” (Bezpłatny Tygodnik Poznański
nr 4, 28.01.). Pan ów ubolewa,
że
pl.
Wielkopolski
jest
niebezpiecznym
miejscem
dla
“mieszkańców i klientów targowiska”,
jednocześnie dziwi się, że fakty zadają
kłam jego teoriom - “w ubiegłym roku
tramwaj potrącił tu inwalidę (...) aż dziw
(...) że wypadków (...) było tak mało”. Ale
pan Chojnacki ma chyba nadzieję, że
rzeczywistość dogoni jego wizje. Pisząc
o tramwajach narzeka na rzekomo
związane z nimi uciążliwości dla
mieszkańców
“Wysoki
poziom
natężenia ruchu oznacza też wzrost
emisji szkodliwych
zanieczysz-czeń
komunikacyjnych. Należą do nich
głównie: dwutlenek węgla, tlenki azotu,
węglowodory i pyły zawierające m.in.
ołów i cynk, a także sadzę.” Brnąc przez
mało spójny artykuł, docieramy do
argumentu w rodzaju “bo nie” - otóż “Od końca lat 90.
ruch tramwajów na placu jest większy”. Otóż,
wróbelek ma jedną nóżkę bardziej, a zwłaszcza lewą.
Pytam – większy niż był, czy większy niż byłby, gdyby
zaniechać na placu Wielkopolskim tak uciążliwej dla
mieszkańców komunikacji tramwajowej i zastąpić ją
na przykład przerzuceniem ruchu ulicznego z ciągu
ulicy Solnej, jako ogumionej alternatywy dla
hałaśliwych tramwajów ? Historia obecności tramwaju
na placu Wielkopolskim jest dłuższa, niż sięga
pamięć najstarszych mieszkańców okolicy – więc
trudno mówić, że ktokolwiek z mieszkańców
wybierając miejsce zamieszkania trzy kroki od serca
miasta spodziewał się sielanki jak na, za przeproszeniem, Podolanach, Sołaczu czy Junikowie. Chętnych
do zapoznania się ze stanowiskiem pana

Chojnackiego odsyłam do “BTP”, na zachętę zacytuję
najbardziej liryczny fragment tych wynurzeń: ”Każdy
dodatkowy przejazd tramwaju w tym rejonie, to
wzrost hałasu, zanieczyszczenie powietrza i
niebezpieczeństwo dla pieszych”.
Za Kolegium Redakcyjne – Adam Białas

Fundusze unii europejskiej
(część 2). Rodzaje funduszy.
W poprzedniej części zapoznaliśmy się z pojęciem
polityki strukturalnej UE, prowadzonej w celu
wyrównania różnic między regionami Wspólnoty.
Jednak oczywiste jest, że nawet najlepiej opracowana
polityka nie będzie skuteczna, jeżeli nie będzie
wiązała się z określonymi środkami pieniężnymi.
Z tego tez powodu utworzono w UE instytucje
finansujące politykę strukturalną – tzw. fundusze
strukturalne, oddając do ich dyspozycji znaczne
środki (np. w latach 2004-2006 fundusze strukturalne
dysponują niebagatelną kwotą rzędu 200 miliardów
euro). Istnieją cztery fundusze strukturalne:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR),
Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Europejski
Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) oraz
Finansowy Instrument Ukierunkowania Rybołówstwa
(FIUR). Jak same nazwy wskazują – fundusze te
finansują
poszczególne
dziedziny
życia
gospodarczego i społecznego, wspierając m.in.
rozwój infrastruktury, inwestycje wspierające rozwój
przedsiębiorczości, inicjatywy związane z rozwojem
zasobów ludzkich (np. aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych), rozwój obszarów wiejskich oraz
restrukturyzację rybołówstwa. Pomoc funduszy
strukturalnych przeznaczona jest dla tych regionów,
których wysokość PKB nie przekracza 70% średniej
UE. Oznacza to, że w wielu krajach nie wszystkie
regiony mogą z pomocy funduszy korzystać – w
Polsce może się okazać, że od roku 2007 pomoc ta
będzie niedostępna dla województwa mazowieckiego.
Poza czterema ww. funduszami, utworzono
także na czas określony (do 2006 r.) Fundusz
Spójności – jego zadaniem jest finansowanie
ważnych dla całego kraju inwestycji z dziedziny
infrastruktury transportowej oraz ochrony środowiska.
Nie jest on jednak funduszem strukturalnym,
ponieważ funkcjonuje wg zupełnie innych zasad;
niemniej jednak także przyczynia się do realizacji
polityki strukturalnej.
Polska z dniem wejścia do UE otrzymała
możliwość korzystania z tych funduszy. Do
wykorzystania w latach 2004-2006 przekazano nam
około 13 miliardów euro. Sposób przeznaczenia tych
środków wynika z potrzeb regionów – na ich
podstawie opracowywany jest przez polski rząd
dokument, zatytułowany „Narodowy Plan Rozwoju”
(NPR). Plan ten jest następnie negocjowany z
Komisja Europejską, a po jego zatwierdzeniu
uruchamiane są tzw. Programy Operacyjne,
określające wysokości środków przeznaczanych na
poszczególne dziedziny. System ten, być może z

pozoru niepotrzebnie skomplikowany, ma na celu
odpowiednie dopasowanie środków do potrzeb –
przecież potrzeby różnych krajów członkowskich UE
nie są identyczne. Dlatego, choć te same fundusze
działają na obszarze całej Wspólnoty – to w jednym,
biedniejszym kraju większe środki przeznaczone
będą np. na budowę infrastruktury drogowej, a w
drugim, relatywnie bogatszym np. na inicjatywy
społeczne i promowanie przedsiębiorczości. W chwili
obecnej opracowywany jest już NPR na kolejny okres
budżetowy UE, tj. na lata 2007-2013.
W
następnym artykule postaram się
przedstawić sposób rozdziału pomocy strukturalnej w
Polsce i odpowiedzieć na pytanie, czy MPK może z
nich korzystać, oraz jakie w związku z tym starania
podjęte zostały przez nasze przedsiębiorstwo.
Jan Gosiewski
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21.12.2004 Największa „bomba” ubiegłego roku nie
załapała się do opisu w poprzednim numerze. Skład
318+319 (13/4), zjeżdżający jako uszkodzony na S3,
zatrzymał się w „dołku” za wiaduktem nad Dolną
Wildą
w
ciągu
ulicy
Hetmańskiej.
Mimo
wprowadzonego tam od niedawna ograniczenia do 15
km/h (zły stan wiaduktu), kolejny zestaw 102+101
(1/10) mknął po tym samym torze z prędkością
kilkakrotnie przewyższającą wartość dozwoloną.
Wieczorna mgła, śliska szyna, z górki, krótki dystans
w momencie zauważenia przeszkody – uderzenie
było nieuniknione. 319 wykoleił się drugim wózkiem;
przód wagonu 102 i tył 319 zdeformowały się w
stopniu rozległym, nie wytrzymały też sprzęgi
wagonowe i całość się „pocałowała”. Przerwa w ruchu
trwała nieomal 3 godziny, od 22:22 do 1 w nocy.
Wagony 102 i 319 skierowano do remontu w ZNT.
318 i 101, zamiast złączyć w skład tymczasowy, po
prostu odstawiono.

Zmasakrowany po zderzeniu przód wagonu 105Na #102 na
terenie zajezdni S-1 Głogowska, fot. Mikołaj Wydra.

01.01.2005 W Noc Sylwestrowo-Noworoczną, na
skutek wybuchu petardy do kabiny stojącego przy
Dworcu 243/2 (mix 1479) wtargnął przerażony pies
bez smyczy i kagańca. Kierowca na szczęście
spędzał czas na zewnątrz w towarzystwie papierosa.
Zwierzę stało się nad wyraz agresywne i nie
zdradzało chęci opuszczenia autobusu. W związku z
powyższym
wezwano
na
pomoc
służby
schroniskowe, które z niejakim ociąganiem, ale
jednak dotarły na miejsce i zabrały ze sobą psiaka.
01.01.2005 Tymczasowy pas-bus urządzono na
Zwierzynieckiej, gdy w jednym z budynków przy
Zeylanda ogłoszono pogotowie gazowe. Sztab
kryzysowy polecił skierować linie 59, 63, 69, 77, 78 i
A z Bukowskiej przez Kraszewskiego i Zwierzyniecką,
po torach tramwajowych wbrew zakazowi wjazdu
trakcji ogumionej, w kierunku Kaponiery.
03.01.2005 Wyjeżdżający z Głogowskiej na
Budziszyńską po OC skład 212+211 został
zatrzymany przy portierni, bowiem strażnicy dopatrzyli
się śpiącego na podłodze pasażera na gapę. Okazało
się, że nie nękany przez obsługę, człowiek ten
przeszedł wraz z wagonem 211 swoją Obsługę
Codzienną. Wstrzymanie ruchu i wyproszenie
delikwenta spowodowało taki korek składów
zjazdowych, że Nadzór musiał ręcznie kierować
ruchem na skrzyżowaniu Głogowskiej i Hetmańskiej
jeszcze przez nieomal godzinę.
04.01.2005 Będący pod oczywistym wpływem
alkoholu człowiek starał się na przystanku Traugutta
wejść do zjazdowej ósemki (GT8 663). Niestety nie
trafił w drzwi (zresztą były zamkniete), skutkiem
czego wpadł nogą między wagon a krawędź peronu.
W wyniku tego manewru stłukł zawartość dwóch
siatek Lewiatana, które trzymał kurczowo w dłoniach.
Ze szkła obficie polały się procentowe płyny, a
nieszczęśnik na dodatek poharatał sobie odłamkami
twarz i ręce. Wyjącego ze wściekłości amatora
przystankowego break-dance’u zabrało pogotowie.
05.01.2005 Smutne wydarzenie nastąpiło na
przystanku Głogowska / Hetmańska w stronę
centrum – w składzie 178+177 linii 5 zasłabł, a
następnie zmarł mężczyzna. Za piątką przy wysepce
zdążyło ustawić się Combino 505, pozostał tramwaje
przez 70 minut kierowano przez Reymonta. Przybyły
na miejsce lekarz, mimo długich prób reanimacji
stwierdził zgon. Tramwaje,
co jest raczej
ewenementem,
skierowano
tyłem
przez
skrzyżowanie. 505 pojechał następnie już przodem w
lewo w Hetmańską, by przez Reymonta i
Grunwaldzką dotrzeć na trasę linii 14, a skład
178+177 wycofano aż do zajezdni Głogowska po
torze lewym, skąd odpowiednie służby zabrały ciało
dopiero po półgodzinnym postoju.
08.01.2005 Na nowiuteńkim rozjeździe w Rondzie
Starołęka wykoleił się holender 803 pokonujący
prawoskręt jako 7/6. Przyczyny nie ustalono –

pomiary torowiska i wagonu nie wykazały żadnych
odchyleń od przyjętych norm. Wagon wpadł
pierwszym wózkiem w kamyczki, którymi wysypane
jest torowisko i zarył w nie dość głęboko.
10.01.2005 W samym środku popołudniowego
szczytu, pod 336+337 jadącym na jedynce przełożyła
się samoczynnie zwrotnica (cewkowa!) umiejscowiona na rynku Jeżyckim. Drugi i trzeci wózek składu
skręciły w prawo, po czym uległy wykolejeniu,
wpychając na barierki osłaniające chodnik dwa
samochody – mercedesa i toyotę. Przód wagonu 336
wyszedł zaś poza skrajnię i ugodził w nadjeżdżającego z naprzeciwka 300+301. Cały bałagan
sprzątano z ciasnego skrzyżowania ponad godzinę.
13.01.2005 Wyścigi autobusów zjazdowych na
Warszawskiej przeszły już do zakładowej legendy.
Kolejna odsłona takiej gonitwy skończyła się jednak
źle dla deskorolki 51/8 1361, w której na wysokości
Krańcowej spaliła się komora silnika.
16.01.2005 W samo południe jadący w kierunku
Junikowa 336+337 na 1/5 znowu nabroił na
zwrotnicy. Tym razem z niewyjaśnionych przyczyn
zwrotnica z napędem track na Traugutta skierowała
stopiątkę w prawo, co doprowadziło do kolizji z
turystycznym manem przejeżdżającym akurat lewym
pasem. Zdarzenie zmusiło do gwałtownej ucieczki z
prawego pasa na chodnik opla astrę, którego
kierowca zgłosił się za moment na miejscu zdarzenia,
operując niewyszukanym słownictwem.
17.01.2005 Łowca Masek wjeżdżając na pętlę
Ogrody przypunktował tym razem składem 300+301
w małego fiata, który po wbiciu się w prawy narożnik
stopiątki grzecznie wycofał, ominął tramwaj i
zygzakiem spiesznie oddalił się z miejsca zdarzenia.
25.01.2005 Napastowanie na pętli – skarga tej treści
mogła wpłynąć na ładnych kilku motorowych z S2 (nie
będziemy ich w tym miejscu wymieniać), ale wpłynęła
na Wally’ego. Kobieta przechodząca peronem
stwierdziła, że motorniczy na jej widok się obnażył.
Według wyjaśnień samego sprawcy zajścia, podczas
kursu pękły mu służbowe spodnie, które zamierzał
zacerować korzystając z postoju na Miłostowie. Areną
zdarzenia był 692 na 8/7.
25.01.2005 Nowy Wojciech Fibak zaczaił się przy
skrzyżowaniu Żeromskiego / Dąbrowskiego i otwartą
dłonią z forhendu przydzwonił w lusterko
nadjeżdżającego przegubowego 1076 na 82/2.
Natychmiast po tym akcie zniknął w popołudniowych
ciemnościach styczniowego syfu.
27.01.2005 I kolejny klubowicz wysłał na złom
kolejnego użytkownika dróg publicznych. Tym razem
pod zderzak 326+327 (4/1) prowadzonego przez
Grzesia trafił zawracający przy Obrzycy duży fiat. Z
antycznego samochodu wiele nie zostało.
Tomasz Gieżyński

Debiuty
Jak
zapewne
Czytelnikom
wiadomo,
kilku
Klubowiczów zdobywa szlify motorniczych w naszym
MPK. Sądząc po ich zapale, do przystąpienia do
kursu popchnęła ich nie tylko chęć posiadania w
szafie drugiego, pięknego munduru, tym razem już
nie granatowego, lecz ciemnozielonego... Oto
fragmenty
dzienników
intymnych
naszych
Klubowiczów, do których udało się dotrzeć redakcji
Przystanku.
“W styczniu na wóz” - te słowa z dnia na dzień
brzmiały coraz bardziej złowrogo.
Miłośnicy
tramwajów – czy równie sprawni jak w zdobywaniu
tramwajowej wiedzy teoretycznej okażą się za
przystłowiowym „nastawnikiem”? Historia nas osądzi;
czy podjęliśmy słuszną decyzję.
19 stycznia zjawiliśmy się przed bramą zajezdni przy
ulicy Fortecznej. Styczeń oszczędził nam burzy
śniegowej i przysłowiowego „lodowiska”. Najpierw
krótka lekcja teorii, a potem „pierwszy odważny” - do kabiny. Starołęka – Zawady – Starołęka –
Miłostowo... Po kolei, każdy z obecnych miał okazję
samodzielnie poprowadzić szkoleniowy skład.
Nareszcie moja kolej... :D Wpakowałem się do
kabiny... i pojawiły się problemy. Cholera, gdzie tu
jest lewe lusterko?? I czemu to „cudo” tak kiepsko
hamuje??
Przecież to niemożliwe żeby jednocześnie
obserwować tory, znaki na sieci, zdziwionych
widokiem eLki na torach kierowców, pieszych
wybiegających pod wagon... Tym bardziej, że jako
kierowca „osobówki” zupełnie nie przywykłem do
konieczności równoczesnego obserwowania ziemi
(torów) i nieba... (sieci trakcyjnej – na niej wiszą
przecież różne ciekawe znaki).
Z Miłostowa, przez
Śródkę i Rondo Rataje
jakoś
do
celu
dojechałem. Nie było
łatwo, wspomnieniami
człowiek wraca do
pierwszych jazd po
mieście eLką kategorii
„B”. Teraz eLka to
jednak coś więcej. To
ogromna satysfakcja i
możliwość
realizacji
własnych marzeń. Bo
czy każdy z nas nie
myślał kiedyś: „jak
dorosnę...”?
Pierwsza
jazda
to
przede
wszystkim
satysfakcja, że udało mi
się „ujarzmić” wielotonowy pojazd. Zaraz
jednak przychodzi refleksja i człowiek zdaje
sobie sprawę z ciążącej na nim odpowiedzialności.

Bez względu na to, czy zasiądziemy za sterami
„stopiątki”, „helmuta” czy Combino, ponosimy
moralną i prawną odpowiedzialność za swoje
działania. Każde dodanie „jazdy” musi być dwukrotnie
przemyślane, tak byśmy swoim zachowaniem w
ruchu miejskim nie narażali tych, których na drodze
widzimy i tych, których za sobą wieziemy.
Podstawowym zadaniem komunikacji miejskiej jest
bowiem bezpieczne dowiezienie pasażerów do celu. I
pamiętajmy, że tego Oni od nas oczekują.
Na rysunku – tak swojego tatę wyobraża sobie pięcioletni
Kubuś, synek jednego z klubowych kursantów.

Marcin Jurczak
Kącik miedzianych myśli, czyli Największe
zmartwienia początkującego motorowego...
1.Izolatory sekcyjne – sieć obfituje w tego typu
kwiatki, nie pamiętając ich rozmieszczenia łatwo na
coś takiego trafić i pociągnąć piękny łuk elektryczny
na pełnym rozruchu (nie dotyczy wjazdu na most
Dworcowy z ul. Roosvelta, tam można grzać).
2.Sprawdzenie wozu przed wyjazdem z zajezdni – jak
to szło? Co ja mam zrobić?
3.Potencjalni pasażerowie – dobijają się do wozu,
szukając przycisków do otwierania drzwi w
kierunkowskazach, grożą raportami, no niektóre
dziewczyny się ładnie uśmiechają.
4.Puszki (dwuśladowe pojazdy mechaniczne)
pchają się, nie wiadomo po co, na te tory.

–

5.Rondo Starołęka – można zasnąć czekając na
pionową kreskę.
6.Niby taki luz, a jadąc z Mostu Dworcowego na Most
Teatralny nieźle trzeba się napocić, tu włącz track’a
(TRACK 200 – mądre urządzenie służące do
sterowania zwrotnicami i światłami), tu poczekaj, aż
poprzedzający tramwaj zjedzie, a po wszystkim i tak
zapomnisz wyłączyć track’a, albo za wolno
przejedziesz i na światłach nie zdążysz.
7.Wyśmiała mnie motornicza z Combino.
8.A ta wycieraczka szybciej już fruwać nie może po
tej szybie.
9.I niestety nie widzę kto, z jadących w przeciwną
stronę, macha lub mruga do mnie.
10.Jednak nic nie zmieni faktu, że prowadzenie
tramwaju sprawia ogromną przyjemność.
Łukasz Bandosz
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Wagon O nr 903 na chwilę przed rozładunkiem. Fot. Adam Białas, 11.03.2005 r.

Nowy nabytek

„Godzina
„Godzina Zero” za nami
Adam Białas

Pierwszy wagon typu O już w Poznaniu.

O godzinie 1:56 dnia 11 marca na poznańskich szynach stanął nowy nabytek MPK Poznań, wagon typu O (ex VGF Frankfurt/Main 903). Jest jednym z sześciu zakupionych za łączną
sumę niespełna 100.000 euro tramwajów dwukierunkowych, nad zakupem których – przy gorących słowach zachęty na łamach „P” – MPK biedziło się przez długi czas. Nasze
nowe O od swoich jednokierunkowych braci różni się – poza
rzecz jasna dwukierunkowością – bardziej płaskim kątem natarcia szyby przedniej, innym urządzeniem kabiny motorowego.
Jak każde GT8 z Frankfurtu, nie posiadają drzwi w środkowym
członie. Pierwsze drzwi z obu stron są jednoskrzydłowe. Poza
bliżej nieokreślonym kolorem, mieszaniną zieleni i błękitu, wagon sprawia bardzo przyzwoite wrażenie. Życzymy więc sobie,
żeby ów służył co najmniej tak dobrze, jak wygląda.

Tomasz Gieżyński, Maciej Rudzki
Reforma weszła w życie. Po kilku dniach jej obowiązywania mamy już uwagi wynikające z życia, które jak
zwykle weryfikuje teorie specjalistów, jak i domorosłych internetowych „ekspertów”. Oto kilka garści
spostrzeżeń natury ogólnej, związanych z wprowadzeniem w życie nowego układu komunikacyjnego, a
będących uzupełnieniem do warstwy suchych danych, prezentowanych w tabelach uruchomienia pojazdów MPK Poznań.

Tramwaje:
1) Linia 1 zainaugurowała kursowanie po krótszej trasie od
małej wtopy. Krótsza trasa miała w efekcie poprawić punktualność, a już pierwszego poranka zdefektował jeden z pociągów,
wprowadzając nieco zamieszania. Nieprzywykli do przesiadek z
trojki na osiemnastkę pasażerowie z GTR-u czekali bezskutecz-
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nie na „jedyny tramwaj na Hetmańską”. Gęste joby zbierali motorowi za przejechanie Śródki prosto w stronę Zawad.
2) Wygląda na to, że GT8 sprawdzą się na tej linii. Niektórzy pasażerowie wyrażają się jednak o fakcie zmiany obsługi w
niecenzuralnych słowach tonem modulowanym. Na dwójce
kursuje przynajmniej jeden frankfurt – musi on obsługiwać 2/7,
gdyż brygada ta wieczorem zostaje jako rezerwa na Ogrodach, a
wagony z Düsseldorfu nie mają tak łatwo wymienialnej tablicy
bocznej jak frankfurty, co jest konieczne na rezerwie czynnej.
Warto dodać, że wraz ze zmianą obsługi linii 2, po raz pierwszy
w historii wagony z Düsseldorfu rozkładowo obsługują linię
biegnącą na Dębiec oraz w ulicy Strzeleckiej, gdzie teraz nadmiernie rzężą.
3) Księżniczka 102Na-71 kursuje teraz dumnie na trójce.
Jest to powrót tego typu wagonu na Wilczak po około 5 latach
od ostatnich madalińskich stodwójek. I znowu wymądrzający
się podróżni z GTR-u: „a co to za tramwaj, jakiś zabytkowy?”...
No, prawie tak... Linia 3 kursuje co 20 minut tylko w dni robocze w godzinach 6–19, tworząc szczytowe wzmocnienie dla
kursującej w tym czasie również co 20 minut czwórki. Co ciekawe, rano po interwale piętnastominutowym jedna z czwórek
na Starołęce przeszyldowuje się na trójkę. Jest to jedyne przeszyldowanie w trakcie służby na sieci MPK Poznań i pierwszy
rozkładowy przypadek wykorzystania oznakowania stopiątek
tablicami systemu łódzkiego. No i najważniejsze – już pierwszego dnia zauważono dziwne zjawisko – pełną trójkę...
4) Z czwórki zniknęła stodwójka, zaś ograniczona obsługa
Połabskiej nie wydaje się być znaczącym problemem.
5) Na piątce nie wystąpiły żadne konkretne zmiany, podobnie jak na liniach 6, 7, 12, 13, 14 i 15.
6) Ósemka jeździ teraz na stopiątkach z S1. Daje się zauważyć, iż cyferka „8” rzadko dotąd sponsorowała pracowników z
zajezdni Głogowska. Nie dość, że tarcze dachowe to przerobione „szóstki”, co wygląda wręcz obleśnie, to na dodatek do kasetonów łódzkich odblaskowe ósemki wkładane są do góry nogami (mniejszym „bałwankiem” w dół). Poza tym istna „stopiątkownia” zrobiła się na trasie przez Plac Wielkopolski, Fredry i Głogowskiej za Hetmańską. Widać efekt komasacji helmutów na liniach zahaczających o Wildę.
7) Na dziewiątce mniej, a na dziesiątce więcej krótkich; za
to pojawiły się długie düsseldorfy, co również jest nowością.
8) Nowa trasa jedenastki zdecydowanie poprawiła obsługę
okolic Multikina. Wróciły też na nią wagony holenderskie, co
nie zdarzało się od serii wykolejeń na GTR-ze w 2001 roku.
Brak połączenia Trasy Winiarskiej z Łazarzem da się jakoś
przeżyć. Zakończyła się też weekendowa obsługa tej linii przez
stopiątki z Głogowskiej. Obecnie cały tydzień na 11 będą jeździć rozmaitości z S2.

9) Mnóstwo ludzi korzysta z szesnastki na całej jej trasie, co
zaprzecza obawom niektórych internetowych oszołomów, jakoby zakończenie linii w tym miejscu miało jej niechybnie zaszkodzić. 16 umiejętnie też sprząta dzikie tłumy wsiadające na
Pl. Wielkopolskim w stronę Mostu Teatralnego, przyczyniając
się do lepszego rozłożenia potoków pasażerskich w tramwajach
pozostałych linii, nadjeżdżających od strony Śródki.
10) Siedemnastka zbiera tylko joby za to, że zawraca na Lecha. Pasażerowie powinni się jednak przyzwyczaić, iż z Teatralnego na GTR mają 3 i 4. Odsetek podróżujących w relacji
Jeżyce – GTR jest tak znikomy, że może się przesiadać.
11) Całkiem pełne jeżdżą GT6 i 3G na linii 18. Pasażerowie
wewnątrz chwalą sobie na głos nowe połączenia. Na rondzie
Starołęka i Moście Teatralnym wielu z nich korzysta z bezpośredniego połączenia (nie wysiadają). Osiemnastka ma szanse
stać się jednym z bardziej trafnych posunięć reformy.
12) Rezerwy czynne w dni robocze pojawiają się dopiero po
19, zdjęte z krótkich brygad (GT8 z 2 na Ogrodach, 3G z 9 na
Dębcu, 105Na z 12 na Sobieskiego i 105Na z 5 na Górczynie).
W dni wolne wypuszczane są na cały dzień.
13) Madalina wystawia na Budziszyńską o dwa pociągi
więcej – razem już 13. Wagony 2048 i 854 przeniesiono więc
na dodatkowy tor, wybudowany na tyłach Budziszyńskiej.
Autobusy:
1) Z dniem 1 marca MPK uruchomiło nową linię autobusową nr 97 (zapychając tym samym cały zakres numeracji od 51
do 99). Trasa łączy Zieliniec z pętlą przy Mogileńskiej (przy
czym część kursów będzie wydłużona do końcówki przy Nowym ZOO). Obsługuje ją neoplanowa pszczółka.
2) Linia nr 72 kursować będzie także w soboty i niedziele, a
nie jak dotychczas tylko w dni robocze.
3) Nocna linia 236 – część oznaczonych kursów została wydłużona do pętli Strzeszyn.
4) Nocna linia 248 kursująca z os. Sobieskiego do Radojewa
została dodatkowo skierowana przez os. Różany Potok.
5) Na Kaczej do jednego worka wrzucono grafiki ikarusów
classic i ekologów co skutkuje pojawianiem się na wysokopodłogowych liniach autobusów o znacznie różniącym się poziomie komfortu biernego i aktywnego.
6) W związku ze zbliżającym się otwarciem kolejnego
wspaniałego, wielkiego centrum handlowego (tym razem na
Marcelinie) poczyniono zmiany w obsłudze linii kursujących w
te rejony i tak od pierwszego marca na 59 i 77 wystawiane są
przegubowe MANy. Ponadto przeguby można teraz trafić niemal w 100% na 91 i 82. Co ciekawe, kilka linii zdecydowano
wymieszać puszczając tam zarówno „eNLki”, jak i przegubowe
NG (76, 68). Najmniej z tych zmian skorzystali jednak pasażerowie linii 93 którzy muszą się zadowolić pojazdami 12m.
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MAN NL
MAN NL
MAN NL
MAN NL
MAN NL
MAN NL
MAN NG

2
1
3
2
5
4
5
2
3
2

2
1
3
2
6
5
7
2
4
2

2
1
3
2
5
4
5
2
3
2

2
1
3
2
5
4
5
2
3
2

MAN NL
MAN NL
MAN NG
IK280

2
1
5
1

2
1
6
1

2
1
5
1

2
1
5
1

4
4
1
1
48

6
6
1
2
59

4
4
1
1
48

4
4
1
2
49

MAN NG
MAN NL
IK280
MAN NL
razem
IK280

4
77

14

18

4
91

4
95
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ogółem

4
52

4
63

4
52

4
53

3

rodzaj linii
normalne
podmiejskie
sezonowe
bezpłatne
razem
rezerwa
ogółem

uruchomienie autobusów według rodzajów linii
w dni robocze
szczyt ranny szczyt popoł. razem rano razem popoł.
38
43
198
203
1
1
6
6
0
0
1
3
4
39
45
207
213
9
9
39
45
216
222

całodzienne
160
5
0
3
168
9
177

wydział

stan
inwent.

w soboty
rano
popoł.
120
141
2
2
0
0
3
4
125
147
9
9
134
156

w święta
rano
popoł.
117
120
2
2
0
0
3
3
122
125
9
9
131
134

łączna ilość uruchamianych autobusów
uruchomienie dzienne
uruchomienie nocne
wskaźnik %
za
ogółem
na lirezerwa
na lirezerwa
uruch. uruch.
tram- zlecone
pracownicze
niach
dzienna
niach
nocna
dzienne nocne
waj

A1
A3

182

122

5

1

22

1

2

153

70,3%

125

91

4

1

8

1

2

107

76,8%

85,6%

razem

307

213

9

2

30

2

4

260

73,0%

84,7%

A-1
Dworzec Główny
Os. Batorego
Os. Sobieskiego
Rataje Dworzec
Śródka Dworzec
razem
Książęca
Rataje Dworzec
razem

autobusowe rezerwy czynne
dni soboty
dni soboty
A-3
rob. i święta
rob. i święta
1
1 Bałtyk
1
1
1
1 Górczyn
1
1
1
1 Ogrody
1
1
1
1 Os. Kopernika
1
1
1
1
5
5
razem
4
4
autobusowe rezerwy techniczne
1
1 Kacza
1
1
1
Górczyn
1
1
2
1
razem
2
2

Dzienne uruchomienie na liniach tramwajowych

wydział

S-1
S-2
S-2 Gajowa
S-2 Madalinskiego
S-3
razem

stan
inw.
154
62
20
42
105
321

uruchomienie
pociągi
65
46
14
32
41
152

wagony
127
46
14
32
74
247

wskaź.
uruch.
w%
82,5
74,2
70,0
76,2
70,5
76,9

84,1%

uruchomienie autobusów na liniach nocnych
tabor
wydział wydział
dni robopiątek
linia
A-1
A-3
cze
i sobota
i święta
2
231 DAF/M11 IK280
2
232 DAF/M11 IK280
2
233 DAF/M11 IK280
IK280
2
234 IK280
IK280
2
235 IK280
1
236 DAF/M11 DAF/M11
2
237 DAF/M11 DAF/M11
2
238 DAF/M11 DAF/M11
M11
2
239 M11
M11
1
240 M11
2
241/245 DAF/M11 DAF/M11
M11
1
242 M11
2
243 DAF/M11 DAF/M11
1
244/247 DAF/M11 DAF/M11
1
246 DAF/M11 DAF/M11
1
248 DAF/M11 DAF/M11
kursy wykonują autobusy linii dziennych
249
z wydziału A-3
M11
2
251 M11
IK280
2
252 M11
22
8
razem
1
1
rezerwa
przewóz
2
2
pracowniczy
ogółem
25
11

Uruchomienie wagonów tramwajowych według pory dnia (bez rezerw)
w dni robocze
w soboty
w święta
5.00–6.30 6.30–19.00 19.00–23.00 5.00–9.00 9.00–15.00 15.00–23.00 6.00–15.00 15.00–23.00
79
127
29
51
77
53
55
55
S-1
32
46
26
17
23
26
17
26
S-2
10
14
11
6
9
11
7
12
S-2 Gajowa
22
32
15
11
14
15
10
14
S-2 Madalinskiego
42
74
36
36
45
35
35
35
S-3
razem
153
247
91
104
145
114
107
116
wydział

4
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Uruchomienie pociągów tramwajowych na liniach w dni robocze

linia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
razem
S-1
w tym: S-2
S-3
S-1
rezerwy S-2
S-3
ogółem

ilość uruchamianych pociągów
w dni robocze
w soboty
w święta
5.00–6.00
6.30–19.00 19.00–23.00 5.00–9.00 9.00–15.00 15.00–23.00 6.00–15.00 15.00–23.00
8
12
5
5
8
5
6
6
6
9
4
4
6
4
4
4
6
6
6
6
6
7
6
6
6
7
11
5
5
7
5
5
5
7
11
5
5
7
5
5
5
5
9
4
4
6
4
4
4
6
10
4
4
6
4
4
4
6
10
5
5
6
5
5
5
5
8
4
4
5
4
4
4
5
5
5
5
5
6
10
4
4
7
5
5
5
8
12
6
6
8
6
6
6
4
7
4
4
5
4
4
4
6
8
4
4
6
4
4
4
3
5
2
4
8
4
4
5
4
4
4
97
152
75
64
89
74
66
75
41
65
29
27
40
28
29
29
32
46
26
17
23
26
17
26
24
41
20
20
26
20
20
20
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
97
152
79
68
93
78
70
79

Uruchomienie wagonów według zajezdni i typów taboru w dni robocze
S-1
linia

105 N
Combino
r
p
r
p
14
6

1
2
3
4
5
22
10
6
22
10
7
8
20
8
9
10
11
12
13
14
8
2
15
16
8
16
10
4
17
12
4
18
razem
124 52
N 21
ogółem
124
stan inw.
151
wskaź.
82,1%
uruch. %

S-2
Gajowa
GT6/8
3G
r
p
r
p

Madalińskiego
GT6/8
r
p
9

5

3

1

3

1

4

3

2

2

105 N
r
p
10
4

ogółem

102 N
r
p

RT6N1
r
p

r

4

4

1

6
8
2

2
4
2

10
12

12

1

6
24

12

4

4

7

4

3

2
3

S-3

3

6

4

8

2
7

3
32

3
16

66

32

1

0

7

4

1

p

24
9
11
12
22
22
9
20
10
8
5
13
24
11
16
10
16
5
247

10
4
0
12
10
10
4
8
5
4
5
4
12
5
8
4
8
5
118
1

3
3

7
9

8
11

32
42

66
94

1
1

7
10

248
321

100,0%

77,8%

72,7%

76,2%

70,2%

100,0%

70,0%

77,3%
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Tramwajowe rezerwy czynne
w dni robocze
w soboty
miejsce popo godz. 19.00
stoju
poc.
wag.
poc.
wag.
wydział S-1
Górczyn
1
2
1
2
razem
1
2
1
2
wydział S-2
Dębiec (G)
1
1
1
1
Ogrody (M)
1
1
1
1
razem
2
2
2
2
wydział S-3
Sobieskiego
1
2
1
2
razem
1
2
1
2

w święta
poc.

wag.
1
1

2
2

1
1
2

1
1
2

1
1

2
2

Tragedia – i co dalej?
dalej?
Tomasz Albrecht
Smutne, acz niecodzienne zdarzenie miało miejsce
na trasie PST 24 lutego około godziny 13:50. Pogotowie ratunkowe otrzymało wezwanie do starszego
mężczyzny, który spadł z kładki dla pieszych biegnącej ponad trasą PST na międzytorze.

Rzecz miała miejsce na wysokości budynków TBS na ul.
Wyłom, około 300 metrów od przystanku Serbska w stronę Słowiańskiej. Przybyłemu na miejsce, zaprzyjaźnionemu z KMPS,
zespołowi reanimacyjnemu R-7, ukazał się następujący widok:
oblodzone i zaśnieżone, strome skarpy wykopu wiodły mniej
więcej dziesięć metrów w dół do leżącego między torami w nienaturalnej pozycji poszkodowanego człowieka. Od razu było jasne, że załodze pogotowia uda się wyłącznie zejść, na podejście z
powrotem pod stromiznę z pacjentem nie było szans. Stojąc wobec takich warunków terenowych wezwano od razu strażaków ze
sprzętem alpinistycznym. Objuczona niezbędnym w takich sytuacjach wyposażeniem ekipa eRki zeszła/ześlizgnęła się, wykorzystując w tym celu nogi i pośladki... Ruch tramwajowy był
wstrzymany w kierunku os. Sobieskiego, tramwaje stały w karnym ogonku. Natomiast, gdy pierwszy z ratowników dotarł do
poszkodowanego, omal nie został potrącony przez nadjeżdżający
od strony Serbskiej skład stopiątek, którego motorniczy ciekawie
„oblookał” miejsce zdarzenia, po czym, tuż przed leżącym mężczyzną przyspieszył i odjechał w siną dal. Wówczas kierujący
akcja ratunkową lekarz telefonicznie poinformował NR, że całkowicie wstrzymuje ruch tramwajowy. Przy pacjencie zostały
wykonane wszystkie niezbędne czynności medyczne, ostrożnie
umieszczono go na desce ratunkowej i powstał dylemat: co dalej?
Czy nieść chorego na desce po zamarzniętym, oblodzonym
tłuczniu do Serbskiej i tam przepakować go do karetki, czy może
wciągnąć po linie na kładkę, z której spadł? Obie te wersje były o
tyle niekorzystne, że wiązały się z wysoce niewskazanymi w tej
sytuacji wstrząsami ciała. Ale jako pierwsze we wstrzymaniu w
kierunku Słowiańskiej czekało Combino 507 na linii 14. Decyzja
była prosta – należy załadować pacjenta do niskopodłogowca i
podjechać do Słowiańskiej, a w tym czasie kierowca podstawi
tam karetkę. Poszło szybko i zgrabnie, a w chwilę później zniecierpliwieni pasażerowie daremnie oczekujący na tramwaj na
Słowiańskiej, uprzedzeni przez megafony o awarii, z niezdrową
ciekawością konsumentów ekshibicjonistycznych reality show,
6

obserwowali przenoszenie pacjenta z Combino do eRki, którą
dowieziono pacjenta do szpitala przy ul. Juraszów. Niestety, życie dopisało smutne zakończenie tej historii...
Od redakcji: Mamy nadzieję, że organy odpowiedzialne za
bezpieczeństwo pasażerów wyciągną z tego wydarzenia wnioski.
Gdyby nie przedsiębiorcza postawa załogi R7, ewakuacja poszkodowanego stanęłaby pod znakiem zapytania. Pytania nasuwają się same: w jaki sposób ewakuować kilkudziesięciu rannych
w przypadku mało prawdopodobnej, ale zawsze możliwej katastrofy wewnątrz wykopu PST – zimą? Ewakuacja taborem tramwajowym nie będzie możliwa ze względu na konieczność wyłączenia zasilania, bieg z noszami do karetek oczekujących na najbliższej „stacji” nie wchodzi w rachubę chociażby ze względu na
stan poszkodowanych... Jedyną sensowną opcją wydaje się być
holowanie tramwaju z rannymi za pomocą pojazdów spalinowych poruszających się po szynach. Jako miłośnicy komunikacji
miejskiej i klienci MPK ufamy Zakładowej Służbie Ratowniczej,
jednak zwłaszcza jej pracownikom oddajemy pod rozwagę możliwość zaistnienia takiej sytuacji.

Fundusze
Unii Europej
Europejskiej
Jan Gosiewski
cz. 3 – fundusze dla MPK Poznań

Jak już wspomniałem w poprzednim artykule, środki strukturalne dystrybuowane są w oparciu o Narodowy Plan Rozwoju, a
konkretnie – na podstawie uruchomionych w wyniku jego przyjęcia tzw. Programów Operacyjnych. W NPR przyjętym na lata
2004–2007 (tzn. okres od akcesji Polski do UE do końca unijnego okresu budżetowego) przyjęto do realizacji następujące Programy Operacyjne: Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
(WKP), Rozwój Zasobów Ludzkich (RZL), Transport, Rolnictwo, Rybołówstwo, oraz – najważniejszy dla naszej firmy – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwój Regionalny (ZPORR).
W ramach tak ustalonych Programów określone zostały Priorytety oraz Działania – czyli poszczególne sektory i dziedziny podlegające wsparciu. Dla przykładu w ramach Programu SPO-WKP
mamy priorytet „Bezpośrednie wsparcie biznesu” i jedno z działań tego Priorytetu – „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
przez doradztwo”. Jak można się łatwo domyśleć, przedsiębiorstwa mogą się starać o dotację z tego działania na różnego rodzaju projekty o charakterze doradczym, np. otrzymać środki na
opracowanie biznesplanu lub fachowej ekspertyzy na dany temat.
Analogicznie skonstruowane są wszystkie Programy Operacyjne. W ten sposób szukając wsparcia finansowego należy rozpatrywać możliwości niejako „od dołu”, tzn. posiadając konkretny pomysł należy zorientować się w ramach jakiego Działania/Priorytetu można go umieścić. W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że możliwości wsparcia rozmaitych pomysłów jest bardzo wiele – a beneficjentami mogą być nie tylko firmy, ale także
organizacje społeczne czy związki zawodowe.
Z pewnością każdego z nas interesują jednak nie tyle teoretyczne zasady działania funduszy, ile raczej – jakie konkretne korzyści można dzięki nim osiągnąć. Dlatego też postaram się teraz
opisać możliwości, jakie stoją przed naszym MPK. Otóż z racji
wielkości naszej firmy nie mamy możliwości ubiegania się o
środki Programu WKP – przeznaczony jest on bowiem przede
wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw. Natomiast
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możliwości są w zakresie naszej podstawowej działalności – czyli
komunikacji zbiorowej. Projekty z dziedziny komunikacji umiejscowione zostały w ZPORR, a konkretnie w Priorytecie zatytułowanym „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej
wzmacnianiu konkurencyjności regionów”. W Priorytecie tym
poza działaniami dotyczącymi m.in. rozwoju infrastruktury
ochrony środowiska, czy też rozwoju turystyki i kultury, znajdują
się dwa działania, w ramach których można realizować inwestycje komunikacyjne. Jedno przeznaczone jest dla miast pow. 50
tys. mieszkańców, i jest zarządzane na poziomie województwa
(tzw. działanie 1.1.2), drugie natomiast – dla aglomeracji pow.
500 tys. – zarządzane centralnie przez Ministerstwo Gospodarki i
Pracy (działanie 1.6).
Pierwszy nabór wniosków do obydwu ww. działań przeprowadzony został w czerwcu. Miasto złożyło dwa: o dofinansowanie budowy linii tramwajowej przez Most Rocha (do działania
1.1.2) oraz budowy dworca komunikacyjnego na os. Sobieskiego
(do działania 1.6). Pierwszy z nich, jak zapewne już wiadomo,
przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny, jednak zakwalifikowany został na 31. pozycji i ostatecznie nie uzyskał dofinansowania. Miasto odwołało się od tej decyzji do ministra i
obecnie sprawa czeka na ostateczne rozstrzygnięcie. Drugi projekt niestety odrzucony został już na pierwszym etapie oceny, tj.
podczas oceny formalnej. Powodem tego były braki dokumentacji technicznej projektu oraz zbytnia ogólność kosztorysu i harmonogramu jego realizacji.
Fakt składania przez Miasto dwóch wniosków o dofinansowanie dwóch dość dużych inwestycji, spowodował, że MPK nie
chcąc „konkurować” o dofinansowanie złożyło wniosek o dofinansowanie tylko jednego, niewielkiego projektu (131 tys. €) –
„elektroniczne tablice informacyjne w węzłach przesiadkowych”.
Jak już wiadomo (artykuł „Cenny prezent na Katarzynkę” – „Z
życia MPK” nr 16), wniosek ten otrzymał najwyższą ilość punktów i został zatwierdzony do dofinansowania. Najprawdopodobniej w ciągu najbliższych tygodni podpisana zostanie umowa o dofinansowanie i wówczas MPK będzie oficjalnie
po raz pierwszy beneficjentem środków UE.
Oczywiście, po otrzymaniu dofinansowania nikt nie zamierza
spocząć na laurach – wręcz przeciwnie. Trwają intensywne prace
nad opracowywaniem kolejnych projektów, m.in. budowy linii
tramwajowej od os. Lecha do Franowa oraz nowej zajezdni
tramwajowej na Franowie, a także modernizacji trasy tramwajowej Górczyn–Miłostowo. To, czy uda się uzyskać środki strukturalne na ich realizację, zależy od bardzo wielu czynników, jednak
mam nadzieję, że uda się osiągnąć sukces.

Debiutów ciąg dalszy
dalszy
Marcin Jurczak, Łukasz Bandosz
czyli dziewicze przygody pod pantografem – zwierzenia kursantów.

To już półtora miesiąca od czasu gdy wyruszyliśmy „eLkami” na poznańskie trasy tramwajowe. Bilans kolizji i wypadków zerowy. Oby jak najdłużej. Zaczynamy jednak trafiać na
coraz to ciekawsze zdarzenia losowe. Są wśród nas tacy, którym nagle podczas jazdy zabrakło prądu w sieci, inni niemalże
cudem uniknęli zatrzymania pod izolatorem sekcyjnym „staczając” się spod niego ostatkiem sił... Każdy przejechany kilometr
to nowe niespodzianki, pomysłowi kierowcy i jeszcze bardziej
pomysłowi piesi...
Zakończyliśmy pierwszy etap zmagań z wagonami generacji
105N. Przesiadka ze „stopiątki” na „eNa” była niczym z przy-

słowiowego mercedesa do malucha... I choć stopiątka nie jest
na pewno mercedesem, baaaa, nie zasługuje nawet na miano
Opla, to na pewno w obsłudze jest dużo prostsza. W „trumnie”
najwięcej problemów sprawia oczywiście hamulec ręczny –
niezwykle pożyteczny i ciekawy wynalazek. I choć początkowo
wydawało się to niemożliwe, z biegiem czasu okazało się jednak, że jego opanowanie jest wykonalne. Co więcej, można też
się do tej dodatkowej „wajchy” przyzwyczaić. Nastawnik, hamulec, drzwi, track... i na banalną czynność „odpalenia migacza” na skrzyżowaniu człowiekowi już żadna kończyna wolna
nie zostaje...
Gdy po godzinnej jeździe „eNką” wysiadłem poobijany, zastanawiałem się jak to możliwe żeby w takim „cudzie” przeżyć
całą służbę. Z całym szacunkiem dla konstruktora, za wzór ergonomii tego pojazdu nie postawię. Usytuowanie pulpitu i nastawnika sprawia, że komfortowe ustawienie „krzesełka” na
którym mam siedzieć, graniczy niemal z cudem. No cóż... Ktoś
powie, że narzekam. Tak naprawdę jednak, o przyjemności
prowadzenia tego wagonu decyduje co innego. Jego wyjątkowy
klimat, zapach drewna i dźwięk szumiącego czarownie niczym
pijany trzmiel agregatu... A przez te kilka godzin tygodniowo za
Jego (Jej?) sterami nie muszę mieć komfortu jak w fotelu przed
telewizorem. (MJ)
Mój pierwszy raz. W końcu nadszedł ten dzień. Pierwsza
jazda wagonem typu N. To budziło wiele emocji od początku
naszego kursu. Z jednej strony prowadzenie eNki to coś, o
czym marzy każdy miłośnik tramwajów, z drugiej zaś strony –
nerwy. Przecież to nasz najcenniejszy klubowy skarb. Najpierw
instruktor objaśnił nam wszystkie tajniki prowadzenia starej poznańskiej bimby i zapytał, kto pojedzie pierwszy. Zgłosiłem się.
Zająłem miejsce na jakże komfortowym zydelku, pierwszy styk
jazdy, zwalniam ręczny i co? I nic! No tak, bezpiecznik nadmiarowy. Za drugą próba ruszyłem, wyjechałem z zajezdni i poczułem się wspaniale. Prowadząc 56 lat historii poznańskiej komunikacji miejskiej, trzymając w ręku 600V, doznałem narastającej radości i napływającego uśmiechu na twarzy. No dobra,
przystanek, trzeba się zatrzymać. Pierwszy styk... nic, drugi...
nic, trzeci... nic, któryś tam i stoję w miejscu, a instruktor i pozostali kursanci leżą na mnie. Oj, chyba będziemy się tego
uczyć trochę dłużej. Pamiętajcie młodzi miłośnicy, eNka jest
bardzo wymagającą bimbą. Przede wszystkim po dwóch godzinach jazdy byłem co nieco zmęczony motylkowaniem. Pozycja,
w której prowadzi się pojazd nie należy do najwygodniejszych,
a wyczucie wrażliwości nastawnika jazdy i hamowania zajmuje
trochę czasu. Mimo, że obie ręce są zajęte korbami i łatwo zaplątać się trackiem czy kierunkowskazem, jazda tym pojazdem
dostarcza mnóstwo satysfakcji. Jednocześnie stanowi pewne
wyzwanie, a to tygryski lubią najbardziej. Podsumowując, kochamy naszą eNkę, aktualnie występującą z „eLką”. W następnym numerze możesz się spodziewać, Drogi Czytelniku kilku
słów o kanciaku.
Największe zmartwienia początkującego motorowego:
1. Ominąłem przystanek.
2. Izolator sekcyjny vs początkujący motorowy 1:0, generalnie
powoli poznaje się ich położenie, zapamiętuje je i nie stanowią one już takiego problemu jak na samym początku.
3. Dobrze, że chodziłem na wykłady na uczelni, przynajmniej
mogę wysiedzieć kilka godzin w jednym miejscu.
4. Kolejnym wyzwaniem stał się hamulec ręczny w eNce, który: a) czasem nie chce załapać, bo zapadka nie jest
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odpowiednio ustawiona, b) a innym razem nie puści przy
ruszaniu.
5. Polecam eNkę dla maskotek, które chcą poprawić sobie
kondycję; trzeba się nieźle namotylkować, a na spadkach to
wręcz ciężka fizyczna praca.
6. Jak nie motylkujesz to zamarzasz, bo wóz słabo grzeje.
(ŁB)

Powrót „dwudziestki”
Marcin Jurczak
W dniu 20 lutego br. Klub Miłośników Pojazdów Szynowych i poznańskie MPK zorganizowały tramwajową linię specjalną numer 20, obsługiwaną taborem
historycznym.

Impreza odbyła się z okazji 35-lecia trasy tramwajowej w
poznańskiej ulicy Reymonta. I choć zimowe mrozy nie zachęcały Poznaniaków do wyjścia z domu, w zabytkowych wagonach
pojawiło się sporo, nie tylko przypadkowych pasażerów. Cieszy
nas, że imprezy KMPS coraz częściej wybierane są przez Poznaniaków jako jedna z możliwości spędzenia sobotniego czy
niedzielnego popołudnia. To także pewnego rodzaju społeczne
poparcie działań Klubu podejmowanych na rzecz ratowania
ostatnich wagonów przed- czy powojennych. Zainteresowanie
mieszkańców tramwajami to także osobista satysfakcja dla
wszystkich tych, którzy ambitnie włączają się w działania naszej organizacji.
20 lutego na trasę wyjechały dwa nietypowe tramwaje.
Pierwszą brygadę linii 20 obsługiwał „Kanciak Numer Jeden
Na Świecie”, drugą wagony N+ND 602+456. Zainteresowanie
pasażerów wzbudzały oba pociągi. Pierwszy dopiero od niedawna pojawia się na trasie po generalnym remoncie, „przejechanie się” nim stanowi więc nie lada atrakcję. Nie słabnie też

zainteresowanie pasażerów składem N+ND. To już przecież
ponad dekada od czasu gdy „trumny” przestały kursować na
normalnych liniach tramwajowych. W obu pociągach umundurowani członkowie KMPS kwestowali na rzecz ratowania zabytków techniki w ramach akcji „Ratujmy stare bimby”. Z pasją
i nieukrywaną radością odpowiadali także na pytania pasażerów.
Linia tramwajowa numer 20 kursowała po historycznej trasie „dwudziestki”, z Górczyna na Junikowo (przez Głogowską,
Hetmańską, Reymonta, Rondo Przybyszewskiego i Grunwaldzką). Skład N+ND wykonał na tej trasie cztery pełne „kółka”, nie
udało się natomiast utrzymać rozkładu „kanciakowi”. Usterka
techniczna sprawiła, że niestety nie dotrwał do końca służby.
Motorowego jednak tak swędziały palce, że po likwidacji usterki wyjechał na ostatnie planowe pół kółka. Następnie kanciak
zjechał razem z 602+456 na Gajową, skąd wziął pewną część
obsługi na Gwarną, gdzie nastąpiło oficjalne zakończenie imprezy.

Rok jubileuszów
Łukasz Nowicki
Czas ratowania zabytków.

27 stycznia 2005 odbyła się konferencja prasowa pt. „Rok
jubileuszu – czas ratowania zabytków”. Była ona zorganizowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w
Poznaniu i Klub Miłośników Pojazdów Szynowych. Gośćmi
byli: Mirosław Kruszyński – zastępca Prezydenta Poznania,
Magdalena Mrugalska-Banaszak – dyrektor Muzeum Historii
Miasta Poznania, Zofia Fidelus – komisarz wystawy „Poznańska komunikacja miejska od omnibusów konnych do czeskiej
Tatry” oraz przedstawiciele mediów. Konferencja miała dość

Skład N+ND 602+456 i wagon 102N 1 na pętli Górczyn. Fot. Anna Erdmann, 20.02.2005 r.
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nietypowy charakter. Zorganizowana została na pokładzie odrestaurowanego tramwaju typu 102N-1 podczas jego inauguracyjnego przejazdu ulicami Poznania.
W czasie przejazdu wyremontowaną bimbą uczestnicy konferencji dyskutowali o sposobie pozyskania środków potrzebnych na ratowanie poznańskich zabytków komunikacyjnych.
Poruszono także sprawę planu obchodów 125-lecia komunikacji
miejskiej w Poznaniu. Spotkanie zakończono inauguracją kwesty na remont dwóch bezcennych wagonów, o których była
mowa podczas przejażdżki.
Pierwszy to wagon KSW typu „H” wyprodukowany w 1944
roku w fabryce H. Fuchs Waggonfabrik AG w Heidelbergu.
Historia tego tramwaju sięga roku 1944, kiedy to w niewyjaśnionych okolicznościach partia dziesięciu wagonów przeznaczonych dla Wiednia trafiła do Poznania. Były one niekompletne (brakowało części wyposażenia elektrycznego), dlatego w
pierwszej kolejności udało się uruchomić połowę z nich. W Poznaniu tramwaje wojenne oznaczono jako typ „H” (Heidelberg)
i nadano im numery 150–159, po czym przenumerowano wóz
150 na 160. Na początku lat sześćdziesiątych przebudowano
kilka wagonów na jednokierunkowe. Po wycofaniu z ruchu liniowego (na początku lat 70.) część tych wagonów wykorzystywano przez lata jako tabor gospodarczy. W latach dziewięćdziesiątych nastąpiła fizyczna likwidacja resztek tej serii (2028,
2035, 2036, a także „działkowych” 152 i 155). Dzięki staraniom
członków Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych wagon
2033 (ex 158) uniknął „śmierci”. Obecnie nadaje się jednak tylko do odbudowy.
W kilku niemieckich miastach oraz w Wiedniu wagony
KSW są czynnymi eksponatami muzealnymi. Nasz wagon jest
jedynym tak dobrze zachowanym tego typu tramwajem w Polsce. Głównie z tego powodu powinien zostać odbudowany. Zarazem jest to najstarszy zachowany poznański wagon silnikowy.
Wszystkie starsze – sprzed II wojny światowej – zostały zniszczone i zlikwidowane. Dziś tylko na zdjęciach możemy zobaczyć, czym można było podróżować po naszym mieście w latach trzydziestych, czterdziestych, pięćdziesiątych i sześćdziesiątych.
Drugi wagon to S2D tzw. „duży szczeciniak”, został sprowadzony do Poznania ze Szczecina. Charakteryzował się niską
podłogą w środkowej części wagonu, która w obrębie drzwi
stanowiła niskopodłogowy korytarz, z którego przechodziło się
do części przedniej i tylniej, gdzie znajdowały się miejsca siedzące dla pasażerów. W 2003 roku udało nam się odnaleźć taki
„niskopodłogowy” wagon na jednej z działek w podpoznańskim
Suchym Lesie. Tramwaj ten został wyprodukowany w roku
1930 w niemieckiej fabryce w Wismarze i trafił do Szczecina,
gdzie tamtejsze Verkehrsbetriebe nadało mu numer 502. W ramach zakupów uszkodzonych działaniami wojennymi wagonów, trafił w 1946 roku do Poznania, gdzie posiadał numer 423.
Jak dotychczas jest to jedyny zachowany przez miłośników tego
typu wagon w Polsce (pozostałe dwa znane egzemplarze służą
jako altanki w województwach wielkopolskim i zachodniopomorskim), dzięki czemu posiada olbrzymią wartość historyczną.

Z archiwum
archiwum T
Tomasz Gieżyński

02.02. W przegubowym 1098 na 93/2 doszło do nieoczekiwanej scysji pomiędzy pasażerkami prezentującymi skrajnie
odmienne statusy wiekowo-majątkowo-społeczne. W jej efekcie
krewka starsza pani spoliczkowała studentkę. Obie prowodyrki

Wiceprezydent Kruszyński na pokładzie Kanciaka dał słuszny
przykład. Fot. Maciej Rudzki, 27.01.2005 r.

wysadzono na Rondzie Przybyszewskiego i oddano w ręce odpowiednich organów.
06.02. Pędzący PST do miasta skład 176+175 linii 15 najechał z impetem na utworzoną przez nieznanych sprawców pryzmę z płyt żelbetowych. Stłukł sobie niestety nawrotnik w
pierwszym wozie, ale skutkiem tego się na szczęście nie wykoleił.
06.02. Zmarznięty pasażer miksa 1401 stojącego na Dworcu
Rataje jako 62/1 postanowił nie wyziębiać dodatkowo wnętrza i
zasunął otwartą szybę. Włożył w to jednak nieco zbyt dużo
uczucia, gdyż szkło rozpadło się po tej operacji na milion kawałków. Dane oniemiałego ze zdumienia obywatela spisano.
12.02. Dziewięć po pierwszej – sielankę nocy zimowej przerwało zgłoszenie z Policji Poznań-Grunwald o niespodziewanym ujęciu na gorącym uczynku dewastatora wiaty przystankowej przy skrzyżowaniu Grunwaldzka/Grotkowska. Nadmierną energię agresora wytłumaczono obecnością pobliskiego klubu bilardowego.
21.02. Megawstrzymanie na PST. Połamane pantografy na
wagonach 506 i 98+97, zerwana sieć w okolicy wiaduktu Poznańska, uszkodzone odciągi i wysięgniki. W efekcie prawie
2,5 godziny wzdłuż pestki kursowały autobusy zastępcze, a linie 12, 14, 15 i 16 skierowano na Połabską i Piątkowską. Po
unieruchomionego 506 wysłano holownika z Gajowej – GT6
2616, który od Roosevelta wycofał po lewym torze. Połamanego dyktowca doraźnie usprawniono na miejscu zdarzenia, więc
sam zjechał do zajezdni.
22.02. Nowy motorniczy rodem z Warszawy (via podział
służb S1) zaistniał na skrzyżowaniu Rolnej i Hetmańskiej, gdy
prowadzona przez niego 1/14 108+109 nie otrzymała światła
przez 16 minut. W zatrzymaniu utknęły 4 pociągi. Po pojawie-
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Nowy widoczek – trójka i osiemnastka na Starołęce. Jak długo przetrwają w podstawowym układzie poznańskiej sieci tramwajowej?
105Na+105NaD 284+285 jako 3/2 i 3G 809 jako 18/3. Fot. Tomasz Gieżyński, 08.03.2005 r.

niu się funkcjonariusza NN rychło okazało się, iż adept trudnej
sztuki tramwajarskiej nie wiedział jak skorzystać z pętli indukcyjnej, zatrzymując się przed nią. Gratulujemy i życzymy następnych sukcesów...
24.02. Wczesnym wieczorem wyjeżdżająca ze Starołęki tatra 407 zaniemogła już przy Bystrej. Nie spodobało się to dwóm
młodym pasażerom, którzy jęli okładać motorniczego pięściami. W sukurs ruszył mu kolega wracający po pracy do domu.
Wywiązała się bójka, w efekcie której jeden z napastników
uciekł, a drugiego (przy pomocy pasażerów!) skutecznie zakneblowano i zachowano w stanie prawie nienaruszonym do przyjazdu Policji. Na szczęście poza ogólnymi potłuczeniami nic się
nikomu nie stało. Pracownicy S3 pojechali na przegląd do szpitala, zaś tatrą przez Zawady zjechał do zajezdni motorniczy z
rezerwy.
22.02. I mała retrospekcja, powracamy do dwudziestego
drugiego lutego (celowo oddzieliliśmy zdarzenia, by się Szanownym Czytelnikom nie pomieszały). Znowu jedynka (tym
razem trzecia, skład 250+249), znowu przystanek Rolna, ale
tym razem motorowym był Łowca Masek. Z powodu usterki
wagonu grzecznie wyprosił on z pojazdu pasażerów. W tym
momencie uaktywnił się jeden z podróżnych, który w krótkich
słowach określił swój negatywny stosunek do motorniczego, a
także zatrudniającej go firmy, po czym wstał i na potwierdzenie
wagi swoich słów podarł służbowy pulower Łowcy. Tego już
było za wiele. [cenzura]. Paniczną próbę ucieczki pasażera udaremniła Policja.
25.02. Krótko po ósmej wieczorem pędzący ul. Mieszka I
hiundaj (pisownia oryginalna z raportu) wpadł w poślizg, którego koniec znalazł się na dnie wykopu PST. Po doraźnym usunięciu wraku z torowiska i odwiezieniu rannego kierowcy do
szpitala, wznowiono ruch. Po ostatnim kursie linii dziennej podstawiono na Kaponierę autobus Za Tramwaj N21, który
10

wykonał jedno kółko. W tym czasie dźwig załadował wrak auta
na przyczepę składu GT6+ND 2616+2066, po czym szczątki
przewieziono na Lechicką, gdzie zajęła się nimi pomoc drogowa.
26.02. Nad ranem (4:55) podczas instalacji nowej zwrotnicy
elektronicznej na Placu Wielkopolskim zajęci montażem napędu pracownicy torów ze zgrozą zauważyli trzyosobową grupkę
pijanej młodzieży, która zbliżyła się do otwartej szafki zwrotnicy. Terroryzując pracowników bronią wyrwali oni kilka pęków
kabli z aparatury w szafce, po czym chwiejnym krokiem oddalili się w stronę Masztalarskiej. W tym samym momencie zza rogu wyjechał radiowóz Policji, który podjął akcję. Funkcjonariusze nie mieli problemów z wyłapaniem zblokowanej ze zdumienia gromadki. Niebieska szklanka mrugnęła radośnie odjeżdżając w kierunku Izby Wytrzeźwień.
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pogrążeni w zadumie żegnamy

Ojca Świętego

Jana Pawła II
“...nie lękajcie się...”
redakcja i współpracownicy Przystanku

Wiadomości ulotne

Tomasz Gieżyński, Maciej Rudzki

Tramwaje: Rozkład jazdy: Z dniem pierwszego kwietnia
uruchomiono śniadaniowe brygady, obsługujące kursy „zerowe”
na wybranych liniach w rozkładzie sobotnim i świątecznym.
Pociąg taki, dodatkowo wyjeżdżający z zajezdni, „wciska” się
między planowe brygady danej linii, by przez to uzyskać
zwiększony postój brygad planowych, co pozwala na
rozganizowanie przerwy posiłkowej dla motorniczych. W
soboty kursuje jeden skład, który wyjeżdża z zajezdni
Głogowska o godzinie 15:00 na Ogrody, skąd o 15:26
podejmuje kurs jako 2/0, po powrocie zaś przebiera się i o 16:47
jedzie pełne kółko jako 7/0. Następnie posiłkowy tramwaj
przemieszcza się na Górczyn, skąd o 18:36 jedzie jako 5/0, a
następnie o 20:25 jako 8/0. Zjazd do zajezdni Głogowska
następuje o 21:47.
W niedziele kursują łącznie cztery tramwaje posiłkowe, po dwa
rano i popołudniu. Oto obiegi: I. Głogowska 7:05, Dębiec 2/0
7:25, Ogrody 2/0 8:06, Dębiec 8:40 przejazd na Górczyn przez
Traugutta, Górczyn 5/0 9:16, Stomil 5/0 10:04, Górczyn 8/0
11:05, Miłosotowo 8/0 11:48, z Górczyna zjazd do zajezdni
Głogowska na 12:27. II. Głogowska 6:40, Budziszyńska 6/0
7:07, Miłostowo 6/0 7:56, Budziszyńska 8:41 przejazd na
Ogrody przez Przybyszewskiego, Ogrody 7/0 9:07, Zawady 7/0
9:50, z Ogrodów zjazd na zajezdnię Głogowska o 10:30., III.
Głogowska 15:45, Dębiec 2/0 16:05, Ogrody 2/0 16:46, Dębiec
17:20 przejazd na Górczyn przez Traugutta, Górczyn 5/0 17:56,
Stomil 5/0 18:44, Górczyn 8/0 19:45, Miłosotowo 8/0 20:28, z
Górczyna zjazd do zajezdni Głogowska na 21:07., IV.
Głogowska 16:05, Ogrody 7/0 16:27, Zawady 7/0 17:10,
Ogrody
17:45
przejazd
na
Budziszyńską
przez
Przybyszewskiego
(jedyne
w
tygodniu
rozkładowe
wykorzystanie prawoskrętu na Rondzie Przybyszewskiego!),
Budziszyńska 6/0 18:27, Miłostowo 6/0 19:16, zjazd na

zajezdnię Głogowska o 10:30. Wszystkie pociągi obsługiwane
taborem 2x105Na, najczęściej z wyświetlaczami (138+139), z
uwagi na łatwość przeszyldowania.
Nocami 5./6.04. i 7./8.04. majstry urządzały kładkę do Plazy
nad torami PST, w związku z czym zamiast GT8 669 jeździł
ikarus Za Tramwaj.
W poprzednim numerze, opisując uruchomienie tramwajów, nie
wspomnieliśmy o pewnej ciekawostce dotyczącej linii 12. Otóż
pojawiła się na niej pierwsza od dość dawna „dwurazówka”,
czyli brygada wyjeżdżająca na szczyty ranny i popołudniowy.
Nie zwiększa ona w żaden sposób częstotliwości, lecz pozwala
odetchnąć motorniczym z brygad planowych, którzy w okresie
wzmożonego ruchu ulicznego dojeżdżają do pętli końcowych na
styk z planowym odjazdem. Wyjazdy z zajezdni Forteczna 4:42
i 14:04, zjazdy 9:17 i 18:47, obsługa RT6N1 lub 2x105Na.
Tabor: W halach Wydziału S-4 na Gajowej powstają kolejne
stopiątkowe wynalazki, w których zdecydowano się
wprowadzić podwyższające standard nowinki techniczne i tak: skład 290+291 wyposażony będzie w tablice diodowe R&G
podobnie jak już kursujący skład 138+139. Cechą wyróżniającą
będzie dodatkowy dachowy okrągły wyświetlacz (a la
krakowskie wiedeńczyki). W składzie zamontowano też fotele
nowego typu;
- pierwszy wagon składu 136+137 po NG wyjedzie na miasto z
połówkowym pantografem Stemmann.
Torowiska: Ziemia lekko odtajała i natychmiast uaktywniły się
brygady ZDE remontujące torowiska. Nocnym naprawom
podlegają kolejne odcinki trasy junikowskiej. Prawie cały
odcinek od pętli Budziszyńska do Junikowa ma zamieniane
tokami szyny. Nowe wstawki pojawiły się tylko na
wyremontowanym dodatkowo przejściu dla pieszych na
wysokości kliniki weterynaryjnej.
Nowe szyny S49 pojawiają się wreszcie od Multikina do AWF.
Wierzymy, że katorga tatr na tej trasie niebawem się zakończy.
Na skrzyżowaniu przy Moście Teatralnym trwają prace
instalacyjne zwrotnic elektronicznych dla prawo- i lewoskrętu
linii 18 w relacji Kaponiera - Rynek Jeżycki.
Tabor: Rejestratory zdarzeń Mesit montowane są w kolejnych
pojazdach. Ostatnio otrzymały go helmuty GT6 602 i GT8 668.
Po gwiazdkowej bombie 102+101 i 318+319 nie ma już śladu. W
drugiej połowie marca wyjechał 318+319, a przed zamknięciem tego
numeru na jeździe próbnej pojawił się solowy 102.
Reklama „Kocham Unię E.” przeniesie się z wagonu 102Na 71
na wagon GT6 602. W zamian na stodwójce pojawi się stare,
ciemnozielone malowanie. Odnowiona powłokę lakierniczą pod
koniec kwietnia ma otrzymać również skład N+ND 602+456.
Dwukierunkowy GT8 903 został już obłaskawiony przez
pracowników S2 i odpalony, nastawnik w kabinie A udało się

przerobić bezproblemowo. Wagon pod koniec marca trafił na
windę
i
warsztat,
gdzie
przejdzie
szereg
prac
przystosowawczych
do
bezpiecznej
eksploatacji
w
poznańskich warunkach techniczno – społecznych. Kolejne
wagony powinny znaleźć się w Poznaniu po otrzymaniu przez
laweciarza homologacji na lawetę, co ma nastąpić około
połowy kwietnia.
Wagon 1G 854 został w marcu zezłomowany, po tym jak
strona holenderska rozmyśliła się w kwestii planów
ściągnięcia go z powrotem do Amsterdamu.
Po naprawie zniszczonego dachu i montażu nowego
pantografu, na jazdach próbnych pojawił się wagon combino
502.
Autobusy : Rozkład jazdy : Z dniem 1.04. rozpoczęła się
MPK-owska wiosna. Na trasę powróciły autobusy specjalnej
linii P Kacza – Sierosław, a także sezonowe uruchomienie linii
53 Rondo Rataje – Świątniczki, gdzie w dni robocze kursy
odbywają się do 22 zamiast do 18, a także w soboty i
niedziele, co w zimie nie ma miejsca. Obie linie obsługiwane
się jednym ikarusem 280 (P z Kaczej, 53 z Pustej).
Z dniem 15.03. wzmocniono obsługę linii 59 dowożącej do
centrum rozrywki handlowej zwanego potocznie King Gruz.
Planowo cały tydzień jeżdżą trzy przegubowce całodniowe, a
w dni robocze w szczycie popołudniowym włącza się czwarty.
Dodatkowe wzmocnienia („wg możliwości”) miały miejsce w
okresie 15.03.-26.03.
W związku z ograniczeniem funkcjonowania szkół i firm w
dniu pogrzebu Papieża Jana Pawła II, poznańska komunikacja
kursowała wg rozkładu jazdy dnia roboczego. Zawieszono
jednak całkowicie kursowanie linii 98, Tesco1, Tesco2,
Panorama i Kinepolis. Na liniach 60 (wjazd na Osiedle
Greckie), 89 i 94 (kursy przez Starołękę Wielką) i 101 (kursy
o 7:12 i 12:13 z Niwki) nie realizowano przewozów
szkolnych. Punktualnie o godzinie 10:00, na czas wycia syren i
bicia dzwonów, w miejscach gdzie aktualnie się znalazły,
zatrzymały się wszystkie pojazdy MPK. Wieczorne
nabożeństwo na placu Mickiewicza zgromadziło około
kilkudziesięciu tysięcy ludzi, a pojazdy MPK zostały
skierowane na z góry przygotowane objazdy. Autobusy linij
51, 68, 71 jeździły objazdem przez Libelta i Roosevelta,
podobnie w kierunku przeciwnym, lecz na rondo Kaponiera
włączały się pod prąd południową nitką mostu Dworcowego.
Linie tramwajowe 2, 5, 9, 13 kursowały pilotowane przez
służby objazdem ulicą Fredry. Na ulicy Gwarnej stacjonowały
rezerwy w postaci dwóch GT8. Organizacja była na wysokim
poziomie, dotrzeć do i wrócić z centrum dojechać było łatwo
również samochodem.
Tabor: Na zajezdni przy ul. Warszawskiej finalizują się prace
związane z remontem Jelcza 043. Autobus wrócił już z ZNA w
Biskupicach, gdzie odbył poprawki lakiernicze. Obecnie
trwają prace wykończeniowe wewnątrz pojazdu.

Debiuty

Marcin Jurczak, Łukasz Bandosz

eNka obłaskawiona - Świat nie jest czarno-biały, czasem
bywa zielony. Nie napiszę: „umiem jeździć tramwajem” bo
jakbym umiał to bym ludzi woził. Ale nie napisze „nie
umiem”, bo przecież z dnia na dzień coraz więcej umiejętności
w tej dziedzinie posiadam... Pozostaje zatem czekać na to, aż
do wagonu wsiądą klienci... Jak na razie wszystko idzie do
przodu. Już wkrótce planowane egzaminy, w niedługim czasie

powinniśmy więc z dumą przywdziać zielone bere... to znaczy
mundury.
Czasem, żeby
rozwiązać problem wystarczy trochę sprytu. Osobiście
przekonałem się o tym całkiem niedawno, gdy prowadzony
przeze mnie skład N+ND zatrzymał się dokładnie na środku
izolatora sekcyjnego. Zdziwienie przyszłego motorniczego
nagłą ciszą w wagonie było niemałe. Warto bowiem dodać iż
zatrzymanie tramwaju pod izolatorem spowodowało nagłą
przerwę w dostawie prądu, a zatem i zatrzymanie wszystkich
hałasotwórczych urządzeń. Z pomocą przyszedł niedoceniany
czasem w wagonach generacji N hamulec ręczny*. I choć
zazwyczaj przez początkujących motorniczych przeklinany
jako niepotrzebny „bajer” utrudniający zatrzymanie pojazdu,
tym razem stanął na wysokości zadania niejako
„uruchamiając” pechowo zatrzymany wagon. Otóż po
odkręceniu zakręconego wcześniej hamulca, stojący na
spadzie wagon stoczył się spod izolatora, zgodnie z wszelkimi
dotyczącymi tej kwestii prawami fizyki. Z niemałą ulgą fakt
ten przyjęli zarówno przyszły motorniczy jak i pasażerowie, z
niepokojem oczekujący na swoje tatry, combina i wszelkie
inne cuda mknące po szynach w kierunku północnych osiedli
Poznania.
Chcesz być znany i rozpoznawany – zostań motorniczym?
Pewnego pięknego wieczoru, miałem okazję przebywać na
spotkaniu towarzyskim z grupą ludzi, reprezentujących różne
poznańskie uczelnie. W pewnym momencie jedna z
uczestniczek tegoż spotkania rzuciła: „Ja Ciebie znam!”.
Słowa te zinterpretowałem jako skierowane do mnie, jako że
nikt inny kto mógłby zostać ich potencjalnym adresatem nie
był akurat dostępny. Okazało się że owa pani zapamiętała
mnie właśnie z tramwaju. „A Ty jechałeś przez mój
przystanek. I się zatrzymałeś. Ale nie otworzyłeś mi drzwi !”
Tak to już czasem bywa, że ten „wredny tramwaj” nie
otworzył drzwi, a młoda dama akurat spieszyła się na zajęcia,
nie wnikajmy już na jakiej uczelni i z jakiego przedmiotu. Po
zupełnie przypadkowym zlokalizowaniu „tego wrednego
motorniczego”, obyło się na szczęście bez rękoczynów i
innych form przemocy, a cała sprawa zakończyła się
pozytywnie. Niezorientowanym przypominamy: nie wszystkie
tramwaje otwierają drzwi na przystankach...
* - młodszym czytelnikom wyjaśniamy: w wagonach generacji
N do całkowitego zatrzymania pojazdu bądź składu wymagane
jest zakręcenie specjalnej korby hamulca (który będzie
„trzymał” wagon na przykład na spadzie terenu). W nowszych
typach wagonów (np. 102N, 105N) hamulce szczękowe
załączane są automatycznie w końcowej fazie hamowania.
Marcin Jurczak
Stodwójka zaliczona - Zgodnie z zapowiedzią nadszedł czas
na napisanie kilku słów o pierwszej jeździe wagonem 102N o
numerze bocznym 1, czyli „Kanciakiem Numer Jeden Na
Świecie”. Powiem tak, ten tramwaj w pełni zasługuje no takie
miano. Długo można tu opisywać piękno stodwójki
(stodwójka ? (red.)), jej (jego ? Per analogiam do 102Na-71
“Księżniczki” – Królewicza ?”(red.)) cudowne kształty,
lśniący lakier, zachęcające do przejażdżki wnętrze… jeździ się
nim tysiąckroć lepiej niż czymkolwiek innym, prowadzenie
tego cuda jest spełnieniem marzeń motorniczego. Oczywiście
trzeba dobrze wyczuć działanie nastawnika, ale tego można się
szybko nauczyć i wtedy pozostaje czysta rozkosz z płynnej
jazdy przy cudnych dźwiękach na stykach rozruchu i
hamowania. Trzeba przyznać, że stodwójka potrafi
wynagrodzić dobrze przeprowadzony rozruch nie tylko
pięknym śpiewem, ale wręcz wciśnięciem w fotel. Złotko nie
tramwaj, jadąc nim nie sposób powstrzymać narastającej

radości i uśmiechu. Naturalnie nasza stodwójeczka, jak każda
kobieta (a jednak! (red.)) , jest kapryśna. Na razie, dopóki
pachnie nowością, nie stwarza problemów z brakiem obcego
wzbudzania,
słabym
hamulcem
szynowym
czy
przepuszczaniem hamowania na niektórych stykach.
Przetwornice chodzą jak marzenie i generalnie wszystko
działa. Czasem zdarzy się, że nawalą pierwsze drzwi, ale
wtedy wystarczy „pobawić się” czuwakiem i odpowiednim
bezpiecznikiem, żeby wszystko wróciło do normy. I uwaga, bo
w chłodne dni, rozpędzony już do 40km/h, kanciak robi się
dość przewiewny. W każdym razie każdemu życzę przeżycia
ciągu zdarzeń: dzwonek, pierwszy styk jazdy, a później
następne, styk po styku, cały czas przy około 200A na
amperomierzu, chłopcy i dziewczęta, cóż za rozkosz.
Następnym razem postaram się opisać Wam pierwsze
wrażenia zza nastawników tak urokliwych bimb jakimi są
helmuty i holendry.
Łukasz Bandosz

Archiwum T

Tomasz Gieżyński

03.03. 85/2 1491 W tym zdarzeniu nie byłoby nic
szczególnego, gdyby nie fakt, iż nastąpiło ochrzczenie serii
jelcz vecto na poznańskich drogach. Na skrzyżowaniu
Bałtyckiej z Chemiczną niespodziewanie w prawy bok
autobusu wjechał wyjeżdżający z podporządkowanej drogi
peugeot 206.
07.03. W poniedziałkowy, śnieżny poranek, motorniczowie
przybyli tramwajami linii 16 na Plac Wielkopolski spostrzegli
zalegające na torach słupki odgradzające, łańcuchy, barierki i
części straganów. Przybyły na miejsce tropiciel z Nadzoru
stwierdził wnioskując po śladach na śniegu, że zagrodę
ustawili zwolennicy dużych przestrzeni potrzebnych podczas
sprzedawania szpinaku i lebiody.
09.03. 95/1 1175 Zamyślony kierowca nie wjechał kursem
wariantowym na pętlę Literacka, był jednak na tyle sumienny,
że sam swój błąd zgłosił do Centrali. W zamian na Literacką
skierowano 95/3, które zabrało oczekujących pasażerów.
10.03. Próbna Jazda 400 Glista nie wyjeżdża codziennie (choć
generalnie jeździ dobrze), ale jest jedynym tramwajem swej
serii. Zaszczytu więc dostąpił kierowca dostawczego
mercedesa, który na przejazdach w ul. Hetmańskiej z gracją
wtarabanił się pod jazdę próbną przegubowej stopiątki.
13.03. 14/4 509 Szybka akcja debili w za szerokich spodniach
podczas postoju na pętli Górczyn spowodowała pokrycie lewej
burty combina malowidłami naskalnymi. Wagon po planowym
zjeździe do zajezdni został jednak dokładnie wyczyszczony i
już kolejnego dnia pojawił się na linii.
17.03. 99/1 1333 W wyjeżdżający z Ronda Rataje autobus
przypakował jadący z nadmierną prędkością opel vectra,
powodując rozległe obrażenia neoplana w okolicy prawego
naroża i przednich drzwi. Kierowca i troje pasażerów opla
zostało rannych.
24.03. 13/2 270+271 Na ul. Grunwaldzkiej, na przystanku
Kasztelanów w stronę Junikowa, zza stojącego tramwaju
wyszła na tory kobieta, która zauważywszy dzwoniącą
trzynastkę przyspieszyła kroku przez tłuczeń. Niestety źle
wyliczyła krok i przewróciła się na jezdnię, doznając wstrząsu
mózgu. Motorniczy zatrzymał się bezpiecznie i wypuścił
pasażerów. Jedna z kobiet wysiadających z doczepy niestety
nie zachowała ostrożności i również się przewróciła na ulicę,

skręcając nogę w kostce. Obie panie pogotowie odwiozło do
szpitala, a tramwaj udał się na badania powypadkowe do
zajezdni Głogowska.
28.03. 82/1 1099 Przycisku napadowego musiał użyć
kierowca, który prawie całą trasę wiózł pijanych wyrostków.
Wygrażali kierowcy i pasażerom, bili pięściami w szyby i
podsufitkę oraz spożywali alkohol w pojeździe. Niczego
nieświadomi dojechali aż do Kordeckiego, gdzie czekały
radiowozy Policji i Nadzoru Ruchu.
30.03. Arcyważną misję do spełnienia dostał jeden z
obchodowych Nadzoru Ruchu, który przejechał się liniowym
tramwajem trasą PST, a następnie sporządził raport, z którego
niezbicie wynikło, iż wzdłuż torowiska i w rowach
odwadniających na całej trasie leżą śmieci. Gratulujemy
organoleptycznej metody sprawdzenia poszlak.

Łapaj złodzieja !

Krzysztof Dostatni

Minął już drugi miesiąc akcji zbierania środków na remont
heidelberga i szczeciniaka. Zbiórka publiczna po hasłem
"Ratujmy stare bimby" jest prowadzona przez KMPS w kilku
formach. Zbieramy pieniądze do skarbonek w zabytkowych
pojazdach podczas okolicznościowych przejazdów, w
punktach sprzedaży biletów wystawione są dla publiczności
ogromne skarbony, można także przyłączyć się do kwesty
dokonując wpłaty na specjalny rachunek bankowy. Kwestując
podczas przejazdów tramwajami zabytkowymi spotykamy się
z życzliwością i zainteresowaniem ze strony pasażerów, w
zamian oferując możliwość namacalnego doznania frajdy z
przejażdżki
zabytkową
bimbą.
Ponadto
wysoce
wykwalifikowana obsługa KMPS informuje zainteresowanych
o calej akcji, o dokonaniach i historii KMPS, a także planach
na przyszłość. Osobiste uczestnictwo i nadzór członków
KMPS nad akcją kwestowania do skarbonek wystawionych w
naszych tramwajach minimalizuje ryzyko niebezpieczeństw,
jakie niesie za sobą zbiórka pieniędzy. Niestety – skarbony
wystawione w trzech punktach sprzedaży biletów (Głogowska,
Kupiec, Dworzec Rataje) są w znacnzie większym stopniu
narażone na zagrożenia ze strony > potencjalnych złodziei.
Niestety jedna z tych skarbonek, ta umieszczona w Kupcu
Poznańskim stała się ofiarą napadu, który miał miejsce
6.03.2005 r. Monitoring, którym objęty jest cały budynek
Kupca nie odstraszył włamywaczy, którzy w środku dnia (ok.
13.00) porwali skarbonę na klatkę schodową, gdzie dokonali
oni zniszczenia i opróżnienia skarbonki. O zdarzeniu ochrona
Kupca powiadomiła kasjerkę MPK podejmującą pracę w
punkcie sprzedaży biletów w poniedziałek z samego rana,
przekazując jej znalezione 0,94 PLN oraz zniszczoną
skarbonę.
Niestety
dzięki
"przytomności"
pewnych
pracowników MPK o całej sprawie KMPS dowiedział się
dopiero 16 marca, czyli 10 dni później !!! W efekcie tego na
marne zdałyby się próby ustalenia sprawców kradzieży. Z
uwagi na powyższe i z obawy na możliwość powtórzenia się
zdarzenia, podjęliśmy decyzję o zlikwidowaniu skarbonki w
punkcie sprzedaży biletów w Kupcu. Na dzień dzisiejszy
skarbonki pozostały w punckie na Glogowskiej oraz na
Dworcu Rataje. Może nie cieszą się one takim
zainteresowaniem jakiego byśmy oczekiwali, jednak ich
obecność jest nieodłącznym elementem akcji KMPS i ma mieć
przede wszystkim efekt popularyzatorski. Mają one cały czas
przypominać poznaniakom o starych bimbach czekających na
powrót na poznańskie żelazne szlaki...

Ćwierć wieku tramwaju na Piątkowską

Marcin Jurczak

W okazji 25-lecia trasy
tramwajowej do pętli
Piątkowska Klub Miłośników Pojazdów Szynowych zaprasza na przejazd
specjalną
linią
tramwajową numer 11,
która uruchomiona zostanie w dniu 16.04. W
sobotnie przedpołudnie
(kiedy zgodnie z normalnym rozkładem jazdy linia 11 nie kursuje) na trasę wyjadą trzy brygady:skład N+ND, wagon
102N i wagon 13N. Specjalna „jedenastka” kursować będzie, a jakże, po
trasie linii numer 11:
Piątkowska – Roosevelta – Most Dworcowy
– Królowej Jadwigi –
Rondo Rataje – Kórnicka – Os. Lecha. W
wagonach prowadzona
będzie kwesta pod hasłem „Ratujmy stare Bimby”. Odjazdy z pętli
Piątkowska: od 9.08 do 14.38 co 30 minut (kolejno: N+ND, 102N, 13N), z Os.Lecha: od 8.57 do 14.27 (w kolejności: 102N, 13N,
N+ND). Historię trasy na Piątkowską przypomnimy w najbliższym numerze Przystanku, poniżej fotografie z lat budowy linii; młodszym
czytelnikom przypominamy, że w tamtych czasach
trasy tramwajowe budowało się po pierwsze celem uczczenia kolejnego
zjazdu niemiłościwie panującej Partii. Trasa na
Piątkowską dzielnie jednak służy już przez
ćwierćwiecze, pozostaje
życzyć jej potoków i
przedłużenia (oczywiście
bez kolizji z jezdniami)
conajmniej do Podolan.
(red.) Zdjęcie powyżej –
stary przebieg linii 11
między przystankami Bonin i Wojska Polskiego,
niżej – “dziewiątka” już
na Piątkowskiej (poprzednio kursowała na Golęcin). Zdjęcia z archiwów
MPK i KMPS.
____________________________________________________
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Zagospodarować Gajową
Łukasz Bandosz, Beata Kopczyńska, Anna Tomczak
Chyba każdego miłośnika komunikacji miejskiej interesuje przyszłość zabytkowej zajezdni tramwajowej
przy ul. Gajowej. Postanowiłem dokładnie sprawdzić,
jakie są ustalenia, możliwości i plany dotyczące tak
ważnego dla nas obiektu. W ramach zaliczenia przedmiotu „odnowa miast”, który pojawia się na IV roku
Gospodarki Przestrzennej na Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu, zgłosiłem się do wykonania projektu rewitalizacji „Gajowej”. Do współpracy udało mi się namówić dwie koleżanki z grupy. Teraz chcemy zaprezentować Czytelnikom najciekawsze fragmenty projektu.

Dnia 13 grudnia 2003 roku Rada Miasta Poznania uchwaliła
dokument o nazwie miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego „Śródmieście Poznania – Gajowa”. Ustalenia zawarte w uchwale dotyczącej niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Poznania – Gajowa” określają warunki zagospodarowania i zabudowy terenów na
obszarze wyznaczonym ulicami: Gajową, Zwierzyniecką, Kraszewskiego, Sienkiewicza wraz z tymi ulicami. Granice uchwalenia planu oznaczono szczegółowo na rysunku planu.
Celem niniejszego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego jest:
- określenie przeznaczenia terenu jako zespołu cech określających sposób zagospodarowania i zabudowy,
- określenie zasad kształtowania ładu przestrzennego,
- regulacja zasad dostępu komunikacyjnego.
Oznaczenia poszczególnych terenów wchodzących w skład
obszaru objętego dokumentem są opisane w tekstowej części planu razem z nazwami i hasłami, które są użyte w dokumencie, a

mogłyby być niezrozumiałe.
Teren dokoła dzisiejszej zajezdni tramwajowej jest otoczony
przez ulice Gajową, Sienkiewicza, Kraszewskiego i Zwierzyniecką. Plan przewiduje również przeprowadzenia przez cały obszar dodatkowej ulicy, która będzie stanowiła przedłużenie dzisiejszej ulicy Prusa oraz obniżenie zabudowy na przedłużeniu
ulicy Asnyka.
Ogólny opis terenów według mpzp:
GaA10/Ka1 – ul. Zwierzyniecka od planowanego przedłużenia ul. Prusa do ul. Kraszewskiego. Jest to fragment ulicy, na którym plan zakłada obowiązek utrzymania lub wprowadzenia tylko
elementów systemu komunikacji miejskiej dla funkcjonowania
publicznej ulicy o preferencji dla ruchu pieszego oraz szlaku
miejskiego transportu publicznego z komunikacją tramwajową.
Możliwa jest również lokalizacja drobnych obiektów handlowych
(np. kiosków).
GaA11/Kc1 – ul. Zwierzyniecka od planowanego przedłużenia ul. Prusa do ul. Gajowej. Jest to fragment ulicy, na którym
plan zakłada obowiązek utrzymania lub wprowadzenia tylko
elementów systemu komunikacji miejskiej dla funkcjonowania
publicznej ulicy o preferencji dla ruchu pieszego oraz szlaku
miejskiego transportu publicznego z komunikacją tramwajową.
GaA09/Kd1 – ul. Gajowa od ul. Sienkiewicza do ul. Zwierzynieckiej. Jest to fragment ulicy, na którym plan zakłada obowiązek utrzymania lub wprowadzenia tylko elementów systemu
komunikacji miejskiej dla funkcjonowania publicznej ulicy o preferencjach dla parkowania pojazdów. Zaznaczona jest również
konieczność ochrony zieleni już istniejącej na ulicy.
GaA05/Kg1 – ul. Sienkiewicza od ul. Gajowej do ul. Kraszewskiego. Jest to fragment ulicy, na którym plan zakłada obowiązek utrzymania lub wprowadzenia tylko elementów systemu
komunikacji miejskiej dla funkcjonowania publicznej ulicy płynnego ruchu samochodowego. Możliwa jest również lokalizacja
drobnych obiektów handlowych (np. kiosków). Zaznaczona jest
również konieczność ochrony zieleni już istniejącej na ulicy, a
także tam gdzie to możliwe, dosadzanie
nowej.
GaA01/Kb1 – nowa część (przedłużenie) ul. Prusa od ul. Sienkiewicza do
ul. Zwierzynieckiej. Jest to fragment
ulicy, na którym plan zakłada obowiązek
utrzymania lub wprowadzenia tylko
elementów systemu komunikacji miejskiej dla funkcjonowania publicznej
ulicy o preferencji dla ruchu pieszego.
Zaznaczona jest również konieczność
posadzenia zieleni wzdłuż nowej ulicy.
GaA07/Kf1 – ul. Kraszewskiego od
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ul. Sienkiewicza do ul. Jackowskiego. Jest to fragment ulicy, na
którym plan zakłada obowiązek utrzymania lub wprowadzenia tylko elementów systemu komunikacji miejskiej dla funkcjonowania
publicznej ulicy płynnego ruchu samochodowego oraz szlaku
miejskiego transportu publicznego z komunikacją tramwajową,
autobusową jak i rowerową. Plan jednak zakłada możliwość likwidacji linii tramwajowej na omawianej ulicy.
GaA07/Kf2 – ul. Kraszewskiego od ul. Jackowskiego do ul.
Zwierzynieckiej. Jest to fragment ulicy, na którym plan zakłada
obowiązek utrzymania lub wprowadzenia tylko elementów systemu komunikacji miejskiej dla funkcjonowania publicznej ulicy
płynnego ruchu samochodowego oraz szlaku miejskiego transportu
publicznego z komunikacją tramwajową, autobusową jak i rowerową. Plan jednak zakłada możliwość likwidacji linii tramwajowej
na omawianej ulicy.
GaA08/Ke1 – skrzyżowanie ul. Kraszewskiego i ul. Zwierzynieckiej jest terenem, na którym plan zakłada obowiązek utrzymania lub wprowadzenia tylko elementów systemu komunikacji miejskiej dla funkcjonowania publicznej ulicy płynnego ruchu samochodowego oraz szlaku miejskiego transportu publicznego z komunikacją tramwajową i autobusową oraz rowerową.
Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące elementów infrastruktury, z których mają składać się opisane wyżej ulice, są dokładnie określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, dostępnym na stronach Urzędu Miasta.
GaA02/Ua1 – jest to obszar przy skrzyżowaniu ul. Gajowej i
ul. Zwierzynieckiej, dla którego ustala się obowiązek realizacji
elementów zagospodarowania niezbędnych dla funkcjonowania
mieszkalnictwa i usług lub mieszkalnictwa lub usług. Terenu musi
zostać niezabudowany w 50%, jego 10% powinna zajmować zieleń. Wysokość zabudowy została określona na 3–4 kondygnacje.
Wszelkie projekty budowlane wymagają akceptacji Miejskiego
Konserwatora Zabytków. Jest to obszar zagospodarowany już dziś
i nie przewiduje się tutaj zmian.
GaA04/Ub1 – obszar otoczony ul. Sienkiewicza, ul. Kraszewskiego, ul. Zwierzyniecką i planowanym przedłużeniem ul. Prusa,
dla którego ustala się obowiązek realizacji elementów zagospodarowania niezbędnych dla funkcjonowania mieszkalnictwa i usług
lub mieszkalnictwa lub usług. Dopuszcza się lokalizacje obiektów
handlowych powyżej 2000m2. Niezależnie od rodzaju zabudowy
wymagana jest zabudowa zwarta wzdłuż ul. Kraszewskiego, natomiast przy lokalizacji funkcji mieszkaniowej nieprzekraczalny procent powierzchni zabudowy działki ustalono w wysokości 50%.
Powierzchnię terenu w wysokości 20% powinna zajmować zieleń.
Wysokość zabudowy została określona na 4–5 kondygnacji.
GaA04/Ub2 – obszar otoczony ul. Sienkiewicza, planowanym
przedłużeniem ul. Prusa, ul. Zwierzyniecka i ul. Gajową, dla którego ustala się obowiązek realizacji elementów zagospodarowania
niezbędnych dla funkcjonowania mieszkalnictwa i usług lub
mieszkalnictwa lub usług. Dopuszcza się lokalizacje obiektów
handlowych powyżej 2000m2. Wysokość zabudowy należy dowiązać do wysokości wartościowych, historycznych budynków występujących na terenie zajezdni. Podobnie rzecz się ma z zachowaniem i wyeksponowaniem w rozwiązaniach funkcjonalnoprzestrzennych i architekturze obiektów budowlanych. Ustala się
obowiązek realizacji wszystkich bez wyjątku elementów zagospodarowania terenu według kompleksowo sporządzonego projektu
architektoniczno-budowlanego określającego ich wygląd i wzajemne relacje przestrzenne i estetyczne w skali urbanistycznej i architektonicznej. W odniesieniu do wszystkich obiektów wpisanych
do rejestru zabytków i obiektów w ich bezpośrednim sąsiedztwie,
projekt każdego obiektu budowlanego wymaga uzyskania wytycznych, a następnie akceptacji Miejskiego Konserwatora Zabytków.
2

Opis funkcji, jakie mogą pojawić się na obszarze „Gajowa”
oraz wszelkich związanych z tym ograniczeń i konsekwencji znajdzie się w kolejnym numerze „Przystanku”.

„Jedenastka”
„strzałem w dziesiątkę”
dziesiątkę”
Marcin Jurczak
Zgodnie z obietnicą prezentujemy dzisiaj Czytelnikom
„Przystanku” krótką historię tramwaju na Winiarach i
Sołaczu wraz z relacją z uruchomionej przez KMPS
specjalnej linii tramwajowej numer 11.

Tramwaj na Sołaczu pojawił się w roku 1913, ówczesne torowisko prowadziło do skrzyżowania ulicy Wołyńskiej i Małopolskiej. Końcówka Sołacz czynna była do roku 1969. W roku 1935
przedłużono istniejące połączenie tramwajowe do okolicy ulicy
Bonin. Ze względu na zabudowę tzw. starych Winiar trasa musiała
być częściowo jednotorowa. Do pętli na Winiarach kursowała
wówczas linia 11, lokalnie zwana elwą (niem. elf to jedenaście). W
tej części miasta komunikację tramwajową uzupełniała linia 9, kursująca do Golęcina (od roku 1925). Trasa na Golęcin była ważnym
elementem sieci komunikacji miejskiej miasta. Któż z nas nie słyszał o tłumach odwiedzającym przed laty obecnie zrujnowany golęciński stadion piłkarski...
W roku 1956 rozbudowano pętlę na Winiarach, nie zmodernizowano jednak samej trasy. Warto też wspomnieć o linii autobusowej numer 60 (kierunek: Podolany), która startowała niegdyś z
okolicy ul. Św. Leonarda. Dopiero później, wraz z decyzją o budowie na Winiarach nowoczesnych osiedli mieszkaniowych, zadecydowano o przedłużeniu trasy tramwajowej. Budowa ruszyła z
końcem lat 70-tych. 8 lutego 1980 roku, na krótko przed godziną 9
rano na oflagowany i przystrojony transparentami przystanek przy
zbiegu ulic Wojska Polskiego i Wołyńskiej (wszak trzeba było
godnie uczcić VIII zjazd PZPR) wjechał pierwszy tramwaj.
Wraz z przedłużeniem linii 9 i 11 do Piątkowskiej, ze znajdującej się tuż obok tramwajowej – pętli autobusowej, uruchomiono linię 90. Miała ona pełnić funkcję uzupełniającą i dowozić mieszkańców do i z powoli rozbudowującego się Piątkowa (ruszała z Os.
Bolesława Chrobrego). Jej zadaniem było ponadto odciążenie już
istniejących połączeń autobusowych.
W dniu 23 lutego 1980 roku, w rocznicę wyzwolenia Poznania,
uruchomiono dodatkowo linię tramwajową numer 24 na trasie
Piątkowska – Lampego (obecnie: Gwarna). Obsługiwana była ona
5 pociągami i była tzw. linią szczytową, kursującą w dni robocze,
w godzinach szczytu przewozowego.
Dziś nie ma już wagonu 102Na, który jako pierwsza „jedenastka” dotarł do pętli Piątkowska, nie ma też „dwudziestkiczwórki”.
Do Piątkowskiej kursują linie 9 i 11, pierwsza od lat wożąca pasażerów na Wildę i Dębiec, druga – od marca 2005 roku – przez ul.
Królowej Jadwigi do Os. Lecha. Wraz z nowym rozkładem jazdy
zawieszono kursowanie tej ostatniej w sobotnie i świąteczne
przedpołudnia...
16 kwietnia uruchomiliśmy na „jedenastce” trzy pociągi (11/1 –
N+ND, 11/2 – 102N, 11/3 – 13N), wyjeżdżając na trasę rano. Po
godzinie 14 zastąpiły nas liniowe wagony kursujące na zmianie
popołudniowej.
W ramach „jedenastki” umundurowani członkowie KMPS
prowadzili kwestę na rzecz ratowania zabytkowych tramwajów w
Poznaniu. Do heidelberga i „szczeciniaka” jest więc o kolejne „kilka” złotówek bliżej. Na naszą akcję zbiórki niezwykle pozytywnie
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zareagowali Poznaniacy. Zdecydowana większość pasażerów
chętnie przyłączała się do kwesty. Odpowiedzieliśmy na sporo
pytań związanych nie tylko z historycznym taborem, ale i
ogólnie – z komunikacją miejską w Poznaniu. Pytania dotyczyły
zarówno teraźniejszości jak i historii KM w Poznaniu. To
dowód na to, że mieszkańcy miasta interesują się tą tematyką.
Istnieje potrzeba udzielania informacji na ten temat czy
nagłaśniania takich akcji jak chociażby sobotnia „jedenastka”.
Pozytywnie zaskoczyła nas frekwencja w tramwajach –
ludzi było naprawdę sporo. I choć można uznać, że to efekt po
części nagłośnienia akcji przez lokalne media, to z drugiej
strony podejmowane przez członków KMPS rozmowy z
pasażerami pozwalają nam oszacować, iż pasażerowie wsiadali
do tramwaju nie ze względu na jego wartość historycznomuzealną, ale żeby po prostu przemieścić się z punktu A do
punktu B... Pozytywnie odebrani zostaliśmy nie tylko jako
obsługa linii historycznej, ale także, czy nawet przez niektórych
pasażerów przede wszystkim za to... że podwozimy na zakupy
czy na spacer do Parku Sołackiego... Możemy tylko się
domyślać, jak pożyteczną funkcję spełnilibyśmy w razie
wstrzymania ruchu i utrudnień, które mocno zachwiałyby
kursowaniem linii 9... „Jedenastka” okazała się być przysłowiowym strzałem w „dziesiątkę”. Oby jak najwięcej takich akcji w
przyszłości.
Wracając na chwilę do pędzących przez osiedla i okoliczne
pola bimb... Dziś mało kto wierzy w bezkolizyjną trasę
tramwajową przedłużoną na przedmieścia podolańskie czy do
Suchego Lasu. Ale kto wie, może kiedyś...

Debiuty... Finał.

Marcin Jurczak

Wagonami podróżowali zarówno miłośnicy starych bimb jak i całkiem
Ostatni akord – krótki i dobitny. Po stopiątce, eNie i
przypadkowi pasażerowie. Frekwencja była wysoka. Fot. W. Stasiewski.
kanciaku przyszedł czas na „holendry” i „helmuty”.
Zapakowani w czerwono-srebno-szary wóz numer 607 (kilka dni
aresztowanych (508 i 510–514) i jednego zabranego przez wywcześniej przyozdobiony w nową, rodem z 614 i 674, reklamę,)
twórcę (501).
zgłębialiśmy tajniki dowodzenia wagonem produkcji niemieckiej.
! Z powodu znacznego „wysypu” wynajmów zaniemogła przeZgodnie z przewidywaniami okazało się, że „helmut” to, uprasztwornica kanciaka. Wagon skierowano na gwarancyjne pieszczoty
czając, taki unowocześniony N...
do S4, zaś na trasę wróciła eNka, cudem tylko wyjęta spod
Jazda wagonem GT6 nie nastręczała nam większych trudności,
szpachtułek mistrzów malarskich. W momencie zamknięcia numea początkowe problemy z umiejętnym dawkowaniem siły hamoru w lakierowaniu znajdowała się księżniczka 102Na 71.
wania przerobionego nastawnika wozu z Frankfurtu objawiające
! Do zamknięcia numeru nie wyjechały z ZNT składy 136+137 i
się pojedynczymi przypadkami przejechanych przystanków szybko
290+291, oba z bajeranckimi wyświetlaczami. Za to w obroty
zniknęły. W porównaniu do dwuocznych wozów GT6 dużo wywzięto pierwszego z ostatniej siódemki składów 105N, 206+205.
godniej prowadzi się jednak holenderskie wagony generacji 3G.
Składy te przetrwały tak długo po dziadowskiej NB, jaką przeszły
Nastawnik jest tu dużo bardziej precyzyjny, zarówno podczas jazw 1997 roku. Niebawem czas na 194+193. Szybki i historyczny
dy jak i hamowania.
status planujemy przenieść do 98+97, starszego i ciekawszego (staEgzamin. O egzaminie napiszę tylko tyle, że... był. I że wkrótce
ra kabina w drugim wagonie).
liczniejsza niż dotychczas ekipa KMPS pojawi się na poznańskich
! Klasyczne i obrzydliwe kleżmerstwo odstawia ZDE na trasie
torowiskach w roli motorniczych „dwójek”, „dziewiątek” czy
Półwiejska – AWF. Po wstawieniu kilku nowych szyn zaczęto
„osiemnastek”...
spawać stare, powyginane S49, zmieniając je tylko tokami. W dalszym ciągu postępuje tym sposobem naprawa torów na odcinku
Budziszyńska – Junikowo.
! Od nocy 05.05./06.05. do 20.05. naprawa torowiska w ulicy
Tomasz Gieżyński, Maciej Rudzki
Fredry wyśle tramwaje jeżdżących tamtędy linii dziennych na
Święty Marcin i Gwarną. Na Roosevelta będziemy mieli 11 linii, a
na Świętym Marcinie 9. Nocka zawracać będzie na trójkącie Ga! Docierają kolejne wagony dwukierunkowe z Frankfurtu. GT8
jowa / Zwierzyniecka. Ktoś musiał długo myśleć jak zapewnić
(O) 907 powitaliśmy 22.04., 905 – 26.04., zaś 906 dotarł 04.05.
motorowym minimum ruchu. Puszczenie N21 dookoła przez Tonad ranem. Kolejne dwa pojazdy, 901 i 904, powinny przybyć tuż
warową, Most Dworcowy i Roosevelta byłoby dla nich na pewno
po zamknięciu tego numeru Przystanku.
zbyt proste.
! Po naprawie złamanego pantografu także wagon 506 powrócił
! Od 1 kwietnia rozpoczęła kursowanie sezonowa linia autobudo służby. Mamy zatem 7 combin na linii (502–507 i 509), 6

10 drobiazgów
drobiazgów
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sowa P. Do jej obsługi przydzielono przegubowe ikarusy. Autobusy kursują po nowej trasie z Sierosławia do Ronda Kaponiera (a
nie, jak dotychczas, do zajezdni przy ul. Kaczej, jak błędnie podaliśmy w 60. numerze Przystanku).
! W związku z remontem torowiska w Gorzowie Wielkopolskim
i tamtejszymi brakami taborowymi spowodowanymi koniecznością uruchomienia taboru za tramwaj, do Kobylej Góry oddelegowano z Poznania dwa jelcze M11 o numerach 1406 i 1478.
! Restauracja ogórka osiągnęła szczytowy poziom szypułki. Zaś
ogórkowa doczepa pojechała do remontu do Laskowic.
! Pod koniec kwietnia (od 24.04. na linii), w związku z ogłoszonym przetargiem na dostawę 10 standardowych autobusów niskopodłogowych, na Kaczej objawił się testowy MAN. Pojazdowi nadano tymczasowo numer taborowy 1058. Kursował na liniach 63,
64 i 93. Testowany NL263 był pojazdem 2-drzwiowym, w pełni
klimatyzowanym. Brak trzeciej pary drzwi szczególnie dał się odczuć w godzinach szczytu.

Magazyn 9285
9285

Adam Konieczka

04.04. Na stacji Serbska zabrakło wysokiego napięcia w tatrze
409 (12/6) jadącej na Starołękę. Tymczasowo na S1 zepchnął ją
skład 224+223 (16/5). W godzinach 7.21–7.55 PST była nieczynna
– uwracały 4 autobusy.
04.04. Na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Baraniaka, na
przejściu dla pieszych tramwaj linii 3 (stopiątki 258+257) jadący
na Wilczak potrącił młodego przechodnia. Z poważnymi obrażeniami trafił on do szpitala. Przerwa w ruchu trwała kwadrans.
05.04. Awaria wewnątrz studzienek drenażowych w okolicy
skrzyżowania Grunwaldzka/Cześnikowska spowodowała nagromadzenie się gazów i w konsekwencji wysadzenie w powietrze
betonowej pokrywy studzienki. W związku z pracami naprawczymi, prowadzonymi z udziałem pracowników MPK, w godzinach
10.14–13.40 następowały okresowe wstrzymania ruchu tramwajowego. Kursowały 3 autobusy zastępcze.
08.04. Na pętli Piątkowska zablokował się pierwszy wózek
helmuta nr 657 (11/3). Po 20 minutach na pierwszy tor zepchnął go
holender nr 808 (9/6). Tramwaj został odholowany do zajezdni nocą.
10.04. O godzinie 3.13 stwierdzono pożar wiaty przystankowej
przy ul. Serbskiej nieopodal skrzyżowania z Połabską. Spłonęła
praktycznie doszczętnie, resztki ocalili strażacy.
10.04. O godzinie 8.05 kardan przy ostatnim wózku składu
210+209 (17/3) był łaskaw się urwać. Miało to miejsce na pętli Os.
Lecha. Tramwaj, po wstawieniu uszkodzonego wózka na wózek
technologiczny, zjechał na S1. Do godziny 8.45 ruch był wstrzymany – kursował jeden autobus zastępczy.
14.04. Na przystanku Sielska kobietę wysiadającą z Combino
nr 502 linii 14 potrącił fiat stilo. Pogotowie ratunkowe przewiozło
ją do szpitala. Kursowanie bimb było wstrzymane przez 10 minut.
17.04. Zazwyczaj to pasażerowie muszą gonić autobusy, ale
nie zawsze... W samo południe przystanek początkowy na pętli
Sobieskiego zaszczycił neoplan 1315 (98/1). Kierowca udał się do
budynku dyżurnego. Tam po chwili podbiegła kobieta informując
go o staczaniu się pojazdu. Niestety, sprint drajwera okazał się
niewystarczający i autobus po przejechaniu tyłem 80 metrów z
otwartymi drzwiami swą podróż gwałtownie zakończył na trzech
zaparkowanych pojazdach. Na szczęście uszkodzenia 1315 (zarysowania i uszkodzona lampa) oraz samochodów (wgniecione błotniki, pokrywy bagażników, zderzaków i drzwi) nie były poważne.
17.04. Wieczorem „wysmykło się” mocowanie poprzeczki
sieci trakcyjnej ze ściany kamienicy przy ul. Głogowskiej 66. Po4

Fot. Maciej Rudzki.

przeczka ta spadła na jezdnię, na szczęście nikomu nie wyrządzając
szkody. Wstrzymanie w obu kierunkach trwało kwadrans, lecz
mimo to uruchomiono komunikację zastępczą. Pogotowie techniczne zabezpieczyło sieć, którą porządnie naprawiono w nocy.
19.04. Ulica Podgórna, godzina 22.14. Rozkręcona śruba na
izolatorze sekcyjnym pozbawiła pantografu holendra 802 (9/6)
oraz pierwszy wagon składu 124+123 (5/5) zjeżdżających w stronę
Kupca Poznańskiego. Ruch przywrócono po 23 minutach – stopiątki zepchnęły holendra.
21.04. Wczesnym rankiem na pętli Plac Wielkopolski zestaw
188+187 (16/5) podjeżdżając na przystanek początkowy zahaczył
o daszek straganu, lekko gnąc jego konstrukcję.
24.04. Na tymczasowym przejeździe przez tory tramwajowe
na ul. Hetmańskiej w prawy bok składu 310+311 (1/5) (okolice
pierwszych drzwi) wjechał rowerzysta, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia. Uszkodzeń tramwaju nie odnotowano.
25.04. Jadący na Ogrody skład 108+109 (17/7) na ul. Dąbrowskiego przy skrzyżowaniu z Szamotulską najechał na usiłującego
skręcić w lewo poloneza trucka, co zaowocowało wepchnięciem
go na dwa inne samochody jadące z przeciwka. W tramwaju zbił
się tylko klosz światła odblaskowego, samochody zostały nieco porysowane i powginane.
29.04. Na zwrotnicy wjazdowej pętli Ogrody drugim wózkiem
wykoleił się helmut 689 (7/6). Tram 123 wciągnął go w tory, po
czym zjechał na Madalinę na kontrolę. Od 13.04 do 13.18 ruch był
wstrzymany – bimby kursowały zmienionymi trasami.
30.04. Pod wieczór na przystanku AWF (kierunek Górna Wilda) na dobre stanęła tatra nr 404 (12/2). Uszkodził się centralny
przekształtnik. Przy próbie zepchnięcia przez skład 134+135 (6/2)
okazało się, że zatarła się pierwsza oś wózka B. Dźwig wstawił
więc tatrę na pieska, co umożliwiło zepchnięcie (choć z perturbacjami w postaci samoczynnie hamującego wózka C) do zajezdni.
Wstrzymanie trwało przeszło godzinę, zastosowano objazdy, a od
AWF-u jeździły 3 zatramwaje – 2 do Dębca i jeden do Kaponiery.
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Sto dwadzieścia pięć
Krzysztof Dostatni
Przygotowania do parady z okazji 125-lecia
komunikacji miejskiej w Poznaniu rozpoczęły się na około
2 miesiące przed planowanym terminem uroczystości.
Uzgodnienie organizacji ruchu, uporządkowanie placu
na Gajowej, wyszykowanie pojazdów, w tym odświeżenie
malowania na zabytkowych wagonach N+ND oraz
przywrócenie do ciemnozielonych barw wagonu 102Na-71,
zaprojektowanie i wykonanie tablic informacyjnych, plakatów,
ulotek, pieczątek okolicznościowych, kartek pocztowych
i załatwienie wielu innych spraw organizacyjnych... tak
w wielkim skrócie można by opisać przygotowania do parady.
Dzień 15 maja 2005 r rozpoczął się bardzo wcześnie
dla wielu osób zaangażowanych w organizację parady. Strugi
ulewnego deszczu, które lały się z nieba w ten niedzielny
poranek spotęgowały zdenerwowanie przed tą wielką
uroczystością. Na szczęście około godz. 9.00,
czyli
w momencie zbiórki na Gajowej przestało padać, co dało
nadzieję na poprawę pogody. Aby nie tracić czasu kolejno
na terenie przed zajezdnią Gajowa zaczęły ustawiać się wozy
techniczne oraz ratownicze. W tym samym czasie swoje stoiska
zaczęli rozstawiać patroni medialni, czyli WTK i Gazeta
Wyborcza. Atmosfera podekscytowania towarzyszyła każdemu
z nas. Należało wszystko sprawdzić i dopiąć na ostatni guzik,
tak aby wyeliminować ewentualne „niedociągnięcia”.
Około 10.30 na teren ulicy Zwierzynieckiej na czele
z „ogórkiem” podjechała kolumna autobusów uczestniczących
w paradzie, a od godz. 11.00 odpowiedni szyk uformowały
tramwaje.
Ostatnie ustalenia, wyjaśnienia i tak nastała godzina
11.45, kiedy cała kolumna tramwajów i autobusów ruszyła z
ul. Zwierzynieckiej w kier. ul. Gwarnej. Tam oczekiwali tłumnie
zgromadzeni poznaniacy oraz wagon konny z oficjelami.
Punktualnie o godz. 12.00 wagon konny prowadzony
przez Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego oraz
Dyrektora Naczelnego MPK w Poznaniu Spółka z o.o.
Wojciecha Tulibackiego otworzył paradę z okazji 125-lecia
komunikacji miejskiej w Poznaniu. Tuż za tramwajem konnym
szła orkiestra, która głośno przygrywając dodawała

Tramwaj konny na czele parady z okazji 125-lecia komunikacji
miejskiej w Poznaniu. Fot: Tomasz Gieżyński
animuszu całej imprezie. Następnie wg ustalonej kolejności
jechały tramwaje i autobusy, tworząc barwny korowód
o długości ok. 800 metrów. Licznie zgromadzona publiczność
ruszyła wraz z tramwajem konnym w kierunku ulic
Zwierzynieckiej i Gajowej, gdzie miała nastąpić prezentacja
taboru oraz wystawa sprzętu ratowniczego MPK.
Autobusy i tramwaje w trakcie parady były
oznakowane specjalnym nr linii 125 oraz okolicznościowym
napisem 125 lat komunikacji miejskiej w Poznaniu. Kolumna
tak oznakowanych pojazdów z Gwarnej, ulicami Św.Marcin,
Roosevelta, Dąbrowskiego i Kraszewskiego dojechała w
okolice zajezdni tramwajowej Gajowa.
Na ul. Zwierzynieckiej tramwaje ustawiały się kolejno
na torze w kier. R. Kaponiera, a autobusy równolegle
do tramwajów, przy lewej krawędzi jezdni. Dzięki temu ulica
Zwierzyniecka na całej swej długości stała się miejscem
prezentacji pojazdów komunikacji miejskiej w Poznaniu.
Przybyłe na miejsce tłumy Poznaniaków mogły podziwiać
przekrój przez historię poznańskiej komunikacji. Każdy mógł
przymierzyć się do fotela oraz pulpitu w autobusie
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czy tramwaju, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia oraz puścić
wodze fantazji i w wyobraźni poprowadzić dany pojazd.
W paradzie uczestniczyło łącznie 11 tramwajów:
- wagon konny
- N+ND #602 +456
- 102N #1
- 102Na #71
- 13N #115
- 105Na+105Na D #126+125
- 3G #801
- GT6 #605
- GT8 #685
- RT6N1 #407
- COMBINO #509

Zwiedzanie zajezdni
O godz. 14.00 i 15.00 z ulicy Zwierzynieckiej
(przystanek Zeylanda) wyruszyły w podróż po poznańskich
zajezdniach wypełnione po brzegi pasażerami specjalne
tramwaje i autobusy następującymi trasami:
Trasa tramwajowa: Gajowa – Roosevelta – Głogowska –
Zajezdnia Głogowska – Hetmańska – Zajezdnia Madalińskiego
– 28 Czerwca – Królowej Jadwigi – Strzelecka – Podgórna –
Gwarna – św. Marcin – Zwierzyniecka – Gajowa.
Trasa autobusowa : Gajowa – Zajezdnia Kacza.
Przejazdy tramwajami i autobusami okolicznościowymi były
bezpłatne, a obsługa konduktorska Klubu Miłośników Pojazdów
Szynowych prowadziła kwestę na rzecz remontu kolejnych
zabytkowych wagonów tramwajowych pod hasłem „Ratujmy
Stare Bimby”.

oraz 13 autobusów:
– Jelcz RTO #1679
– DAF MB200 #1213
– Ikarus 260 #1740
– Jelcz M11 #1126
– Jelcz M125M #1493
– Neoplan N4016 #1325
– Neoplan N4020 #1366
– MAN NL202 #1040
– MAN NL223 #1055
– MAN NG313 #1073
– Solaris Urbino 12 #1344
– Solaris Urbino 18 #1386
– Ikarus 280/A #2282
W godz. 13.00 – 15.00 na placu przed zajezdnią Gajowa
odbywały się pokazy sprzętu ratowniczego i taboru specjalnego
torowo – sieciowego, wzbudzając nie lada zainteresowanie
wśród licznej widowni. Pojazd czyszczący IVECO
demonstrujący swoje możliwości, pług odśnieżny, czy specjalny
holownik tramwajowy w tym szczególnym dniu były
interesujące nawet dla pracowników MPK mających na co dzień
styczność z tymi pojazdami. O godz. 13.30 na placu przed
zajezdnią Gajowa odbył się pokaz wstawiania na tory
wykolejonego
wagonu
tramwajowego
typu
105N.
W ustawionych stoiskach i namiotach MPK, Gazety Wyborczej
i Radia Merkury można było otrzymać okolicznościowe
pamiątki. W zabytkowych tramwajach i w „ogórku”
zwiedzający mogli otrzymać specjalne pieczątki z wizerunkami
pojazdów, a dla ponad 500 pierwszych osób, które uzbierały
komplet pieczątek przygotowano upominki. Ogromnym
zainteresowaniem cieszyła wystawa modeli tramwajów
i autobusów p. Andrzeja Frąckowiaka zorganizowana w
budynku głównym przy ul. Gajowej.
Przez cały czas trwania imprezy na stoiskach MPK
prowadzona była sprzedaż okolicznościowych pamiątek, a także
wydawnictw poświęconych komunikacji miejskiej. Dochód ze
sprzedaży przekazany zostanie na rzecz kwesty prowadzonej
przez stowarzyszenie Klub Miłośników Pojazdów Szynowych
pod hasłem „Ratujmy Stare Bimby”.
Okazją do przyłączenia się do akcji ratowania starych
tramwajów były też przejazdy tramwajami zabytkowymi i
innymi wagonami specjalnie uruchomionymi w tym
szczególnym dniu.

Fot: Marcin Jurczak

Inauguracja linii turystycznych
O godz. 16.00 nastąpiła inauguracja linii autobusowej
turystycznej nr 100. Wypełniony po brzegi pasażerami „ogórek”
wyruszył po raz pierwszy na trasę z mieszkańcami Poznania.
Trasa linii nr 100, którą autobus będzie pokonywał co niedzielę
od 15 maja do 25 września br., została wyłoniona w konkursie
Gazety Wyborczej, a zwycięzcą był nasz klubowicz Maciej
Chojnacki.
Trasa linii 100:
GAJOWA/STARE ZOO – Sienkiewicza – Mickiewicza –
Zwierzyniecka –
św. Marcin – al. Marcinkowskiego –
Wolnica – Św. Wojciech – Księcia Józefa – Północna – Garbary
– Woźna – Chwaliszewo – Most Chrobrego – Prymasa Stefana
Wyszyńskiego – Jana Pawła II – Kórnicka – Most Św. Rocha –
Dowbora Muśnickiego – Podgórna – Marcinkowskiego – Plac
Wolności – Gwarna – św. Marcin – Zwierzyniecka –
GAJOWA/STARE ZOO.
Zainteresowanie zabytkowym „ogórkiem” było tak duże,
że autobus wykonał tego dnia aż 4 kursy i tak nie zabierając
wszystkich chętnych.
Również o godz. 16.00 zainaugurowaliśmy kursowanie
tramwajowej linii turystycznej nr 0. W sezonie 2005 (15 maja –
25 września br.) pojazdy na linii 0 kursować będą
na następującej trasie:
GAJOWA – Zwierzyniecka – Kraszewskiego – Dąbrowskiego

PRZYSTANEK 5 (62)

2/6

– Fredry – Mielżyńskiego – 23 lutego – Plac Wielkopolski – 23
lutego – Mielżyńskiego – Gwarna – św. Marcin – al.
Marcinkowskiego – Podgórna – Strzelecka – Królowej Jadwigi
– Górna Wilda – Rynek Wildecki – Wierzbięcice – Towarowa –
św. Marcin – Zwierzyniecka – GAJOWA.
Odjazdy w każdą niedzielę o godz. 16.00, 17.00 i 18.00 z ulicy
Gajowej.
W dniu 15 maja na „zerówce” kursowały aż 3 wagony
jednocześnie, tj. N+ND, 102N oraz 13N. Zainteresowanie było
tak duże, że każdy z pojazdów cieszył się olbrzymią frekwencją.
W każdą pierwszą sobotę miesiąca w okresie kursowania linii 0,
począwszy od soboty 4 czerwca do 3 września, zapraszamy
na wieczorny kurs trasą linii nr 0, pod hasłem „Poznaj Poznań
nocą”. Odjazdy o godz. 21.00 z przystanku linii nr 0 na ulicy
Gajowej.
Na koniec pora na podziękowania. Myślę, że notatki oraz
felietony jaki pojawiły się w mediach, świadczyły
jednoznacznie o tym, że impreza była bardzo udana i została
przygotowana profesjonalnie. Dlatego chciałbym tą drogą
podziękować WSZYSTKIM osobom, dzięki którym
odnieśliśmy tak olbrzymi sukces. Pozostaje nam życzyć sobie
jeszcze lepszej imprezy z okazji 130-lecia komunikacji
miejskiej w Poznaniu.

50 lat minęło...

kórnickiego przewoźnika obecnie znajduje się 26 pojazdów.
Są to: Jelcz D120 (2 szt.), Jelcz M11 (3 szt.), Jelcz L11(3 szt.),
Autosan H6 (2 szt.), DAF MB200 (3 szt.), Autosan H9-35
(5 szt.), Jelcz M121MB, Mercedes 0405 (4 szt.) , Mercedes
0405N, Autosan A0909L „Smyk” i Jelcz T120 Ewa.
Na podstawie monografii “Dzieje miejskiej komunikacji
autobusowej w Kórniku”.

30 kwietnia - część I
Pierwsza część obchodów jubileuszu 50-lecia kórnickich
autobusów miała miejsce 30.04. br. Przeznaczona była głównie
dla mieszkańców Kórnika. Nie zabrakło też grona miłośników
z KMPS. Punktualnie o godzinie 12, nastąpiło uroczyste
otwarcie wystawy poświęconej jubileuszowi. Zlokalizowano ją
w “Klaudynówce”, mieszczącej się przy kórnickim zamku.
Nie zabrakło przemówień i podziękowań, wygłosili je byli
i obecnie zarządzający kórnickimi autobusami: Dezydery
Adamski (prezes przedsiębiorstwa w latach 1979-91), Hieronim
Urbanek (prezes w latach 1991-2002) oraz Piotr Plewka,
(od 2002 r. jest prezesem KOMBUSu). Po otwarciu wystawy,
w nawiązaniu do historii sprzed 50 lat, odbył się specjalny
przejazd Jelczem 043 (sprowadzonym na te obchody
z Bydgoszczy), po trasie linii 1 z kórnickiego rynku, przez
Dziećmierowo, do Dworca PKP. Kolejnym etapem imprezy był
przejazd „ogórkiem” do zespołu pałacowego w Rogalinie.
Podczas imprezy nie zabrakło też innych atrakcji. Jedną z nich
była prezentacja najnowszego pojazdu producenta z
Bolechowa, a mianowicie Solarisa Urbino III 12. Przed i po
południu można było również skorzystać ze specjalnych
przejazdów zabytkowym „ogórkiem”, który pojawił się m.in. na
liniach 1 i 6.

Maciej Rudzki

Kórnicka komunikacja liczy sobie pół wieku. Jej początki
sięgają czasów drugiej wojny światowej, kiedy to uruchomiono
przewozy bryczką konną, a później też omnibusem, na trasie
z Kórnika, przez Dziećmierowo do dworca kolejowego.
Początek komunikacji autobusowej w Kórniku datuje się na rok
1955. 1 maja uruchomiono pierwsze połączenie autobusowe
prowadzące z kórnickiego rynku (obecny pl. Niezłomnych)
do oddalonej o 5 km stacji PKP. Na linii tej pojawiły się dwa
autobusy MAN i Chevrolet sprowadzone z Bielska-Białej.
Z biegiem lat komunikacja w podpoznańskim miasteczku
sukcesywnie się rozwijała. W 1956 roku zakupiono 3 nowe
autobusy Star N52, a trasę wydłużono do rynku w Bninie.
Na przełomie lat 50-tych i 60-tych w posiadanie kórnickiego
przewoźnika weszły pojazdy marki SAN (H01B, oraz później
H100B). Przełomowym rokiem w historii kórnickich autobusów
był rok 1976, kiedy to zdecydowano się utworzyć Wojewódzkie
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, w skład którego weszły,
poza Kórnikiem, Poznań i Gniezno. Z biegiem lat kórnicki
układ
komunikacyjny
dość
intensywnie
ewoluował,
wzbogacając się o coraz to nowe połączenia. Rozwój Kórnika
sprawił, że w coraz większym stopniu brakowało bezpośrednich
połaczeń z pobliskim Poznaniem. Sytuacja ta zmieniła się
w roku 1982. 15 kwietnia uruchomiono pierwszą linię
autobusową łaczącą oba miasta. W 2000 roku zakład budżetowy
MPK Kórnik przekształcono w spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością (KPA Kombus Kórnik). W chwili obecnej
KPA Kombus Kórnik obsługuje 15 linii docierających
do prawie wszystkich zakątków gminy, a także do gmin
sąsiednich, jak Zaniemyśl, Środa Wielkopolska, Mosina,
Kleszczewo. Dodatkowo prowadzi też przewozy na 2 liniach
„marketowych”, kursujących po Poznaniu. Na stanie

Parowóz Px48 i DAF MB200 podczas kórnickiej imprezy.
Fot: Maciej Rudzki

14 maja - część II
Drugą część jubileuszu (przygotowaną bardziej pod kątem
hobbystów) zorganizowano dwa tygodnie później – 14 maja.
O godzinie 10:30 podstawiono na poznańską Kaponierę trzy
autobusy. Były nimi: Jelcz 043 #572 (ponownie wynajęty na
imprezę), oraz Autosany: H9-35 #27 i H6-20.02N #29. Licznie
zgromadzony tłumek miłośników z całej Polski uroczyście
(i z fotostopami) przejechał ww. pojazdami po trasie "piątki"
do Kórnika. Około godziny 12 (podobnie jak 2 tyg. wcześniej)
przed „Klaudynówką” nastąpiło uroczyste powitanie przybyłych
gości. Mowę wygłosił prezes Plewka, który zaprosił m.in.
do zwiedzenia wystawy i kórnickiego zamku. W międzyczasie
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podzielona na dwie grupy wycieczka miała okazję zwiedzić
bazę KPA KOMBUS, mieszczącą się obecnie w miejscowości
Czołowo (ok. 6 km od Kórnika). Około godziny 15, w ramach
drugiej części imprezy, na rynku podstawione zostały
3 przystrojone we flagi państwowe DAFy MB200, którymi
po trasie linii 2 (z fotostopami, m.in. w Błażejewku) grupa udała
się do Zaniemyśla. Tam czekała kolejna atrakcja – przejazd
Średzką Koleją Wąskotorową. Około 16:15 wypełniony
przybyłymi gośćmi specjalny pociąg z parowozem Px48
na czele udał się do Śniecisk, gdzie (niestety przy mało
sprzyjającej aurze) zorganizowano pieczenie kiełbasek
na ognisku. Po przerwie konsumpcyjnej kolejka wyruszyła
do Środy Wielkopolskiej, skąd DAFami po trasie linii
10 powróciliśmy do Kórnika, oficjalnie kończąc obchody
jubileuszu.
Impreza była pierwszą tego typu w historii podpoznańskiego
przewoźnika, a do tego w pełni bezpłatną dla uczestników.
Z tego miejsca należą się wielkie podziękowania dla
organizatorów. Mamy nadzieję że na podobnych imprezach
spotkamy się jeszcze w Kórniku nie raz.

Drobiazgi bieżące
Tomasz Gieżyński, Maciej Rudzki

 Tradycyjne i niewielkie korekty rozkładu jazdy nastąpiły w
Boże Cialo – 74 w kierunku Orła Białego jechało przez
Estkowskiego i Rondo Śródkę, 90 kończyło na Dworcu
Garbary, a As mknął przez Królowej Jadwigi i Niepodległości
do Kaponiery. W piątek po Święcie obowiązywał sobotni
rozklad.
Z powodu rycia wodociągowców na wildeckim bronksie,
autobusy linii 71 w dniach 23.-25.05. w stronę Dębiny
kursowały Langiewicza – Dąbrówki – Pamiątkową – Rolną.
Przystanek w ciągu ul. 28 Czerwca był cofnięty o 100 metrów
przed skrzyżowanie z Langiewicza.
Ciąg dalszy prac przy Kolektorze Marcelin spowodował
przesunięcie przystanku GROC23 około 50 metrów w strone
Grunwaldzkiej.
Drogowcy pieścili nawierzchnię na skrzyżowaniu
Zwierznieckiej / Zeylanda, wobec czego w dniu 4.06.
w godzinach 8-14 dwójka jeździła przez Most Teatralny
i Dąbrowskiego.

Linie 8 i 17 na trasach objazdowych przy AWFie - na
siedemnastkę tymczasowo oddelegowano stodwójkę.
Fot: Marcin Jurczak
Rychle uwinęli się torowcy z liftingiem ulicy Fredry,
oddając ją do użytku 4 dni przed planowanym terminem 20.05.
Szkoda tylko, że tor południowy pozostał niemalże nieruszony.
Za kilka lat odpowiednio podsiąknie i się zniweczy także on, co
skutkować będzie następnym zamknięciem.
Nowo przebudowane skrzyżowanie Mostowej i Kazimierza
Wielkiego nie pozwala na bezpieczne wykonanie manewru
lewoskrętu autobusom linii 74, 90, 231 i A. Trzymanie się pasa
zewnętrznego powoduje tak czy owak zajęcie około połowy
pasa wewnętrznego, co stwarza zagrożenie dla pojazdów nim
jadących.
Zakończenie dostaw wagonów używanych: GT8 901
dotknął naszych szyn z datą 12.05., GT8 904 18.05.; 105N 617
ex Kraków 343’’ 19.05.; 105N 637 ex Kraków 346’’ 20.05.
Wagony z Krakowa wejść mają w obieg remontów pudeł, co ma
przyspieszyć wychodzenie pojazdów z modernizacji
i spowodować nieopisany wręcz bałagan w miłośniczych
papierach. Wagony te nie dostaną bowiem nieobsadzonych
dotąd poznańskich numerów, lecz spowodują pogłębienie
rotacji pudeł podczas napraw w Cegielskim. KMPS dąży
do pozyskania pełnej informacji o działaniach S4 i FPS w tym
zakresie.

Od 1.06. funkcjonuje nowy przystanek w Kiekrzu „Wilków
Morskich n/ż” (przy Chojnickiej tylko w kierunku Ogrodów).
Już 5.06. slupek z tabliczką został wyrwany i wyrzucony
po drugiej stronie ulicy. Okoliczni mieszkańcy sugerują, że tak
płytkie wkopanie go jak poprzednio, przyniesie identyczny
efekt.
Wykopki na Starołęce - od 3. do 30. 06. wjazd na pętlę
Książęca możliwy jest tylko od ulicy o tej samej nazwie.
Od 11.06. pierwszy etap remontu Ronda Śródka, tramwajki
linij 3 i 4 zakręcą na Placu Wielkopolskim, 8 i 17 (do Starołęki)
pojadą Strzelecką (17 do STAR), za tramwaj autobus potoczy
się z Placu Wielkopolskiego i, daj Boże, nie ugrzęźnie w
korkach – na Estkowskiego na czas remontu będzie jeden pas
ruchu mniej.
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Krakowska stopiątka podczas rozładunku.
Fot: Adam Białas
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Tymczasem trwa walka z krnąbrnymi wagonami
dwukierunkowymi, mająca na celu przystosowanie ich
do kursowania po Poznaniu. Spece z ST chcieli być świętsi
od samego Benedykta XVI i wagony typu O mają na każdym
przodzie dodatkowych 10 lampek od żuka. Po co tyle – nie
wiemy. W myśl obowiązujących w Polsce przepisów
co najmniej 4 z nich są zbędne. Jako pierwszy skończono
wagon 903, dalej postępują prace z 904, 905 i 906.
Na Głogowskiej odstawiono 220+219, zaś na Fortecznej
310+311. Ten drugi skład wepchnięto na Budziszyńską
bez pantografów. Stoi na niezelektryfikowanym torze
za wagonami 2048, 901 i 907.
W S4 wciąż mają miejsce roboty wykończeniowe przy
136+137. Na szczęście inny skład z okrągłą, elektroniczną
tablicą numeru linii (290+291) już jeździ na liniach należących
do S3. Poza tym trwa rozbiórka wagonów krakowskich oraz
letarg torowego GT6 2603.
Od 1 czerwca znaleziono nowe zajęcie dla szprotki
(NM223 #1056). Tego bowiem dnia najmniejszy MANik
pojawił się na stałe na pierwszej brygadzie podmiejskiej linii
101. Zmiany taborowe objęły też podmiejską 111kę, na której w
soboty i święta można spotkać wyposażonego w kasę fiskalną
i stosowne naklejki ikarusa 280 #1508. W dni robocze
zazwyczaj pojazd ten pełni rolę rezerwy.
MPK ogłosiło przetarg nieograniczony na dzierżawę wraz z
serwisem w okresie 3 lat używanych niskopodłogowych
autobusów miejskich. Oferty można było składać do dnia
14.06.br.
W okresie od 30 maja do 3 czerwca po Poznaniu uwijał się
bydgoski Jelcz 043 #572. “Ogórek” był jednym z elementów
kampanii reklamowej pewnej sieci talefonii komórkowej,
świadczącej w tym okresie darmowe ściąganie simloków
z komóreczek.

Z archiwum T
Tomasz Gieżyński

11.05. Pomysł podpalenia wiaty był kompletnie nowatorski,
toteż zdumienie kontrolera ruchu wzbudziła skala zniszczeń
na przystanku Świętego Michała SWMI01. Kontroler
odnotował, iż wiata „nie daje ochrony przed deszczem”.
11.05. Domorośli majsterkowicze wskoczyli w dyktowcu
nr 97 do kabiny i rozpoczęli operacje na pulpicie doczepy,
a następnie, widząc efekty swych działań, zbiegli. Skutkiem
tego
był
przymusowy
postój
przy
Kasztelanów
na Grunwaldzkiej.
13.05. Absolutne popołudniowe fatum na PST! Łączne
wstrzymanie, częściowo w obu kierunkach, trwało od 18:15
do 18:50. Najpierw na Kurpińskiego padła przetwornica w 403.
Wagon sam pojechał jednak na pętlę. Jadący zaraz po nim
zestaw 138+139 doznał przykrego przepalenia bezpieczników
obu przetwornic, co poskutkowało zepchnięciem go przez
czopera 314+315. W tym samym momencie poszły oba
bezpieczniki przetwornic w 130+131 na Lechickiej w stronę
centrum! Ten skład zepchnięto do zajezdni przy pomocy
106+105. Na sam koniec na pętli uszkodzeniu uległ ogranicznik

przepięciowy zwrotnicy wjazdowej, co pociągnęło za sobą pad
systemu sterowania zwrotnicami na całej pętli. Sieciowcy
stwierdzili jednak, że tego dnia nie było kompletnie żadnych
problemów z zasilaniem trasy PST.
13.05. Wieczorem pewien krewki kierowca mazdy zapragnął
udać się do Chaty Polskiej przy Ściegiennego / Promienistej po
napoje. Do postoju w jego mniemaniu najlepiej nadawała się
zatoczka autobusu, co spowodowało dziesięciominutowe
opóźnienie 69/3. Po wyjściu ze sklepu został on obdarzony
sygnałem klaksonu, co z kolei podniosło mu poziom adrenaliny.
Używając słów powszechnie uznawanych za obelżywe wtargnął
do kabiny kierowcy i jął emitować groźby karalne. Kierowca
wiele się nie namyślając usunął agresora z pojazdu i pojechał
na Kaczą. Mazda zjawiła się tuż potem. Znajdujący się
na zajezdni pracownicy usłyszeli zbiorowe, acz niewyszukane
oszczerstwa na temat ich matek oraz kolejne groźby karalne,
opatrzone tym razem malowniczymi detalami. Po wezwaniu
Policji i NN nastrój napastnika nieco zelżał, na tyle, że wsiadł
w mazdę i odjechał w nieznanym kierunku. Spisane numery
rejestracyjne pozwoliły jednak na ustalenie jego tożsamości.
13.05. No i chrzest bojowy Warzywko ma za sobą.
Najsympatyczniejszy z najwyższych klubowych motorniczych
dokonał swej inicjacji wagonem GT8 656 na linii 11, umiejętnie
wystawiając z toru podczas cofania drugi wózek helmuta.
Nadmienić należy, że konieczność manewru zaistniała dzięki
dyżurnej ruchu, która oświadczyła zdumionym pracownikom
Nadzoru, iż nie przekłada elektrycznie zwrotnic, gdyż źle się
czuje...
18.05. Ostre opóźnienia linii 72 i 87 spowodowane są
cięciami w zatrudnieniu i brakiem obsady końcówki PNR
Piątkowska. Dochodzi do tego typu absurdów, jaki stał się
udziałem kierowcy 87/2. Aby odbyć przerwę posiłkową musiał
udać się on na Batorego! Włączył się w swój kurs z Różanego
Potoku, niemniej półkurs od Piątkowskiej wypadł. Oto jakie
„oszczędności” przynoszą cięcia, do których zmusza MPK
obcięta dotacja. Tramwaje i autobusy mają jeździć tak jak
dotychczas, a w efekcie... wcale tak nie jeżdżą.
24.05. Młody motorowy jadący z patronem nieźle
zestresował się z powodu bezmyślności matki czteroletniego
chłopczyka. Pozwoliła ona dziecku zejść na stopień pierwszych
drzwi w GT6 601 przy rynku Łazarskim, a otwierające się
do środka skrzydło drzwi przydusiło nóżkę do obudowy stopni.
Patron wyskoczył jak dzik z kabiny i natychmiast uwolnił malca
z kleszczy. Matka wykazała się daleko idącą nonszalancją,
odmawiając jakiejkolwiek pomocy medycznej i besztając
niczemu niewinnego synka.
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Co dalej z projektami
unijnymi?
Jan Gosiewski

Czytelnicy „Przystanku” zapewne doskonale orientują
się, że Miasto Poznań wraz z poznańskim MPK złożyło aż pięć
wniosków, o dofinansowanie planowanych do zrealizowania
projektów z zakresu transportu publicznego z funduszy
strukturalnych UE. Mówiąc o funduszach strukturalnych
przeznaczonych na finansowanie inwestycji w dziedzinie
usprawnienia komunikacji zbiorowej mam oczywiście na myśli
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, a
ściślej – tzw. Działanie 1.6 zatytułowane „Rozwój transportu
publicznego w aglomeracjach”.
Wnioski o dofinansowanie ww. projektów składane
były w Departamencie Wdrażania Programów Rozwoju
Regionalnego Ministerstwa Gospodarki i Pracy w styczniu,
jednakże ich wstępna weryfikacja pod kątem formalnym zajęła
urzędnikom ponad dwa miesiące. W kwietniu beneficjenci
otrzymali wykaz uwag i pytań, oraz czas do końca maja na
przedłożenie stosownych wyjaśnień, uzupełnień, czy wreszcie –

na dokonanie odpowiednich korekt. Wyjaśnienia zostały
dostarczone do Warszawy w terminie; wyniki oceny formalnej
przedstawione zostaną najprawdopodobniej przed końcem
czerwca.
Podsumowując, łatwo można zauważyć, że nie jest
możliwe przyznanie dofinansowania wszystkim projektom –
jako że ich łączna wartość dwukrotnie przekracza pulę
dostępnych środków. Konkurencja zatem jest wysoka – lecz
niestety nie zawsze idzie to w parze z jakością złożonych
dokumentacji. Problem jest bardzo złożony, i z pewnością nie
można obarczać osób bezpośrednio opracowujących wnioski
odpowiedzialnością za ewentualne (a w przypadku niektórych
projektów – wielce prawdopodobne) odrzucenie wniosków na
etapie ich oceny formalnej.
Pozostaje mieć nadzieję, że kolejne projekty
realizowane będą we właściwej kolejności, tj.: »koncepcja –
analiza opłacalności – decyzja – opracowanie projektu –
pozyskanie finansowania (wniosek) – realizacja – rozliczenie«.
Taki układ gwarantuje sukces przedsięwzięcia, podczas gdy
działania typu: „wizja – wniosek – uzupełnianie dokumentów”
są raczej z góry skazane na niepowodzenie.

Pełen wykaz projektów, zawierający również ich wartości (w zł):
Beneficjent
Miasto Stołeczne Warszawa
Miasto Stołeczne Warszawa
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Gmina Wrocław
MPK Poznań Sp. z o.o.
MPK Poznań Sp. z o.o.
Miasto Stołeczne Warszawa
Miasto Stołeczne Warszawa
MPK – Łódź Sp. z o.o.
MPK – Łódź Sp. z o.o.
Miasto Poznań
Miasto Poznań
Miasto Poznań
Gmina Miasta Gdańska
Gmina Sosnowiec

Tytuł Projektu
Wartość projektu
Budowa I linii metra odcinek od szlaku B20 do stacji A23 Młociny wraz
877 931 039,12
z torami odstawczymi i węzłem komunikacyjnym Młociny
Budowa przejścia podziemnego pomiędzy stacja metra A17 Dworzec
77 803 272,36
Gdański i stacją PKP Warszawa Gdańska oraz Żoliborzem
Modernizacja trasy tramwajowej w Al. Jerozolimskich odcinek Pętla
237 674 300
Banacha-Pętla Gocławek
Przebudowa multimodalnego węzła komunikacyjnego – Pl. Powstańców
120 647 700
Wielkopolskich we Wrocławiu, etapy 1-2
Modernizacja tramwajowej trasy komunikacyjnej „Miłostowo-Dworzec
46 846 780
Główny PKP-Górczyn” w Poznaniu
Budowa linii tramwajowej od Os. Lecha do Franowa w Poznaniu
73 473 280
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem
80 032 000
Budowa Parkingów Strategicznych „Parkuj i Jedź” (P&R)
33 572 679,57
Proekologiczny rozwój transportu publicznego przez modernizację
123 017 780,00
zajezdni i wymianę autobusów
Łódzki Tramwaj Regionalny Zgierz-Łódź-Pabianice. Zadanie I. Etap I 265 318 031,68
Łódź
Budowa trasy tramwajowej od ul. Jana Pawła II do ul. Podgórnej w
55 316 699,87
Poznaniu
Zintegrowany system sterowania ruchem na ul. Grunwaldzkiej w
4 550 000
Poznaniu
Budowa Zintegrowanego Dworca Autobusowego na Os. Sobieskiego w
14 500 000
Poznaniu
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej
198 179 976,76
Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na
70 982 487,30
terenie Gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec

SUMA

2 279 846 026,66
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Zagospodarować Gajową

(cz. II)

Łukasz Bandosz, Beata Kopczyńska, Anna Tomczak
miejskich jest utworzenie kolejnego centrum handlowego w
strukturach Śródmieścia. Może ma to być „Stara Zajezdnia”? W
obiektach centrum handlowego, poza licznymi sklepami,
znalazłyby się zapewne markety, biura, wielobranżowe punkty
usługowe, może nawet instytucje kulturalne. W dużej mierze o
funkcjach obecnych na terenie takiego obiektu zadecydowałby
potencjalny inwestor. W tabelce poniżej umieściliśmy
przewidywane skutki takiego rozwiązania kwestii rewitalizacji
Gajowej.

Chcielibyśmy Was zaprosić do lektury drugiej części
naszego
projektu.
Została
ona
poświęcona
zaprezentowaniu stanowisk poszczególnych stron
zainteresowanych przyszłością Gajowej. Ponadto
dokonaliśmy dość ogólnej analizy konsekwencji, jakie
przyniosłaby realizacja poszczególnych pomysłów.
Przedstawiliśmy również własną koncepcję wraz z
kilkoma warunkami, jakie musiałyby zostać spełnione
dla jej realizacji, jak i przewidywanymi skutkami
wprowadzenia jej w życie.

Konsekwencje umieszczenia centrum handlowego na terenie
starej zajezdni.

1. Nowe funkcje
Ostatnie dwa opisywane obszary (patrz Przystanek 4 (61))
wywołują najwięcej emocji. Są to tereny wewnątrz kwartału ulic
Sienkiewicza, Kraszewskiego, Zwierzynieckiej i Gajowej. Cały
teren zajezdni znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej,
natomiast fragment drugiego obszaru jest wpisany do rejestru
zabytków. Dla całego kwartału miasto chce wprowadzenia
nowych funkcji. Przede wszystkim zainteresowane jest
umieszczeniem funkcji mieszkaniowej z lokalami usługowymi
na parterze wzdłuż ul. Kraszewskiego. Zdecydowanie
najchętniej umieściłoby na obu obszarach (GaA04/Ub1 i Ub2)
wielkopowierzchniowe obiekty handlowe. Celem władz

Szanse
–
–

–

–
–

znaczny wzrost atrakcyjności terenu
(szansa na jego kompleksową
rewitalizację vide: Stary Browar)
reklama Starych Jeżyc, możliwość
wykreowania nowego wizerunku
tego miejsca, zmiana stereotypów
rządzących jego postrzeganiem
polepszenie stanu infrastruktury
(drogi,
chodniki,
miejsca
parkingowe, być może także
infrastruktura podziemna)
stworzenie miejsc pracy dla
okolicznych
mieszkańców,
aktywizacja tamtejszej społeczności
wzrost poziomu bezpieczeństwa
(spadek licznby napadów, rozbojów
etc.)

Zagrożenia
–
–
–
–

paraliż komunikacyjny w centrum
miasta (niewydolność systemu
okolicznych dróg dojazdowych)
zagrożenie
dla
okolicznych
sklepikarzy i straganiarzy
spadek poziomu bezpieczeństwa
(wzrost
liczby
wypadków,
kradzieży samochodów)
prawdopodobne
przeznaczenie
terenu dla jednej tylko funkcji
(niemożność zaspokojenia potrzeb
wszystkich zainteresowanych)

Okoliczni mieszkańcy, reprezentowani przez Radę Osiedla
Jeżyce, chcieliby tam widzieć zieleń miejską, obiekty
rekreacyjno-wypoczynkowe takie jak basen, sala sportowa,
boiska. Mimo, iż planowane jest zamknięcie sąsiadującego z
zajezdnią Starego Zoo i zagospodarowanie go na otwarty park z
placami zabaw, ścieżkami edukacyjnymi, gablotami ze
zwierzętami (płazami i gadami), mieszkańcy twierdzą, że w
okolicy nie ma wystarczającej ilości terenów zielonych.
Wagony 102N, 13N i skład N+ND na terenie zajezdni Gajowa.
Fot.: Łukasz Bandosz, 25.06.2005

Bardziej zrozumiałe są głosy tej grupy interesu dotyczące
obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych. Mimo sąsiedztwa
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dwóch kin, teatru, centrum sportowego, a także stosunkowo
łatwych połączeń komunikacyjnych z innymi obiektami tego
typu na terenie miasta, nietrudno zrozumieć postulaty
domagające się basenów czy lodowisk. Tego typu obiektów
brakuje na terenie całego miasta i takie opinie są powszechne
wśród wszystkich mieszkańców.
Konsekwencje umieszczenia centrum rekreacyjnego na terenie
starej zajezdni.
Szanse
–
–
–
–

obiekt, na który istnieje duże
zapotrzebowanie,
stąd
jego
zapewne duża popularność
poprawa
stanu
okolicznej
infrastruktury technicznej
wzrost poziomu zadowolenia
lokalnej społeczności (uczynienie
zadość ich postulatom)
możliwość połączenia takiego
kompleksu z innymi sposobami
zagospodarowania

Zagrożenia
–

–
–
–

bliskość
Dynamixu
i
plany
dotyczące utworzenia zielonych
terenów rekreacyjnych w miejscu
starego zoo
trudność w znalezieniu inwestora
dla tego typu przedsięwzięcia
konieczność poniesienia dużych
nakładów i niewielkie przychody
generowane przez taki obiekt
lokalny charakter tego typu centrum

Trzecią stroną zainteresowaną obszarem Gajowej jest
stowarzyszenie Klub Miłośników Pojazdów Szynowych, które
w zabytkowej części zajezdni pragnie utworzyć Muzeum
Komunikacji Miejskiej. Zabytkowa część garażowni
tramwajowej pełni już swoją funkcję od ponad 120 lat i jest
wręcz unikatem na skale europejską. W związku z historią
obiektu można spodziewać się ogromnego zainteresowania
takim muzeum, zarówno wśród mieszkańców Poznania, jak i
przybywających do miasta turystów. Muzea podobne do tego,
które może powstać w starej zajezdni tramwajowej przy ulicy
Gajowej w Poznaniu, istnieją na całym kontynencie.
Najsłynniejsze z nich znajdują się w Amsterdamie, Berlinie,
Hadze. Zabytkowe pojazdy komunikacji miejskiej, tabor
gospodarczy, narzędzia, jakimi posługiwali się robotnicy można
również podziwiać w muzeach utworzonych w Budapeszcie,
Pradze, Dreźnie i wielu innych miastach Europy. Tego typu
obiekty zazwyczaj mieszczą się w byłych wozowniach
tramwajowych, dlatego zlokalizowanie podobnego w jednej z
najstarszych europejskich zajezdni byłoby bardzo wskazane.
2. Ograniczenia związane z proponowanymi funkcjami
Realizacja funkcji proponowanych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego przez władze miasta
napotyka na ograniczenia. Obszar „Gajowa” umiejscowiony jest
w centrum Poznania, wszystkie okoliczne skrzyżowania są
bardzo obciążone komunikacyjnie, a podczas porannego i
popołudniowego szczytu zauważa się wręcz niewydolność
okolicznych węzłów i ulic. Nowe funkcje w kwartale
ograniczonym wąskimi miejskimi uliczkami, zarówno funkcja
mieszkaniowa, biurowa, usługowa, a przed wszystkim
wielkopowierzchniowego handlu wygenerują ruch, którego
okoliczny system komunikacyjny nie będzie w stanie obsłużyć.
Zmiany związane z okolicznymi ulicami proponowane przez
Urząd Miasta są wręcz kosmetyczne. Cieszy plan dodania dróg
rowerowych w okolicach kwartału oraz przeznaczenie
niektórych ulic jedynie do obsługi ruchu lokalnego,
rowerowego, pieszego oraz komunikacji publicznej. Planowane
przekształcenia dotyczące komunikacji tramwajowej, wbrew
pozorom, wymagają dość dużych nakładów. Zmiany
zaproponowane w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego wymagają między innymi wyburzeń na rogu ulic
Zwierzynieckiej i Kraszewskiego od strony Zoo oraz
wydzielenia torowiska na ulicy Dąbrowskiego od Mostu
Teatralnego do Rynku Jeżyckiego, co wiąże się z ograniczeniem
komunikacji indywidualnej na tym odcinku i wprowadzeniem
ruchu jednokierunkowego dla samochodów. W ten sposób
możliwe będzie uzyskanie sprawnego i płynnego przejazdu na
trasie pomiędzy Centrum a Ogrodami. Dziś ten ruch odbywa się
między innymi po torowisku przeznaczonym w miejscowym
planie do likwidacji.
Planowane zmiany nie będą miały tak dużego wpływu na
płynność ruchu w okolicy, szczególnie ruchu samochodowego.
Otwarcie w obrębię opisywanego kwartału centrum handlowego
wywoła ogromny wzrost natężenia ruchu kołowego, co
doprowadzi do komunikacyjnego paraliżu. Ma to się dokładnie
odwrotnie do założeń polityki transportowej miasta, która
postuluje uspokojenie ruchu w Śródmieściu oraz wypieranie
transportu indywidualnego zbiorowym.
Spełnienie woli okolicznych mieszkańców również budzi wiele
wątpliwości. Rolę parku ma pełnić dzisiejsze Stare Zoo.
Natomiast wprowadzenie funkcji rekreacyjnej wymaga
stworzenia odpowiedniej infrastruktury. Jak dobrze wiemy,
władze Poznania mają problemy ze znalezieniem inwestorów
zainteresowanych budową tego typu obiektów. Jako przykład
może tu posłużyć teren dawnego stadionu Warty przy ul. Dolna
Wilda, gdzie wieloletnie starania włodarzy miasta nie
doprowadziły do znalezienia podmiotu skłonnego do
ulokowania tam swojego przedsięwzięcia. Jakkolwiek nawet
znalezienie inwestora nie gwarantuje sukcesu, gdyż ustalenie
szczegółów umowy zajmuje stronom wiele lat, czego
przykładem są Termy Maltańskie. Samo miasto natomiast jest
już zaangażowane w rozbudowę infrastruktury rekreacyjnowypoczynkowej (modernizacja stadionu przy ul. Bułgarskiej) i
zapewne nie zdecyduje się w najbliższym czasie na kolejne
przedsięwzięcia tego typu.
Brak kapitału po stronie trzeciego zainteresowanego losami
zajezdni „gracza”, Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych,
nie rokuje najlepiej realizacji postulowanego przez nich
przedsięwzięcia – utworzenia muzeum na terenie starej
zajezdni. Członkowie stowarzyszenia żartują, że „aby na
Gajowej powstało muzeum wystarczy posprzątać”. Jednak
kapitał potrzebny na konieczne remonty hali, narzędzi i wozów
tramwajowych
zdecydowanie
przewyższa
możliwości
stowarzyszenia i wymaga znalezienia sponsorów oraz
zaangażowania władz miejskich. Na dzień dzisiejszy Klub
Miłośników Pojazdów Szynowych przeprowadza analizę
finansową oraz przygotowuje biznesplan dla powyższego
przedsięwzięcia.
3. A może inny wariant?
Wydaje się, że na tak dużym obszarze można spróbować
pogodzić dążenia miasta do gospodarczej aktywizacji
omawianego terenu oraz mieszkańców, którzy domagają się
obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych. Dokonać tego trzeba
poprzez odpowiedni podział obszaru pod kątem różnych,
proponowanych przez strony funkcji. Niemożliwym jest
zrealizowanie w pełni zarówno planów miejskich jak i tych
prezentowanych przez pozostałe strony. Uważamy, że jedynym
wyjściem jest podział całego terenu o całkowitej powierzchni 5
hektarów na części, w których zostaną wprowadzone nowe i
odmienne funkcje. W ten sposób będzie można zoptymalizować
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ilościowe oraz przestrzenne rozmieszczenie obiektów
mieszkalnych, usługowych, handlowych i rekreacyjnych. Należy
przy tym pamiętać o bardzo ważnej roli zieleni w centrach
dużych miast. Przyczyni się ona do pozytywnego odbioru
nowopowstałych przestrzeni.
Proponowane przez nas rozwiązanie wymaga zmiany
stanowiska władz miejskich, gdyż to właśnie miasto Poznań jest
właścicielem opisywanego obszaru. Uważamy, że zadaniem
miasta powinno być podjęcie decyzji o dokładnym podziale
Gajowej na części pełniące poszczególne funkcje,
zorganizowanie konsultacji społecznych z potencjalnie
zainteresowanymi stronami. Obowiązkiem władz jest bowiem
poszukiwanie potencjalnych inwestorów różnych branż, a także
wcielenie się w rolę inwestora dla poszczególnych terenów.
Miasto powinno kompleksowo koordynować cały projekt
rewitalizacji obszaru „Gajowa”.
Konsekwencje realizacji wariantu łączonego na terenie starej
zajezdni

pozyskany inwestor również będzie tym zainteresowany. Być
może losy starej zajezdni tramwajowej potoczą się zupełnie
inaczej?
Celem publikacji powyższego artykułu nie było przekonanie
Was do utworzenia muzeum komunikacji miejskiej na terenie
dzisiejszej zajezdni, do tego myślę, że z grona miłośników
nikogo nie trzeba przekonywać. Chcieliśmy natomiast
zaprezentować aktualną sytuację związaną z Gajową pod kątem
zagospodarowania przestrzennego, stanowiska poszczególnych
stron zainteresowanych tym obszarem oraz nas pomysł, którego
realizacja, jak sądzimy, może stanowić pewien kompromis dla
stron. Jesteśmy otwarci na krytykę oraz chętnie odpowiemy na
wszelkie pytania dotyczące artykułu. Proszę pisać na adres:
lukaszbandi@tlen.pl .

Impreza imieninowa
Marcin Jurczak

Szanse
–

–
–
–

potencjalnie najlepsza forma
wykorzystania
tego
terenu
(zadowala w pewnym stopniu
wszystkich zainteresowanych)
polepszenie stanu infrastruktury
technicznej
przyciągnięcie
nowych
mieszkańców na Jeżyce (krok ku
zmianie wizerunku dzielnicy)
szczegółowość i wariantywność
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego

Zagrożenia
–
–
–

–
–
–

konieczność zmiany stanowiska
miasta, kompromis ze strony
wszystkich zainteresowanych
konieczność zaangażowania się
miasta w koordynację całego
przedsięwzięcia
możliwość powstania zamkniętej
enklawy,
niedostępnej
dla
okolicznych mieszkańców (zbyt
wysoki standard usług)
problemy komunikacyjne
nakłady poniesione na promocję
tego
miejsca,
związaną
z
pozyskiwaniem inwestorów
trudność
ze
znalezieniem
inwestorów (w grę wchodzi już
kilka branż)

Niestety proponowany przez nas wariant ma również wady, za
największą uważamy konieczność rozwiązania ogromnych
problemów komunikacyjnych, które jednak już dziś są
zauważalne i doskwierają okolicznym mieszkańcom. Uważamy,
że realizacja naszego pomysłu pociągnie za sobą nie tylko te
konsekwencje, które widnieją wyżej po stronie szans. Można
spodziewać się wystąpienia pozytywnych skutków, które
wymienialiśmy przy pozostałych wariantach zagospodarowania
Gajowej. Poszczególne, wprowadzone w miejsce dzisiejszej
zajezdni, funkcje ze względu na mniejsza skale będą miały
mniejsze oddziaływanie. Natomiast pozytywny efekt przyniesie
nałożenie się na siebie oddziaływań poszczególnych funkcji.
4. Zakończenie
Po przeanalizowaniu kwestii związanych ze starą zajezdnią,
toczących się wokół jej terenów dyskusji oraz miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego można pokusić się o
opinię, iż na dzień dzisiejszy władze Poznania chcą tu za
wszelka cenę forsować swoje rozwiązania, nie zwracając uwagi
na głosy płynące od mieszkańców okolicy, całego miasta, oraz
różnych grup zainteresowanych przyszłością omawianego
obszaru. Wprawdzie miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego uwzględnia w pewnym stopniu możliwość
realizacji ich postulatów, pozostaje jednak pytanie czy

Zgodnie z tradycją, pod
koniec czerwca zorganizowano
Imieniny Miasta Poznania. W tym
roku jako miejsce imprezy dla
mieszkańców wybrano tereny
pomiędzy Mostem Bolesława
Chrobrego a Mostem Rocha. W
obchodach imienin uczestniczył
też Klub Miłośników Pojazdów
Szynowych.
W dniu 26 czerwca
fot: MJ
uruchomiliśmy specjalną linię
tramwajową o numerze 125. Miała ona dowozić mieszkańców
miasta na imieninowe uroczystości. Tramwaje startowały z
zajezdni przy ulicy Gajowej, by poprzez ul. Zwierzyniecką,
Kraszewskiego, Dąbrowskiego, Roosevelta, a dalej Rondo
Kaponiera, Most Dworcowy i ul. Królowej Jadwigi dotrzeć pod
AWF. Stąd wystarczył krótki spacer aby dotrzeć do miejsca
festynu. Powrót na Gajową odbywał się po trasie linii 2
(Strzelecka – Podgórna – Plac Wolności – Gwarna – Św.
Marcin). Była to więc typowa linia okrężna, na Gajowej wozy
zawracały na trójkącie. Pomiędzy godzinami 16.00 a 19.30
wykonaliśmy łącznie 13 „kółek”, każdorazowo przewożąc od
kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Jako pierwszy z Gajowej
wyjechał skład N+ND, potem „kanciak”, a jako trzecia brygada
– warszawska „trzynastka”. Odjazdy – co 15 minut spod
zajezdni.
Stało się już tradycją, że przejazdy okolicznościowe są
okazją do kwestowania na rzecz starych tramwajów w ramach
prowadzonej przez nas akcji „Ratujmy stare bimby”. Podobnie
było także w sobotę. Do puszek wpadły kolejne złotówki,
przybliżając nas do „szczeciniaka” i Heidelberga. Wśród
pasażerów nie zabrakło osób zainteresowanych naszą akcją.
Niestety, nie wszystko poszło idealnie. Na przystankach
nierzadko witani byliśmy ze zdziwieniem, a pasażerowie
dopytywali się: „Co to za tramwaj?”. 125-tka wydawała się być
trochę za słabo rozreklamowana w lokalnych mediach. A
szkoda, bo frekwencja z pewnością mogłaby być wyższa.
Mimo tych drobnych niedociągnięć linię numer 125
należy udać za udaną, przede wszystkim dzięki dobrze dobranej
trasie w połączeniu z ciekawym dla pasażerów taborem i dobrą
pogodą. Ponadto oznaczenie linii dodatkowo przypomniało
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Poznaniakom o przypadającym na
poznańskiej komunikacji miejskiej.

ten

rok

jubileuszu

Świetlana przyszłość?
Mikołaj Wydra

Poznańskie MPK w drugiej połowie lat 90. rozpoczęło
modernizację tramwajów generacji 105N, wraz z przebudową
drugich wozów składów na doczepy czynne. Jak wiadomo,
Poznań jako jedyne miasto w owym okresie eksploatowało
tablice tarczowe z numerem linii umieszczane na dachach
wagonów. Okrągłe ozdobniki montowane były na wagonach
generacji 102N i 105N. O ile nie czyniono już starań w
kierunku upiększenia poczciwych przegubowców, o tyle
zainteresowano się możliwościami unowocześnienia „stopiątki”.
Rozpoczęto montaż kompletu wyświetlaczy w wybranych
składach. Jako pierwsze elektroniczne ekspozytory numeru linii
otrzymały dwa głogowskie składy 105Na+105NaD: #146+147 i
#204+203. W zestawie #146+147 w miejsce starego kasetonu
wstawiono elektroniczną tablicę typu „Pixel” koloru zielonego,
natomiast boczny system informacji uzupełniły kwadratowe
tablice świetlne, ukazujące tylko numer danej linii. „Świetlny
kwadrat” zamontowano także za tylnią szybą doczepy.
Skład #204+203 przeszedł zupełnie odmienną przemianę
stylistyczną. Otóż o numerze linii informują dwie tablice
umieszczone z przodu i z tyłu składu. Co ciekawe, nie
pokuszono się już o montaż nowej tablicy kierunkowej oraz
bocznych ekspozytorów numeru linii. Na uwagę natomiast
zasługuje malutki kwadracik umieszczony na obudowie
maszyny drzwiowej (pierwsza para drzwi). Wyświetla
on aktualny numer linii.
Przez kilka długich lat poznańskie „stopiątki”
przechodziły naprawy główne bez żadnych specjalnych
innowacji. Kolejny elektroniczny szał rozpoczął się w 2003
roku. Otóż po NG na trasę linii 14 wyjechał głogowski skład
#244+243. Wzbudził on niesamowitą sensację, bowiem wzorem
wagonów #146 i 147 otrzymał kompletny zestaw
elektronicznych tablic, i to – co najważniejsze – bardzo
czytelnych. Dodatkowo wyświetlacz boczny umieszczony w
doczepie niczym czeska Tatra informuje o przebiegu linii z
wyszczególnieniem najważniejszych przystanków. W 2004 roku
pojawił się zestaw #138+139, również z „pełnym wypasem” – z
tym, że w kolorze pomarańczowym.
Absolutną sensacją ostatnich dni są dwa składy, które z
pełną świadomością można określić jako innowacyjne. Na
tramwajach po remontach kapitalnych zagościły ponownie
tarcze dachowe. Jednakże nie są to te same „ośrupane” i
wycinane w blachach tablice. Na wozach #136, 137, 290 i 291
pojawiły się czarne, masywne koła z zakropkowanym
prostokącikiem pośrodku. Są to wyświetlacze R&G koloru
pomarańczowego – bardzo czytelne, wyraźne, a zarazem
wygodne ekspozytory numeru linii. Dlaczego wygodne? Otóż
dlatego, że dawniej, aby zmienić oznaczenie linii na terenie
zajezdni, uprawnione do tego osoby podmieniały numerek na
dachu. Teraz motorniczy może zrobić to sam. Daje to
możliwość postawienia wozu tarczowego np. jako rezerwa na
jednej z pętli. Szybka i kompleksowa zmiana całego
„otablicowania” wagonu i można ruszać w razie defektu
liniowego tramwaju w trasę, godnie go zastępując.
Składy #136+137 i #290+291, chociaż tak do siebie
podobne, odróżnia jeden szczegół. Otóż zestaw głogowski na
dachu pierwszego wagonu ma zamontowany, jako jedyna

Skład #136+137 najlepiej wygląda... z góry. Cechy
charakterystyczne: elektroniczna tarcza dachowa, klimatyzacja
i połówkowy pantograf.
Fot: Mikołaj Wydra, 28.06.2005
„stopiątka” w Poznaniu, pantograf połówkowy – Stemman.
Trzeba przyznać, iż dodaje on splendoru wagonowi #136
(podobnie jak klimatyzacja kabiny motorniczego, której to
wagon #290 nie posiada), razi natomiast brak podobnego
odbieraka prądu na doczepie – ale cóż, nie można mieć
wszystkiego. Należy cieszyć się, iż MPK Poznań, pomimo
wykonywania napraw głównych, stara się unowocześniać
posiadany tabor, a tym samym ułatwiać pasażerom orientację w
możliwościach poruszania się środkami transportu szynowego
po stolicy Wielkopolski. Miejmy nadzieję, że w kolejnych
składach wagonów generacji 105N nie zabraknie już
elektronicznego dziedzictwa poznańskich oznaczeń linii
tramwajowych.

Reklamy tramwajowe
opr. Rafał M. Bręczewski
stan na dzień 1 lipca 2005

wagony liniowe w barwach MPK Poznań:
105N: 162+161, 194+193; 105Na: 82+81, 86+85, 90+89,
92+91, 106+105, 108+109, 114+113, 115+116, 120+119,
122+121, 124+123, 126+125, 128+129, 130+131, 134+135,
138+139, 140+141, 152+153, 154+155, 158+127, 180+179,
182+181, 188+187, 192+191, 202+201, 208+207, 220+219,
222+221, 224+223, 230+229, 234+233, 236+235, 238+237,
244+243, 246+245, 256+255, 260+259, 264+263, 276+277,
282+283, 286+287, 288+289, 290+291, 292+293, 294+295,
300+301, 302+303, 304+305, 306+307, 308+309, 310+311,
312+313, 316+317, 320+321, 322+323, 324+325, 328+329,
330+331, 332+333, 334+335, 338+339; 105Na+105NaDK:
118+117, 212+211; 105N/2: 400; Combino: 502-507, 509;
RT6N1: 402, 404, 407, 410; 3G: 800-810; GT6/M: 602, 605;
GT8/N: 653, 657, 662-664, 668, 669, 671, 684, 688-692
pozostałe:
w NG: 136+137, 206+205, 220+219, 230+229, 298+299
odstawione: 310+311, 508, 510-514
malowanie MPK historyczne: 71
malowanie ex Duesseldorf: 685
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malowanie ex Frankfurt/M: 901, 903, 907
malowanie ex Frankfurt/M historyczne: 904-906

reklamy na wagonach:
inne*

nr

reklama

kolor

278+279

Vailant - technika grzewcza

biały

280+281

Knorr Gorący Kubek - żywność

zielony

284+285

Reserved Stary Browar - sklep

pomarańczowy

296+297

LG - artykuły AGD

biało-czerwony

nr

reklama

kolor

84+83

Kadry dla Europy - szkoła
wyższa

biały

88+87

RMI FM - radio

żółto-czarny

314+315

Reserved Stary Browar - sklep

pomarańczowy

Netto - sklepy

żółty
biało-czerwony

inne*

94+93

MTS - komputery

żółto-niebieski

318+319

96+95

Big Star - jeansy

niebieski

326+327

LG - artykuły AGD

98+97

Koło - mleczarnia

biało-zielony

336+337

Alpin Salewa - sklep

niebiesko-czarny

Plus - sklepy

niebiesko-omarańczowy

Inter Consult - telekomunikacja

Barwy MPK

4

100+99

Tymbark - napoje

zielony

340+341

102+101

Olstal - blachy

zielony

401

112+111

Posterisan - leki

biały

403

Kinepolis - bilet

Barwy MPK

4

Inter Consult - telekomunikacja

Barwy MPK

4

132+133

Kerakoll - dachówki

szary

405

142+143

Ardo - artykuły AGD

pomarańczowo-czarny

406

CWW – meble kuchenne

Barwy MPK

4

144+145

Panorama, Riccardo - centrum
handlowe

pomarańczowy,
czerwony

408

Inter Consult - telekomunikacja

Barwy MPK

4

409

Inter Consult - telekomunikacja

Barwy MPK

4

146+147

Whiskas - karma

fioletowy

601

Juszczak & Juszczak - opony

żółto-niebieski

148+149

Reserved Stary Browar - sklep

pomarańczowy

606

Amica - artykuły AGD

niebieski

150+151

Vitazym, Solarin Max - leki,
kosmetyki

niebieski

1

607

Trust - mieszkania

srebrno-czerwony

160+159

Panorama, Riccardo - centrum
handlowe

pomarańczowy,
czerwony

1

610

SKF - łożyska

biało-niebieski

611

Reserved Stary Browar - sklep

pomarańczowy

Inter Counsult telekomunikacja

niebiesko-biały

166+165
168+167

Axiom - zabawki

kremowy

612

Ziołopex - zioła

zielony

Tytan Unia - farby

niebieski
srebrno-czerwony

1

170+169

LG - artykuły AGD

biało-czerwony

613

172+171

Górażdże - cement

szary

614

Trust - mieszkania

174+173

Bartek - obuwie

różowy

615

Lewiatan - sklepy

żółty

TKP - telewizja

pomarańczowy

176+175

Ardo - artykuły AGD

pomarańczowo-czarny

650

184+183

Deichmann - obuwie

zielony

651

Franke - zmywarki

biało-pomarańczowy

186+185

Jana - mleczarnia

biały

652

Roiboos Astra - kawa i herbata

czerwono-zielony

Maltanka - restauracja

biały
niebieski

190+189

azeta

biały

654

196+195

Junkers - technika grzewcza

żółto-niebieski

655

Selgros - hipermarket

198+197

Kołobrzeg - miasto

niebieski

656

Kreisel - materiały budowlane

niebieski

ETC - centrum handlowe

pomarańczowo-biały

2

200+199

Knorr Gorący Kubek - żywność

zielony

659

204+203

LG - artykuły AGD

biało-czerwony

661

Roiboos Astra - kawa i herbata

Barwy MPK

210+209

LG - artykuły AGD

biało-czerwony

666

Inter Counsult telekomunikacja

ciemnoniebieski

218+215

Górażdże - cement

szary

226+225

Chata Polska - sklep

biało-zielony

228+227

Franke - zmywarki

biało-pomarańczowy

232+231

Jednomandatowe Okręgi
Wyborcze

Barwy MPK

240+239

Asgard - upominki reklamowe

biały

242+241

SKOK - kasa oszczędnościowa

biały

248+247

Wyższa Szkoła Handlu i
Rachunkowości

kremowo-bordowy

250+249

Klarin - leki

667

Audi - samochody

Barwy MPK

670

CIM - centrum informacji
miejskiej

żółto-niebieski

672

Roiboos Astra - kawa i herbata

Barwy MPK

4

673

Audi - samochody

Barwy MPK

4

674

Trust - mieszkania

srebrno-czerwony

675

Jana - mleczarnia

biały

676

Tarched Düfa - farby

żółto-szary

zielono-niebieski

677

Giełda Samochodowa - gazeta

niebieski

678

Komputronik - komputery

niebieski

3

252+251

Kołobrzeg - miasto

niebieski

254+253

Always - podpaski

pomarańczowy

679

2

Hesja - region

biały

MPK - reklamy

żółty

258+257

LG - artykuły AGD

biało-czerwony

680

262+261

Azaleia - obuwie

zielony

681

Sanpol - łazienki

niebiesko-czerwony

270+271

Kerakoll - dachówki

szary

682

ETC - centrum handlowe

pomarańczowo-biały

niebieski

683

Dolina Nidy - gips

biało-zielony

274+269

Znak - komputery

4
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4, 5

*

nr

reklama

kolor

inne*

686

M1 - centrum handlowe

niebieski

687

PKO - bank

niebiesko-białoczerwony

1 – po jednym wagonie
2 – naklejana na barwy MPK
3 – tylko pierwszy wagon
4 – na środkowym członie
5 – tylko z jednej strony

Warszawska nocą
Maciej Rudzki

W ramach obchodów jubileuszu 125-lecia komunikacji
miejskiej w Poznaniu, MPK poza samą paradą tramwajów i
autobusów, która odbyła się 15 maja br., przygotowało też kilka
„imprez” towarzyszących. 13 maja (dla mediów) oraz 20 maja
(dla wszystkich) zorganizowano możliwość zwiedzania
wydziału autobusowego A-1 przy ul. Warszawskiej nocą, w
porze codziennych zjazdów, kiedy to zajezdnia ożywa.
Minęła godzina 22, przed zajezdnią poza zjazdowymi
autobusami czekała też licznie zgromadzona grupa chętnych,
pragnąca poznać tajniki nocnej pracy wydziału. W
przewodników oprowadzających grupę wcielili się m.in. pan
Krzysztof Książyk (dyrektor ds. Przewozów Autobusowych) i
pan Janusz Szawłowski (kierownik wydziału A-1). Wycieczkę
rozpoczęło zaprezentowanie dyżurki przy wejściu. Pracujący tu
ochroniarze dzięki specjalnemu systemowi monitoringu śledzą
obraz na monitorach, mając baczenie na niemal wszystko, co
dzieje się na terenie zakładu. Na jednym z monitorów widać
było ciągłe ożywienie (sygnalizowane komunikatem „ruch”).
Była to stacja benzynowa (kolejny etap zwiedzania), na którą co
chwilę podjeżdżały autobusy, aby po całym dniu jazdy
uzupełnić zapas paliwa. Stacja paliw na A-1 posiada 4
stanowiska, z których każde mieści po 2 dystrybutory.
Tankowanie około 250-litrowego zbiornika zajmuje do 5 minut.
W trakcie tankowania specjalny system automatycznie
identyfikuje każdy pojazd, dzięki czemu można na bieżąco
analizować zużycie paliwa przez konkretny autobus. Ze stacji
zatankowany do pełna Neoplan z grupą wycieczkowiczów udał
się na myjnię. „Warszawska” może poszczycić się jedną z
najnowocześniejszych myjek w kraju. Sześcioszczotkowe
urządzenie w ekspresowym czasie usuwa brud z karoserii.
Kompleksowe zewnętrzne mycie jednego pojazdu zajmuje
niespełna 2 minuty. Biorąc pod uwagę, że myjnia pracuje w tzw.
systemie potokowym (jeden autobus wyjeżdża ze
„szczotkowania”, a następny już wjeżdża i jest zraszany wodą),
istnieje możliwość umycia ok. 60 autobusów w ciągu godziny.
Umyty z zewnątrz autobus udaje się następnie do
kolejnej hali, gdzie czekają na niego służby sprzątające wnętrze.
Tutaj za pomocą potężnych 3-silnikowych odkurzaczy
przywracany jest porządek we wnętrzu autobusu.
Z hali sprzątania wewnętrznego pełniący rolę
wycieczkowego N4016 przejeżdża do ostatniego punktu
codziennej trasy obiegowej, jaką ma do pokonania, a
mianowicie do tzw. hali obsługi codziennej. Tutaj każdy
zjeżdżający z miasta autobus jest codziennie sprawdzany pod
kątem gotowości do wyjazdu następnego dnia. Pracujący tu
mechanicy na kanale przeglądają stan podwozia, elektrycy –
oświetlenie itd. Kierowca po całym dniu pracy właśnie tutaj
może też zgłosić ewentualne usterki. W hali obsługi codziennej
wszelkie usterki i przeprowadzane prace przeglądowe
zapisywane są w komputerowej bazie danych, dzięki czemu w

każdej chwili można odtworzyć „historię choroby” danego
pojazdu. Jeśli w trakcie pobytu autobusu na hali obsługi
codziennej wyłapana zostanie usterka uniemożliwiająca wyjazd
autobusu dnia następnego, pojazd automatycznie kierowany jest
przez obsługę do hali napraw. Natomiast gdy autobus jest
sprawny, zostaje odstawiony na plac, skąd rano wyjeżdża na
służbę. Tak kończy się około 40-minutowy cykl obsługi
codziennej dla każdego autobusu.
Pasażerowie MPK mieli niecodzienną możliwość
obejrzenia zajezdni „od kuchni”. Zainteresowanie było spore, a
zwiedzający wyszli z A1 usatysfakcjonowani.

Drobiazgi bieżące
Tomasz Gieżyński, Maciej Rudzki

 Zwolnienia wśród dyżurnych ruchu (końcówkowych)
doprowadzają do niekiedy kuriozalnych, ale zazwyczaj po prostu
niepożądanych sytuacji. Przykładem może tu być brak wystawienia
w widocznym dla kierowców i motorniczych miejscu rozkładów
jazdy linii kończących bieg na danej pętli. W nagłych przypadkach
nie mogą oni zatem zadecydować osobiście, czy „wbijać się” w
inną brygadę, czy też gonić swój plan. Częste jest też delegowanie
kontrolerów ruchu z NN do pracy na nieobsadzonych końcówkach.
Czy po to zwalniano ludzi, by teraz blokować etaty przeznaczone
przecież do wykonywania innych zadań?
 Połączenie linii 3 i 4 w jedną funkcjonalną całość
zaowocowało już zmianami w mentalności pracowników NN.
Zaczynają oni w swoich raportach opisywać zdarzenia, jakby
miały miejsce na linii 3/4. Nasuwają się nieodparte skojarzenia
z Budapesztem i tamtejszą czwórką / szóstką.
 Rzutem na taśmę dokończono wszystkie dwukierunkowe
helmuty, by przed wprowadzeniem śródeckich objazdów
rozlokować je w odpowiedni sposób. W drugiej połowie
czerwca na gotowych już wagonach przeprowadzono szkolenia
motorniczych. Polegały one na zdjęciu delikwenta z linii 2, 9
lub 10 na jedno kółko i pięciominutowym instruktażu imć
Gargamela na terenie zaj. Madalińskiego. W przeddzień
zamknięcia Ronda Śródka na Miłostowo wysłano wagony 901,
903, 904 i 907, a więc wszystkie subaro-vista-blue oraz jednego
orange-braun-creme (904), w celu obsługi wyspowej linii W1.
Niestety już w pierwszym dniu kursowania poważnej awarii
uległ 901 – spalił się jeden z nastawników. Na dzień dzisiejszy
powołano komisję, która zdecyduje co dalej z wagonem –
awaria jest zbyt poważna by operację uzdrowienia
przeprowadzać na prowizorycznym kanale, który, nawet przy
dużej dozie dobrych chęci, ciężko przyrównać do szpitala
polowego... Pozostałe dwa dwukierunki (905 i 906), malowane
w stary wzór frankfurcki, zamieszkały na Madalińskiego, skąd
obsługują pociągi W2/1 oraz W2/R. W2/1 dojeżdża na swój tor
(zachodni w ul. Jana Pawła II) przez GTR, z Kórnickiej w lewo,
a następnie zmienia kierunek i jedzie prosto w JPII. Wagon
W2/R jedzie przez DTR prosto w JPII. Początkowo rezerwa
stała przy R. Śródka, jednak motorniczy szybko stał się
obiektem ataku rozwścieczonych pasażerów („czemu pan do ...
jasnej ... k... cholery nie jedzie?!”), wobec czego obecnie
dyskretnie stawia się ją nieopodal węzła Kórnicka, jednakowoż
w pewnym oddaleniu od gawiedzi.
Parę słów poświęcić należy oświetleniu zewnętrznemu
wagonów dwukierunkowych. Otóż na każdym z przodów
dostały one po 10 (słownie – dziesięć) żuczkowych światełek.
Rozmieszczenie jest zagadkowe – 3 wagony mają w dwóch
rzędach pionowych po 5 sztuk światełek, po lewej i prawej
stronie dziobu, zaś inne 3 wagony – w układzie wygiętym
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w literkę C lub odwrócone C (zależy od tego, czy po prawej,
czy po lewej stronie od świateł). Wygląd tych wagonów mocno
ucierpiał w obydwóch konfiguracjach. Niestety, znając
obowiązujące przepisy dotyczące oświetlenia tramwajów, nie
sposób domyślić się, dlaczego Dział ST tak się pastwi nad
dwukierunkami w Poznaniu – zeszłoroczne modernizacje
stopiątek również weszły na stałe do kanonu piękna polskiej
myśli technicznej – przynajmniej jedna para czerwonych świateł
jest nadmiarowa. Dla ciekawskich – mamy po jednej białej
i pomarańczowej parze, zaś pozostałe trzy są czerwone. Prosimy
o ewentualne podpowiedzi, do czego mogą one służyć.
Linię W3 w kierunku Placu Wielkopolskiego obsługują
wahadła stopiątkowe 212+211 i 118+117, znane z ubiegłego
roku. Ich awaryjność jest niska – dotarły się na szczęście –
i rzadko znajduje zatrudnienie postawiona na Placu
Wielkopolskim rezerwa „muminkowa”. Rolę jej pełnią na
przemian 90+89 i 108+109. Pierwszym wyposażonym na
powrót w wycieraczkę i szypułki z reflektorami na tyle pociągu
był skład 168+167 (klasyczny muminek), jednak ucierpiał w
przykrym wydarzeniu, o którym więcej w Archiwum T.
 Działają już elektroniczne ryglowane zwrotnice dla linii 18
na Moście Teratralnym. Coraz rzadziej potrzebna jest pomoc
wajchowych rozlokowanych na chodniku w torowym starze. Do
ładu doszła też zwrotnica przy Multikinie, co dobrze rokuje na
przyszłość. Szkoda tylko, że jak dotąd sprawność tych czułych
urządzeń nie była najistotniejszym punktem polityki ZDE.
 Letni rozkład jazdy przyniósł też kilka zmian dla
motorniczych oraz focistów. Głogowska obsługuje obecnie linie
1 (część), 5 (część), 6, 7, 8, 14, 15, 17 (część) i W3, a więc
spotkać tu (tzn. poza W3) można wagon 400 oraz stopiątki z
tarczami na dachu, zaś na 14 i 15 Combiniusze. Nieposiadająca
tarcz Forteczna widywana jest na 1 (część), 5 (część), 12, 13, 17
(część) i 18. Niestety, tutaj, nie licząc tatr na 12, nie ma żadnych
anomalii, gdyż szlag jasny trafił księżniczkę 71, o czym szerzej
w Archiwum T. Madalina kursuje na 2 (GT8), 4 (GT8), 9 (GT6,
GT8, 3G), 10 (GT6, GT8), 11 (GT8, 3G), W1 (GT8ZR) i W2
(GT8ZR). Na okres remontowo-wakacyjny zawieszone jest
kursowanie linii 3 i 16. W związku z remontem od 01.07 trasy
poszczególnych linii prezentują się następująco:
1: Junikowo – Rondo Starołęka – GTR – DTR – Rondo
Starołęka – Junikowo
4: Połabska – Plac Wielkopolski
6: Budziszyńska – Rondo Rataje – Os. Lecha
7: Ogrody – Rondo Starołęka – DTR – GTR – Rondo Starołęka
– Ogrody
8: Górczyn – Plac Wielkopolski
17: Ogrody – Strzelecka – Os. Lecha – GTR – Starołęka
W1: Miłostowo – Św. Michała (na tej linii kursują 3 pociągi,
zmieniając kierunek na wysokości ul. Tomickiego poprzez
przejazd z toru na tor)
W2: Kórnicka – Rondo Śródka (kursuje jeden pociąg po
zachodnim torze ul. JPII)
W3: Plac Wielkopolski – Rondo Śródka
Uruchomiono też komunikację ZA TRAMWAJ autobusami
ikarus 280 na linii T2 Rondo Rataje – Rondo Śródka – Św.
Michała.
 Tajemniczym sposobem obłaskawiono czoperowy skład
314+315 na tyle, że zaczął już jeździć na jednym pantografie.
Magikom elektronicznym gratulujemy!
 Sytuacja w ZNT prezentuje się średnio klarownie. Na
gwarancyjne poprawki ciągle wracają najnowsze komputery z
okrągłymi wyświetlaczami 136+137 i 290+291. W trakcie
składania są zestawy 312+313 i 298+299, 2603 i 436 stoją
ciągle nie ruszone. W ZNT wylądowały także rozbite: stopiątka
167 i stodwójka 71.

Jedyny poznański gniot trafił do NG. Cieszący się niezbyt
dobrą sławą "kaczy" M121M zostal 10.05 oddelegowany do
zakladów Jelcza gdzie zostanie poddany kuracji odmładzającej.
Znana jest juz firma która dostarczy 10 fabrycznie nowych
autobusów 12m niskopodłogowych. Autobusy dostarczy MAN,
a wozy na Kaczą powinny zawitać jeszcze w wakacje.
W związku z planowanymi dostawami nowych autobusów,
zajezdnie dzielnie uwijają się z kasacjami wysokiej podłogi. W
ostatnim czasie skasowano między innymi wozy: 1462, 1478,
1542, 1549, 1555 (A-1), 1145, 1156, 1160, 1169 (A-3).

Z archiwum T
Tomasz Gieżyński

01.06. 3/ 4 71 Pierwsze starcie stodwójki po paradzie – tym
razem motorniczemu nie udało się jeszcze jej unieruchomić, gdy
po zajechaniu drogi przez citroena wyjeżdżającego
z Marcinkowskiego w 23. Lutego przytarła się lewym bokiem
do samochodu.
02.06. 76/4 1086 Pasażerka zaalarmowała kierowcę na Dworcu
Głównym, iż młody człowiek celowo pozostawił w autobusie
plecak. Postawiło to na nogi wszelkie służby, które próbowały
doszukać się bomby. Niestety ich nadzieje rozwiał właściciel,
który po 10 minutach chwiejnym krokiem pojawił się na
miejscu zdarzenia i zabrał swój plecak.
05.06. 12/1 407 Spostrzegawczy gliniarze podążali swoim
radiowozem ulicą Zamenhofa, gdy wtem ujrzeli 17-letniego
placka dewastującego przestrzeń pasażerską tatry. Chuligan
został zgarnięty na gorącym uczynku i odstawiony do
najdroższego hotelu w mieście.
05.06. Tesco/1 1267 Podczas wyjazdu z ronda Śródka
pszczółka przemyślnie ukąsiła swojego kierowcę – otworzyła
się i spadła mu na głowę klapa przedniego wyświetlacza.
Kierowca z raną ciętą czoła odwieziony został na Kurlandzką.
10.06. Auchan/1 Miks z TP-Busu zdefektował przy kinie
Rialto, powodując wstrzymanie pięciu pociągów tramwajowych.
Do zatoczki przed Merkurym odholował go MPK-owski dźwig
TRAM123.
11.06. Popołudniem we wiacie przystanku Park Wilsona
wylądował mały fiat. Szybko jednak się pozbierał i rozpryskując
odłamki szkła odjechał w siną dal, pozostawiając jednak tylną
tablicę rejestracyjną. Niebawem Policja ustaliła, że kierujący nie
ma prawa jazdy i ukarała go mandatem karnym.
13.06. Wycieczka/1 602+456 Trzynastego rządzi! Równo rok
po pamiętnym urwaniu pantografu na Teatralnym, enka
postanowiła się rozsprzęgnąć. Niżej podpisany z niemałym
zdumieniem zaobserwował, jak przy prędkości 15 km/h między
Kaponierą a Bałtykiem doczepka się odłącza i zatrzymuje w
miejscu. Skutkiem zdarzenia było skierowanie Combina z linii
14 w Grunwaldzką, a także wielka frajda dla dzieci z SP82,
które mogły obejrzeć akcję ratunkową, a dalszą część drogi
pokonały w silniku. Wagon doczepny został odstawiony
na zajezdni Głogowska, przez co mali pasażerowie bonusowo
obejrzeli zaplecze.
13.06. Pogotowie torowe 2134 i A/9 1809 Jakże wielkie było
zdziwienie pasażerów lizingowego solarisa kursującego na linii
A, gdy nagle bez dania racji na Świętym Marcinie
przypieczętował w niego star torowców. Oba pojazdy musiały
skierować się do baz macierzystych.
23.06. R/3 1504 W związku z pożarem kamienicy na ul.
Wielkiej autobusy linii 233 jeździły planowo, przepuszczane
przez sztab kryzysowy, zaś dla celów akcji ratowniczej
podstawiono rezerwę w postaci ikarusa. Autobus przewiózł
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pogorzelców do hotelu w Chybach, niestety – o czterech mniej,
niż żyło w kamienicy mieszkańców...
27.06. 5/1 174+173 i 8/9 168+167 Po całości poszedł
motorniczy piątki, który wyjechał dyktowcem z Kórnickiej w
lewo na czerwonym świetle, przecierając narożnikiem cały
drugi wagon ósemki. Uszkodzeniu uległo poszycie, słupki,
drzwi, przyciski, wybite zostały szyby, kierunkowskazy, a
wewnątrz wyrwany grzejnik i wybrzuszona podłoga.
28.06. W godzinach 15:50-16:00 nastąpiło zadziałanie
zabezpieczenia zwarciowego podstacji Kaponiera, zaś w
godzinach 15:52 – 16:30 wypadnięcie izolatora zasilacza nr 5
podstacji Bolkowicka, co skutecznie sparaliżowało prawie cały
ruch tramwajowy w południowo-zachodnim Poznaniu.
Rozładowanie korków trwało kilkadziesiąt minut, przy
kolejnych wyłączeniach prądu z powodu nagromadzenia dużej
ilości pociągów.
30.06. W1 906 No i pierwsze zdarzenie z udziałem
dwukierunka – jeszcze przed liniową inauguracją. Wagon 906
udawał się na Miłostowo, w celu wystawienia do wyspowej
obsługi ul. Warszawskiej. Niestety, nie dojechał, gdyż po
usterce zjeżdżał z powrotem na Madalinę przez Stomil. Tuż pod
zajezdnią nastąpiło wstrzymanie ruchu w godz. 13:20-13:26 z
powodu źle zaparkowanego mercedesa vito.
30.06. 17/6 71 #8071 Oby nie był to ostatni zapis z liniowego
zdarzenia z udziałem poznańskiej stodwójki. Podczas wjazdu od
miasta na Most Królowej Jadwigi drogę tramwajowi zajechał
gimbus autosan. Został trafiony w lewe tylne naroże, po czym
przepchnięty na lewą stronę jezdni. Niestety, mimo pozornie
niewielkich strat po stronie MPK, stodwójka uległa
przekrzywieniu. Już wielokrotnie nasi motorowi słyszeli
na Fortecznej słowa: „Zróbcie coś z tym wagonem, odstawcie
go już na historyczny, bo ktoś wam go rozwali, ludzie już nie
chcą nim jeździć!”. W tym przypadku wina była po stronie
kierowcy autobusu, ale czy rzeczywiście motorniczy nie mógł
uniknąć kolizji?...

Fundusze unijne
Jan Gosiewski

Znane są już wyniki oceny formalnej wniosków o
dofinansowanie ze środków strukturalnych UE projektów z
zakresu komunikacji zbiorowej, które złożone zostały w ramach
drugiego naboru do Działania 1.6 Zintegrowanego Programu
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Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Rozwój transportu
publicznego w aglomeracjach. Do kolejnego etapu oceny, tj. do
oceny merytorycznej zakwalifikowano 10 spośród 15 złożonych
wniosków.
Łączna
wartość
wnioskowanego
dofinansowania
przekracza 150% dostępnej puli środków, co oznacza, że nawet
przy pozytywnej ocenie merytorycznej wszystkich projektów, i
tak nie wszystkie otrzymają dofinansowanie.
Niestety, jak łatwo można zauważyć porównując powyższe
zestawienie z tabelą zamieszczoną w poprzednim numerze
Przystanku (5/62), odrzucone zostały obydwa projekty MPK
Poznań Sp. z o.o.: „Modernizacja tramwajowej trasy
komunikacyjnej Miłostowo – Dworzec Główny PKP – Górczyn
w Poznaniu” oraz „Budowa linii tramwajowej od Os. Lecha do
Franowa w Poznaniu”. O ile w przypadku Franowa powodem
odrzucenia były nieuregulowane ostatecznie w sensie formalnoprawnym kwestie gruntów, i raczej z góry wiadomo było, że
szanse wniosku są ograniczone, o tyle dziwi decyzja
o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie tzw. „modernizacji linii
8”. Otóż Ministerstwo zażądało przedłożenia pełnego projektu
budowlanego – nie uwzględniając wyjaśnień MPK, iż zgodnie z
prawem budowlanym dla projektów remontowych, takich
projektów po prostu się nie opracowuje! Cóż, z pewnością
osoby oceniające wnioski nie zajmowały się nigdy praktycznie
remontami torów, stąd też taka a nie inna decyzja.
Pozostaje mieć nadzieję, że projekty Miasta – a zwłaszcza
tramwaj przez Most Rocha – dofinansowanie otrzymają. No i że
w 2007 roku grunty na Franowie nie będą już przeszkodą
formalną w ubieganiu się o miliony euro na trasę, zajezdnię, a
może i nowe tramwaje...

Projekty w ramach II tury Działania 1.6 ZPORR zaakceptowane podczas oceny formalnej
Tytuł Projektu
Budowa I linii metra odcinek od szlaku B20 do stacji A23 Młociny, wraz z
torami odstawczymi i węzłem komunikacyjnym Młociny
Modernizacja trasy tramwajowej w Al. Jerozolimskich, odcinek Pętla
Banacha – Pętla Gocławek
Przebudowa multimodalnego węzła komunikacyjnego – Pl. Powstańców
Wielkopolskich we Wrocławiu, etapy 1-2
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem
Budowa Parkingów Strategicznych „Parkuj i Jedź” (P&R)
Łódzki Tramwaj Regionalny Zgierz – Łódź – Pabianice, zadanie I, etap I –
Łódź
Budowa trasy tramwajowej od ul. Jana Pawła II do ul. Podgórnej w
Poznaniu
Zintegrowany system sterowania ruchem na ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu
Budowa Zintegrowanego Dworca Autobusowego na Os. Sobieskiego w
Poznaniu
Budowa przejścia podziemnego pomiędzy stacja metra A17 Dworzec
Gdański i stacją PKP Warszawa Gdańska oraz Żoliborzem

Beneficjent
Miasto Stołeczne Warszawa
Tramwaje Warszawskie
Sp. z o.o.
Gmina Wrocław
Miasto Stołeczne Warszawa
Miasto Stołeczne Warszawa
MPK Łódź

Wartość w PLZ

Wartość w EUR

351 510 030,75

85 488 114,88

97 407 500,00

23 689 746,58

48 234 455,00
40 016 000,00
13 538 618,15

11 730 739,58
9 731 990,86
3 292 625,65

108 717 992,73

26 440 486,58

27 658 349,92
2 275 000,00

6 726 579,58
553 285,67

7 250 000,00

1 763 218,06

30 944 068,91

7 525 674,62

727 552 015,46

176 942 462,06

Miasto Poznań
Miasto Poznań
Miasto Poznań
Miasto Stołeczne Warszawa
SUMA
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Pierwszy raz na linii
Łukasz Bandosz, Marcin Jurczak

W końcu nadeszła ta upragniona i jakże długo
oczekiwana chwila – pierwszy dzień na linii. Zaczynam
jak prawdziwy miłośnik, od wagonu GT8ZR na linii W2.
Jeszcze mi nieznana bimba typu „O” stanowi bardzo ciekawy
element pierwszego dnia służby społeczeństwu, jest wręcz
pewnego rodzaju wyzwaniem.
Już wczesnym wieczorem wszystko przygotowane:
mundur, dokumenty, drugie śniadanie, no i budzik – nastawiony
na 3.00. Wszystko byłoby pięknie gdybym mógł zasnąć,
a tu 23.30 i nic. Zamiast kolorowych i przyjemnych snów
o drobnych blondynkach ja się zastanawiam jak się przełącza
wagon. I nagle coś zaczyna dzwonić – no tak, budzik. Już 3.00,
szybko wstaję, ubieram się, śniadanko, herbatka i na nockę.
W autobusie spotykam kilku motorkowych jadących
na Madalinę. Po chwili jesteśmy na zajezdni – jak tu wesoło!
Już o 4.00 zbiera się tu dość sporo osób, wszyscy rozmawiają
i żartują. Po chwili przychodzi mój patron, bardzo miły gość –
w końcu dobry patron to podstawa. Pobieramy kartę, klucze
i do wozu. Tutaj trochę zamieszania, okazało się, że nie tylko
dla mnie „O”leńka stanowi wyzwanie. Wyjechaliśmy na trasę
zaraz po rozwiązaniu zagadek związanych z pokładowym
komputerem, obsługą drzwi i świateł. Miasto jeszcze spało
gdy rozpoczynaliśmy kursowanie jako W2/1, pierwsi
pasażerowie pojawili się dopiero przed 5.00. Jestem ciekaw kto
jeszcze przewiózł swojego pierwszego pasażera pod prąd –
mnie się to udało dokładnie o 4.51 rano.
Muszę przyznać, że pierwszy dzień służby minął
w ekspresowym tempie. Niby linia W2 jest stosunkowo nudna,
ale mnie kursowało się nią bardzo dobrze, a czas płynął
niespodziewanie szybko. Przełączanie wagonu w celu zmiany
kierunku jazdy okazało się dziecinnie proste, a tramwaj
prowadziło
się wręcz
wyśmienicie.
Nagle
okazało
się, że to już koniec na dziś, jeszcze jeden kurs i luzowanie.
Jeszcze klubowej koleżance udało się zrobić zdjęcie
prowadzonego przeze mnie tramwaju oraz przejechać ze mną
ostatnie dwa przystanki. Fotkę, drogi czytelniku, znajdziesz
trochę niżej. Wróciłem do domu bardzo zadowolony.
Nie minęły dwie godziny jak najzwyczajniej zamknęły
mi się oczy; była 17.00.

Kolejne dni i następne godziny służby za nastawnikiem
dostarczyły nowych doświadczeń. Wśród tych nieprzyjemnych,
jak pierwszy przytrząśnięty drzwiami pasażer czy wykręcone
żarówki, znalazły się i miłe przeżycia. Jakże wiele radości
sprawiły mi proste podziękowania od pasażerów, na których
poczekałem lub którym ponownie otworzyłem drzwi. Było
również wiele innych doświadczeń, jak pierwsza kontrola
biletów, nigdy też nie zapomnę min znajomych, którzy
dostrzegli mnie w dość szczególnej roli motorniczego.
Musze przyznać, że w bardziej zawodowym wymiarze jazda
tramwajem także należy do przyjemności. Oczywiście
jest to ogromna odpowiedzialność, praca wymagająca ciągłego
skupienia, ale przynosząca dużo satysfakcji. I jeszcze jedna
rzecz, która rzuciła mi się w oczy już na samym początku.
Największe wrażenie zrobiła na mnie pogodna i wesoła
atmosfera na zajezdni.
No, już czas zaśpiewać sobie bluesa o 4 nad ranem.
Dziś 9/1 od samego świtu. Do zobaczenia na linii. (ŁB)

#3718 prowadzący wagon typu O na linii W2.
Fot. Anna Erdmann
No i stało się. Z dniem 23 lipca motorniczy numer
służbowy 3717 pseudonim Kurczak pojawił się na trasie.
Gdy zadzwonił budzik była 3.20. „Pół biedy, że jadę puszką” –
pomyślałem. Oszczędzam na dojeździe na S2 jakieś 40 minut
i o tyle dłużej mogę sobie pospać. Gdy dojeżdżałem do zajezdni
Madalińskiego miasto nadal spało. „Czwarta nad ranem...”
Na zajezdni tłok, kilkanaście wozów gotowych do wyjazdu.
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Moja 2/2, wóz 692, nie licząc „wahadłowca” W2
wyjeżdżam jako pierwszy. Dopiero po mnie wyjadą następne
dwójki, dziewiątki i dziesiątki. 2/2 wyjeżdża z S2 i po trasie
jedzie od przystanku Kosińskiego w stronę Ogrodów.
Tuż po niej wyjeżdża 2/1, aby skróconą trasą dojechać
przez Hetmańską na Ogrody. Pierwsi pasażerowie wsiedli
już na pierwszym przystanku... i od razu zrobiło się raźniej.
„Dobrze, że patron jest wporzo i da się z nim pogadać...” –
to przecież właśnie patron będzie tym człowiekiem, od którego
nauczę się najwięcej. To już nie teoretyczna jazda eLką,
ale prawdziwa, brutalna i bezwzględna służba liniowa. Wśród
pasażerów, pieszych i samochodów, zepsutych drzwi
i chlapiących błotem zwrotnic...
W ciągu pierwszych dni służby miałem okazję poznać
większą część tras obsługiwanych przez moją zajezdnię.
Jeździłem dwójką, czwórką, dziewiątką, jedenastką i wahadłem
drugim. Jeździłem też najróżniejszymi typami wozów. Był
krótki frankfurt, był długi duesseldorf, holender i dwukierunek.
Teraz czas na doskonalenie umiejętności. Izolatorów
sekcyjnych nie łapię, pasażerów przytrzaśniętych drzwiami
nie zbieram. Popołudniowa zmiana na 2/5 już czeka. A jutro?
Znowu dwójka. Trasa ciekawa, ładna pogoda i dobry nastrój.
No i podnoszące na duchu „Dziękuję” od pasażerek (pasażerów
czasem
też),
na które
zaczekałem
na przystanku,
choć już miałem odjeżdżać.
Praca motorniczego jest ciężka, ale daje satysfakcję.
No to ja lecę, bo pora wykonać kolejne „kółko”... (MJ).

Drobnica tramwajowa
#3717 & #3718

Poznańscy miłośnicy odetchnęli z ulgą. Ostatnia liniowa
stodwójka znów w akcji. Z dniem 27 lipca wagon pojawił
się na linii 18, jako wóz numer 1. Po czerwcowej bombie nie ma
już ani śladu. Niestety, awaria drzwi wyeliminowała wóz
z trasy. Stodwójka musiała zjechać do zajezdni Forteczna.
Mimo, iż pierwszy dzień służby na linii 18 trwał tylko kilka
godzin, siedemdziesiątka jedynka przewiozła tabun miłośników
i pasjonatów charakterystycznego dla niej „wuuuuuuuuuuuu!!!”.
Księżniczka została ponadto utrwalona na błonach poczciwych
ZENITów i kartach pamięci współczesnych „cyfraków”.

Stodwójka powraca.

Złomy nadal przybywają. W nocy z piątku na sobotę
(29/30 lipca) zameldował się w Poznaniu wagon 105Na #331 ex
#679 z MPK Kraków. To już trzecia stopiątka przywieziona
z biało-niebieskiej stolicy Małopolski. Wozy te trafiają w obieg
pudeł w FPSie, tak by przyspieszyć naprawy główne wozów
poznańskich. Szkoda tylko, że przywiezienie wagonu otoczone
zostało przysłowiową mgłą tajemnicy. O transporcie mało kto
wiedział,
w związku
z czym
klubowicze
nie stawili
się większym gronem by uroczyście powitać nowy tramwajowy
nabytek butelką złotego trunku...
Z ostatniej chwili: do Poznania trafiła też 105-tka #622
(rozładunek 05/06.08.2005)
Nie milkną echa „afery Siemensa”. Poznańskie Combino
nadal więcej stoją niż jeżdżą. Do Poznania nie wrócił wóz #501,
a sześć unieruchomionych sztuk wciąż straszy na zajezdni
Głogowska. Poznańska prasa co jakiś czas wraca do tematu,
nie podając jednak ani nowych informacji, ani, co ważniejsze,
sposobu na rozwiązanie problemu... Nieliczne jeżdżące
Combino wciąż wożą pasażerów, od czasu do czasu strasząc
trzeszczącymi
przegubami.
Zobaczymy
co przyniesie
nam następny miesiąc, z niecierpliwością oczekujemy finału
tej sprawy.
Na Madalinie wciąż wesoło. Zajezdnia S2
nie zanotowała zwiększonej liczby wozów zjeżdżających z trasy
przed planowym zakończeniem służby. Jak prognozowali
pesymiści, wzrost ten miało wywołać pojawienie się na linii
nowych klubowych motorniczych. „Zieloni” z KMPS jeżdżą
na razie (oby jak najdłużej!) bezawaryjnie i bezkolizyjnie.
Podobnie sytuacja wygląda na Fortecznej, gdzie trafił jeden
z naszych klubowych kolegów.
Nadal nie rozwiązano problemu rezerwy z linii W2.
Liczba pasażerów dobijających się do wagonu (zwykle
od strony jezdni!!!), chcąc nim jechać w stronę Ronda Śródka
co prawda spadła, zjawisko to jednak dalej występuje.
Nie pomaga ani zdejmowanie tablic linii W2, ani nawet
umieszczanie za przednią szybą tablicy „Wagon uszkodzony”.
Pasażerowie biegający po jedni w celu dostania się do wozu 905
lub 906 stojącego na rezerwie stwarzają zagrożenie dla ruchu
kołowego
w okolicy.
Wściekły
pasażer
(„czemu
ten @#$@#&$@ tramwaj nie jedzie???!!!”) może być także
realnym zagrożeniem dla motorniczego W2/R. Z radością
przyjęliśmy natomiast informację, że nie ma już kosza
na śmieci, który blokował pół przystanku linii W2 na Rondzie
Śródka. Historyczne foto poniżej.

Rondo Śródka, przystanek linii W2.
Fot: Marcin Jurczak, 01.07.2005

Fot: Krzysztof Dostatni, 27.07.2005
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Żeby było ciekawiej, dnia 5 sierpnia oba kursujące na W2
wagony zostały wycofane z powodu UT. Dopiero po godzinie
9.00 pojawiła się na swojej linii „O”leńka o numerze 906,
natomiast niewiasta 905 została na warsztacie. Może jakieś
kobiece problemy?
Nareszcie. Skończyło się nerwowe przekładanie cewki
przez początkujących motorowych na Rondzie Rataje. Wozy
dojeżdżające do węzła od strony mostu Królowej Jadwigi mogą
już sterować zwrotnicą z poziomu systemu TRACK. „Focha
strzela” natomiast TRACKowa zwrotka przy Półwiejskiej.
Standardem stało się pompowanie i ręczne przekładanie wajchy.
Redakcja Przystanku prowadzi intensywne dochodzenie
dlaczego i w jakich okolicznościach zwrotnica nie zdejmuje
blokady. Brak zdjęcia blokady („iksa”) po przejechaniu
zwrotnicy sprawia, że motorniczy tramwaju, który nadjedzie
jako następny, musi przełożyć ją ręcznie. O wynikach śledztwa
będziemy informowali na bieżąco.
„Na razie nie zauważyłem jeszcze jakichś ewidentnych
głupot, które można byłoby poprawić na trasie” – zeznał nam
jeden ze świeżo upieczonych motorowych. Wraz z kolegą
przyznają jednak, że trzeba się nieźle streszczać, zwłaszcza
na odcinku Wielkopolska – Piątkowska. Spore straty czasowe
(względem rozkładu jazdy) generuje także znany wszystkim
felerny odcinek ul. Winogrady.
W przeciwieństwie do pasażerów podróżujących linią
W3, motorkowi z Głogowskiej cieszą się z remontu torowiska
pomiędzy Katedrą a Placem Wielkopolskim. Podczas naprawy
torowiska ci pierwsi zmuszeni są do gnieżdżenia się w czterech
„zatramwajach”, które notorycznie stoją w korkach na zwężonej
ul. Ewarysta Estkowskiego. Jedyne, co mamy na pocieszenie,
to fakt, iż remont zapowiada się kompleksowo (korytowanie
etc.) i po nim dość długo pojeździmy dobrym torowiskiem.
Utrudnienia zaczęły się z dniem 8.08., a ich zakończenia można

się spodziewać po około
przyjemnych podróży.

dwóch

miesiącach.

Życzymy

Jak donoszą nam korespondenci z rejonu Placu
Wielkopolskiego, nowe przystanki tam postawione (jadąc
od PLWI,
przed
ul. Marcinkowskiego)
zdają
się być dla niektórych motorniczych nie lada niespodzianką.
Ulokowano je tak, by ułatwić przesiadki z „zatramwaja” relacji
Śródka – Marcinkowskiego. Obserwacje z dnia 8 sierpnia
pozwalają stwierdzić, że część pojazdów szynowych nowe
miejsca wsiadania i wysiadania podróżnych... po prostu
przejeżdża
bez zatrzymania.
Pasażerowie
oczekujący
na czwórkę i ósemkę jadące w stronę Pl. Cyryla Ratajskiego
raczej nie wyglądali na zadowolonych z tego faktu. Przystanek
jest oznakowany prawidłowo (słupek, tablice, rozkłady),
ale dostrzeżenie zielono-białego słupa pomiędzy parkującymi
samochodami i roślinnością (zwłaszcza gdy się go nie
spodziewamy!!!) wymaga niezłej spostrzegawczości. Dzień
później sytuacja jest opanowana. Motorniczowie sami sobie
przekazują informacje o nowych przystankach.

Drobnica autobusowa
Maciej Rudzki

„Nowy gniot”. Na początku sierpnia na wydziale A-3 pojawił
się odmłodzony 1001. Autobus przebył naprawę główną
w zakładach Jelcza w Laskowicach. W ramach unowocześniania
zmieniona została ściana przednia pojazdu, na znaną
z poznańskich modernizacji M11ek czołówkę od modelu 120M.
Ponadto wymieniono także klasyczne jelczowe drzwi (w
stylu M11) na nowe (a'la Vecto).

Lato w pełni, a w związku z tym w autobusach gorąco... jednak
nie we wszystkich. W lipcu do grona pojazdów z klimatyzowaną
kabiną kierowcy dołączyły dwie „deskorolki”. Klimatyzator
pojawił się na Neoplanach N4020 o numerach 1354 i 1365.

Zatrzyma się? czy się nie zatrzyma...
czyli wakacyjny przystanek z niespodzianką
Fot: Marcin Jurczak, 08.08.2005

Od 1 sierpnia br. poznańskie MPK rozpoczęło obsługiwanie
kolejnej linii podmiejskiej. Linia nr 107 kursuje na trasie:
STAROŁĘKA – Wiórek – Daszewice – Kamionki – BORÓWIEC.
Część kursów tylko do Daszewic. Do obsługi linii 107 skierowano
2 Neoplany N4009 (w dzień roboczy). Jedna „pszczółka” kursuje
w soboty i dni świąteczne. Całkowity czas przejazdu to około
35 minut (do Daszewic – 25). Na linii 107 obowiązują bilety
jednorazowe (normalny za 3,20 zł, 30-dniowy za 47 zł).
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wakacyjne uruchomienie taboru na liniach tramwajowych (liczba pociągów wg zajezdni)
nr
linii

dzień roboczy
S1

S1B S2M S2G

6

1

sobota
S3

S1

3

4

S1B S2M S2G

7

2

S3

S1

3

3

S1B S2M S2G

GT6/8
3

1

6

3

4

6

5

105N

7

5

2

5

4

105N

8

5

4

3

105N

10

7

11

2

4

3

3

GT6/8

5

4

2

105N

5

9

5

2

3

3

5
2

3

2

2

105N

GT6/8 / 3G

4
3

GT6/8
2

GT6/8 / 3G

12

8

6

4

RT6N1 / 105N

13

10

7

6

105N

14

6

4

15

2

4

17

2

1

3
6

3

3

4

4

18

4

Combino / 105N

4

Combino / 105N

2

6

3

105N

4

105N / 102N

W1

3*

3*

3*

GT8ZR

W2

1*

1*

1*

GT8ZR

W3 2**
N21

2**

2**

1

1

uwagi

S3

4
3

3

typy wagonów
2

5
5

4

święto

1

wozy nocują
na Miłostowie

105NaDK

od 8.08 nie
kursuje

GT6/8

linia nocna

* - dodatkowo jeden GT8ZR w rezerwie
** - dodatkowo jeden 105N „muminek” w rezerwie
S1 – zaj. Głogowska
S1B – zaj. Głogowska, wyjazdy z Budziszyńskiej
S2M – zaj. Madalińskiego
S2G – zaj. Gajowa
S3 – zaj. Forteczna
Przystanek

Remont Ronda Śródka już wkrótce zakończy się.

WYDAWCA: Klub Miłośników Pojazdów Szynowych,
ul. Grotkowska 23a, 60-176 Poznań
ADRES REDAKCJI: ul. Grotkowska 23a, 60-176 Poznań
REDAKTOR NACZELNY: Marcin Jurczak (kurczakk@interia.pl)
STALI WSPÓŁPRACOWNICY: Łukasz Bandosz, Tomasz Gieżyński,
Jan Gosiewski, Adam Konieczka, Maciej Rudzki
KOREKTA: Kamila Panasiuk
SEKRETARKA REDAKCJI: Anna Erdmann
SKŁAD: Marcin Jurczak
PROJEKT GRAFICZNY: Adam Konieczka

Podsumowanie wakacyjnego bałaganu remontowego
– wkrótce na łamach Przystanku.

Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo do ich
redagowania, skracania oraz opatrywania własnymi tytułami. Redakcja nie
odpowiada za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń.

PRZYSTANEK 7 (64)

4/4

PRZYS T A NEK
kultowe darmopismo
miłośników komunikacji
miejskiej
www.nowyprzystanek.republika.pl

nr 8 (65)

15 września 2005 r.

ISSN 1730-6388

Zepsuta eNka
Łukasz Bandosz
Dnia 3 września 2005 roku odbywał się w Poznaniu
festyn z okazji 25-lecia Solidarności. Mieszkańcy miasta bawili
się na Łęgach Dębińskich. W obchody włączył się również Klub
Miłośników Pojazdów Szynowych. Nasza rola polegała
na kursowaniu
po mieście
specjalnie
oznakowanymi
tramwajami, tak, aby dowozić poznaniaków na festyn.
W ten oto sposób kanciak, parówka i trumna jeździły
z Madaliny przez ul. Hetmańską i Głogowską do Ronda
Kaponiera i dalej przez Śródmieście do AWF-u, skąd udawały
się na Pamiątkową. Oklejone plakatami Solidarności pojazdy,
wraz z kwestującą na rzecz ratowania starych bimb obsługą,
miały zrobić po trzy kółka.
Byłby to kolejny spokojny dzień kwestowania, gdyby
nie usterki. Trzynastka, o dziwo, nie płatała figli. W kanciaku
popsuły się drzwi, ale prawdziwy popis swoich możliwości dała
eNka. Tego dnia wagon ten dostał w swoje ręce początkujący
motorkowy, autor tegoż artykułu, gość o numerze 3718.
Wszystko było ok, aż tu nagle, pod koniec drugiego kółka,
wybił nadmiarowy przy jeździe na pełnym rozruchu, co było
już dość nietypowe. Tramwaj jadący ul. 28 czerwca 1956 roku
dojechał do skrzyżowania z ulicą Pamiątkową. Tutaj pomocny
przyjaciel prowadzącego pojazd zmienił mu zwrotnicę
i przy skręcaniu się zaczęło. Pierwszy styk jazdy i chdżżż…
wybija nadmiarowy. Jeszcze raz i to samo. Jeszcze raz i nic.
Tramwaj nie reaguje na ruchy nastawnikiem. Nie ma prądu?
Motorniczy nie zatrzymał się, lecz pozwolił tramwajowi
potoczyć się kawałek, aby udrożnić ruch na ul. 28 czerwca,
którą po chwili przemknął jeden z liniowych tramwajów. Czyli
prąd jest. Znajdujący się przypadkowo w pojeździe prezes
klubu zaraz pomógł lekko już przestraszonemu motorniczemu.
Wybiegł z wozu, sprawdził pantograf – tu wszystko było ok.
Wtedy zorientowaliśmy się, że to muszą być opory lub któryś
z silników.
Przeprosiliśmy
pasażerów,
bezpiecznie
wyprowadzając ich z tramwaju. Trzeba było jakoś zjechać
do zajezdni, na szczęście jej brama była oddalona zaledwie o 50
metrów. Chwila zastanowienia. Spróbowaliśmy z silnikami,
przełączyłem na pierwszy i… działa. Jasnym stało się,
że nawaliło coś w drugim. Pomału zjechałem na budę, gdzie
mechanicy w ekspresowym tempie zajęli się mną, a konkretniej
moim wozem.
Okazało się, że upalił się kabel o średnicy ok. 1,5 cm –
i to w miejscu łączenia z „trzymadełkiem” do szczotek silnika.
Oczywiście upalając się zespawał wszystkie śruby i inne

Uszkodzony skład N+ND przed przystankiem Pamiątkowa.
Fot.: Marcin Jurczak, 03.09.2005
metalowe elementy ze sobą. Po wozie rozniósł się intensywny
zapach spalenizny. No ładnie, popsułem eNkę! Na szczęście
ekipa z Madaliny stwierdziła, że chętnie sobie przypomni
jak naprawiało się poczciwe eNy i w godzinę uporała
się z usterką – a mi w tym czasie uciekło ostatnie kółko.
Po naprawie odbyły się jeszcze jazdy próbne na drugim silniku
i spokojnie zjechałem z Madaliny na Gajową, skąd jeszcze
tego samego dnia eNka, prowadzona przez tego samego
motorniczego, podejmowała nocny kurs linii turystycznej 0.
Pierwsza usterka zaliczona – i to w jakim wozie! Wielkie
podziękowania
należą
się mechanikom
z zajezdni
Madalińskiego za udzielenie natychmiastowej, bezcennej
i bezinteresownej pomocy.

Pogrążeni w smutku i zadumie zawiadamiamy,
iż w dniu 7 września 2005 po ciężkiej chorobie
odeszła od nas nasza wieloletnia Klubowiczka,
Magdalena Paluchowska.
Jej zasługi w początkowym okresie działalności
KMPS trudno wprost zliczyć.
Będziemy zawsze o Pani pamiętać, Pani Magdo!
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Sprechen Sie Deutsch???
Marcin Jurczak

W oczekiwaniu na gości z DVN. Fot.: MJ, 24.07.2005
24 lipca byliśmy gospodarzami nietypowej imprezy.
Nasze miasto odwiedzili koledzy-miłośnicy z Niemiec.
Reprezentowali oni DVN – brandenburski odpowiednik naszego
KMPS-u. Całodzienny objazd poznańskiej sieci połączony był
ze zwiedzaniem kolejnych zajezdni. Cała operacja okazała
się dla KMPS-u
niezłym
wyzwaniem
logistycznym.
Tego samego dnia bowiem normalnie obsługiwaliśmy
turystyczną „zerówkę”. Wagony i ludzi trzeba było zatem
rozdzielić tak, aby możliwe było zrealizowanie obu imprez,
które częściowo pokrywały się w czasie.
Wszystko rozpoczęło się około godziny 9.30. Wtedy
to na ulicy Towarowej, obok biurowca Delty, podstawione
zostały: skład N+ND i wagon 102N. Chwilę później od strony
Dworca PKP przybyła grupa niemieckich miłośników.
Nie mogło zabraknąć zatem inauguracyjnego zestawu zdjęć eNa
i Kanciaka ze wszystkich możliwych stron. Do kompletu
zabrakło chyba tylko zdjęć spod wagonu...
Z okazji wizyty gości z DVN, wydany został „Zeszyt
specjalny”,
prezentujący podstawowe dane
na temat
komunikacji miejskiej w Poznaniu, od ilostanu taboru i mapek
sieci począwszy, na rysunkach technicznych wagonów
skończywszy. Nieoceniona okazała się także (u jednych lepsza,

Pamiątkowa fotka na Wilczaku

u innych nieco gorsza) znajomość języka naszych zachodnich
sąsiadów.
Trasa zaprezentowana Niemcom nie mogła pominąć
Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. Tutaj też nadarzyła
się okazja do wspólnego sfotografowania historycznych eNek
z flagowym pojazdem poznańskiej komunikacji miejskiej –
wagonem Combino (w tej niezwykle odpowiedzialnej roli
wystąpił wóz #506).
Podczas trasy zmieniały się wagony, którymi
podróżowaliśmy. Na Fortecznej wóz 102N #1 zamieniliśmy
na 13N #115. Później miejsce wagonów historycznych zajęły
holender #809 i helmut #688. Pierwotnie miał się pojawić #685
w oryginalnym malowaniu Rheinbahn Duesseldorf (ostatni
taki w Poznaniu), ostatecznie jednak podróżowaliśmy wozem
w barwach MPK.
Nie zabrakło grilla na najbardziej klimatycznej
poznańskiej pętli tramwajowej, która (z racji sezonu
wakacyjnego) świeciła pustkami... Na kilkadziesiąt minut
Wilczak stał się centrum gromadzącym pasjonatów komunikacji
miejskiej. Jako, że nie zabrakło złotego napoju, nasza
znajomość języka niemieckiego podczas dalszej części imprezy
wydatnie się poprawiła.
Niemieccy miłośnicy mieli także okazję osobiście
przetestować
wozy
dwukierunkowe.
Plan
wycieczki
uwzględniał bowiem podróż składem wozów 105Na/NaDK
na linii W3 (po torze niewłaściwym, na odcinku od Placu
Wielkopolskiego do Ronda Śródka). Na Śródce część grupy
wykonała kurs linią W1 do Miłostowa i z powrotem, druga
ekipa natomiast poświęciła czas na sfocenie remontowanych
obiektów, objazdowych objazdów i wahadłowych wahadeł.
Imprezę związaną z pobytem gości z DVN w Poznaniu
należy uznać za udaną. Jesteśmy niezwykle wdzięczni
Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu w Poznaniu
za pomoc, bez której impreza nie mogłaby się odbyć.
Na wysokości zadania stanęła także grupa aktywistów KMPS,
dzielnie pilnująca rozłażącej się po obiektach MPK grupy
i na miarę posiadanych możliwości językowych udzielająca
informacji o naszej komunikacji miejskiej.

Fot.: Tomasz Albrecht, 24.07.2005
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XX-lecie trasy tramwajowej przez Górny Taras Rataj
Krzysztof Dostatni
Historia poznańskich tramwajów na tzw. Górnym
Tarasie Rataj sięga 1979 roku, kiedy to w rocznicę wyzwolenia
Miasta Poznania, tj. 23 lutego 1979 roku, oddano do użytku
trasę tramwajową do pętli na os. Lecha. Początkowo na nową
trasę skierowane zostały tramwaje linii nr 5 Os. Lecha Górczyn oraz nowo utworzonej linii nr 23, która tylko w dni
robocze dowoziła mieszkańców Rataj z os. Lecha do
ul. Lampego (dzisiejsza ul. Gwarna). Pierwszym tramwajem,
który przewiózł Trasą Kórnicką poznańskich dygnitarzy był
wagon 102Na-22 na linii nr 5, a tuż za nim podążał skład
wagonów typu N na linii nr 23. Na osiedlu Lecha tłumy
mieszkańców oraz młodzież szkolna, którą tego dnia
delegowano z okolicznych szkół, witały pierwsze tramwaje
docierające do nowej pętli. A można było tu spotkać
„stodwójki” na linii nr 5 oraz wagony generacji N na linii nr 23.
Szybki wzrost ilości pasażerów spowodowany
systematyczną rozbudową ratajskich osiedli, nazywanych
„sypialnią” Poznania, sprawił, że 1 lutego 1982 roku do pętli
na os. Lecha skierowana została linia nr 17, która poprzez
Śródkę i Plac Wielkopolski dowoziła poznaniaków do pętli
na Budziszyńskiej. Od tej pory do pętli na os. Lecha docierały
tramwaje linii 5, 17 i 23 (od 1 listopada 1982 roku tramwaje
linii 23 pojawiały się na trasie również w soboty i święta).
Istniejąca do dnia dzisiejszego pętla tramwajowa na
os. Lecha w planach przewidziana była jedynie jako
tymczasowa końcówka dla tramwajów. Podczas budowy pętli
u zbiegu ulic Jedności Słowiańskiej i Piaśnickiej powstał nowy
wiadukt dający możliwość przedłużenia niezrealizowanej
do dziś trasy tramwajowej do Franowa oraz trasy tramwajowej
w kierunku Starołęki. Przygotowania do budowy tej drugiej
rozpoczęto w 1981 roku. Nowopowstające osiedla ZWM
(dzisiejsze Stare Żegrze) oraz ZMP (dzisiejsze Orła Białego)
nadawały pracom odpowiedniego tempa i już 18 października
1983 roku otwarto pierwszy odcinek nowej trasy ratajskiej z
R. Starołęckiego do osiedla ZWM. Na odcinek ten skierowano
dwukierunkowy wagon 4N - 737, który był przystosowany
do jazdy wahadłowej (posiadał dwa stanowiska motorniczego,
lecz drzwi tylko z jednej strony). W krótkim czasie
po uruchomieniu linii „W” do pojedynczego wagonu 737 został
podłączony wagon doczepny oraz drugi wagon silnikowy.
W ten sposób uzyskano dwukierunkowy pociąg zestawiony
z trzech wagonów N+ND+N, który musiał poradzić sobie
ze wzrastająca frekwencją pasażerów.
30 sierpnia 1985 roku nastąpiło uroczyste otwarcie
trasy tramwajowej biegnącej wzdłuż ul. Jedności Słowiańskiej
(dzisiejsze ul. Chartowo i Żegrze) od os. Lecha do
R. Starołęckiego. Na nowy odcinek skierowano linię
tramwajową nr 23, której trasę przedłużono do Starołęki.
W nocy przez Górny Taras Rataj kursowały tramwaje linii nr 4,
której trasa wiodła z Serbskiej przez Kaponierę, Głogowską,
Hetmańską, GTR i Śródkę do Zawad. Z uwagi na brak części
do wyposażenia nowej podstacji elektrycznej, która miała
zasilać ten odcinek sieci, przez prawie dwa lata na GTR-ze
funkcjonować mogła tylko jedna linia tramwajowa. Przez ten
okres sieć na GTR-ze była podłączona do istniejących już
podstacji elektrycznych, przez co nie można było pozwolić na
zbyt wielkie obciążenie zasilania. Z tej przyczyny jedynym
taborem, jaki mógł być kierowany na nowoczesną ratajską trasę,

Uroczyste otwarcie odcinka: Os.Lecha – Starołęka.
fot ze zbiorów Izby Tradycji MPK, 30.08.1985
były wagony generacji N. Z uwagi na zwiększającą się
frekwencję pasażerów na przełomie lat 1986 i 1987 na linii 23
można było podziwiać także potrójne składy typu N.
Dopiero 5 stycznia 1987 roku linię 23 wspomogła linia
nr 20, której trasa biegła z Ogrodów przez Hetmańską, GTR
i Śródkę do pętli na Miłostowie. Początkowo „dwudziestkę”
obsługiwały również tramwaje typu N, jednak już w tym samym
roku eNki zastąpiły tramwaje generacji 102Na. Podobnie
na linii 23 już w połowie 1987 roku zaczęły się pojawiać
wagony typu 102Na, które w 1989 roku zastąpiono nowo
kupowanymi wagonami generacji 105Na.
Od dnia 6 lutego 1989 roku na GTR skierowano
również okólną linię nr 0. Od tej daty ratajską trasę obsługiwały
już trzy linie tramwajowe. Kolejne zmiany w układzie linii
biegnących przez Górny Taras Rataj nastąpiły z dniem
1 stycznia 1992 roku, kiedy linię tramwajową nr 23 zastąpiła
linia nr 17, biegnąca po nowej trasie ze Starołęki przez GTR,
Rataje, Strzelecką i Most Teatralny do pętli Piątkowskiej.
W dniu 1 stycznia 1993 roku nastąpiła rewolucja
w poznańskiej komunikacji miejskiej. Wprowadzona została
taryfa czasowa, a ilość linii tramwajowych ograniczono do 13.
Od tego dnia wszystkie tramwaje kursowały z jednakową
częstotliwością, a bilety czasowe dały możliwość przesiadek
bez konieczności kasowania kolejnego biletu. Na Górnym
Tarasie Rataj funkcjonowały dwie linie tramwajowe: nr 1
(Junikowo - Ogrody) oraz nr 5 (Stomil - Górczyn). W dniu
1 września 1999 roku 1 i 5 na GTR-ze wspomogła linia nr 11,
której trasa biegła z Piątkowskiej na Zawady.
W dniu dzisiejszym ratajską trasę wzdłuż Chartowa
i Żegrza obsługują (nie licząc tymczasowych objazdów) trzy
linie tramwajowe: nr 1 (Junikowo - Zawady), linia nr 3
(Wilczak - Starołęka) na przemian z linią nr 4 (Połabska Starołęka) oraz linia nr 5 (Stomil - Górczyn).
30 sierpnia 2005 roku minęło dokładnie 20 lat
od chwili, gdy pierwsza bimba linii nr 23 przewiozła
poznaniaków po nowej trasie przez GTR. Z tej okazji w dniu
17 września 2005 roku w godz. od 9.00 do 15.00 pragniemy
zaprosić do przejazdów historyczną linią nr 23 na trasie
Starołęka - Lampego. Linię będą obsługiwały trzy zabytkowe
pociągi tramwajowe, w których motorniczymi oraz
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Pociąg linii 23 jedzie w kierunku Starołęki.
Fot.: Eelco van Weerdenburg, maj 1986r
konduktorami będą członkowie stowarzyszenia Klub
Miłośników Pojazdów Szynowych. Opłatą za przejazd będzie
przyłączenie się do organizowanej przez KMPS kwesty
na remont
dwóch
kolejnych
zabytkowych
wagonów
tramwajowych. Bimby linii nr 23 będą kursowały
wg poniższego rozkładu jazdy:

(z tymczasowym przystankiem koło kortów tenisowych),
Libelta i Al. Niepodległości, a dalej po trasie. Natomiast
w drodze z Garbar 60 omija remontowany odcinek
Nowowiejskiego Aleją Niepodległości i ul. Chopina. Nocka
235 z Roosevelta zjeżdża w Libelta, Al. Niepodległości
i dalej po trasie. Objazd w drugą stronę wyznaczony
jest tymi samymi ulicami.
➔ Do sierpniowych utrudnień w ruchu dorzucimy także
utrudnienia związane z budową kanalizacji na skrzyżowaniu
Garbar, Szelągowskiej i Armii Poznań. Tu większego
problemu z objazdami nie było, autobusy linii 51, 67, 74, 83
i 90 skręcały z Szelągowskiej w Armii Poznań, a następnie
drogą wzdłuż pętli autobusowej dojeżdżały do Garbar.
➔ Od września zmieniły się nieco grafiki niektórych linii
autobusowych. Do pełnego wykazu zmian jeszcze
nie dotarliśmy, wśród zauważonych są m.in. przegubowe
MAN-y na linii 64, przejęcie linii 76 przez wydział A1,
a także wrzucenie do jednego planu wozów N4020, N4021td
i SU18 (najbardziej pojemne wozy z A1) – zdarzyć
się one mogą
w dowolnej
ilości
na dowolnej
z przeznaczonych im linii (51, 70, 74, 76, 90).

LINIA TRAMWAJOWA NR 23
STAROŁĘKA
LAMPEGO/GWARNA
1
2
3
1
2
3
9.02
9.32
9.34
10.04
10.02 10.32
11.02 10.34 11.04 11.34
11.32 12.02
12.32 12.04 12.34 13.04
13.02 13.32
14.02 13.34 14.04 14.34

Drobnica autobusowa
Marcin Jurczak, Maciej Rudzki

czas trwa remont ul. Marcelińskiej (na odcinku
od ul. Bułgarskiej do ul. Grochowskiej). Nadal więc
objazdowymi trasami kursują autobusy linii 63, 91, A, 240
i 242. Zakończyły się natomiast prace na ul. Grochowskiej,
co spowodowało, z końcem lipca, powrót na normalne trasy
autobusów linii 69 i 82.

Jelcz PR110 na tle elewatora w Czerwonaku.
Fot.: Marcin Jurczak, 10.09.2005

➔ Cały

Remonty utrudniają życie przede wszystkim kierowcom
„przegubowców”. Fot.: Marcin Jurczak, 24.04.2005
➔ Od 25 lipca utrudniono nieco życie kierowcom i pasażerom

korzystającym z linii 60 i 235. W związku z kolejnym
etapem
budowy
kolektora
sanitarnego
na ul. Nowowiejskiego linie te kursują objazdem. 60-tka
w stronę Strzeszyna jeździ ulicami Noskowskiego

W dniu 10 września odbyło się „Pożegnanie Jelczy
PR110 w gminie Swarzędz”. Była to także okazja do
przejażdżki najstarszym Jelczem PR110 w powiecie
poznańskim. Program imprezy obejmował m.in. prezentację
zakupionego przez firmę Transkom autobusu Solbus, oraz
zwiedzanie baz przewoźników z gmin Czerwonak i
Swarzędz. Szerszą relację z przejazdu PR-kami
zaprezentujemy czytelnikom Przystanku w następnym
numerze. (MJ)
➔
Pod koniec sierpnia z Laskowic wróciła doczepka PO1,
która odbyła tam naprawę główną. Nietypowy pojazd
otrzymał numer taborowy #1813. Na razie porusza
się na tzw. kołach technologicznych, które do czasu wyjazdu
mają zostać wymienione na właściwe. Jeśli wszystko
potoczy się zgodnie z założeniami, być może jeszcze
we wrześniu będziemy świadkami debiutu zestawu Jelcz
043 #1679 + PO1 #1813.
➔ Jedyny
poznański
gniot
zmienił
zameldowanie.
Wyremontowany M121M #1001 (info w poprzednim numerze)
został przeniesiony ze stanu zajezdni A-3 Kacza na zajezdnię
A-1 Warszawska. W trakcie przenosin zmieniono także numer
taborowy z #1001 na #1497. Na Warszawskiej gniot pełni rolę
autobusu podmiejskiego, pojawiając się na linii 111. (MR)
➔
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Reklama na szynach
Mikołaj Wydra

Wagon 105Na #332 – z ostatniego składu z podświetlanymi
tablicami na dachu. Fot.: Mikołaj Wydra
Reklamy na burtach poznańskich wagonów od samego
początku swego istnienia budziły, przede wszystkim wśród
pasażerów,
„mieszane
uczucia”.
Większości
osób
korzystających z usług MPK reklamy nie przypadły do gustu.
Jednakże nie można zaprzeczyć temu, iż sposób reklamowania
się większych lub mniejszych firm na wagonach jest skuteczny.
Tramwaj, niczym wielki billboard, pozwala zaprezentować
bardzo dużo treści. Można być też pewnym, iż w połączeniu
z estetyczną i czytelną oprawą graficzną przyciągnie uwagę
czekającego na przystanku pasażera bądź kierowcy, który
ustępując pierwszeństwa pojazdowi szynowemu z ciekawości
wodził będzie wzrokiem za burtą wagonu, przesłaniającego
mu widok.
Formy reklamy, które MPK udostępniało w przeciągu
ostatnich kilkudziesięciu lat na swoim taborze, były bardzo
różne. Większość typów tramwajów dostąpiło zaszczytu
„zmiany makijażu”. Reklamy całopojazdowe występowały
na wozach generacji 102N, 105N oraz wagonach z Holandii
i Niemiec. Najbardziej różnorodnymi pojazdami pod względem
możliwości wykorzystania powierzchni w celach komercyjnych
były „stodwójki” i „stopiątki”. I tak: na tramwajach generacji
102N malowano burty wagonów, ale można było także,
nie zmieniając
barw,
przyczepić
tablicę
reklamową
w wybranych miejscach na burcie bądź na dachu. Podobnie
upiększano
„stopiątki”.
Jednakże,
w odróżnieniu
od przegubowców, nie przyczepiano blach reklamowych do burt
wozu. Jeżeli chodzi o reklamy dachowe, sprawa wyglądała
także nieco inaczej. Oczywiście można było w miejscu
specjalnych otworów wstawić reklamową dyktę, ale część
tramwajów posiadała również stałe miejsce na reklamę (między
trzecimi a czwartymi drzwiami). Była to podświetlana,
masywna, a zarazem obszerna tablica, na której umieszczano
reklamowe hasła. Ta forma prezentacji bezapelacyjnie
królowała po zapadnięciu zmroku. Niestety, ostatnią taką tablicę
zlikwidowano wraz z remontem składu #332+333.
Dodatkowe powierzchnie reklamowe powyżej linii
okien zapewniały także „amsterdamy”. Treść uzupełniającą
do malowania na burcie można było podziwiać nad pierwszym
i drugim członem wagonu, po obu jego stronach. Tyczyło
się to tylko wagonów typu 1G/2G, które po Poznaniu

już nie kursują. „Helmuty” ozdabiano tylko w formie zmiany
barw pudła wagonu, ale... W XXI wieku MPK Poznań
wprowadziło opcję reklamy na taborze w postaci naklejania
reklam tylko na pewnej części wagonu, z możliwością
zasłonięcia z zewnątrz okien, dzięki specjalnej siatce.
W taki sposób upiększone zostały wagony typu 105N, RT6N1
i wspomniane wyżej niemieckie przegubowce.
Tyle na temat sposobów komercjalizacji taboru
tramwajowego. Teraz pora na kilka moich, bardzo subiektywnych
zdań. Od wczesnego dzieciństwa bardzo lubiłem tramwajowe
reklamy. Czatując w oknie mieszkania, z którego rozpościerał
się widok na ulicę Serbską i obecną pętlę Połabska, z dziecięcą
ciekawością chłonąłem każdą, nawet najmniejszą zmianę koloru
na przejeżdżających wagonach. Bardzo często, kiedy z daną
reklamą zapoznałem się bardzo dokładnie, tj. znałem na pamięć
większość napisów zachęcających do kupna produktu,
prowadziłem rodziców do sklepu.. Nieważne, że nie lubiłem
mleka, a reklamowane były jogurty... Ważne było to,
iż te owocowe przetwory mleczne jeździły na „stopiątce
z Fortecznej” (mowa tutaj o reklamie TWISTI, którą do dzisiaj
mam w pamięci). W podobny sposób pierwszy raz w życiu
skosztowałem kremu czekoladowego – zachęciła mnie
do tego wiewiórka,
która
skakała
o tyczce
na „holendrze”(reklama Nuss-Fit). Mogę śmiało powiedzieć,
że tramwajowe malowania, oczywiście nie te zakładowe,
są w pewnym
stopniu
bardzo
miłym
wspomnieniem
po wagonach, które skasowano lub zmodernizowano. Jako młody
chłopak tylko dzięki nim identyfikowałem poszczególne wozy...
Ach, co to były za czasy, kiedy nie wiedziałem co to numer
taborowy czy brygada... Liczyła się reklama – i liczy się do dnia
dzisiejszego. Jako prawie pełnoletni miłośnik z lekkim
niesmakiem patrzę na monotonną żółć i zieleń... Czy to dziwne
podejście? Ja przecież jestem dziwny, kocham komunikację
miejską :-P

Czasem jest tak że wagon idzie „na złom”, a reklama
zostaje... Na zdjęciach „stary” SKF #881 i „nowy” #610.
Fot.: MJ/MW
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Ewolucja lwa
Marcin Jurczak
Nowe pojazdy sprawiają
wrażenie dobrze dopracowanych
i nieco
udoskonalonych
w porównaniu do już posiadanych
przez
MPK.
Nie możemy
się doczekać
kiedy
pojawią
się na liniach. Kto wie, może
po następnych
przetargach
na naszych liniach zobaczymy
przegubowe Lion's City G?

fot.: 4 * MJ

MPK Poznań: posiadane autobusy MAN:
(łącznie 82 szt., w tym 27 przegubowych)
model
ilość
długość
generacja
numeracja
[m]

Tak to już jest, że nowe autobusy na poznańskich
ulicach zauważają zazwyczaj miłośnicy komunikacji i tak zwani
„ludzie z branży”, niekoniecznie zaś pasażerowie. Wszak
autobus to autobus – dla pasażera nie są istotne typy i wersje
pojazdów, lecz bezawaryjność i punktualność komunikacji
miejskiej. „Dla pasażera to nadal niskopodłogowy autobus
miejski” – pomyślałem, gdy zobaczyłem nowe MAN-y naszego
MPK.
Od kilku lat poznański przewoźnik nabywał m.in.
autobusy MAN III generacji. Były to zarówno wozy
jednoczłonowe, jak i przegubowe – łącznie 23 sztuki. Rok 2005
to moment, gdy pojawiają się pierwsze autobusy MAN tzw.
IV generacji, od poprzedniej różniące się nieco inną stylizacją
nadwozia i ukrytymi we wnętrzu nowinkami technicznymi
(m.in. nową architekturą układu elektrycznego).
Nowe autobusy to dziesięć MAN-ów Lion's City.
W odróżnieniu od poprzednich generacji oznaczanych zbiorem
liter i cyfr, nowe modele mają „pełnowartościową” nazwę
(wg poprzedniego systemu oznaczeń nowe wozy to wersja
NL263). Są to pojazdy o długości 12 metrów, posiadające trzy
pary dwuskrzydłowych drzwi i 100% niskiej podłogi. Mają
silniki o mocy 260 KM (zgodność z normą czystości spalin
Euro 3) i różne skrzynie biegów (pięć pierwszych – Voith,
kolejne – ZF). Stacjonują, podobnie jak ich starsi bracia,
w zajezdni przy ul. Kaczej. Autobusy dostały numery
z przedziału #1057-1066.

NM 223

1

10

III

#1056

NL 202

40

12

II

#1002-1041

NL 223

14

12

III

#1042-1055

Lion's City
(NL263)

10

12

IV

#1057-1066

NG 272

10

18

II

#1090-1099

NG 312

9

18

II

#1081-1089

NG 313

8

18

III

#1073-1080

Z OSTATNIEJ CHWILI:
Otrzymaliśmy informację, że pierwsze
się w ruchu liniowym w dniu 11 września.

Liony

pojawiły

Debiuty c.d.
Bartosz Kopeć

Wreszcie nadszedł ten dzień – pierwszy raz na linii,
bez instruktora, za to z patronem u boku. Do wagonu beztrosko
wkracza niczego nieświadomy pasażer, za nim wsiadają kolejni,
dzwonek, drzwi i ruszamy. Szybkie spojrzenie w wewnętrzne
lusterko
na przedział
pasażerski
i ta niepewność
–
czy ten pierwszy raz będzie udany. Pierwsze kółko mija bardzo
szybko – z każdym przystankiem jest coraz lepiej. Na koniec
dnia, po odstawieniu wozu i zdaniu papierów, pojawia
się uczucie radości – pierwszy dzień już za mną i wszystko było
super. A przede mną jeszcze 92 godziny z nowym opiekunem.
Kolejny dzień – na początku mała trema, która dość
szybko mija. Hamowanie, drzwi, dzwonek, drzwi, jazda – powoli
czynności te wykonuje się automatycznie. Służby mijają jedna
za drugą, człowiek wpada w codzienny rytm pracy,
ale czy dla nas to naprawdę tylko praca?
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Drobnica tramwajowa
Tomasz Gieżyński, Marcin Jurczak

Można szybciej! Z dniem 12 sierpnia zmieniono dwa
ograniczenia
prędkości
na poznańskich
torowiskach.
Na ul. Królowej Jadwigi na odcinku pomiędzy przystankami
AWF i Półwiejska (a zatem od ul. Strzeleckiej do ul. Górna
Wilda) zamiast 30 km/h obowiązuje teraz 40 km/h. Na odcinku
ul. Grunwaldzkiej
od wjazdu
na pętlę
Budziszyńska
do ul. Cmentarnej zmieniono 10 km/h na 20 km/h.
Zarówno tramwajów, jak i autobusów dotyczą zmiany
nazw przystanków związane ze zmianą nazwy ul. Serbskiej
na Aleję Solidarności (odcinek od ul. Dojazd do ul. Murawa).
Ponadto zmianie uległa nazwa Ronda Serbska. Teraz nosi
ono nazwę Ronda Solidarności. Zmiany w rozkładach
wprowadzono od września br., na podstawie wcześniejszej
Uchwały Rady Miasta Poznania o zmianie nazwy ulicy. Nowe
przystanki to „Rondo Solidarności” (ROSO) zamiast „Rondo
Serbska” (trasa na Połabską) i „Aleja Solidarności” (ALSO)
zamiast „Serbska” (PST).
Od września przywrócono zimowy rozkład jazdy.
Oznacza to, że tramwaje kursują w godzinach szczytu
co 10 minut (z wyjątkiem linii 3, 4, 11, 18). Przywrócenie ruchu
tramwajowego na Rondzie Śródka oznacza, że na Miłostowo
kursują 6 i 8, a na Zawady – 1 i 7. Na osiedlu Lecha bieg
kończy linia 11. Ósemka i siedemnastka, w związku z remontem
pomiędzy R. Śródka a Placem Wielkopolskim, jeżdżą od strony
centrum przez ul. Strzelecką, ta ostatnia – przez GTR
do Starołęki. Na końcówce Plac Wielkopolski zawracają
pociągi linii 3 i 4, a także 16. Likwidacji uległy linie
wahadłowe: W1 i W2.

na dachu i niedający możliwości
z liniowymi kolor lakieru.

pomylenia

tych wozów

Śledztwo w sprawie zwrotnicy przy Półwiejskiej (patrz
Przystanek #64) nadal trwa. Mamy kolejne doniesienia
w tej sprawie. Sygnalizacja blokady zwrotnicy nie zgaśnie,
jeżeli przejadą przez nią dwa tramwaje jadące w relacji
na wprost. I nie zależy to od tego, czy tramwaje przejadą
poprawnie (drugi poczeka, aż po pierwszym zgaśnie blokada)
czy niepoprawnie (drugi wjedzie w strefę aktywną zwrotnicy
zanim zjedzie pierwszy). Przykładowo, jeśli 9 pojedzie w lewo,
potem 12 na wprost, a potem 2 w lewo, wszystko jest ok.
Ale kiedy 6 pojedzie na wprost, a po niej 11 też na wprost,
to zwrotnica nie zgasi blokady. Czyli wygląda na to, że musi
przekładać na zmianę... Nie wiemy, co stanie się, gdy przejadą
pod rząd dwa tramwaje jadące w lewo (2 i potem 9 albo
odwrotnie), bo takiej sytuacji nasi obserwatorzy jeszcze
nie zanotowali
W dniu 12 września widziano na jazdach próbnych
skład #312+313 (patrz foto). Dzień później pojawił się on na
linii 12. Posiada m.in. elektroniczne tarcze dachowe i
klimatyzację kabiny motorniczego. Rozbebeszone i wywiezione
zostały natomiast wagony #310 i #311.

Przejazd techniczny składu #312+313. BMW w kadrze nie było
planowane. Fot.: Marcin Jurczak, 12.09.2005

Z archiwum T
Anna Erdmann

Najnowszy nabytek „torowców” - wóz bojowy
#2603. Fot.: Maciej Rudzki, 04.09.2005
W związku z bezrobociem (czytaj powyżej) wagony
GT8ZR
(zwane
też typem
O)
odtransportowano
na Budziszyńską. Jeden (#906) pozostał na Madalińskiego.
Z naszych obserwacji wynika, że nic się przy nich nie dzieje.
Ekipa torowców wzbogaciła się o nowy wóz bojowy.
Dwuoki, ex-liniowy helmut #603 przeobraził się w #2603.
Pojazd przypomina znane nam już od jakiegoś czasu holowniki
z Gajowej
(#2616)
i Madaliny
(#2617).
Cechy
charakterystyczne: biało-czerwone pasy na narożach, koguty

6.07.2005 W deszczową letnią noc jadącemu Głogowską
polonezowi #2005 z Sekcji Kontroli Biletów zajechała drogę
tajemnicza żółta furgonetka z białą trąbką na niebieskim tle.
Rzecz działa się przy Dworcu Zachodnim, gdzie na pulsującym
świetle przejścia dla pieszych stał (zamiast odjechać) citroen
berlingo. Kierowca jego popisał się fenomenalnym refleksem,
gdy w swym lusterku ujrzał jadącego bokiem poloneza.
Niestety,
ucieczka
z toru lotu #2005
nie była do końca
skuteczna. Citroen otrzymał solidnego raza w tył,
co spowodowało
wbicie
się w przydrożny
parkomat,
zaś polonez po utracie przedniego prawego naroża odstawił
efektowne bolero i zastygł w bezruchu. Żółta furgonetka
rozmyła się w czerni horyzontu. Na szczęście nic się nikomu
nie stało, a przeszczepów polonezowi użyczyła niedawno
spalona „karetka” Inżynierii.
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1.08. 59/4 #1022 Pracownik Zakładu Konserwacji Zieleni
podczas koszenia trawy na ulicy Bukowskiej nie do końca
zapanował nad sytuacją i dokonał wybicia szyby w pierwszych
drzwiach krótkiego MANa.
7.08. Jeden z motorniczych odnotował brak włazów w otworach
technologicznych na estakadzie Pestki. Mogło to stanowić
zagrożenie dla pieszych, których zresztą nie powinno tam być,
a zwykle są.
9.08. Na gorącym uczynku przyłapano złodziei szyn. O godzinie
19:53 na Estkowskiego zauważono 2,5 m szyn załadowanych
na wózek dwukołowy. Sprawą zajęła się policja.
11.08. 66/2 #1307 Nieznany sprawca pobił na Zieleńcu
kierowcę neoplana 1307. Po uderzeniu w twarz i wyciągnięciu
kierowcy z autobusu sprawca zbiegł.
18.08. 1/6 #84 Wskutek zderzenia z ciągnikiem siodłowym
marki Scania na ulicy Hetmańskiej doszło do wykolejenia
pierwszej osi pierwszego wagonu.
20.08.
Awaria
instalacji
wodociągowej
AQUANET
na skrzyżowaniu Bułgarskiej i Grunwaldzkiej spowodowała
konieczność podjęcia prac interwencyjnych i wykopania
torowiska na długości 0,5 metra. Kursowała komunikacja
zastępcza Rondo Przybyszewskiego – Junikowo.
22.08. 80/1 Wyjątkowo agresywny pasażer zaatakował i pogryzł
dwóch kontrolerów – 091 w rękę, a 095 w brzuch. Kontrolerzy
udali się na zwolnienie lekarskie.
30.08. A/5 #1010 I znów pracownicy Zakładu Konserwacji
Zieleni!
Tym razem
na skrzyżowaniu
Bukowska
/
Przybyszewskiego
wybita
została
szyba
przedniego
wyświetlacza.

Narzekali przede wszystkim kierowcy, na korki
i pieszych. Narzekali pasażerowie MPK, na komunikację
zastępczą, kierowców i długie spacery przez wertepy
rozgrzebanego ronda. Narzekali kierowcy autobusów,
na tymczasowe przejazdy, na których gubili elementy podwozia.
Narzekali motorniczowie tramwajów, na pasażerów i nudne
służby na wahadłach. Narzekali sami robotnicy, najpierw
na upał, później na deszcz i znowu na upał. I pomyśleć,
że gdy budowano coś za poprzedniego systemu, wszyscy
się cieszyli i radowali… Tym razem zadowoleni byli chyba
jedynie przedstawiciele lokalnych mediów, którym MPK i ZDM
dostarczyły gorącego tematu w samym środku sezonu
ogórkowego. Kiedy tak wszyscy sobie narzekali, remont
posuwał się do przodu i w drugiej połowie sierpnia ukazało
się nam śliczniutkie rondo. Pod koniec drugiego miesiąca
wakacji trwały prace wykończeniowe oraz stopniowo zaczęto
przywracać normalny ruch kołowy.
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego wznowiono ruch
tramwajowy. Rondo Śródka po remoncie prezentuje się wręcz
olśniewająco. Niestety, sekcja dochodzeniowo-rozpoznawcza
KMPS doszukała się pewnych niedoskonałości na świeżym
i pachnącym jeszcze nowością skrzyżowaniu. Mimo remontu
nie skończą się niestety przeklinania motorniczych na fatalnie
rozmieszczone izolatory sekcyjne, które nadal będą utrudniały
ruszanie z przystanków. Bardzo ubolewamy, iż nie przesunięto
ich w neutralne miejsce gdzie się hamuje, a nie rusza, uważając
jednocześnie na pieszych i samochody.
Wciąż trwa kompleksowy remont torowiska na odcinku
Katedra – Plac Wielkopolski. Z niecierpliwością czekamy
na jego zakończenie, przewidywane na połowę października.
Wtedy to uśmiechnięci motorniczowie będą mogli przewozić
rozradowanych pasażerów jadących do pracy, szkoły,
czy na uczelnię zielonymi tramwajami mknącymi nowiusieńkim
torowiskiem.

1.09. 7/7 #655 Nasz klubowy kolega Warzywko przeszedł
swój chrzest bojowy na skrzyżowaniu ulic Przybyszewskiego
i Bukowskiej, gdzie wytłumaczył nierozsądnemu kierowcy,
że tramwaj w miejscu nie stanie, wbijając się w jego lewy bok.

Remont Śródki
Łukasz Bandosz

W związku z zakończeniem remontu kolejnego
fragmentu poznańskiej sieci tramwajowej oraz znajdującej
się w pobliżu infrastruktury komunikacyjnej, pozwolę sobie
na kilka słów komentarza. Mowa będzie o odbywającym
się od początku lata remoncie Ronda Śródka. Agresywne
koparki i bezwzględne buldożery wspomagane wywrotkami
pojawiły się w okolicach tego newralgicznego skrzyżowania
już 11 czerwca. Oznaczało to początek problemów dla klientów
korzystających z usług MPK Poznań Sp. z o.o., gdyż wiązało
się z zamknięciem komunikacji tramwajowej na odcinku Plac
Wielkopolski – Rondo Śródka. Jednak był to tylko przedsmak
prawdziwych atrakcji. Od dnia 1 lipca maszyny budowlane oraz
obsługujący je robotnicy rozmnożyli się i zajęli całe rondo.
Najpierw zrobiło się pomarańczowo, a później krajobraz
przeobraził się w księżycowy. Powstały tymczasowe przejazdy
przez torowisko, zmieniono organizację ruchu, pojawiła
się komunikacja zastępcza i wszyscy zaczęli narzekać.

Demontaż starej trakcji. W akcji wozy #2217 i #2190.
Fot.:Marcin Jurczak, 01.07.2005
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20 lat minęło... (linia 23)
Mikołaj Wydra
fot.: MW
Tak, tak, to już 20 lat od momentu, kiedy to pierwszy
tramwaj (linia 23) przewiózł pasażerów po trasie Górnego
Tarasu Rataj (odcinek wybudowany wzdłuż obecnej ulicy
Chartowo). Stało się to dokładnie 30 sierpnia 1985 r. KMPS,
jak przystało na prawdziwych miłośników, godnie uczcił
rocznicę. 17 września uruchomiono linię nr 23, która kursowała
między pętlą na Starołęce a ulicą Lampego (obecnie Gwarna).
Ciężar obsługi linii wzięły na siebie cztery wagony: N+ND
#2602+2456, 102N #2601 i „Księżniczka”, tj. wóz 102Na #71.
Grupa umundurowanych członków stowarzyszenia w liczbie
pięciu
osobników o poranku
spotkała
się w zajezdni
przy ul. Gajowej, skąd składem „eNek” wyruszyła na południe
miasta, uprzednio zabierając ze sobą skarbonki. Wszakże
podczas przejazdu jako klub zbieraliśmy pieniążki w znanej
już kweście „Ratujmy stare bimby!”. Tyle ogólnego zarysu
imprezy.
Miłe początki
Jako, iż byłem w grupie pięciu wyżej wymienionych
osób, dotarłem wraz z kolegami na teren wydziału S-3. Tam
zaraz po wtoczeniu się za bramę wjazdową zajezdni naszym
oczom ukazał się „Kanciak numer jeden” oraz oczekująca
w hali „Księżniczka”. Wszystkie trzy wozy grzecznie ustawiły
się do pamiątkowego zdjęcia i można było ruszać w trasę. Moją
skromną osobę przydzielono do obsługi tramwaju 102N.
Po chwili wraz z motorkowym (w tej roli klubowy kolega
Zwierzak) jechaliśmy już w stronę ul. Lampego, gdzie dołączyła
do nas reszta obsługi wozu. Wraz z jej przybyciem ilość
pieniędzy w puszkach proporcjonalnie wzrosła.
Kaprysy „Kanciaka”
Pierwsze dwa kółka upłynęły w bardzo miłej
atmosferze i bez niespodzianek. „Przygody” zaczęły się podczas
trzeciego kursu. Otóż w naszym ślicznym „Kanciaku”
na ul. Strzeleckiej raczyły skapitulować ostatnie drzwi
(nie domykały się). Pasażerom zrzedły miny na myśl
o przymusowym przedwczesnym zakończeniu podróży...
Na szczęście jednak przytomna obsługa wykazała się inicjatywą
i stanowczo walczyła z drzwiami. Co ciekawe, po dotarciu
„na zajezdnię” wszystko okazało się być w jak najlepszym
porządku.
Bunt na pokładzie
Jednakże ostatnia harmonijka nie była naszym
największym problemem tego dnia. Otóż podczas jednego
z ostatnich kursów podchodząc kolejno do podróżujących osób
jak zwykle rozdawałem ulotki informujące o akcji KMPS-u.

Dojechaliśmy do tzw. Trasy Kórnickiej, gdzie do wagonu
weszły dwie z pozoru normalne, niczym niewyróżniające
się kobiety. Wykorzystując chwilę kiedy zajęły miejsca
siedzące,
z życzliwością
rozdałem
paniom
ulotki.
W tym momencie kobieciny rozpoczęły rozmowę, bombardując
mnie pytaniami typu: „A na co Wy to zbieracie?”, „Czemu mam
Ci wierzyć?” itp. Nic to, nie przejmowałem się, grzecznie
odpowiadałem, miarka jednak przebrała się na wysokości pętli
przy os. Lecha. Jedna z pań urzekła mnie następującym
zdaniem: „Ja mam sieciówkę, nie dam ani grosza!”, po czym
nawoływała do każdego z wchodzących pasażerów: „Niech Pan
nie bierze tej ulotki, to kosztuje 10 zł!!!”. Spojrzałem na przedni
pomost wagonu, klubowy motorniczy z zaciekawieniem patrzył
w lusterko na to, co działo się przy drugich drzwiach,
ja natomiast przeszedłem do ostrzejszej wymiany zdań,
nie tracąc przy tym jednak swojej kultury wypowiedzi.
Na szczęście większość pasażerów siedzących obok poparła
mnie i owa „buntowniczka” postanowiła opuścić pojazd.
Nagroda za trudy i znoje ;-)
I tak dojechaliśmy
do przystanku
przy os. Stare
Żegrze kiedy to... na ukojenie moich nerwów chyba sam
Stwórca zesłał piękną blondynkę, której nie trzeba było długo
namawiać do skorzystania z podwiezienia do Ronda Starołęka
przez KMPS. Jak ona pięknie wyglądała wpatrzona
w zamieszanie, jakie miało miejsce w wagonie za sprawą
działań operacyjnych „mundurowych”… Jako, iż w wagonie
było cieplej niż na zewnątrz, zdjęła sweter, co wywołało spore
zainteresowanie nie tylko pasażerów, ale także obsługi.
I tak minął nam dzień w „kanciaku” przynosząc ostatecznie
więcej doznań pozytywnych, aniżeli tych gorszych...
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Wybory
085
Dokonując
wyborów,
zazwyczaj
liczymy
się z ich konsekwencjami. I tak, wybierając !@#$%^ na kaczych
nogach, niziołków, łotrów, liczymy się z brakiem szansy
na jakiekolwiek zmiany przez najbliższy czas. Wybierając – lub
pozwalając wybrać – złą drogę, ponosimy konsekwencje
wyboru – czasem niekoniecznie własnego. Jeżeli nikt
nie wybiera za nas, winni ewentualnych dysproporcji między
plusami a minusami jesteśmy my sami.
Wybierając na miejsce zamieszkania podpoznańską
wieś, lub chociażby osiedle o charakterze wiejskim, położone
za wylotowymi liniami kolejowymi, możemy spodziewać
się ciszy, spokoju i dostojnego muczenia krów o poranku.
Wybierając życie w mieście – w pakiecie dostaniemy knajpy,
kina tudzież inną infrastrukturę wspaniałą o dwa kroki od domu,
dogodną komunikację we wszystkich kierunkach... oraz,
co oczywiste, zapachy z knajp, tłumy z kin, tupanie na blachach
od wsypów węgla i środki transportu wszelakie: piszczące,
dymiące lub strzelające luzownikami tuż pod oknem.
Grupce mieszkańców osiedla Polanka, którzy nabyli
mieszkania kilkadziesiąt metrów od trasy kórnickiej, tramwaj
przeszkadza tak bardzo, że niektórzy z nich, zależnie
od temperamentu
–
śląc
listy
i awanturując
się w cyberprzestrzeni – domagają się bądź to ograniczeń
w ruchu, bądź to zamknięcia tej trasy. Gdzie leży problem?
Czy w nadwrażliwości
słuchu
co poniektórych,
czy w złośliwości motorniczych? Czy doszło do uchybień
ze strony MPK? A może mieszkańców szatan opętał albo
przejawiają polską mentalność w najgorszym tego słowa
(tj. mendalność) znaczeniu? Przypomnijmy – na wspomnianej
trasie tramwaje pojawiły się po raz pierwszy w mroźny lutowy
poranek roku 1979, a więc ponad ćwierć wieku wcześniej
niż powstały domy umęczonych hałasem mieszkańców, tak więc
czasu na podjęcie decyzji co do miejsca zamieszkania
na bardziej tramwajowe (miasto) lub mniej tramwajowe (wieś)
miejsce. Tymczasem trasa ta stanie się wkrótce fragmentem
połączenia z centrum, trasą ratajskiego szybkiego tramwaju,
łączącego największą „sypialnię” Poznania z centrum w czasie
10 minut. Miejmy nadzieję, że wraz z postępującym skracaniem
czasu podróży Rataje – centrum, karczowane będą chore
inicjatywy lokalne mające na celu spowolnienie tramwaju
„a bo hałasuje”,
czy też ustawienie
„znaków
stopu
dla tramwaju”, bo przecież benzyna drożeje i po co stawać
przed skrzyżowaniem z torami...
A tu – bimby uwracają. Mleka krowy nie dają, ptaszki
nie śpiewają... kury jaja jakieś takie kwadratowe niosą... Sam,
mieszkając na obrzeżach, nie wyobrażam sobie bycia budzonym
przez cokolwiek innego niż zapach poranka i dźwięki Horst
Wessel Lied z mojego budzika. Jeżeli jednak ktoś ma ambicję
zamieszkać „w mieście”, ze względów chociażby takich,
o jakich wspomniałem, niech pamięta, że nie ma nic za darmo.
Nic za darmo – ale też MPK ze swej strony powinno –
o ile to możliwe i nie utrudni życia pasażerom – dołożyć starań,
aby sąsiedztwo z miejskim pojazdem przyszłości, tramwajem,
nie generowało więcej patologii niż powinno. Wszak niektórym
klubowiczom znane są szkodliwe skutki intensywnego ruchu
tramwajowego przykładowo na ulicy Strzeleckiej, niemniej ruch

zostanie
tam wkrótce
ograniczony.
A swoją
drogą
nie zaszkodziłoby, gdyby MPK (WPISUJCIE DZIELNICE
KTURE POPIERAJOM WYDZIAL TORUW) na polankową
długą prostą, oprócz żółto-zielonych błyskawic, wysłało ekipę
od nawierzchni. Podbijanie podsypki, szlifowanie szyn
i dokręcanie śrub jeszcze nikomu nie zaszkodziło.

Reklamy tramwajowe
opr. Łukasz Nowicki
stan na dzień 7 października 2005

zestawienie obejmuje zmiany od lipca 2005 (P63)
numer poprzednia kolor
obecna
kolor
uwagi
pojazdu reklama podkładu reklama podkładu
tramwaje
82+81
barwy MPK Telegrosik pomarańczowy
100+99
Tymbark
zielony
barwy MPK
biało112+111 Posterisan
barwy MPK
niebieski
128+129
barwy MPK Polsat biało-czerwony
Postaw na
reklama
134+135
barwy MPK
żółty
swoim
naklejana
136+137
barwy MPK
barwy MPK
po NG
140+141
barwy MPK Drobimex żółto-zielony
146+147 Whiskas
fioletowy
Polsat biało-czerwony
Reserved
pomarańc148+149
Stary
barwy MPK
zowy
Browar
Reserved
pomarańc166+165
Stary
barwy MPK
zowy
Browar
168+167 Zabawki
żółty
Gellwe
żółty
biało184+183 Deichmann
barwy MPK
zielony
190+189
Vita
biały
barwy MPK
Złote
pomarańczow
198+197
barwy MPK przeboje
o-żółty
88,4 FM
tylko pierwszy
244+243
barwy MPK Kinepolis
biały
wagon
Centrum
252+251
barwy MPK
czerwony
Plaza
tylko pierwszy
276+277
barwy MPK Kinepolis
biały
wagon
Idea284+285
barwy MPK kursy biało-niebieski
językowe
294+295
barwy MPK Puma
czerwony
biało298+299
SKOK
barwy MPK
po NG
zielony
tylko pierwszy
314+315
barwy MPK Kinepolis
biały
wagon
pomarańcz
pomarańczow
659
ETC
ETC
odnowa
owy
o-biały
pomarańcz
pomarańczow
682
ETC
ETC
odnowa
owy
o-biały
niebiesko687
PKO BP
białobarwy MPK
czerwony
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PeeRlandia
Marcin Jurczak
Pod hasłem pożegnania autobusów Jelcz PR110
i przejazdu najstarszym autobusem tego typu w powiecie
poznańskim, w dniu 10 września odbyła się impreza
dla miłośników komunikacji miejskiej. Wydarzenie zostało
zorganizowane z inicjatywy KMPS, we współpracy z firmami
świadczącymi usługi gminnej komunikacji autobusowej:
„Transkom” (gmina Czerwonak) i „Wiraż-Bus” (Swarzędz).
Wyruszyliśmy z poznańskiej Śródki tuż po 9 rano.
Po trasie transkomowej linii 10 dotarliśmy do Czerwonaka
(pętla Elewator), aby stamtąd przez Os. Leśne w Koziegłowach
(fotostop z autobusem linii PW, w tej roli Jelcz PR110
po modernizacji)
dotrzeć
do bazy
firmy
Transkom.
Oprowadzeni przez pracowników firmy, mogliśmy zapoznać
się z taborem i systemem pracy. Gminna komunikacja
zainteresowała nas m.in. ze względu na różnorodność taboru.
Wśród autobusów są tu zarówno pojazdy starsze (Jelcz PR110,
Autosan H9), jak i dużo młodsze wozy niskopodłogowe
(od kupionego za granicą Neoplana N4011 po Solarisy Urbino
12). Wizyta w Transkomie była też dobrą okazją do poznania
najnowszego nabytku – autobusu Solbus B9,5.
Dzięki uprzejmości firmy Transkom mieliśmy
możliwość odbycia krótkiej podróży nowym wozem. Solbusów
w naszym powiecie pojawia się coraz więcej – nie licząc PKSowych, jest to drugi pojazd tej marki (pierwszy eksploatuje ZKP
Suchy Las). Autobus sprawia pozytywne wrażenie
i spodziewamy się, że będzie dobrze służył pasażerom
w gminie. Wśród zalet przedstawiciele przewoźnika wymieniali
m.in. niskie zużycie paliwa. Obniżenie kosztów eksploatacji
w okresie szalejących cen paliw staje się, z punktu widzenia
ekonomii przedsiębiorstwa, jeszcze
bardziej
istotne.
Po zapoznaniu się z Solbusem wróciliśmy do naszej poczciwej
PR-ki (#11, rocznik 1984) i kontynuowaliśmy naszą podróż.
W Karłowicach dołączył do nas drugi autobus, PR110
#004 z Wiraż Busu. Wóz ten nie kursuje na linii już od kilku
miesięcy, uruchomiony został specjalnie na tę imprezę. Kolejna
niespodzianka
czekała
na nas w Tucznie.
Do dwóch
imprezowych PR-ek dołączyła trzecia – #10 z Transkomu,
obsługująca w tym dniu linię 23 relacji Śródka – Tuczno.
Zrobiliśmy mnóstwo zdjęć autobusów, zarówno w wersjach
solo, jak i w stadnych, nie zabrakło także zdjęć grupowych.
W tym miejscu nastąpiła także przesiadka z autobusu
z Czerwonaka na autobus ze Swarzędza. Ciąg dalszy imprezy
to podróże po liniach swarzędzkich. Byliśmy w Wierzenicy

Zwiedzamy bazę firmy Transkom.

Fot.: 2*MJ, 10.09.2005

(fotostop na tle zabytkowego drewnianego kościółka), a także
w Swarzędzu (m.in. Os. Kościuszkowców, Rynek). Mieliśmy
także okazję zajrzeć do bazy firmy Wiraż-Bus, która mieści
się w miejscowości Garby. Wiraż-Bus eksploatuje m.in.
autobusy Volvo (zarówno generacji B10, jak i 7000) i Solaris
(Urbino 18 i najnowszy nabytek – trzyosiowy Urbino 15).
Wśród uczestników imprezy zdecydowaną większość
stanowili Poznaniacy, zarówno ci zrzeszeni w KMPS,
jak i „niezależni”.
Przedyskutowano
wiele
problemów
komunikacyjnych, każdy z nas dowiedział się wielu ciekawych
rzeczy. Wśród miłośniczej braci byli także przyjezdni. Szkoda
tylko, że „miłośnicy” z południa Polski nie umieli dostosować
się do panujących u nas standardów zachowań. Nadmiar
alkoholu
u niektórych,
w połączeniu
z prymitywizmem
zachowania (charakterystyczne „wynocha z kadru” przy każdym
fotostopie, kierowane do innych uczestników imprezy, nie
można kulturalnie?) sprawiało niezbyt pozytywne wrażenie.
Mimo pewnych zgrzytów impreza okazała się ciekawą
propozycją spędzenia wolnego czasu dla wszystkich, którzy choć
trochę interesują się czy to autobusami, czy też organizacją
i zarządzaniem niewielkim (gminnym) przedsiębiorstwem
komunikacyjnym. W tym miejscu należy podziękować firmom,
dzięki którym doszło do jej zorganizowania: Transkom i WirażBus. Z niecierpliwością czekamy na następne imprezy... i kolejne
nowe autobusy w barwach podmiejskich przewoźników.
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Uruchomienie brygad autobusowych
stan na dzień 1 października 2005

WYDZIAŁ A-3
LINIA

56
59
61
63
64
68
69
71
75
77
78
79
80
82
86
87
91
93
95
A

W DNI ROBOCZE
TABOR

Ik280
MAN NL
Ik280
MAN NL
MAN NL
MAN NG
MAN NL
MAN NG
MAN NL
MAN NL
MAN NL
MAN NG
MAN NL
MAN NL
MAN NL
MAN NG
Ik280
MAN NL
MAN NG
MAN NL
Ik280
MAN NL

RAZEM

CAŁO SZCZYT SZCZYT
DZIENNE RANNY POPOŁ.

2
3
3
3
5
2
3
2
7
4
2
3
4
3
1
7
2
2
6
6
1
3

1

74

1

1
1

2
2

2

2

1

1

1
1

1
1

2
2
1

2
2
1
1

14

19

P

Ik280

1

101

MAN NM

1
76
3

14

79

14

W SUMIE
REZERWA
OGÓŁEM

Ik280

1
1
1
1

W DNI WOLNE
RAZEM
RANO

RAZEM
POPOŁ

LINIE NORMALNE
3
3
3
4
4
4
3
4
5
5
3
4
4
5
2
2
9
9
4
4
3
3
3
3
4
4
3
3
2
2
8
8
2
2
2
2
8
8
8
8
2
2
3
4

88

93

SOBOTY
RANO POPOŁ.

ŚWIĘTA
RANO POPOŁ.

Ik280
MAN NL
Ik280
MAN NL

2
3
3
2

2
3
3
2

2
3
3
2

2
3
3
2

MAN NL

5

6

5

5

MAN NL

4

5

4

4

MAN NL

5

7

5

5

MAN NL
MAN NG

2
2

2
2

2
2

2
2

MAN NL
MAN NL
MAN NG
Ik280

2
1
5
1

2
1
6
1

2
1
5
1

2
1
5
1

MAN NG
MAN NL
Ik280
MAN NL

4
4
1
1

6
6
1
2

5
4
1
1

5
4
1
2

47

57

48

49

Ik280

1

1

1

1

Ik280

48
2

58
2

49
2

50
2

50

60

51

52

93

LINIE SEZONOWE
1
1
LINIE PODMIEJSKIE
1
1
19
90
95
3
3

19

TABOR

98

uwagi:
do grupy taborowej MAN NM zalicza się również 12-metrowy autobus MAN NU 313 #1069
Jelczydło M121M #1497 (ex #1001) przypisane jest na stałe do linii 111
od dnia 1 października 2005 linie 53, 77, 86 i 95 przestają wykonywać kursy sezonowe, od 11.10 nie kursuje linia „Za tramwaj”
autobusy Neoplan N4020, Neoplan N4021 i Solaris Urbino 18 traktowane są jako jeden typ taboru
do grupy N4016/SU12 zaliczają się także autobusy Jelcz M125M Vecto
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WYDZIAŁ A-1
LINIA

51
52
53
54
55
57
58
60
62
63
65
66
67
70
71
72
73
74
76
78
81
83
84
85
87
88
89
90
92
94
96
97
98
99
A

W DNI ROBOCZE
CAŁO
DZIENNE

SZCZYT
RANNY

SZCZYT
POPOŁ.

N4020
N4021/SU18
N4016/SU12
N4009
Ik280
N4016/SU12
Ik280
N4016/SU12
N4009
Ik280
N4016/SU12
Ik280
N4016/SU12
N4009
N4016/SU12
N4016/SU12
Ik280
N4016/SU12
Ik280
N4020
Ik280
N4021/SU18
N4020

4
3
2
1
1
2
2
1

1

1

N4016/SU12
N4016/SU12
N4009
N4016/SU12

3
3
4
5

N4009
N4016/SU12
N4021/SU18
N4020
N4009
N4016/SU12
Ik280
N4009
Ik280
N4009
N4016/SU12

1
1
2
4
1
1
1

TABOR

RAZEM

T

Ik280

N4009
N4009
Ik260/M11
Ik260/M11
REZERWA Ik260/M11

RAZEM
RAZEM
W SUMIE
REZERWA
OGÓŁEM

3
1
3

89

101
107
111
188

TESCO
PANORAMA

3
3
1
4
1
2
4
3
3
1
2
2
7
4

N4009
N4009

1

1
2

1
1

2

1

1
1

1
1

1
2

1
2

1

1

1

2

1
1

1
2

1

2

1

1
1

2

1

1

1

21

22

4
1
1
2
1
1
6
2
1
3

102
Ik280

1

1
1

1
1

2

2
1
1

23

25

3

105

23

25

W DNI WOLNE
RAZEM
RANO

RAZEM
POPOŁ

LINIE NORMALNE
5
5
3
3
2
2
1
1
1
1
3
3
2
2
2
2
2
1
3
3
5
4
1
1
5
5
2
2
2
2
5
5
5
5
3
3
2
2
2
2
2
2
8
9
4
4
4
4
4
6

4
5
4
7

1
1
2
5
1
1
1
1
4
1
4

1
1
2
6
1
1
1
1
3
1
4

TABOR

125

127

3

3

128

130

PRZYSTANEK 9 (66)

ŚWIĘTA
RANO
POPOŁ.

N4020
N4021/SU18

1
3

2
4

1
3

2
3

N4016/SU12
Ik280
N4016/SU12
Ik280

2
1
1
1

2
1
1
1

2
1
1
1

2
1
1
1

N4009
Ik280
N4016/SU12
Ik280
N4016/SU12
N4009
N4016/SU12
N4016/SU12
N4020
N4009
N4016/SU12

2
2
3
1
3
1
1
3
3
5
2

2
2
3
1
4
1
1
3
3
7
2

2
2
2
1
3
1
1
2
3
5
2

2
2
2
1
3
1
1
2
3
5
2

Ik280
N4021/SU18
N4016/SU12
N4016/SU12
N4016/SU12
N4016/SU12
N4016/SU12
N4016/SU12
N4016/SU12
N4009
N4016/SU12

2
5
3
2
2
3
3
5
1
1
1

2
7
4
2
3
3
3
5
1
1
1

2
5
3
2
2
3
3
5
1
1
1

2
5
3
2
2
3
3
5
1
1
1

N4020
N4020
N4016/SU12
Ik280
N4009
N4016/SU12
N4020

4
1
1
1
1
2
1
3

6
1
1
1
1
2
1
3

4
1
1
1
2
1
3

4
1
1
1
1
2
1
3

77

88

74

76

Ik280

3

3

3

3

N4009
N4009
Ik260/M11

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

Ik260/M11

1
4
2
1
3

1
4
2
2
4

3
2
1
3

3
2
1
3

87

99

83

85

3

3

3

3

90

102

86

88

N4016/SU12

110
111
ZA TRAMWAJ
4
4
LINIE PODMIEJSKIE
1
1
2
2
3
3
1
1
1
1
8
8
2
2
1
2
3
4

SOBOTY
RANO
POPOŁ.

N4009
N4009

Ik280

5/8

TABOR

STAN

N4009
N4016/SU12
N4020
N4021/SU18

22
63
19
17

Ik260/M11
Ik280
RAZEM

25
29
175

TABOR

STAN

MAN NM
MAN NL
MAN NG

2
65
27

Ik260/M11
Ik280
RAZEM

8
29
131

URUCHOMIENIE A-1
W DNI ROBOCZE
W DNI WOLNE
CAŁO SZCZYT SZCZYT
SOBOTY
ŚWIĘTA
WSK.
MAX.
URUCH.
DZIENNE RANNY POPOŁ.
RANO POPOŁ. RANO POPOŁ.
Autobusy niskopodłogowe
14
5
5
19
86.36%
15
18
15
15
37
10
11
48
76.19%
41
44
39
39
14
2
3
17
89.47%
10
13
9
11
12
1
2
14
82.35%
8
11
8
8
Autobusy wysokopodłogowe
4
1
1
5
20.00%
2
2
1
1
24
4
3
27
93.10%
14
14
14
14
105
23
25
130
90
102
86
88
74.29%

WSK.
URUCH.
81.82%
69.84%
68.42%
64.71%
8.00%
48.28%
58.29%

URUCHOMIENIE A-3
W DNI ROBOCZE
W DNI WOLNE
CAŁO SZCZYT SZCZYT
SOBOTY
ŚWIĘTA
WSK.
WSK. URUCH.
MAX.
URUCH.
DZIENNE RANNY POPOŁ.
RANO POPOŁ. RANO POPOŁ.
Autobusy niskopodłogowe
1
0
0
1
50.00%
0
0
0
0
0.00%
46
7
11
57
87.69%
29
36
29
30
55.38%
20
4
5
25
92.59%
11
14
12
12
51.85%
Autobusy wysokopodłogowe
0
0
0
0
0.00%
0
0
0
0
0.00%
12
3
3
15
51.72%
10
10
10
10
34.48%
79
14
19
98
50
60
51
52
74.81%
45.80%

Najlepsi z najlepszych (1)
Mikołaj Wydra
W dniach 9 i 10 września br. w stolicy Wielkopolski
odbył się I Ogólnopolski Konkurs Kierowców Komunikacji
Miejskiej. Impreza zorganizowana została przez Izbę
Gospodarczą
Komunikacji
Miejskiej
przy pomocy
poznańskiego przewoźnika. Do Poznania zjechali kierowcy
z przedsiębiorstw świadczących usługi na terenie całego kraju,
m. in. z Krakowa, Łodzi, Szczecina, czy mniejszych miast,
takich jak Konin. Do konkursu zgłoszonych zostało blisko 70
zawodników. MPK Poznań reprezentowało 4 kierowców.
Pora na kilka słów na temat organizacji konkursu:
składał się on z dwóch części. Pierwsza obejmowała typowo
„suchą” wiedzę: kierowcy wykazywali się znajomością zasad
ruchu drogowego, przepisów BHP, a także udzielania pierwszej
pomocy, praktycznie niezbędnej w służbie społeczeństwu.
W razie wypadku to właśnie kierowca powinien być tym, który
pierwszy podejmie działania ratownicze.

NL223 (w tej roli wystąpił wóz #1043). START!!! – krzyknął
pracownik poznańskiego Nadzoru Ruchu, koordynujący
poczynania wojownika. Ten zaś z gracją zaliczył wszystkie
zadania, powtarzając przy tym tylko jeden manewr. Próba
kończyła się wjazdem do zatoczki i zaciągnięciem hamulca
postojowego. „Psss” – autobus stanął, uśmiechnięty kierowca
skierował się w stronę swoich kolegów, aby podzielić się z nimi
wrażeniami. W tym czasie startował już kolejny zawodnik...
Wszyscy kierowcy godnie reprezentowali swoje
miasta, jednakże, jak w każdym konkursie, ktoś musiał być
tym najlepszym. Pierwsze trzy miejsca kolejno zajęli: Ireneusz
Tausz (Piła), Leszek Wichłacz (Poznań) i Robert Junitz
(Wrocław). Serdecznie gratulujemy zarówno zwycięzcom,
jak i organizatorom konkursu, licząc na to, że doczekamy się
kolejnych ogólnopolskich edycji konkursu.
„Przejdzie
czy nie?”
–
zdaje się pytać
reprezentant
Białegostoku
podczas
manewru
cofania.

Drugi etap był typowo praktyczny i odbywał
się na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.
Każdy uczestnik musiał pokonać specjalnie przygotowaną trasę,
należało m. in. wykonać manewr parkowania, cofania, jazdy
po łuku, czy wjazdu do zatoczki. Do owej praktycznej części
zakwalifikowało się 10 zawodników. Na placu manewrowym
WORD-u
wszyscy
uczestnicy
konkursu
ustawiali
się za specjalną taśmą, aby podziwiać „wybrańców”. Oni zaś
uśmiechnięci wysłuchiwali ostatnich instrukcji przed podjęciem
próby. Po chwili nastała grobowa cisza – pierwszy
„superkierowca” zasiadł za sterami konkursowego MANa
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Drobnica tramwajowa
Marcin Jurczak

Rynek Jeżycki to kolejne miejsce, w którym motorniczy
tramwaju może ustawiać zwrotnicę za pomocą systemu
TRACK. Mowa o zwrotnicy dla tramwajów jadących od strony
Ogrodów. Montaż TRACK-a ma tu wpływ nie tylko
na zwiększenie komfortu pracy motorniczych, ale przede
wszystkim na bezpieczeństwo. Tramwaj zwalniający w celu
przełożenia zwrotnicy w tradycyjny „cewkowy” sposób był
często wymijany bokiem przez samochody, które to następnie
wymuszały pierwszeństwo przed skręcającą „dwójką”.
Istne „z archiwum X” to zwrotnica przy ul. Półwiejskiej.
Pisaliśmy już o Niej (wielką literą z szacunku, bo jak na razie
jest silniejsza od wszystkich możliwych służb, wiele razy
Ją bezskutecznie naprawiających) wielokrotnie, w kartach
drogowych wspominali o Niej motorniczowie wszystkich
możliwych wydziałów – i nic. Natomiast sam przystanek
Półwiejska (czy raczej sztywny cykl świateł na pobliskim
skrzyżowaniu) już chyba na zawsze – obym się mylił –
pozostanie idealnym miejscem na opóźnianie tramwajów.
Na torach odstawczych na Budziszyńskiej nadal stoją
wagony GT8ZR (typ O) – i nadal nic się z nimi nie dzieje.
Bez zmian również w zajezdni przy Madalińskiego – jedna
sztuka GT8ZR (#906). Z Budziszyńskiej zabrano natomiast dwa
ex-krakowskie trupy stopiątek. Reszta została.

Wraz z nowym, zielonym torowiskiem nastąpił powrót
helmutów na linię 8.
Fot.: Mateusz Owsianny, 12.10.2005
Z dniem 11 października zmienił się nieco układ linii
poznańskiej sieci tramwajowej. Wiąże się to z oddaniem
do użytku (po remoncie) trasy pomiędzy Placem Wielkopolskim
a Rondem Śródka. I tak: linie 3 i 4 kursują z Winograd
(odpowiednio Wilczak/Połabska), przez Śródkę i ulicę
Zamenhofa (a nie GTR) do Starołęki. „Siedemnastka” jedzie
przez Estkowskiego i Górny Taras Rataj do Starołęki (łącznie
6 linii
na Starołęce,
w tym 3 kursujące
co 10 minut!).
Na wyremontowany odcinek wróciła także linia nr 8. Wśród
zmian tras jest też 16-tka do Marcinkowskiego (komuś musiała
chyba
wybitnie
przeszkadzać,
kończąc
na Placu
Wielkopolskim).

Zmiany dotyczą także obsługi linii tramwajowych przez
poszczególne zajezdnie. Najbardziej widoczne jest oddanie
(aż chciałoby się powiedzieć, że „po latach”) linii 10 zajezdni
Głogowska. W zamian za to „Madalina” jeździ teraz „ósemki”.
Wydział S1 dostał także, niejako w formie „gratisu”, dwie
brygady linii 2. Pozostałe zamiany pomiędzy wydziałami
są mniej widocznie. Przykładowo, pasażerowie raczej
nie zwrócili uwagi na powrót wozów z S3 na linie 3 i 4,
nic w tym zresztą dziwnego, wszak nawet najbardziej
wybajerzona stopiątka pozostanie zawsze tylko stopiątką...
W dniu 4 września w poznańskim Ratuszu uroczyście
otwarto okolicznościową wystawę poświęconą komunikacji
miejskiej. Odbywa się ona pod hasłem „Od omnibusów konnych
do szybkiego tramwaju. Dzieje komunikacji miejskiej
w Poznaniu” i potrwa do 23 października. Organizatorami
wystawy są MPK i Muzeum Narodowe w Poznaniu.
Na wystawie
zgromadzono
pamiątki i gadżety związane z
komunikacją
miejską
w
Poznaniu, od najstarszych aż
do
współczesnych.
Wraz z otwarciem
wystawy
na placu
Rynku
pojawił
się też zabytkowy
wagon
tramwaju konnego. Muzeum
Historii Miasta Poznania
w Ratuszu
zaprasza
na wystawę
w poniedziałki,
wtorki i piątki w godzinach od
10 do 16, środy: 12-18,
niedziele: 10-15. W piątki
wstęp bezpłatny.
Sporego zamieszania narobiła wymiana zwrotnicy przy
Bałtyku. Odcinek od Ronda Kaponiera do przystanków Bałtyk
i Most Dworcowy był (w jedną stronę) nieprzejezdny. W dniu
15 października objazdami skierowano 9 linii tramwajowych.
Wszystkie wozy od Kaponiery przez Św. Marcin i Towarową,
a następnie (przy biurowcu Delta) w lewo (10, 11, 12), bądź
w prawo (5, 8, 13, 14, 15, 18). Na Moście Dworcowym 5, 8, 14
i 18 wykorzystywały łuk w lewo, zwykle używany wyłącznie w
przypadku zjazdów. W połączeniu z innymi ręcznymi
zwrotnicami (Towarowa, Św. Marcin) dawało to niezłe
opóźnienia. I choć na przystanku Most Dworcowy wisiały
informacje o objazdach, na tramwaj w stronę Górczyna
oczekiwała tu spora grupa pasażerów.

Czytajcie... a dojedziecie. Czasem warto przejrzeć informacje
wywieszone na przystanku, żeby nie czekać na tramwaj który
nie przyjedzie...
Fot.: Marcin Jurczak, 15.10.2005
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Stodwójka nr 71 powróciła na linię 3 po kilkumiesięcznej
tułaczce na liniach 17 i 18. „Księżniczka” ma się dobrze,
pasażerów z Wilczaka o radość z Jej powrotu nie pytaliśmy.

Z archiwum T
Anna Erdmann

1.09. 6/7 #172 Wagon jadący ul. Królowej Jadwigi połamał
pantograf oraz zerwał sieć trakcyjną. Ślizgi pantografu oderwały
się i zawisły na drucie pracy sieci trakcyjnej powodując
wstrzymanie.
2.09. 90/3 #1365 Na przystanku Grochowe Łąki doszło
do samozapalenia
się Neoplana
#1365,
udającego
się w kierunku ul. Kazimierza Wielkiego. Powodem zapłonu
był zepsuty zawór powietrza.

Z archiwum Zerówki
Marcin Jurczak

Niecodzienną przygodę przeżyli pasażerowie „zerówki” w dniu
18.09. Kurs rozpoczęty na Gajowej o godzinie 16 zakończył
się... na ulicy Towarowej. Tutaj bowiem, na torowisku, stał
wyładowany po dach Polonez Truck. Na miejsce przybyli
funkcjonariusze Nadzoru Ruchu (tzw. patrol pieszy, z pobliskiej
imprezy masowej), a później także patrol samochodowy (Fabią,
rzecz jasna). Kierowcy samochodu nie stwierdzono, wezwano
więc także Straż Miejską. Wraz z przyjazdem SM pojawił
się jednak i drajwer, który usunął pojazd z torowiska. Skończyło
się na mandacie i 20-minutowym opóźnieniu. Pasażerów
oczekujących na tramwaj linii 0 na Gajowej obsługa z KMPS
zaprosiła na kurs „ogórkiem”. O godzinie 18 ostatnie tego dnia
kółko zerówki zostało wykonane planowo.

8.09. 8/2 #236 vs 17/9 #249 Motorniczy ósemki jadąc
od ul. Święty Marcin na rogu Marcinkowskiego i Podgórnej
doprowadził tramwaj do poślizgu, wskutek czego uderzył w tył
stojącego na przystanku tramwaju linii 17. Szkody: wgnieciona
przednia ściana, lampy pozycyjne, kierunki i zderzaki.
12.09. 12/9 #407 Na Rondzie Rataje wykoleił się drugi wózek
Tatry jadącej w kierunku Os. Sobieskiego. Uszkodzony został
wózek C oraz pogięta została poprzeczka torów.
14.09. 11/3 #801 Na Rondzie Rataje pieszy wtargnął na bok
tramwaju za kabiną motorniczego. Zarówno człowiek jak i
wagon wyszli ze starcia bez większych strat.
15.09. 55/1 #1525 O godzinie 20:19, około dwustu metrów
przed przystankiem końcowym linii 55 (Nowa Wieś
Poznańska), doszło do bliskiego spotkania #1525 z dzikiem
przebiegającym przez jezdnię. Zwierzę po potrąceniu uciekło
z miejsca zdarzenia.
17.09. 10/3 #679 Wysięgnik koszowy pracujący przy
mocowaniu bilboardu Tomasza Sadowskiego na elewacji
budynku przy ul. 28 czerwca 1956 r. uszkodził pantograf
tramwaju jadącego w kierunku Dębca. Pracownik wysięgnika
został porażony prądem.
19.09. 95/1 #1637 vs 2/4 #692 Kierowca autobusu linii 95/1,
jadąc ulicą Dąbrowskiego na wysokości Wilkońskich
nie zachował dostatecznej odległości podczas wyprzedzania
dwójki i zahaczył lewym tylnym narożem o zewnętrzne lusterko
helmuta.
22.09 5/4 #102 vs 6/10 #106 Motorniczy piątki najechał na tył
tramwaju linii 6, który zatrzymał się tuż za rondem przed
przejściem dla pieszych.
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URUCHOMIENIE A-1+A-3 NA LINIACH DZIENNYCH I NOCNYCH
URUCHOMIENIE DZIENNE

WYDZIAŁ

STAN INW.

URUCHOMIENIE NOCNE

WSK. %

NA

REZERWA

ZA

OGÓŁEM

NA

REZERWA

PRACOW

LINIACH

DZIENNA

TRAMWAJ

DZIEŃ

LINIACH

NOCNA

NICZE

OGÓŁEM

WSK. %

URUCH.

URUCH.

DZIEN

DZIEN+NOC

88.57%
83.21%

A-1
A-3

175
131

127
95

3
3

130
98

22
8

1
1

2
2

155
109

74.29%
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W dżdżystą i mglistą sobotę 22 października delegacja klubowa
udała się z rewizytą (vide Przystanek 65) do berlińskich
miłośników komunikacji miejskiej. Zwiedzanie Berlina
rozpoczęliśmy zalogowaniem się do historycznego składu
T24+EB57
(LOWA)
5984+1707
w zajezdni-muzeum
Niederschönhausen. Obiekt opuściliśmy w tempie alarmowym,
gdyż ze względu na manifestację i możliwość starć narodowców
z lewakami wyłączano napięcie w sieci.
Historycznym
zestawem
krążyliśmy
po Berlinie,
z Niederschönhausen przez Hackescher Markt, Alexanderplatz,
Kniproderstrasse do Betriebshof Lichtenberg. Słońce nie
wychodziło zza chmur nad dawniejszym Berlinem Wschodnim,
liczne pustostany (w tym przy Alexanderplatz) czyniły pejzaż
miejski
jeszcze
bardziej
mrocznym.
Zauważalnie
reprezentowane kolorowe mniejszości etniczne przyglądały

się z podejrzaną ciekawością toczącemu się dostojnie zabytkowi
niemieckiej myśli technicznej, którym podróżowaliśmy.
Po dotarciu na zajezdnię Lichtenberg, zauważony na ulicach
nieznaczny ruch tramwajowy znalazł swoje odbicie w sporej
liczbie parkujących tam katówek i pewnej ilości NGT6.
Na co dzień tatry łączone są w zupełnie przypadkowe składy –
tak objawia się wyższość scharfenbergowskich sprzęgów
i techniki niemieckiej nad polskim niedasizmem, monoskładową
codziennością i różnicami prądów poszczególnych stopiątek.
W hali zajezdni zapoznaliśmy się z lokalnymi ciekawostkami,
m.in. z profesjonalnie wykonanym wagonem barowym –
wynajmowanym na imprezy KT4D „Drink & Drive” oraz
plastikowymi, wsuwanymi „chorągiewkami”, służącymi
do szybkiego flagowania wagonów. Jeśli chodzi o standard
zajezdni, być może dorównuje on modernizowanej części S1
Głogowskiej, natomiast tokarki podtorowej klubowicze
nie stwierdzili.
Na terenie rozległej zajezdni Lichtenberg stacjonują tramwaje
KT4D i NGT6 oraz autobusy, głównie bolechowskie SU18
(na zdjęciu na dole strony, fot. Maciej Rudzki) i starsze MAN-y
NG272, SD202 oraz mercedesy O405NG.
Przez Prenzlauer Alee dotarliśmy do Bornholmer Strasse, skąd
ruszyliśmy biało-pomarańczowym ikarusem 260.02 nr 5027.
Przez wąskie uliczki – tu wyrazy uznania dla kierowcy –
ogródkowo-willowej dzielnicy powróciliśmy do zajezdni
Niederschönhausen, gdzie przywitano nas mit Bier und Wurst,
tam też zapoznaliśmy się ze zbiorami, o których szerzej
na www.dvn-berlin.de.
Najedzeni i napojeni, poprzez zatłoczone ulice miasta
pojechaliśmy historycznym autobusem piętrowym z roku 1954,
Do54-929 o imieniu Hugo, w kierunku uroczej mieściny
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na temat
tamtejszych
na www.tram87.de.

tramwajów

można

znaleźć

Podróż powrotna do zajezdni Niederschönhausen zajęła troszkę
mniej niż w stronę „tam”, a to dlatego, że skaczący na wybojach
Hugo skorzystał z berlińskiej obwodnicy. Po dokonaniu
niezbędnych zakupów żelków Haribo przez zdeterminowaną część
wycieczkowiczów, MPK-owski spinacz powiózł nas przez granicę
do luksusowego kompleksu restauracyjno-relaksacyjnego, gdzie
znakomita większość podróżujących, hołdując zasadom Babilonu,
udała się nareszcie na gwóźdź całodziennego programu, czyli cykdwudaniowy-obiadek. Dalsza część podróży przebiegła spokojnie
i komfortowo, a w Poznaniu zameldowaliśmy się bezpiecznie
w godzinach środkowonocnych.

Reklamy tramwajowe
opr. Łukasz Nowicki
stan na dzień 31 października 2005

Berlińska wycieczka KMPS podróżowała m.in. składem
T24 #5984 + EB57 (LOWA) #1707
Fot. Maciej Rudzki
o nazwie Woltersdorf. Spalona, opuszczona nastawnia
kolejowa, mijana po drodze, liście zalegające grubą warstwą
chodniki
i tonące
w szarudze
ulice
nie
nastrajały
optymistycznie, niemniej miłośnicy (i miłośniczki) nie
poddawali się nastrojowi. Sam Woltersdorf był jeszcze bardziej
wilgotny i ponury niż Berlin, ale klimat starego niemieckiego
miasteczka i ciepło bijące z pięknie utrzymanych wagonów
historycznych poprawiły nam humor. Niestety nie wszystkim –
uczestnicy wycieczki pochodzący z pionu autobusowego swym
zachowaniem i komentarzami sprawiali wrażenie, jakby
pierwszy raz widzieli historyczny tramwaj, a dodatkowo rano
zostali zapakowani do neoplana na siłę i za karę. Z zajezdni
położonej
przy mijance
Thaellmannplatz,
wagonem
Orenstein & Köppel nr 2 i składem KSW 7+22, wyruszyliśmy,
aby zaliczyć całą, liczącą 5,6 km trasę od Rahnsdorfu do Śluzy
Woltersdorf. Specjalnością tej jednotorowej sieci tramwajowej
jest fakt, że eksploatuje ona tylko wagony dwuosiowe. Cały
tabor liniowy pochodzi z rodziny Gotha i liczy 5 silników
i 3 doczepki. W dni robocze w ruchu znajdują się 3 wagony
silnikowe i 2 doczepki (pojazdy wymijające się na Thaellmannplatz przekazują sobie doczepkę, która nie jedzie
do Śluzy), w soboty i niedziele oraz wieczorami takt 20minutowy zapewniają 3 wozy solowe. W odwodzie dla bardziej
liczebnych grup turystów znajduje się jeszcze doczepka
dla historycznego wagonu O&K. Zdawkowe informacje

numer była
pojazdu reklama

podkład

jest
podkład uwagi
reklama

tramwaje
150
174+173
224+223
226+225

barwy
MPK
barwy
Bartek
różowy
MPK
barwy MPK Stary Browar biały
Chata
białobarwy
Polska pomarańczowy
MPK

Witazyn biało-niebieski

254+253

-

292+293

Inter
Consult
Kinepolis
Inter
Consult

401
403
404
405

barwy MPK

-

Kinepolis

biały

barwy MPK Stary Browar
niebieski

-

biały
barwy
MPK
szary

*

barwy MPK

Ogrodnik
Pamięci
Abra

zielony

*

niebieski

Abra

zielony

*
reklama
całopojazdowa!!

biały

408

Inter
Consult

niebieski

Lech

zielony

409

Inter
Consult

niebieski

-

barwy
MPK

410
650
663
668
670
671
684
685
687
689
690
691

tylko
pierwszy
wagon

Ogrodnik
szary
*
Pamięci
WTK pomarańczowy
WTK
czerwony odnowa
Agencja
barwy MPK
czerwony
*
Inwestycyjna
barwy MPK
CWW
żółty
niebiesko
CIM żółto-niebieski
ORIX
-czarny
barwy MPK
CWW
żółty
*
barwy
barwy MPK
MPK
barwy
CWW
żółty
*
Düsseldorf
barwy MPK
CWW
żółty
*
*
barwy MPK
CWW
żółty
-

barwy MPK

-

barwy MPK
barwy MPK

Pierwsza Tatra RT6N1 w reklamie całopojazdowej na terenie
zajezdni S3.
Fot.: Maciej Rudzki, 09.10.2005

CWW
CWW

żółty
żółty

*
*

* - środkowy człon
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„Nowe” MAN-y
Maciej Rudzki
Krótko po zakończeniu dostaw fabrycznie nowych MAN-ów
NL263 Lion's City, w zajezdni przy ul. Kaczej pojawiły się
zakupione przez MPK trzy autobusy używane. Pierwsze dwa:
MAN NÜ313 i MAN NL283 dotarły w połowie września,
natomiast na trzeciego – MAN-a NL283/3T, trzeba było
poczekać do końca października. „Nowe” autobusy weszły
w dalszy zakres numeracji wozów 12m, otrzymując kolejno
numery: 1067 (NL283), 1068 (NL283/3T) i 1069 (NÜ313).
Każdy z pojazdów jest charakterystyczny i wyróżnia się spośród
dotąd eksploatowanych. Zestawienie porównawcze – w tabelce.
Jako ciekawostkę warto nadmienić, że wóz nr 1067 kursował

NL283 #1067

liniowo po Poznaniu latem 2004 na liniach A i 59 z numerem
taborowym 1057.
Najciekawszym pojazdem jest MAN NL283/3T. W pojeździe
zastosowano zwartą wieżową zabudowę silnika, stanowiącą
kompletny podzespół posiadający własną konstrukcję nośną
(tzw. kołyska). Dzięki zastosowaniu z tyłu ogumienia
pojedynczego i specjalnej 4-miechowej osi portalowej, udało się
uzyskać znacznie szersze przejście nad drugą osią wynoszące
800 mm (w pojazdach z leżącym silnikiem i podwójnym
ogumieniem szerokość przejścia wynosi 570mm). Dodatkowo
1068 posiada z tyłu jedną parę drzwi odskokowo uchylnych
ułatwiających poruszanie się w tylnej części autobusu.

NL283/3T* #1068

NÜ313 #1069

Rodzaj: miejski

Rodzaj: miejski

Rodzaj: lokalny

Układ drzwi: 2-2-2

Układ drzwi: 2-2-2

Układ drzwi: 1-2-0

Rok produkcji: 2004

Rok produkcji: 2003

Rok produkcji: 1999

Silnik: MAN

Silnik: MAN

Silnik: MAN

Moc silnika: 280 KM

Moc silnika: 280 KM

Moc silnika: 310 KM

Norma emisji spalin: Euro III

Norma emisji spalin: Euro III

Norma emisji spalin: Euro II

Skrzynia biegów: VOITH

Skrzynia biegów: ZF

Skrzynia biegów: ZF

fot.: 6 * Maciej Rudzki
* autobus z wieżową zabudową silnika
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Opowieści z tysiąca i jednej kontroli
Adam 085 Białas
Ściśnięty w tramwaju ponad wszelką miarę, z przygniecioną
nogą grubej baby ciężarem, nurzając się w zapachu perfum
Brutal i oparach absurdu, wysłuchałem ostatnio dość osobliwej
dyskusji pasażerów. Dyskusja rozdrapywała rany i wywlekała
na światło dzienne problem moralnej słuszności sprawowania
kontroli biletowej w dzień Fszyskich Śfientych. Argumenty,
czy raczej postulaty „bo ludzie na cmentarz jadą”, pasowały
do „ludzie wionzanki i duże znicze, te po 12,50 wiozom”, skąd
nasuwał się prosty wniosek, że pasażerowie ci mają zajęte ręce
i dlatego nie mogą skasować biletu, więc kontrolowanie ich jest
normalnie chamskie. Dyskutujący elektorat kwakał właśnie
o solidarności społecznej, aż wstyd – Wielkopolska wszak
należy do tej normalnej części kraju, kiedy wbiłem
się w rozmowę:
– Ale MPK wysyła dodatkowe tramwaje i autobusy żeby ludzie
wygodnie dojechali, no to chyba te dwa, trzy złote można
im odżałować, żeby taki motorniczy mógł żonie wypłatę
przynieść?
– Panie… i tak oni z zajezdni ich biorą!
Szlag mnie trafił, ch…ryzantem mnie strzelił. Nie o taką Polskę
walczyłem. Nie chciałem nawet wiedzieć, czy chodzi
o tramwaje, czy o motorniczych. Ale skoro nie ma społecznego
przyzwolenia na kontrolę biletów w święto, to co dopiero
w nocy?

entuzjastyczne. Obok mnie olbrzymi tłuścioch o twarzy
spłakanego barana wykrzywia twarz w sposób znany tylko
pensjonariuszom zakładów lecznictwa zamkniętego. Zdaje
się wypuszczać wciągnięty do płuc dym przez małżowiny uszne,
po czym zastyga w bezruchu z komkartą wyjętą z kieszeni.
Jego towarzyszka, o fizjonomii bynajmniej nie owczej, a psiej
raczej rezygnacji w brązowych oczach stwierdza sucho:
„Ja nigdy
nie mam.
No bo w nocnym
normalnie
nie ma kanarów”, podając mi legitymację. W zależności
od gatunku, co poniektórzy wykrzykują głośno zawód matki
(swojej?), inni wzywają Pana Boga. Nadaremno, pierwsze
dokumenty lądują w rękach kontrolerów, większość pasażerów
jest jednak uczciwa, dziękujemy im życząc dobrej nocy.
Atmosfera gęstniejąca w tyle wagonu rozluźnia się, łysi
„znajdują” swoje dokumenty…
– Szarańcza, szarańcza, no wpadli jak szarańcza! – apatyczna
studentka żali się koleżance, oglądając mandat.
– Mogłaby pani jakiegoś sympatyczniejszego owada
zaangażować do porównania… może biedronkę? – staram
się ją udobruchać.
– No co pan! Wy kanary wcale nie jesteście sympatyczne. –
Patrzę
więc
na nią z politowaniem…
taak,
dobrze
jej z tym zezem. (…)

Kursująca po trasie PST linia N21 jest jedyną poznańską linią
tramwajową nocną: łączy centrum miasta z północnymi
dzielnicami, zamieszkanymi przez ponad sto tysięcy osób.
Oprócz tramwaju, na Piątkowo nocą można też dotrzeć kilkoma
liniami autobusowymi. I w tramwaju, i w autobusach nie można
narzekać na brak frekwencji, w niektóre noce pasażerowie mają
trudności z zajęciem miejsca… stojącego. Kontrole biletowe
w liniach nocnych nie należą jednak do rzadkości, a mimo
to nadal wzbudzają
zdziwienie wśród
rozbawionych
i nie do końca trzeźwych pasażerów.
23:05 Z Kaponiery wyrusza GT8 #669 jako N21/1. Pierwszy
przystanek – Most Teatralny, wszystkie miejsca siedzące zajęte,
kilkanaście osób stoi. Z tyłu wagonu, jak zwykle – zwarta
grupka w odzieży sportowej, zachowująca się najgłośniej.
Podskakują huśtając całym członem tramwaju, krzyczą
coś do kamer, wymachują opróżnianymi flaszkami. Może
być nieprzyjemnie, myślę obserwując obłoczki dymu
nad głowami dresesmanów. Najważniejsze to odciąć drogę
ucieczki, osłabić impet... pierwsze minuty są najgorsze –
a potem kwadransik do przyjazdu policji zleci aż miło.
Niedawno, napadnięci na przystanku, trzymaliśmy napastników
w parterze na chodniku przez długie dwadzieścia minut,
z całego serca życząc im odmrożenia nerek.
Nadmuchiwane ciepło wyrywa mnie z niezbyt przyjemnych
wspomnień, mam wrażenie że zaraz usnę, ale czuję że puls mam
coraz szybszy. Jesteśmy wtopieni w tłum i gwar. Nawoływania,
krzyki, przede wszystkim szum rozmów. Tramwaj wjeżdżając
na wydzielone torowisko rozpędza się… teraz! Z różnych stron
słyszę „Dobry wieczór. Kontrola biletów”, zapada blokada
kasowników – robimy! Gwar milknie jak nożem uciął, tramwaj
zdaje się tonąć w ciemności oblewającej estakadę, słychać tylko
pracę silników. Pełne zdziwienia pierwsze reakcje są… mało

Zachowanie sporej części studentów nie jest godne
naśladowania. Właściciela tej butelki cechowało dość ostre
nastawienie.
Fot.: Adam Białas
23:25 Os. Sobieskiego, przystanek początkowy. Cała ekipa
w dobrych humorach – osiemnaście wystawionych wezwań,
obyło się bez awantur i policji. Ruszamy, jesteśmy jedynymi
pasażerami, wiemy jednak, że od przystanków „Poznań Plaza”
i „Słowiańska”
w wozie
zrobi
się naprawdę
ciasno.
Już na Kurpińskiego wsiadają dwie podchmielone lolitki; kolega
z największą ilością żelu na włosach wzbudza ich gorące
zainteresowanie. Czyżby im czegoś brakowało? Na Lechickiej
dosiada się kilkanaście osób, tamtejszy multipleks zwiększył
zauważalnie potok pasażerski, na Słowiańskiej około
trzydzieścioro młodych ludzi, większość żyje w akademikach
obok. Znów głośno w wagonie. Dajemy czas na skasowanie
biletów, o dziwo robi to całe sześć osób – a kontrola ujawnia
drugie tyle bez biletów, czworo z nich odmawia okazania
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nie ma sumienia atakować osłabionego, chorego człowieka.
A niewątpliwie
dałoby
to nam piękny
pretekst
do „niezauważenia” młodzieńców. Chociaż… w sumie lepiej
jest drzeć w bójce czysty dres niż spisywać z podartego,
cuchnącego dokumentu. Widziałem już nawet plastikowe
dowody osobiste – połamane, brudne i cuchnące sztajmesem.

Uszkodzony podczas służby wagon #669 został podmieniony
na #657. Do awanturujących się mężczyzn kontrolerzy wezwali
policję: patrol prewencji ustala tożsamość pasażerów.
Fot.: Adam Białas
dokumentów, czyli już wiadomo, że będziemy musieli
ich wywieźć na Sobieskiego. Zaczyna się przepychanka:
– Ja tu wysiadam.
– Proszę o dokument.
– Ja tu wysiadam.
– Proszę o dokument.
– Wysiadam!
– Nie.
– Wysiadam!
– Nie.
Twarz w twarz, klata w klatę, z pomocą skejtowi przychodzi
drugi taki z dyndającym kroczem, we dwóch napierają
na kontrolera, reagujemy jak możemy, odpychając ich od drzwi
bez użycia kończyn. Typowa szarpanina, potem groźby:
zwolnieniem z pracy, prasą, radiem, telewizją i Konstytucją RP.
(...)
00:34 Estakada nad doliną Bogdanki, pracujemy w osłabionym
składzie, bo czworo z nas czeka ze skejtami na policję –
na pętli. A ja myślę rozmarzony, jak bardzo czasem się ceni
porządnych, spokojnych pasażerów… takich, którym aż przykro
wystawić „kwit” – takich, którzy raz pouczeni, już nigdy
nie pojadą na gapę. Tak, są jeszcze tacy dobrzy ludzie… marzę,
jak powoli chce się sprawdzać ich bilety, kiedy o kilka siedzeń
dalej siedzi bardzo nieciekawy zestaw w kapturach
naciągniętych na oczy, taki właśnie jak tuż obok mnie. Jedyna
nadzieja w tym, że jak już będziemy się z nimi tłuc i tarzać
po podłodze, monitoring zarejestruje ich twarze. (…) Koledzy
także
widzą
niebezpieczeństwo i dyskretnie
zbliżają
się do dresesmanów. Bezdomnego zostawimy w spokoju, nikt

00:38
Przystanek
Serbska,
trzech
zakapturzonych
jak na komendę wstaje z miejsc. Mamy przewagę liczebną,
nam jednak nie zależy na bójce – a im wręcz przeciwnie.
„Bez erekcji? Bez dziewczyny? Bez pieniędzy? Pobij kanara!”.
Ale nie przejdą po nas: usiłujemy zmusić ich, żeby znów usiedli,
co gorsza cały tył tramwaju dopinguje dresiarzom. Żeby tylko
nikt się nie dołączył... widzę, jak stojący najbliżej atakowany
kolega odbija się od napastnika, drugi napastnik pcha go niczym
taran na osłabionego partnera, uwieszamy się na nim,
ale tramwaj nadal stoi na przystanku, cel wyznaczają im wciąż
otwarte drzwi. Jest bardzo niedobrze, słyszymy nieciekawe
groźby i widzimy przygotowania do ich realizacji; za wszelką
cenę musimy osłabić napastników. Przyciskamy ich do poręczy,
do ścian, do okien... Koleżanka zabezpiecza moje tyły, tramwaj
przelatuje przez zwrotnicę, dwanaście osób szarpie
się nawzajem jak małpy w kąpieli, przynajmniej nikt
się nie przewróci i nie stłucze sobie główki. Łysy, guzowaty łeb,
wykrzywiona twarz i mord w oczach, bandyta wyciąga ręce
do szyi niewysokiego kolegi, zaciska wielkie łapska
na jego krtani! On nie może się wyzwolić z uścisku, kończy
mu się powietrze; łapię więc napastnika za kaptur bluzy
i skręcam mocno, widzę jak uścisk na szyi partnera słabnie,
a przerażone teraz pingpongi oczu dresiarza wyskakują z orbit
i szukają celu. Skręcam kaptur z całej siły, materiał trzeszczy,
gruby kark pęcznieje, w końcu napastnik opada na siedzenie,
jego kompan odepchnięty ląduje na szybie, rozgląda
się w prawo i w lewo, nadal jest gotowy do walki. Trzeci
z osobników twarzą w twarz napiera na kolegę, ale jemu
to niestraszne. Wczoraj nie dał sobie przebić serca nożem
sprężynowym, czy dzisiaj wystraszy się pryszczy, nawet
najbardziej nabrzmiałych, a może zlęknie się odstających uszu?
Nie, za kilka minut Sobieskiego… ale do tego czasu jeszcze
dużo się może wydarzyć. Wulgaryzmy latają w powietrzu,
ale my już ich nie słyszymy. (…)
02:31 Kurpińskiego. Każda awantura podnosi poziom
adrenaliny, efektem krótkoterminowym jest brak lęku przed
kolejną konfrontacją, długoterminowym – nerwice i siwe włosy.
Ale teraz nie czas na drgawki, ruszając z Sobieskiego,
uspokojeni zwycięstwem i podbudowani reakcją Policji, która
sprawnie spacyfikowała chuliganów, omawiamy szczegóły
stoczonej „bitwy”. Zło powszednie odciska jednak piętno
na psychice, jak łatwo jest wytrącić człowieka z równowagi,
jak łatwo chęć szkodzenia odcina się od nieszkodliwej
obojętności przeciętnego pasażera. Teraz chcielibyśmy
dla odmiany się pośmiać… Jak na zamówienie, na Plazie wsiada
kilkoro osobników tak pijanych, że mają kłopot z ustaleniem
kierunku jazdy tramwaju.
– Jedzie na Sobieskiego, ha ha! – twierdzi radosny kurdupel
w kapelusiku, posapując pociesznie.
– Nniee jeedzie. Jjedzie zzssobieskiego. Na Junikowo. –
zaprzecza mu jego dziewczyna, całkiem ładna brudówa, kiwając
się na wszystkie strony.
– A jak zapłacimy kierowcy tramwaju żeby nas zawiózł
na Cytadelę?? – sugeruje trzeci gość, krztusząc się ze śmiechu.
– Uaaaa! Aaaa!! – wyją wszyscy. I my tarzamy się ze śmiechu.
Wbrew naszej chęci, śmiechy gasną jak zdmuchnięte na widok
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kontrolerów i tłustymi paluchami zatrzymał się dopiero
na szybie, zostawiając mało apetyczne ślady. Wesołki, które
chciały jechać na Cytadelę tramwajem spoważniały, usiłują
szukać dokumentów: – Khhurde… miałem portfel w torbiee…
zostawiłem… portfel… zostawiłem… koleżankę… zostawiłem
koleżankę u torby… – na twarzy widać wielki wysiłek myślowy
– nie… torbę… torbę u koleżanki. Taka już ta Gośka jest. –
dodaje z rezygnacją. Jeden z nich znajduje bilet, jego kolega nie
–
ale możemy
go wypuścić
z tramwaju
ot tak
–
na Szymanowskiego zatrzymanie pojazdu – osobnik blokuje
fotokomórkę drzwi – możemy co najwyżej nałożyć dodatkową
opłatę, ale nie możemy zepchnąć awanturnika ze schodów.
Policja, Nadzór Ruchu. (…) W wozie zaczyna siadać niskie
napięcie, drzwi otwierają się bardzo leniwie, reflektor świeci
anemicznie, kasowniki co chwilę się resetują.

Monitoring w tramwaju nocnym: od czasu zamontowania
zestawu kamer znacznie wzrosło bezpieczeństwo podróży.
Potwierdzają to zarówno pasażerowie MPK, jak i pracownicy
przedsiębiorstwa. Szkoda tylko, że monitoring to rzadkość w
pojazdach MPK. Na zdjęciach: jedna z kamer monitorujących
pierwszy człon wagonu, oraz przełączalny ekran LCD
w kabinie motorowego. Dane z kamer są archiwizowane.
Fot.: 2 * Adam Białas

04:04 PST, w ciemnościach. Pasażerowie, chyba wszyscy, jadą
teraz do pracy; jeszcze przed pracą a już zmęczeni. Policjanci
z patrolu też byli zmęczni… nieludzką porą, półgodzinnym
czekaniem na połączenie z bazą danych… ponoć na lepsze
zmieniają się ministrowie; ale sprzęt się nie zmienia, szrot
zostaje ten sam. Pożal się Boże wybrańcy pożal się Boże
narodu, wymienili sobie ministrów wszystkich resortów
siłowych w jeden dzień; ale nie mamy co marzyć, żeby w jedną
kadencję zmieniło się faktycznie coś więcej niż wizytówki
na drzwiach.
Na szczęście
to już przedostatnie
kółko,
rezerwowy wagon 657 mruczy spokojnie, w świeżo umytej
podłodze przeglądają się żarówki. Co już widziały, co jeszcze
zobaczą? Następnej nocy pracujemy znów w nocnym tramwaju.

Drobnica najdrobniejsza
Tomasz Gieżyński, Marcin Jurczak, Maciej Rudzki

„Kombinują” ze światłami na Traugutta. Sygnalizacja
świetlna na skrzyżowaniu ulicy Hetmańskiej z 28 czerwca 1956
doczekała się naprawy. Przypomnijmy: od kilku miesięcy
występują tutaj problemy z „paleniem” światła dla tramwajów
jadących w prawo i w lewo, bez względu na to, z której strony
podjeżdżają one do węzła Traugutta. (MJ)
Klubowi motorowi odbierając wagony z Budziszyńskiej
w pewien mroźny jesienny poranek zauważyli ubytek w jednym
z wagonów GT8ZR. Mowa o wozie #901, który stoi tam
z zaklejoną przednią szybą. Zaklejenie szyby sugerowałoby,
że została ona rozbita, wybita, bądź w inny sposób uszkodzona.
Spróbujemy się dowiedzieć „o co biega”. (MJ)
kontrolerów: towarzystwo szuka biletów nawzajem u siebie
w ubraniach.
Manipulacje
kapelusznika
przy kieszonce
na biustowiu
radosnej
blondynki
spotykają
się z jej zaciekawieniem:
– Ty ty ty! A gdzie… ty ty ty… mnie ty-tykasz?! – i znów
kaskady śmiechu. Dojeżdżamy do Gwarnej, gdzie wsiada
dwóch mężczyzn w wieku nieokreślonym, między dwadzieścia
a czterdzieści lat, o wyglądzie zawodowych grabarzy,
w dłoniach znaczonych ciemnym brudem za paznokciami
ściskają olbrzymie, ociekające sosami śmiecioburgery… i daj
tu takiemu długopis do ręki. (…)
03:18 Wieziemy na Sobieskiego sześć osób do potwierdzenia
policyjnego. „Grabarze”, po skonsumowaniu pokarmów nabrali
sił i powstali z siedzeń, niższy przebił się nawet przez

Wymieniono zwrotnicę przy Bałtyku. Po krótkim
(i robiącym sporo zamieszania) objeździe na trasy wróciło
9 linii tramwajowych. Nie zmieniono natomiast sposobu, w jaki
zwrotnica jest przekładana. Motorniczy nadal zmienia
ją za pomocą cewki, a nie – jak na coraz większej liczbie
rozjazdów – systemu TRACK. (MJ)
Od 2 listopada motorniczy obsługujący linię N21
wykonuje wieczorem jedno kółko na linii 2. W związku z tym
wozy #669 i #657 zostały wyposażone w boczne kasetony
na tablice, takie jak w 105Na po modernizacji, a nie zamykane
na kwadrat jak w GT8 Duesseldorf – a wszystko po to, żeby
łatwo się przeszyldować. (TG)
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W dniu 11 listopada pojawią się specjalne kursy
linii „0”. Odjazdy co godzinę, od 14 do 18, z ul. Gwarnej. W
tych samych godzinach będzie także kursować zabytkowy
autobus na linii nr 100. Członkowie KMPS prowadzić będą
kwestę
na
rzecz
remontu
zabytkowych
wagonów
tramwajowych: doczepy „szczecińskiej dużej” z 1930 roku oraz
wozu „Heidelberg” z 1944 roku. Relacja z imprezy – za
miesiąc. (MJ)
Trasa przejazdu linii nr 0 w dniu 11 listopada:
GWARNA – Mielżyńskiego – 23 Lutego – Małe Garbary –
Estkowskiego – Jana Pawła II – Królowej Jadwigi – Strzelecka
– Podgórna – Plac Wolności – Fredry – Dąbrowskiego –
Kraszewskiego – Zwierzyniecka – Św. Marcin – GWARNA
Trasa przejazdu linii nr 100 w dniu 11 listopada:
ŚW. MARCIN (przystanek linii A) – Al. Marcinkowskiego –
Wolnica – Św. Wojciech – Księcia Józefa – Północna – Garbary
– Woźna – Chwaliszewo – Most Chrobrego – Prymasa Stefana
Wyszyńskiego – Jana Pawła II – Kórnicka – Most Św. Rocha –
Dowbora Muśnickiego – Podgórna – Marcinkowskiego – Plac
Wolności –Fredry – Kościuszki – ŚW. MARCIN
Duży przetarg na dostawę pojazdów rozpisało MPK
w Poznaniu. W ramach przetargu dostarczonych zostanie
30 nowych, niskopodłogowych autobusów miejskich, o długości
całkowitej 17-18 metrów. Zwycięska oferta zostanie wybrana
w oparciu o kryteria wartości brutto pojazdów (60%) oraz ocenę
ich właściwości techniczno-eksploatacyjnych (30%), a także
warunki gwarancji, serwisu i jakość obsługi pasażera
(odpowiednio 4, 4 i 2%). Termin składania ofert upływa
19 grudnia 2005. Poprzednie, tak duże, jednorazowe
zamówienie dotyczyło przetargów realizowanych w latach
1996-1997 (wozy MAN i Neoplan). Jeszcze nigdy natomiast nie
zamawiano jednorazowo tak dużej liczby niskopodłogowych
„przegubowców”. (MJ)
Combino ożyły! Po półtorarocznej przerwie, w dniu 3
listopada pojawiły sie na linii wozy o numerach #508, #510 i
#511. Dołączyły one do kursujących planowo Combino nr 2, 3,
4, 5, 6, 7 i 9. W nocy 7/8 listopada przeprowadzono pierwsze
próby hamowania wagonów #512, #513 i #514. (TG)
Od dnia 1 listopada obie brygady linii 101 obsługuje
zajezdnia Kacza. Na linii 101 kursują wozy #1056 i #1069.
Rezerwę stanowi #1052. Zawieszono natomiast kursowanie linii
sezonowej P oraz linii nr 53 w soboty i święta. (MJ)

Gorzów Wlkp: Solaris Urbino 18 #1386 na pętli Chwalęcice
Fot.: Paweł Kamyszek, 31.10.2005
Podobnie jak w roku ubiegłym, z okazji Święta
Zmarłych gorzowskie MZK do wzmocnienia obsługi linii
dowożących do cmentarza wypożyczyło autobusy od innych
przewoźników. Tak jak w roku ubiegłym trafił tam również
przegubowiec z poznańskiego MPK. Solaris Urbino 18
o numerze 1386 kursował m.in na linii 111. Oprócz Solarisa
do Gorzowa na ten okres sprowadzono także MAN-a EL283
Lion's City T (autobus testowy MAN-STAR Trucks & Buses)
i Solarisa Urbino 12 #5075 z PKA Gdynia (pojazdy kursowały
na linii 132). (MR)
Migracje Ikarusów. W ostatnim czasie w zajezdni
przy Kaczej skreślono ze stanu i wywieziono kilka Ikarusów.
Skazańcami okazały się być wozy: #1159 (Ikarus 260.04) oraz
#1144, #1146 i #1151 (Ikarusy 280.26). Ponadto 5 autobusów
przeniesiono do zajezdni przy ul. Warszawskiej, gdzie zostały
przenumerowane (szczegóły w tabelce). Tym samym na Kaczej
są już tylko dwa „patataje” (#1165 i #1170). (MR)
poprzednio (A-3)

obecnie (A-1)

#1149

#1502

#1150

#1510

#1175

#1516

#1176

#1520

#1181

#1521

Z archiwum T
Tomasz Gieżyński

01.10. 237/1 #1735 Świeżo po północy pewna siedemnastolatka
zapisała się pierwszym październikowym raportem w NN. Otóż
nabluzgała parszywie na kierowcę nocki pędzącej z Koziegłów.
Wezwana napadowym przyciskiem Policja odwiozła krewkie
dziewczę na oddział toksykologii, gdzie stwierdzono szereg
substancji tajemniczego pochodzenia zaburzających skutecznie
percepcję i prezencję pojmanej.
„To już jest koniec...”
Wozy #1145 (Ik280.26) i #1156 (Ik260.04) na terenie A3.
Fot.: Maciej Rudzki, 15.05.2005

03.10. WMS-01L Spalinowa drezyna sieciowców narobiła
bałaganu na Rondzie Rataje, zdążając ze świeżymi szpulkami
sieci na Śródkę. Na wjeździe od strony Królowej Jadwigi
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nastąpił zanik rozruchu. Po paru minutach majstry jednak
odpaliły bzmota i sześć pociągów wyruszyło z opóźnieniem
w dalszą trasę.

14.10. 69/3 #1047 Późnym wieczorem na Raszynie MAN
oberwał butelką po piwie, która, wraz z boczną szybą w formie
puzzli, wpadła do wnętrza pojazdu.

03.10. 82/2 #1073 Chyłkiem mknąca hoża niewiasta potknęła
się tuż przed oddaniem właściwego skoku do wnętrza autobusu
stojącego przy przystanku Szpitalna. Skutkiem tego było bliskie
spotkanie fizjonomii z płytkami chodnikowymi i niekontrolowane wślizgnięcie się pod niderflura.

15.10. 240/1 #1123 Butelkowy miotacz przemieścił
się w okolice Marcelińskiej i tam zaatakował przednią szybę
nocnego jelcza, która na szczęście tylko pękła.

06.10. Sądny dzień dla brygady 12/6: Najpierw wagon #404
i zablokowany wózek C o 7:38 na Zamenhofa (zjazd prosto
do budy), później #410 i wyłącznik szybki na zjeździe
awaryjnym z trasy przy Polance o 9:55, a na koniec znowu #404
i wózek C przy Stomilu o 14:20, co skończyło się spychaniem
na Zawady i następnie holowaniem stamtąd przez #2608.
Co ciekawe, przez cały październik zanotowano oprócz w/w
jeszcze tylko dwie awarie tatr.
07.10. 64/2 #1055 Do niecodziennego zdarzenia doszło
na przystanku Matejki w stronę Literackiej. Ni stąd ni zowąd
pojawił się jakiś mężczyzna i jął niewyszukanymi słowami
określać kierowcę i jego pracodawcę. Ponieważ blokował
pierwsze drzwi, autobus nie mógł ruszyć. Widząc
to pasażerowie wynieśli agresora do wiaty i tam usadzili.
Nim jednak kierowca zdążył odjechać, nachalny człowiek
rozpłaszczył się z rękami na przedniej szybie, nadal usiłując coś
przy tym bełkotać. Znowu konieczna okazała się interwencja
pasażerów. Rozzłoszczony już nie na żarty szofer na szczęście
spostrzegł w lewym lusterku, że nieszczęśliwiec ponownie
zbliżył się do MAN-a i położył pod pojazdem przed drugą osią.
Kierowca odmówił dalszej jazdy i wezwał NN oraz Policję.
W tym czasie pokaźna już grupa pasażerów pacyfikowała
prowodyra, który jednak wyrywał się, lżąc wszystkich
obrzydliwie wniebogłosy. Pozostali pasażerowie ulegli
rozproszeniu. Tuż przed przyjazdem Policji mężczyźnie udało
się wyswobodzić i zbiegł w stronę Palmiarni, wyrażając jeszcze
na odchodnym swoje mało pochlebne zdanie na temat
pozostałych uczestników zajścia.
08.10. 248/1 #1450 Na końcówce w Radojewie grupa mężczyzn
w dość impulsywny sposób wyraziła swoje zdanie na temat
częstotliwości kursowania tamtejszej nocki, tarmosząc koszulę
służbową kierowcy i nieco naddrapując mu twarz.

21.10. 11/2 #808 Tuż przed ruszającym z przystanku Serafitek
holendrem przebiegł mężczyzna, któremu wydawało się,
iż dzięki temu zdąży wsiąść. W akcie złości zbił przemykające
koło niego lusterko. Motorniczy zatrzymał pojazd i ujął
sprawcę, który tłumaczył się potem, że chciał tylko pokazać
prowadzącemu „fuck you”.
25.10. 15/5 #154+155 W krakowskiej modernizacji pędzącej
PST na pełnym szwungu obciążeń nie wytrzymała szafka
sterowania i poszła z dymem.
27.10. 9/10 #805 W zjeżdżającym do zajezdni z powodu awarii
jednego z silników holendrze niespodziewanie wybuchł
wyłącznik nadmiarowy. W efekcie tego motornicza została
poparzona w szyję, a zniszczeniu uległa kurtka i bluza
służbowa.
27.10. Po wielotygodniowych narzekaniach motorniczych
na brak jakichkolwiek świateł dla kierunków skrętnych oraz
wielu raportach wyjaśniających wstrzymania ruchu na węźle
Traugutta doszło do spotkania przedstawicieli MPK (NN, RO,
ZDE E1) z przedstawicielem ZDM i Centrum Sterowania
Ruchem. Szacowne gremium stwierdziło, że wprowadzi się cykl
stały w godz. 6:00 – 7:00 z uwzględnieniem kierunków
skrętnych, a także zmieni napęd zwrotnicy od strony Ronda
Starołęka na przystosowany na dodatkowe przekazywanie
sygnału położenia do sterownika świateł. Skonstatowano
również, iż nie są wypracowane dobre kanały przekazywania
uwag do CSR.
28.10. 82/1 #1094 Popołudniową porą na pętli Górczyn
do kierowcy podszedł pasażer, który wprawił go w stan
najwyższego
zdumienia
oznajmiając,
iż na siedzeniach
w pojeździe nie można siadać, gdyż są oblane śmietaną.
Autobus został wyczyszczony.

11.10. Po raz kolejny PKP Infrastruktura dała popalić
pasażerom linii 95, którzy na Strzeszynku musieli sami
przeprowadzić autobus przez półzapory. Przez następne dwie
godziny ruchem na przejeździe kierował funkcjonariusz NN.

31.10. 239/2 #1013 Grupa wysiadająca nad ranem
przy Żeromskiego tak napierała na drzwi, że wypchnęła szybę
na płytę przystanku. Widząc, iż ta się nie stłukła, sprawcy
skwapliwie włożyli ją z powrotem na podłogę autobusu,
po czym przez nikogo nie niepokojeni czmychnęli gdzie pieprz
rośnie.

13.10. Rezerwa czynna Górczyn 1630 Kierowca autobusu
rezerwowego na Górczynie osłupiał, gdy zjawił się w szoferce
celem dokonania kursu awaryjnego. Okazało się, że nieznani
sprawcy ukradli gaśnicę 6 kg i oddalili się w siną dal.

Przystanek

14.10. 17/7 #114+113 Zwykła zatarta oś na wyjeździe
z Os. Lecha była przyczyną godzinnego wstrzymania. Wszystko
przez to, że pogotowiu sieci wydano dyspozycję „...jakoś rześko
się panowie ruszajcie”, czego oni za nic w świecie nie mieli
zamiaru zrozumieć jako „przyjazd na sygnale niebieskim”.
W efekcie na miejscu zdarzenia pojawili się po 40 minutach.
#114 wstawiono na pieska, a na odcinku Rondo Starołęka –
Os. Lecha kursowały trzy zatramwaje.
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Złota Wajcha dla KMPS!!!
Jan Gosiewski
Jak zapewne wszystkim miłośnikom KM wiadomo,
dzień 25 listopada to wspomnienie Św. Katarzyny, patronki
motorniczych i kolejarzy, nazywany również w pewnych
kręgach „Dniem Tramwajarza”. W poznańskim MPK w ciągu
ostatnich kilku lat ukształtowała się nowa świecka tradycja –
z okazji „Katarzynki” przyznawane są wyróżnienia pod wiele
mówiąca nazwą: „Za zasługi dla MPK w Poznaniu” (w skrócie
– „Złota Wajcha”). Kapituła honorowego wyróżnienia
po niełatwej zapewne naradzie spośród 83 nominowanych
wybrała 20 osób i organizacji, które w Roku Pańskim 2005
dostąpiły zaszczytu odznaczenia „Złotą Wajchą”.
Obchodzony w 2005 roku jubileusz 125-lecia
komunikacji miejskiej w Poznaniu został uwzględniony również
w decyzji Kapituły – wśród wyróżnionych znalazło się bowiem
Stowarzyszenie KMPS, a także, znani zapewne wielu
czytelnikom, niestrudzeni badacze historii komunikacji
miejskiej naszego miasta, autorzy licznych opracowań
i monografii – Jan Wojcieszak oraz Piotr Dutkiewicz. Trzeba
przyznać, że jest to niewątpliwie dowód na to, że opinia
publiczna przychylnie odnosi się do licznych inicjatyw
podejmowanych przez Klub jako organizację a także

Prezes KMPS odbiera „złotą wajchę” z rąk Prezesa MPK
Poznań Sp. z o.o. (w tle uśmiechnięty Wiceprezydent
Miasta - p. Mirosław Kruszyński)
Fot.: Marian Strenk
indywidualnie przez miłośników, takich jak organizowanie linii
turystycznych, prowadzenie kwesty na rzecz ratowania
zabytkowego taboru, publikowanie książek poświeconych
historii komunikacji miejskiej, i wiele, wiele innych, których nie
sposób tu wymienić. Ponadto cieszy również i fakt, że działania
te w ocenie Kapituły „przyczyniają się do tworzenia
pozytywnego wizerunku MPK”.
Uroczystość wręczenia „Złotych Wajch” odbyła się
w piątek 25 listopada w Teatrze Muzycznym. W imieniu Klubu
KMPS statuetkę – złoty zwrotnik – odebrał prezes,
kol. Krzysztof Dostatni.
Fotografie publikujemy dzięki uprzejmości
red. „Z Życia MPK” – p. Mariana Strenka

Prezes KMPS z dumą prezentujący otrzymaną statuetkę
(obok niego z lewej – Kapelmistrz wyróżnionej Orkiestry
Miasta Poznania przy MPK Poznań Sp. z o.o., z prawej –
kol. Piotr Dutkiewicz)
Fot.: Marian Strenk

Czytelnikom i sympatykom Przystanku, miłośnikom
komunikacji miejskiej i pasażerom - z okazji
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
życzymy świętego, boskiego spokoju i narodzenia
na nowo. Na Nowy Rok życzymy planowych
odjazdów, bez wstrzymań i wykolejeń. I niech rok
2006 będzie lepszy od poprzednich.
Redakcja
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Tramwaj, ciastka... Katarzynki!
Mikołaj Wydra
Al. Niepodległości – Solna – Estkowskiego – Wyszyńskiego –
ZAJ. WARSZAWSKA – Jana Pawła II – Kórnicka –
Dowbora Muśnickiego – Podgórna – Plac Wolności –
Kościuszki – Taylora – Składowa – Plac Mickiewicza (premiera
przyczepy do popularnego „Ogórka” – kursy bez pasażerów).
Zarówno miłośnicy tramwajów, jak i autobusów mogli
znaleźć w zimne, niedzielne popołudnie coś dla siebie. Chętni
mogli zobaczyć tabor stacjonujący na każdej z zajezdni,
odwiedzanych wraz z umundurowanymi członkami KMPS-u,
zapoznać się z funkcjonowaniem myjni tramwajowej (zajezdnia
przy
ul.
Głogowskiej)
i
autobusowej
(zajezdnia
przy ul. Warszawskiej), a także zasiąść za sterami szkoleniowej
„stopiątki” i (uwaga!) przejechać się wraz z instruktorem wokół
terenu zajezdni przy ul. Fortecznej. W roli „katowanego”
tramwaju wystąpił oczywiście forteczański skład #272+273.
„Wycieczka” na terenie zajezdni przy ul. Madalińskiego.
Fot.: Marcin Jurczak
Katarzynki...
większości
społeczeństwa
słowo
to kojarzy się z ciastkami oblanymi czekoladą. Miłośnikowi
komunikacji miejskiej słowo to przywodzi na myśl obchody
święta kolejarzy i tramwajarzy – ludzi, którzy ciężko harują,
zmagając się z pułapkami zastawianymi na szynach,
aby „zwykli” ludzie mogli dojechać do swojej pracy i zarobić
pieniążki na owe kojarzone w ich głowach słodkości.
Jak co roku Klub Miłośników Pojazdów Szynowych
zorganizował otwartą imprezę z okazji dnia św. Katarzyny.
27 listopada uruchomione zostały 4 dodatkowe linie
komunikacyjne – trzy tramwajowe (22, 23, 24) i jedna
autobusowa (100).
Oto rozdysponowanie wozów na poszczególnych
liniach i ich trasy:

Trzeba przyznać, iż, jak co roku, impreza
organizowana z okazji dnia św. Katarzyny spotkała się z bardzo
dużym zainteresowaniem Poznaniaków. Swoim zadowoleniem
i uznaniem rekompensowali oni trud włożony w obsługę
imprezy wszystkim członkom klubu. Ci zaś zasypywali swoich
„podopiecznych” nowinkami ze świata komunikacji miejskiej,
opowiadali o zabytkach, na które zbierane były pieniądze
podczas kwesty „Ratujcie stare bimby!”. Krótka, słowna
charakterystyka wagonów typu Heildelberg i S2D, poparta
zdjęciami umieszczonymi w informacyjnej ulotce, którą
pasażerowie otrzymywali w poszczególnych wozach, dawała
znaczny wzrost zapału w oczach, co z kolei owocowało
mnożącą się ilością waluty, którą wrzucano do puszek.
Sądzę, że tegoroczna „Katarzynka” na długo zostanie
w pamięci Poznaniaków, którzy z niecierpliwością czekać będą
na przyszłoroczną „edycję” imprezy. Impreza staje się swoistą
tradycją, którą to będziemy kultywować – czego całemu
Klubowi i sobie życzę.

Linia 22: Wagon 102N #2601, Towarowa – Most Dworcowy –
Głogowska – ZAJ. GŁOGOWSKA – Hetmańska –
28 Czerwca 1956 r. – Górna Wilda – Królowej Jadwigi –
Jana Pawła II – Wyszyńskiego – Estkowskiego – Małe Garbary
– Plac Wielkopolski – 23 Lutego – Fredry – Roosevelta –
Towarowa
Linia 23: Wagon 102Na #71, Towarowa – Królowej Jadwigi –
Zamenhofa – Starołęcka – ZAJ. FORTECZNA – Starołęcka –
Żegrze – Chartowo – Kórnicka – Królowej Jadwigi – Strzelecka
– Podgórna – Plac Wolności – Fredry – Roosevelta –
Towarowa.
Linia 24: Wagony N+ND #2602+2456, Towarowa –
Św. Marcin – Zwierzyniecka – ZAJ. GAJOWA – Zwierzyniecka
– Kraszewskiego – Dąbrowskiego – Most Teatralny – Fredry –
Gwarna – Św. Marcin – Podgórna – Strzelecka –
Królowej Jadwigi – Górna Wilda – 28 Czerwca 1956 r. –
ZAJ. MADALIŃSKIEGO – Hetmańska – 28 Czerwca 1956 r. –
Wierzbięcice – Towarowa.
Linia 100: Autobus Jelcz RTO+P01 #1679+1813,
Plac Mickiewicza – R. Kaponiera – Roosevelta – Libelta –

Wnętrze zabytkowego „eNa” podczas okolicznościowego
przejazdu. Ulotki informujące o akcji „Ratujmy stare
bimby” rozdaje nasz redakcyjny kolega, Mikołaj Wydra.
Fot.: Marcin Jurczak
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wcześniej trasą, przez Rondo Śródka, Rondo Rataje, Strzelecką,
Fredry, Most Teatralny, Rynek Jeżycki i Rondo Kaponiera.

Bimby Św. Marcina
Marcin Jurczak
11 listopada tradycyjnie upłynął w Poznaniu
pod znakiem hucznego świętowania imienin Marcina. Nie od
dziś bowiem wiadomo, iż ulica Św. Marcin jest jedną
z najważniejszych arterii naszego miasta. Nic więc dziwnego,
iż imprezy, choć corocznie organizowane według podobnego
scenariusza, cieszą się niesłabnącą popularnością.
Naczelny, skądinąd posiadacz tegoż właśnie
celebrowanego hucznie imienia, nie mógł więc nie wspomnieć
na łamach Przystanku, choćby w telegraficznym skrócie,
o specjalnych kursach linii turystycznej „0” (i towarzyszącej jej
linii „100”) które pojawiły się w centrum miasta w dniu
11 listopada. Tradycyjnie – w ramach akcji „Ratujmy stare
bimby”.
W dniu 11 listopada na trasę wyjechały dwa pociągi
tramwajowe – dowodzony przez ekipę młodych motorowych
z Madaliny skład N+ND i forteczański wagon 102N,
nadzorowany przez czujne oko kolegi Zwierzaka. Oba wozy
startowały jednocześnie z ulicy Gwarnej i podążały ustaloną

Kluczowym odcinkiem trasy był jednak fragment ulicy
Św. Marcin. Przy Alei Niepodległości bowiem tłum
Poznaniaków zajmował wszystkie miejsca siedzące i stojące,
także w skrajni torowiska tramwajowego. Przy okazji chciałbym
więc, w imieniu obsługi „zerówki”, podziękować pracownikom
Nadzoru Ruchu za pomoc w „udrażnianiu” przejazdu
dla zabytkowych bimb.
Kilka słów o frekwencji. Impreza jedenastolistopadowa
reklamowana była w mediach znacznie wcześniej. Wspomniano
także o zabytkowych pojazdach komunikacji miejskiej.
Nic więc dziwnego, że frekwencja w pojazdach była spora,
a przebijanie się przez pełen ludzi wagon z KMPS-ową puszką
zajmowało sporo czasu. Pojazdy podążające w kolumnie
poznańskimi torami wzbudzały zainteresowanie mieszkańców.
O ile bowiem przestaje dziwić widok Kanciaka czy eNki
„na mieście”, o tyle pojawienie się tych dwóch zabytkowych
pojazdów naraz stanowi niemałą sensację.
Imprezę należałoby dopisać do długiej listy tych, które
się udały. Na wycieczkę po mieście zabraliśmy sporą grupę
Poznaniaków, przy okazji przypominając im, że ulicą Gwarną
można także jechać w stronę przeciwną niż „dwójką”
czy „piątką”...

Sprawa od początku wydawała się prosta. Chciałem
pojechać w góry, aby oddać się mojej drugiej pasji (obok
tramwajów), a mianowicie górskim wędrówkom. Niczym
wyjątkowym nie jest, że brakowało mi środków finansowych
na udział w wyprawie. Zresztą zawsze ich brakuje. Tym razem
z pomocą przyszło MPK. Okazało się, że są do wzięcia trzy
służby na N21. Trzy nocki z rzędu to około 20 godzin pracy,
w dodatku za wyższą, nocną stawkę. Jednak trzeba przyznać,
iż perspektywa obcowania z bananową młodzieżą – cierpiącymi
na bezsenność imprezowiczami nie była już tak kusząca.
W dodatku opowieści motorniczych na co dzień (lub raczej
co noc) kursujących linią N21 zmusiły mnie do głębszego
przeanalizowania propozycji. Zgodziłem się. Jako żądny
przygód motorkowy stwierdziłem, iż będzie to ciekawe
doświadczenie. No i było…

tych pierwszych zabawnie reagują pasażerowie zauważający
ich obecność lub ekranik w mojej kabinie. Na samym monitorze
również można oglądać ciekawe sceny dziejące się w wozie.
Natomiast za pomocą radia motorniczy ma stały kontakt
z Centrum Nadzoru Ruchu. Obsługa obu urządzeń okazuje
się dziecinnie prosta, choć tego, co usłyszałem od rozmówcy
z CNR przez radio i tak nie rozumiałem, zarówno pierwszego
dnia służby, jak i dnia drugiego czy trzeciego. Bez opisu
nie można pozostawić wystroju kabiny. Helmut jak helmut,
fotel, pulpit, nastawnik, mesit (tachograf), wajcha ręcznego,
trochę półeczek, mikrofon, pedały, tutaj jeszcze radio i ekranik.
Poza tym na służbie towarzyszy motorniczemu biały, pluszowy
miś z gitarą oraz kwiatek, no i trzeba przyznać, że jest sterylnie
czysto, dosłownie jak w domu. Jest jeszcze jeden bajer,
sylwetkę motorniczego można przedstawić w nieco groźniejszej
formie. Efekt ten uzyskuje się włączając czerwona lampkę
w górnym lewym rogu kabiny. Miejsce pracy, jak na helmuta,
przedstawia się cudownie, choć realizacja planów stałych
użytkowników spowoduje, że kabina będzie się prezentowała
niesamowicie.

Pierwsza noc. Przychodzę na Gajową sporo przed
czasem, głowę mam przepełnioną poradami od bardziej
doświadczonych, ale i pełną obaw. Mam więcej czasu
na tradycyjną procedurę pobrania wozu i przygotowania
go do służby. Linię N21 obsługuje jeden wagon typu GT8
o numerze bocznym 669, w związku z czym tramwaj jest
też lepiej przystosowany do nocnych warunków pracy. Niemiec
wyposażony jest dodatkowo w kamery i radio. Na obecność

Po całym dniu wieczorem czułem się już trochę
niewyspany. Na szczęście wagon wydawał się być w dobrej
formie. Generalnie wszystko działało, co miało się świecić,
świeciło się, piasek był, kasowniki, kamery i drzwi działały.
Odpaliłem radio, odpowiedziało mi dziwnym „blump, blump,
blump”, po czym zgłosiłem wyjazd do CNR. O czasie
wyjechałem na trasę i podstawiłem się na przystanek na Rondzie
Kaponiera. Czekał tu już na mnie całkiem spory tłumek

Tramwajowa nocna zmiana
Łukasz Bandosz
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pasażerów, jakiś taki kolorowy ten tłumek był,
od razu przypomniałem sobie o jakimś meczu,
który się skończył przed kilkunastoma minutami.
Donośne śpiewy, flagi, szaliki, a nawet tańce
towarzyszyły mi przez pierwsze dwa kółka.
Podczas pierwszego kursu mijałem jeszcze ostatnie
liniowe wagony, na ich tablicach dominował napis
„Zjazd do zajezdni”. Później byłem już sam
na sam z mroczną trasą Poznańskiego Szybkiego
Tramwaju. Oczywiście towarzyszyli mi przeróżni
pasażerowie, wśród nich nawet znajomi.
Problemy zaczęły się około 2 w nocy,
kiedy to wskazówka niskiego napięcia zaczęła dość
znacznie opadać. Około 3 wiedziałem, że daleko
tak nie zajadę. Najpierw zaczęły szwankować
drzwi, padły kamery. Zgłosiłem usterkę przez radio
i do zajezdni, filmu na „wagon uszkodzony”
już się nie udało przewinąć. Dowiozłem ludzi
na Teatralkę. Na Kaponierze niskie było już niskie
do tego stopnia, że skręcający tramwaj pozbawiony
był kierunkowskazów. W zajezdni szybko, biorę
pierwszy z brzegu, akurat #651 stał pod ręką.
W ciągu 10 minut znów byłem na trasie. W końcu przed 4 rano
zaczyna się wozić m.in. pracowników MPK na pierwszą
zmianę. Te kursy musiały się odbyć. Drugim helmutem
dojeździłem zmianę do końca, bez najmniejszych problemów,
a po pracy szybko do domu i spać.
Druga noc. Wstałem około 14 i ze snem przynajmniej
już nie było problemów podczas służby. Okazało się, że wczoraj
padła przetwornica, teraz będę jeździł z nowiusieńką. To była
noc z czwartku na piątek, zdecydowanie spokojniejsza
od poprzedniej. Stosunkowo niewielu pasażerów, puste miasto
i kompletnie pusta trasa PeSTki, to słowa, które najlepiej
określą tę noc za nastawnikiem.

Fot.: Adam 085 Białas
Trzecia noc. To miała być prawdziwa próba –
zarówno dla mnie, jak i dla wagonu. Piątkowy wieczór to liczne
imprezy, a co za tym idzie N21 pełen ludzi w stanie po sporym
spożyciu. Helmut z 200 takimi osobami jest jak dynamit.
Ostrzegano mnie przed tą zmianą. Jak się okazało, była
to najspokojniejsza noc ze wszystkich.
Najwspanialszą chwilą podczas służby na tramwajowej
nocce jest ostatni kurs z Os. Sobieskiego na Rondo Kaponiera.
Spotyka się po drodze pierwsze dwunastki, czternastki,
piętnastki i szesnastki jadące w przeciwnym kierunku. Ach,
ta cudowna myśl, że oni zaczynają swoją pracę, a ja mrugam
kierunkowskazami na pożegnanie… Wcześniej pożegnałem
się z końcówkowym na Sobieskiego, który towarzyszył mi przez
trzy noce pracy. Generalnie ja jeździłem, a on drzemał w budce
na pętli.

Jadąc sześćdziesiątką przez PST w środku nocy można
się spodziewać wszystkiego. Pół biedy jak ludzie odczuwają
silną potrzebę wędrowania wzdłuż trasy. Gorzej, jak starają się,
aby motorniczy ich zauważył i wchodzą przed rozpędzony
wagon. Ponadto przez cały czas miałem obawy
o kamienie
powkładane
w rowki
szyn,
nie wspominając o strachu przed spadającymi
z wiaduktów
niespodziankami.
Wiadomo,
że barwna i rozbawiona młodzież po piwku lubi
sobie podowcipkować, tylko czasem śmiesznych
pomysłów brakuje i robi coś mało wesołego.
Na szczęście
nic takiego
się nie przytrafiło,
Fot.: MJ
a druga noc w N21 upłynęła w błogim spokoju.

Podczas tych trzech zmian w masie nieznajomych
mi pasażerów przewiozłem wielu kumpli z Klubu,
a nawet znajomych ze studiów i koła naukowego.
Niektórzy byli dość zaskoczeni widząc z kim pojadą.

Kilka zmian zaczynających się przed 23 wieczorem,
a kończących się po 5 nad ranem wystarczyło do zmiany
trybu życia na nocny. Okazało się, że śpię kiedy akurat
świeci słońce, a funkcjonuję gdy jest ciemno. Kilka dni
takiego „kreciego” życia i jarzeniówki w tatrze, którą
jechałem do pracy mnie raziły. N21 było ciekawą
przygodą, choć nie wiem czy będę chciał ją tak często powtarzać.

Foliomania
Adam 085 Białas
Co prawda nie opieram swojej egzystencji
na fotosyntezie, nawet stojąc blisko pojazdów MPK nie
wykazuję posiadania choćby śladowych ilości chlorofilu, ale
przyznaję bez bicia – żeby egzystować normalnie, potrzebuję
chociaż odrobiny światła. Jesienna pora, mało świetlista, może
powodować depresję, jak w znanej piosence:

Kolejna jesień, syfiasta nie złota
W ciągłym mroku chlupie je***a hołota
O dwadzieścia siedem godzin, drogi kolego
Dzień krótszy od najdłuższego
Podróżując pojazdami MPK niektórzy pasażerowie
odnoszą wrażenie, że przewoźnik celowo… ściemnia. Ściemnia
wnętrze pojazdu oklejając go z zewnątrz półprzezroczystą folią
reklamową. Z półprzezroczystością jest różnie; może wydawać
się, że folia działa jak membrana, ekspediując światło
na zewnątrz pojazdu, ale nie wpuszczając go z zewnątrz. Tak
jak dawno temu w Związku Radzieckim, gdy po zmierzeniu
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o połowę mniej od ogona do głowy… na ekspertyzę wezwano
akademików z Moskwy – stwierdzili oni, że nauka radziecka
zna takie przypadki: od poniedziałku do piątku jest bowiem pięć
dni, a od piątku do poniedziałku zaledwie dwa.
Ale dość o Rosjanach: w przeciwieństwie do nich
nie musimy się wstydzić taboru, ani ukrywać jego stanu
technicznego. Niemniej, jak ostatnio podało tak bezstronne
źródło jak poznańska „Wyborcza”, 90% autobusów i 40%
tramwajów przynajmniej częściowo pokryta jest reklamami.
Nie ma się czemu dziwić; podstawowy zleceniodawca
MPK, czyli miasto Poznań, nie jest zbyt szczodry –
nad pasażerami, jak siekiera w zaduchu, wisi przez cały czas
widmo wdrożenia „planu oszczędnościowego”. Nic dziwnego,
że MPK – również w trosce o pasażerów – szuka dodatkowych
źródeł dochodu. Mnie, jako miłośnikowi, może się to
nie podobać – wolę autobusy i tramwaje w 100% malowaniu
zakładowym
od
upaćkanych
folioreklamami.

przez rybaków długości świeżo złowionej wielkiej ryby okazało
się, że od głowy do ogona mierzy ona 10 metrów, za to

Skoro jednak
niemożliwe
jest
utrzymanie jajecznicy
ze szczypiorkiem na
całym taborze, niech
chociaż pokładowa
Fot.: MJ
informacja pasażer- Chcemy więcej światła!!!
ska działa punktualnie – czy raczej celnie. Dziś znów jechałem autobusem z
komputerem spieszącym się o dwa przystanki… przez
oblepione beznadziejnym błotem (na szczęście nie było folii)
okna pojazdu było widać głównie moje odbicie. Powtórzę tu
ostatnie słowa Goethego: więcej światła!

Reklamy tramwajowe

Drobnica najdrobniejsza

Szyba autobusu może być także nośnikiem niezwykle
wartościowych treści. Szkoda, że korzystamy z tej opcji tak
rzadko...
Fot.: Marcin Jurczak

opracowanie: Łukasz Nowicki
stan na dzień: 30 listopada 2005

numer poprzednia
kolor
pojazdu reklama

102+101

MTS
notebook
Olstal

128+139

Polsat

146+147

Polsat

262+261
274+275

Azaleia
Znak

312+313

-

409

-

654

Maltanka

662

-

692

-

94+93

obecna
reklama
tramwaje

żółtoniebieski
zielony
białoczerwony
białoczerwony
zielony
niebieski
barwy
MPK
barwy
CM System
MPK
biały
barwy
Świat
MPK
Bursztynu
barwy
Pan Kracy
MPK

kolor

uwagi

barwy MPK
barwy MPK
barwy MPK
barwy MPK
barwy MPK
barwy MPK
barwy MPK

po NG

niebieski

środkowy człon

barwy MPK
biały

środkowy człon

biały

środkowy człon

Tomasz Gieżyński, Marcin Jurczak,
Mateusz Owsianny, Maciej Rudzki, Piotr Wawrzyniak
Na Budziszyńskiej powstał kolejny tor odstawczy bez
sieci, tym razem wzdłuż płotu od strony ulicy, z jedną zwrotnicą
w stronę wyjazdu z kompleksu. Obecnie stoi na nim doczepka
od bzmota torowcow oraz szlifierka torowa. Z Budziszynskiej
zniknęły ostatnie dwa krakusy, przy okazji poprzestawiano
wagony typu O na torze środkowym (po co – nie wiadomo).
(TG)
Służby wywiadowcze ustaliły, iż wagon 901
(Budziszyńska) bez jednej z przednich szyb, pozbył się jej po
trafieniu przez kamień rzucony zza płotu. Zdarzenie miejsce
miało podczas jednej z pierwszych wrześniowych nocy, a
sprawców (oprawców?) niestety nie ujęto. Z początkiem grudnia
901 zabrano na Madalinę. (PW)
Skrzyżowanie Traugutta wreszcie doprowadzono
do porządku. W kierunku R. Starołęka działają wszystkie
zwrotnice, w stronę Głogowska/Hetmańska również, dodatkowo
zamontowano tamże nowy napęd, zdjęty z Pl. Wielkopolskiego.
Światła na skręty dla tramwajów zapalają się we wszystkie
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strony ze wszystkich kierunków, nawet tam gdzie torów nie ma.
(PW)
Prace na Placu Wolności trwają. Modernizacje
nie ominęły tramwajów. W nocy z 15/16 listopada wymieniono
na remontowanym Placu słupy podtrzymujące trakcję.
Nie doczekaliśmy się jednak przesunięcia torowiska na prawą
stronę jezdni do chodnika. Ma to umożliwić w przyszłości
wybudowanie skrętów w ul. Ratajczaka. (MO/TG)
Ze względu na wzrost zainteresowania na linii 101
jeżdżą na stałe wozy 12m – MAN NÜ313 1069 i NL223 1052.
„Szprotka” 1056 ma pójść na linię nr 50, której uruchomienie
planowane jest na 1 stycznia. (MR)
Debiuty. Wagony 512 i 514 wyjechały po południu 18
listopada po raz pierwszy, wagon 513 – 20 listopada. Co
ciekawe, w tym ostatnim przez cały dzień na wewnętrznych
wyświetlaczach widniał komunikat „kontrola biletów” –
pasażerowie ładnie pikali w elgebach lub umykali gdzie pieprz
rośnie. W ruchu liniowym są więc wszystkie wozy, za
wyjątkiem wywiezionego 501. (TG)
W nocy 26 listopada odbyły się próbne przejazdy
wagonami typu Combino po trasie linii nr 5. W przejeździe
wzięły udział wagony: 505 (przemierzył trasę za Stomilu
na Górczyn) i 506 (jadący w przeciwnym kierunku) oraz 2
składy 105-tek: 136+137 i 188+187. Jedynym punktem
„kolizyjnym” jest AWF od strony Strzeleckiej. Pozostaje tem 16
cm luzu między wagonami (bez kierunkowskazów) i dlatego
mijanie się Combin będzie tam zabronione. (MR/TG)

W tegoroczne Święta Zniczowe MPK – jak co roku – stanęło
na wysokości zadania. Na liniach kursujących w pobliżu
nekropolii wzmocniono obsadę, ponadto kursowały
specjalne linie tramwajowe: 22, 23 i 24; autobusowe 173
i 177. Nie odnotowano poważniejszych zakłóceń w ruchu.
Fot.: Marcin Jurczak, 1.11.2005
ofert 2 lutego 2006. Warto wspomnieć, że 19 grudnia będzie
otwarcie ofert w przetargu na 30 przegubowców (o czym
wspominaliśmy w poprzednim numerze). Jak łatwo policzyć,
park autobusowy wzbogaci się w 2006 roku o łącznie
50 nowoczesnych pojazdów, czego konsekwencją będzie
wycofanie sporej ilości wysłużonych Jelczy i Ikarusów. (MR)
Pod koniec listopada w obieg wozów liniowych wszedł
ostatni z używanych MAN-ów, a mianowicie „wieżowiec”
NL283/3T o numerze 1068. Pojazd został pomalowany w barwy
zakładowe. Firmowych kolorów dorobił się także podmiejski
NÜ313 (1069), którego boki dotychczas pokryte były
pozostałościami po niemieckiej reklamie. (MR)
Z ZNT wyjechał 298+299 z pięknym nowym krojem
wyświetlanych cyferek, jako kolejne wyremontowane pojawią
się składy 230+229, 206+205 i 220+219. Są one aktualnie
„dozbrajane” (230 już jakiś czas temu był gotowy). Nie wiemy,
czy kolejne będą robione w ZNT, czy już w całości
w Biskupicach. Doczepa sanocka nadal nie poszła do remontu.
(TG)

Combino 506 na ul. Św. Marcin. Po liniach 14 i 15, Combino
zaobserwowano (na próbach bądź z pasażerami) na liniach
5, 6 i 16.
Fot.: Maciej Rudzki, 26.11.2005
W dniach 10, 11, 17 i 18 grudnia uruchomiona została
(zostanie) linia nr 16 w godz 9:00 – 18:00 (sobota trzy brygady
i niedziela dwie). Linię nr 16 wzmocniono ponadto
dodatkowymi trzema pociagami w dni robocze od 12 grudnia
do 23 grudnia, w godzinach 6:30 – 8:50. (TG)

Nowy krój dachowych cyferek zdaje się mocniej
nawiązywać do klasycznych tarcz. Na zdjęciu skład
298+299, który jest pierwszym z wyświetlaczami
wyposażonymi w większą czcionkę. Większe cyfry to także
lepsza czytelność tablicy.

MPK ogłosiło przetarg na dostawę 20 autobusów
niskopodłogowych standardowych o długości 12m. Otwarcie

Fot.: Maciej Rudzki
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Z archiwum T
Marcin Jurczak
02.11 81/2 1311. Ponad dwadzieścia minut stały tramwaje
na Rondzie Rataje, gdy w jadącym do zajezdni Warszawska
Neoplanie – w wyniku uszkodzenia siłownika hamulca – doszło
do zablokowania drugiej osi. Zatrzymanie autobusu nastąpiło
w momencie przejazdu przez torowisko tramwajowe. Rondo
Rataje było tramwajowo-nieprzejezdne we wszystkich
kierunkach (R. Starołęka, R. Śródka i Królowej Jadwigi).
Bimby skierowano objazdami.
02.11 A/5 1060. W autobusie jadącym na Os. Kopernika
nieznany idiota (bądź grupa idiotów) wybił szybę boczną.
Zdarzenie miało miejsce po godzinie 23 na ulicy Marcelińskiej
(na wysokości Rycerskiej). Wybita szyba znajdowała się
w tylnej części lewej strony autobusu. To nie pierwsze tego typu
zdarzenie w tym rejonie miasta, miotacze pocisków „ziemiapowietrze-autobus” pojawiali się tam poprzednio – relacje
m.in. w poprzednim „archiwum T”.
03.11. Niech się mury pną do góry... Pracujący przy budowie
auli Akademii Muzycznej dźwig uszkodził odgromnik sieci
trakcyjnej znajdujący się na słupie tuż obok placu budowy.
„Majstry” sami zgłosili usterkę, uzupełniając ją o oświadczenie,
w którym przyznają się do spowodowania uszkodzenia. Awarię
usunęło pogotowie sieciowe, wstrzymania ruchu tramwajowego
nie było.
03.11 7/5 654. Zasłabnięcia pasażerów w pojazdach KM nie są
zjawiskiem ani niezwykłym ani sympatycznym. O tym
wspominamy tylko dlatego, iż w roli motorniczego wystąpił
jeden z młodych klubowych motorowych. Zdarzenie miało
miejsce na pętli Zawady. Pasażera zabrało pogotowie
ratunkowe.
03.11 69/7 1064. Nowiuteńki MAN Lion's City miał pecha.
Wykonujący manewr cofania Fiat Punto (ulica Marcelińska)
nie zachował należytej ostrożności i wjechał w autobus
wgniatając mu poszycie prawego boku. Uszkodzenia „lwa”
okazały się być na tyle niegroźne, iż mógł pozostać na linii.
05.11 N21/1 669. Dokładnie o 3.39, nieznani sprawcy (chwilę
wcześniej będący pasażerami tramwaju) zafundowali
wstrzymanie linii nocnej. Ostatnie drzwi wagonu wyrwane
zostały z prowadzenia, co spowodowało konieczność wezwania
pogotowia technicznego i wysłania na trasę autobusowej
komunikacji „za tramwaj”.
08.11. Prawie 3,5 godziny ograniczenia (i częściowo
wstrzymania) ruchu tramwajowego zafundowali pasażerom
MPK „koledzy” z AQUANET-u. Po 8 rano doszło
do uszkodzenia dwóch kabli zasilających stację prostownikową
podstacji Bolkowicka przez koparkę grzebiącą w wykopie.
W związku z przełączeniem zasilania na awaryjne i możliwością
wystąpienia przeciążeń linie 6 i 13 skierowano z Ronda
Przybyszewskiego do pętli Ogrody, a linię nr 1 skrócono
do Budziszyńskiej. Całkowite wyłączenie prądu na odcinku
Budziszyńska – Junikowo związane było z zalaniem
uszkodzonych przewodów wysokiego napięcia znajdujących się
w wykopie. Kursującą z przerwami komunikację tramwajową
uzupełniały zatramwaje w liczbie 4 (od godziny 11 – 6 sztuk).

14.11 9/5 805. Znany z poprzedniego numeru wagon
(tym razem dowodzony przez najwyższego klubowego
motorniczego) narobił 26 minut wstrzymania przed godziną 16
z powodu zwarcia instalacji WN w III członie. Silne zadymienie
wnętrza holendra sprawiło, iż w ciągu dosłownie kilku sekund
widoczność w tramwaju spadła niemal do zera. Ostatecznie
wagon został zepchnięty na S1 przez 12/2 403, skąd
do macierzystej jednostki zabrał go holownik.
15.11 8/6 663. 15 minut wstrzymania na Kaponierze
(przystanek w kierunku Górczyna) zafundował jednooki helmut.
Przybyłe na miejsce pogotowie techniczne stwierdziło „zwarcie
w układzie wysokiego napięcia”. Uszkodzony wagon został
zepchnięty na Gajową przez 11/4 662 skąd (prowadzony cały
czas przez piszącego te słowa) pojechał do zajezdni
Madalińskiego o własnych siłach. Usterką (czyli przyczyną
smrodu, dymu i zaangażowania służb ratowniczych) okazało się
być... niesprawne ogrzewanie.
17.11 74/3 1353. W autobusie jadącym ul. Umultowską doszło
do zasłabnięcia pasażera. Pomimo przeprowadzenia pierwszych
czynności reanimacyjnych przez pasażerów oraz reanimacji
przez przybyłą na miejsce ekipę pogotowia ratunkowego
pasażer zmarł. Po 3 godzinach postoju autobus zjechał
do zajezdni celem wykonania dezynfekcji. Ze względu na brak
dokumentów pasażera nie udało się zidentyfikować na miejscu
zdarzenia.
17.11 68/9 1060. I znowu Lion. Wóz 1060, oprócz wybitej
szyby, do listopadowego „archiwum” dorzucił także auto.
Zdarzenie (czy raczej zderzenie) miało miejsce na skrzyżowaniu
ul. Lutyckiej i Strzeszyńskiej – dokonujący prawoskrętu
kierowca Hondy Civic nie zachował ostrożności i wjechał
w prawidłowo jadący (w stronę Podolan) autobus MPK.
20.11 51/3 1363 vs 85/5 1304. Kierowca autobusu linii 51
podczas podjeżdżania na przystanek na ul. Kurpińskiego
(za Szeligowskiego w kierunku Wojciechowskiego) nie
zachował dostatecznej ostrożności i na oblodzonej nawierzchni
przydzwonił w stojący na przystanku wóz linii 85. Rannych
wśród pasażerów nie było, poszkodowane zostały natomiast oba
autobusy. „Bijący” 1363 uszkodził sobie zderzak, boczne
pokrywy przednie i lusterko zewnętrzne. Stwierdzono także
pęknięcie obu przednich szyb. Natomiast obrażenia „pobitego”
1304 to zniszczone obie tylne lampy, a także uszkodzenia klapy
silnika i poszycia poniżej klapy. Niezbędne okazało się także
zholowanie krótszego z Neoplanów do zajezdni z powodu
wycieku płynów eksploatacyjnych.
25.11 1/9 115+116 vs 13/6 282+283. Kilka minut po godzinie
12-tej doszło do zderzenia dwóch pociągów tramwajowych.
Na łuku torowiska pętli Junikowo skład głogowski najechał
na forteczański, rozbijając go nieco (siebie mocniej)
i wystawiając mu z torowiska ostatni wózek. Motorniczy 1/9
zgłosił zastrzeżenia do stanu technicznego pociągu, jako
przyczynę
zdarzenia
podając
zanik
hamowania.
Na zablokowanej pętli Junikowo utknęły 3 pociągi, linie 1 i 13
kierowano do pętli Budziszyńska. Na odcinku Rondo
Przybyszewskiego
–
Junikowo
kursowała
zastępcza
komunikacja autobusowa. Uszkodzenia wagonu 115 obejmują
przednie szyby (czołowa i dwie boczne), oświetlenie
zewnętrzne, zderzak. Doszło także do zniekształcenia kabiny –
przesunięć elementów sterowania i podłogi.
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Uruchomienie tramwajowe od 11.10.2005
opr. Adam 085 Białas

S1
1

8

2

2

robocze
S2M S2G

S3

S1

4

6

7

1

3

5

4

6

5

9

6

11

8

10

9

6

2

3

3
4

5

2
6

5

5

typ taboru
105N

4

5

105N

5

105N

1

4

GT8

4
2

2

5

GT8
3

3G / GT6/8

4

3

1

105N

3

105N
3

1

3G / GT8

12

10

7

5

105N / RT6N1

13

12

8

6

105N

14

7

5

4

105N / Combino

15

8

4

4

105N / Combino

16

5

17

8

105N
3
3

18

7

5

2

3

1

N21

2

1
1
1

Rez.

1

GT8

linia nocna

105N

Górczyn

GT6/8

Ogrody

3G

Dębiec

105N

Sobieskiego

1
1

1

13 grudnia 2005 minęła 24 rocznica wprowadzenia przez generała
Jaruzelskiego Stanu Wojennego. Pragniemy przypomnieć o tragicznych
wydarzeniach tamtych dni i uczcic pamięć ofiar. Także o zwykłych obywatelach
zatrzymywanych na przystankach, w tramwajach... marznących na
przystankach w zimowe dni.
/ Żul

LEGENDA:
S1 – zaj. Głogowska
S2M – zaj. Madalińskiego
S2G – zaj. Gajowa
S3 – zaj.Forteczna

stan
wydział
inwentarzowy

3G / GT6

1
1

1

Rez.

2

1

1

Rez.

3

105N

1

1

Rez.

uwagi

105N / GT8
5

6
4

2

S3

7

8

11

S1

5

7
4

S3

świeta
S2M S2G

102N / 105N

2

7

10

soboty
S2M S2G

uruchomienie
pociągi
wagony

wskaźnik
uruchomienia

S1

156

66

125

80,1 %

S2

62

46

46

74,2 %

S2G

20

14

14

70,0 %

S2M

42

32

32

76,2 %

S3

107

41

74

69,2 %

Razem

325

153

245

75,4 %
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W pierwszym tegorocznym numerze
„Przystanku” między innymi:
–

relacja z okolicznościowego przejazdu
składem N+ND na linii 4
–

podsumowanie zmian na liniach
komunikacyjnych w aglomeracji
poznańskiej w roku 2005

A także, jak co miesiąc: „Z archiwum T”
i komunikacyjna „Drobnica”

Tradycyjnie z okazji Świąt Bożego Narodzenia na mieście
pojawił się „Świąteczny tramwaj”. Członkowie KMPS
wozili pasażerów po trasie linii 2 składem N+ND
(2)602+(2)456. Zielony eNik w okresie świąt został
dodatkowo
udekorowany
elementami
dekoracji
świątecznych, otrzymał też dodatkowy system świątecznego
oświetlenia zewnętrznego (czytaj: lampki jak na dużej
choince). Tramwaj kursował w dniu 18 grudnia 2005.
Fot.: Marcin Jurczak

Sylwestrowo-noworoczna komunikacja tramwajowa.
„Księżniczka” jako N24/2.
Fot.: Maciej Rudzki
Tramwaje noworoczne: N21: Towarowa – PST –
Sobieskiego, N22: Towarowa – Traugutta (przez Wierzbięcice,
powrót przez Hetmańską i Głogowską), N23: Towarowa –
Budziszyńska, N24: Towarowa – Os. Lecha (przez Plac
Wielkopolski, powrót przez GTR i Rondo Rataje)

Tradyjnie już spore zmiany zafundowało pasażerom MPK
w noc sylwestrowo-noworoczną. W dniu 31 grudnia ruch
tramwajowy i autobusowy do godziny 21 odbywał się według
sobotniego rozkładu jazdy. Później część pojazdów KM (w tym
tramwaje wszystkich linii dziennych) zjechała do zajezdni.
Od godziny 21 wyruszyły natomiast autobusy linii nocnych
i 4 linie tramwajowe. Ponadto nastąpiły drobne zmiany tras
na liniach: A, 231, 232, 233, 237 i 243, związane z organizowaną pod Zamkiem imprezą sylwestrową.
W dniu 1 stycznia ruch autobusowy na większości linii odbywał
się normalnie, niewielkie korekty tras (np. linia 68 przedłużona
do Strzeszyna) miały na celu zapewnienie komunikacji
na trasach, na które planowe wozy wyjechały dopiero po 14-tej,
lub nie wyjechały wcale. Przez cały dzień na trasach nie
pojawiły się tramwaje linii 3, 11, 16 i 18. Dopiero po 14-tej
zobaczyliśmy natomiast wozy na liniach 2, 6, 7, 10, 13 i 14.
1 (69) 1 / 8

Linia 4 – trzydziesta okrągła rocznica (1975-2005)
Mikołaj Wydra
Rok 2005 obfitował w liczne imprezy komunikacyjne,
organizowane przez KMPS. Pod koniec roku, w jakże miłym
okresie, pomiędzy „Mikołajkami”, a Świętami Bożego
Narodzenia, zorganizowany został przejazd specjalny z okazji
30-lecia linii tramwajowej nr 4. Parafrazując kwestię z „Misia”
mistrza Barei, mogę napisać, że była to trzydziesta, tym razem
naprawdę okrągła rocznica otwarcia trasy. Przejazdy specjalne
składem wagonów N+ND odbyły się 11 grudnia. Niestety,
pogoda nie dopisała. Przez cały dzień padał deszcz, temperatura
również nie zachęcała do wyjścia z domu. Jednakże
niestrudzona ekipa miłośników stawiła się do obsługi składu
eNek, z uśmiechniętymi twarzami i nadzieją, że, pomimo
niesprzyjającej aury, uda się przewieźć jak najwięcej
mieszkańców Poznania. Rzeczywiście, nie było najgorzej –
wielu ludzi, którym uciekła poprzedzająca naszą bimbę liniowa
czwórka, chętnie skorzystało z dodatkowej obsady w postaci
ciemnozielonych wagonów, pytając przy tym o sam zabytek, jak
i – po przestudiowaniu okazjonalnych plakatów – o historię
linii, którą aktualnie podróżowali.
Tyle relacji z samej imprezy upamiętniającej rocznicę
30-lecia kursowania linii 4 po trasie łączącej północ stolicy
Wielkopolski (pętla Połabska) z jej południem (pętla Starołęka).
Pora na to, obok czego nie można przejść obojętnie, czyli
osobiste refleksje. Część jakże Szanownych Czytelników lubi
taką formę pisania, inni wręcz przeciwnie. Jednakże jako młody,
jeszcze
nie
całkiem doświadczony, autor
tekstów
w „Przystanku”, pełen emocji, gdy widzę swój kolejny artykuł w
nowym numerze, mam nadzieję, że grupa ludzi, którym podoba
się moje pióro jest większa.
Czwórka od kilkunastu lat towarzyszy mojej skromnej
osobie. Wszystko to za sprawą mojego miejsca zamieszkania –
jeden z wieżowców przy pętli Połabska. No właśnie… jakoś nie
mogę przyzwyczaić się do takiej nazwy końcówki (dawniej:
Serbska). Nijak nie kojarzy się ona ze starymi, dobrymi
czasami, kiedy to przed wyjściem do przedszkola za oknem
słyszeć się dało charakterystyczne „wycie”. Tak… Wtedy
stodwójek było bardzo dużo – na tyle dużo, że stanowiły
większość wozów, które na tę linię delegowała zajezdnia
Forteczna. Jednakże nie samymi przegubowcami człowiek żył…
Jak powszechnie wiadomo, każdy ma małe „zboczenie” –
oczywiście w tę dobrą stronę, jeśli w ogóle można to tak nazwać
– na punkcie danego typu wagonu. Mnie opętały stopiątki.
Wiele osób to dziwi, co chwilę słyszę opinie typu: „Przecież
to nieładne, kanciate i na pedały – prawdziwy tramwaj musi
mieć korbę”. Może te wagony, zdaniem niektórych,
nie przytłaczają swoją urodą, ale na pewno nie można im
odmówić różnorodności. To przede wszystkim ich porównywanie pod koniec lat 90. ciągnęło mnie na winogradzką pętlę.
Stojąc na skraju pobliskiego skwerku godzinami podziwiałem,
jak obok głogowskiego składu akwariów, obsługującego linię
10, ustawiał się zestaw stopiątek z zajezdni przy ul. Fortecznej.
Niby ten sam typ wagonu, a jednak, różnic cała masa. Żeby nie
było wątpliwości – zawsze całym sercem byłem za wozami
ze Starołęki. Obok głogowskich składów (wagony 105Na),
jeżdżących na jednym pantografie, forteczańskie akwaria,
kursujące po warszawsku (dwa podniesione odbieraki),
prezentowały się wprost rewelacyjnie. Do tego dochodziły

zadbane wnętrza (przede wszystkim kabin doczep!) i z pewną
„subtelnością”
zatrzaskujące
się
drzwi.
Kolejnym
wyznacznikiem wyższości wydziału S3 nad S1 w tej materii
były kasetony z numerem linii. W czasie, gdy nawet nie myślano
jeszcze o montowaniu „łódzkich tablic”, głogowskie składy
woziły podłużny kaseton, do którego wkładano tablicę, na której
wypisany był numer i końcówka danej linii (w kontekście
opisywanego porównania powiedzmy, że była to linia 10).
Czwórki za to posiadały zestaw kasetonów, w których to
umieszczone były tablice: kierunkowa i z numerem linii, każda
z osobna, przy czym kwadraty z numerkiem wisiały zarówno za
szybą czołową, jak i boczną kabiny motorniczego.
To rozwiązanie także uświadomiło mi – niebędącemu
w kontakcie z nikim interesującym się tematyką komunikacji
miejskiej – że w taborze MPK Poznań miało miejsce niejedno
zawirowanie. Intrygował mnie zawsze skład 256+255 (przed
NG). Pierwszy wóz miał tablicę czołową, nazwijmy to – typu
głogowskiego, zaś wagon 255 posiadał zestaw spotykany
w wozach z zajezdni przy ul. Fortecznej (przyp.: jeden kaseton
podłużny i dwa małe, kwadratowe)…
Mijają dni, mijają lata, minęła także epoka, kiedy
to skład w postaci 105Na+105NaD był na poznańskich
torowiskach rewelacją. W momencie, kiedy piszę te słowa, takie
zjawisko to codzienność. Ja, jako miłośnik starych,
klimatycznych stopiątek, bardzo nad tym ubolewam, zaś
pasażerowie cieszą się z podniesienia standardu podróży, który
to gwarantują wozy po naprawach głównych. Po roku 2000
z ulic Pyrogrodu stopniowo zniknęły wyjce, pozostawiając
na dzień dzisiejszy swój ślad w postaci jednego wagonu
liniowego (71). Na linii 4 zapanowała istna nuda. 100%
wagonów obsługujących tę linię to składy typu
105Na+105NaD, w których próżno szukać różnic między
Głogowską a Forteczną, stojąc na pętli kilka lat później,
po młodzieńczych „fantazjach”. A szkoda… jednakże trzeba iść
z duchem czasu… Moje poniekąd dziwaczne wspomnienia
na zawsze pozostaną w głowie, przy czym bardzo się cieszę,
iż dzięki takim imprezom jak ta zorganizowana przez KMPS

Pętla Połabska (dawniej Serbska) i N+ND jako 4/1.
Fot.: Mikołaj Wydra
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Wybrane fakty z historii pętli przy ul. Serbskiej
23 lutego 1974. Pętla tramwajowa Serbska zostaje przekazana
do eksploatacji. W konsekwencji zmianie ulega trasa linii 15
(początkowo w relacji Serbska – Bolkowicka).
1975. Na Serbskiej pojawiają się: nocna wersja linii 15
(kursująca ul. Lampego) i dzienna linia 4 (także kursująca
do obecnej ul. Gwarnej, ale tylko w dni robocze).
1978. Czwórka zostaje przedłużona do pętli Starołęka (przez
Plac Wielkopolski, nie licząc drobnych korekt trasa do dziś się
nie zmieniła). Pojawia się także linia 22 (Serbska – Lampego).
1980. Znika nocna piętnastka. Zastępuje ją nocna czwórka
w relacji Serbska – Starołęka (później Serbska – Zawady).
Tylko ta wiata przystankowa coś zbyt współczesna...
Fot.: Mikołaj Wydra
można przełamać monotonię rodzaju taboru obsługującego
czwórkę, dając przy tym chociaż na kilka godzin inny obraz
linii, od której kiedyś zaczynałem swoją przygodę z poznańską
siecią komunikacyjną…

Drobnica najdrobniejsza
Marcin Jurczak
Od dnia 1 stycznia nastąpiła zmiana trasy jedynego
w naszym mieście tramwaju nocnego. Linia N21 kursuje
od teraz po trasie: Os. Sobieskiego – PST – Rondo Kaponiera –
Św. Marcin – Al. Marcinkowskiego – Pl. Wolności – Gwarna –
Św. Marcin – Rondo Kaponiera – PST – Os. Sobieskiego.
Tradycyjnie „nocka” nie jeździ w nocy z poniedziałku
na wtorek. W związku z wydłużeniem trasy i zmianą
częstotliwości kursowania (odjazdy z Ronda Kaponiera w stronę
Sobieskiego od 23.02 do 4.02 co 30 minut) do rozkładu
wprowadzono drugą brygadę. Do kursującego jako N21/1 wozu
669 dołączył (przynajmniej na razie) wagon 656 jako N21/2.
Warto tu przypomnieć, iż jest to najdłuższy z poznańskich GT8
(od pozostałych różni się minimalnie dłuższym II członem).
Analogicznie do „kółka”, które N21/1 wykonuje wieczorem
jako linia 2, N21/2 staje się tramwajem linii 18.

1987. Jadąca z Dębca (przez Głogowską) linia 10 zostaje
skierowana na Serbską, a w zamian – 22 na Wilczak.
1991. Nocne linie tramwajowe (w tym czwórka) zostają
zastąpione przez nocne linie autobusowe.
1992. Z map i rozkładów jazdy znika linia 22.
1993. Likwidacja linii 15. Dziesiątka zaczyna kursować przez
Wierzbięcice (i ta trasa obowiązuje do dnia dzisiejszego).
brygadę 2/8. W rezultacie zmian uruchomienie wagonów
wydziału S2 w dniu roboczym pozostało bez zmian, ale do zrealizowania przewozów potrzebny jest jeden motorniczy mniej
(zamiast dwóch na 2/8 – jeden na N21/2).
Nadal nie doczekaliśmy się uruchomienia linii
autobusowej nr 50, która miała połączyć Ogrody z Górczynem
(zahaczając m.in. o centrum handlowe King Cross Marcelin).
Zdaniem Gazety Wyborczej taka linia ma szansę ruszyć już
1 lutego.
Redakcyjni fotoreporterzy złapali „na mieście” nowy
wóz Zakładowej Służby Ratowniczej. Widoczny na zdjęciu
Peugeot Boxer to samochód w wersji 290C – z krótkim i niskim
nadwoziem typu furgon, napędzany dwulitrową jednostką HDI
o mocy 84 KM. Otrzymał on numer taborowy 2051. Na terenie
zajezdni S3 widziano jednak także drugiego nowiutkiego
Boxera, z kogutami na dachu i numerem 2050. Mamy nadzieję,
że wozy te zastąpią wysłużone Żuki.

Z dniem 2 stycznia wprowadzono dodatkowe poranne
kursy na linii 16. W godzinach od około 6.30 do około 9.00
tramwaje kursują z częstotliwością 5-7 minut. Jest to
wiadomość jak najbardziej dobra dla pasażerów PST, gorsza…
dla osób słabowidzących. Wprowadzenie dodatkowych
pociągów sprawiło, że pojawiła się konieczność gęstszego
„upchnięcia” cyferek w rozkładzie, co zmniejszyło czytelność
tabliczek. Coś za coś. Nie przejmując się jednak drobiazgami,
pomysł porannego wzmacniania PST oceniamy pozytywnie.
W związku z uruchomieniem w zajezdni Gajowa
dodatkowego wagonu w wyniku stworzenia N21/2, jedną
z siódemek oddano zajezdni Madalińskiego. Zajezdnia
Madalińskiego przekazała natomiast zajezdni Głogowska

Fot.: Łukasz Nowicki, 04.01.2006
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Zmiany linii komunikacyjnych AD 2005
Jacek Sobota
Przedstawiamy krótkie podsumowanie zmian tras linij komunikacyjnych w aglomeracyi poznańskiej za rok 2005.
Mamy nadzieję, że udało się nie pominąć niczego.
3 stycznia
– uruchomienie linii 04 (TPBus): Ogrody – Przeźmierowo –
Wysogotowo Skórzewska – Wierzbowa – Bukowska –
Dąbrowa – Zakrzewo – Otowo – Sierosław
1 lutego
– wycofanie linii PW (Transkom Czerwonak) z Promnic
i Bolechowa, nowa trasa: (Owińska PKP –) Czerwonak
Elewator – Koziegłowy Os. Leśne – Kicin (< Wierzonka)
– skierowanie linii PT (Transkom Czerwonak) w soboty
i niedziele przez Koziegłowy Osiedle (Poznańska –
Piaskowa)
1 marca
– zmiany tras linii tramwajowych:
– skrócenie linii 1 do trasy Junikowo – Rondo Śródka –
Zawady
– wydłużenie linii 3 od centrum do Starołęki przez
Śródkę i Os. Lecha
– skierowanie linii 4 przez Żegrze i Os. Lecha
– skierowanie linii 11 przez Most Dworcowy, Królowej
Jadwigi i Rondo Rataje do pętli Os. Lecha
– skrócenie linii 16 do Pl. Wielkopolskiego
– uruchomienie linii 17: Ogrody – Dąbrowskiego –
Fredry – Pl. Wielkopolski – Rondo Śródka – Os. Lecha
– uruchomienie linii 18: Ogrody – Dąbrowskiego –
Roosevelta – Głogowska – Hetmańska – Starołęka
– zmiany tras linii autobusowych:
– wycofanie linii 57 z odcinka Pusta – Nowe ZOO,
wszystkie kursy na trasie Mogileńska – Dw. Śródka
– uruchomienie linii 97: Zieleniec – Pusta – Mogileńska /
Nowe ZOO
– wybrane kursy linii 248 wykonywane przez Os.
Różany Potok
1 kwietnia
– wycofanie linii pospiesznej P z odcinka Grochowska –
Promienista – Kacza, skierowanie do Ronda Kaponiera
przez Bukowską, Kraszewskiego i Dąbrowskiego (powrót
przez Roosevelta do Bukowskiej)
4 kwietnia
– uruchomienie linii M-Bus (ZKP Suchy Las): Suchy Las
Os. Grzybowe – Borówkowa – Jagodowa – Truskawkowa –
Podolany
18 kwietnia (do 24 czerwca)
– uruchomienie linii 116bis (ZUK Komorniki): Górczyn –
Sycowska – Auchan – Kolejowa – Plewiska Os. Zielarskie
22 maja
– uruchomienie autobusowej linii turystycznej nr 100:
Gajowa / Stare ZOO – Sienkiewicza – Mickiewicza –
Zwierzyniecka – Św. Marcin – Al. Marcinkowskiego –
Wolnica – Św. Wojciech – Księcia Józefa – Północna –
Garbary – Woźna – Chwaliszewo – Most Chrobrego –
Wyszyńskiego – Jana Pawła II – Kórnicka – Most Św.
Rocha – Dowbora Muśnickiego – Podgórna –

Marcinkowskiego – Plac Wolności – Gwarna – Św. Marcin
– Zwierzyniecka – Gajowa / Stare ZOO
1 czerwca
– likwidacja linii L5 (Translub)
1 sierpnia
– przejęcie linii 107 przez MPK Poznań
30 września
– skierowanie linii 91 od przystanku Szpitalna do przystanku
Marszałkowska ulicami Bukowską i Bułgarską
11 października
– skierowanie linii numer linii numer 3 i 4 przez Zamenhofa
(DTR), linii 16 do Marcinkowskiego przez Gwarną,
Św. Marcin (powrót: Plac Wolnosci, 27 Grudnia), linii 17
z Os Lecha do Starołęki przez GTR
1 listopada
– likwidacja kursów linii PW (Transkom) wykonywanych na
trasie Czerwonak Elewator – Kicin, pozostały tylko kursy
Wierzonka – Owińska PKP oraz Owińska PKP – Kicin
15 grudnia
– uruchomienie linii bezpłatnej T2-K (Rokbus): Tesco
Serbska – Koziegłowy Os. Leśne

A co to, panie, za kładka?
Adam 085 Białas
Przedstawiam na łamach Przystanku sprawę
niezwiązaną z działaniami Klubu Miłośników Pojazdów
Szynowych – sądzę, że mimo to może ona zainteresować
Czytelników.
A co to, panie, za kładka? – Nigdy nie jeździły tędy
pociągi osobowe. Most Gazowni zawdzięcza swoją
niepowtarzalność miejscu, w jakim leży.
Jeszcze przed I wojną światową węgiel potrzebny
do produkcji gazu dostarczano do poznańskiej Gazowni wozami
konnymi. Nie było to jednak najlepsze rozwiązanie; zwłaszcza
piesi nie byli entuzjastami końskich „spalin”. Na szczęście
potrzeby rozwijającego się miasta zadecydowały o znalezieniu
lepszej drogi zaopatrzenia.
Kolej od zawsze była sprzymierzeńcem transportu
masowego, szczególnie w czasach, kiedy automobile turlały się
jeszcze na „masywach” (kołach z drewnianymi „oponami”).
Ze względów technicznych nie było możliwe doprowadzenie
żelaznej drogi brzegiem Warty. Wybrano więc „krótszą drogę
naokoło”. Szlak kolejowy poprowadzono… ze stacji Poznań
Garbary. Było to możliwe dzięki budowie dwóch mostów:
pierwszy, trzyprzęsłowy wybiegał z Garbar. Stąd jednotorowy
szlak szedł łagodnym łukiem po Ostrowiu Tumskim (Warta
biegła innym korytem niż dziś). Dochodząc na wysokość
dawnej Gazowni, tor przekraczał rzekę drugim mostem,

1 (69) 4 / 8

chodnika? Nie mnie to oceniać… Na pewno jednak nie można
pozostać obojętnym chociażby wobec faktu, że rowerzyści,
jadący z północnej części aglomeracji nad Maltę, zostali
zmuszeni do jazdy przez niebezpieczne skrzyżowanie Garbar z
Estkowskiego. Oraz że upadła możliwość połączenia
przyjaznym szlakiem spacerowo-turystyczno-krajoznawczym
największego parku Poznania – Cytadeli – z najstarszymi
zabytkami miasta na Ostrowiu Tumskim.

Fot.: Adam 085 Białas
tym razem pięcioprzęsłowym. To ciekawe połączenie funkcjonowało do zimy 1945, kiedy Armia Radziecka ogniem
artyleryjskim zniszczyła most pięcioprzęsłowy.
Do dzisiejszej siedziby Wielkopolskiej Spółki
Gazownictwa nie dojeżdża już pociąg. Jedyną pamiątką po kolei
na Groblę jest zachowany pierwszy z mostów na Warcie, leżący
równolegle do mostu trasy kolejowej na Warszawę, tuż przy
ulicy Garbary. Prawdę mówiąc, obiekt należałoby nazwać
nie zachowanym, a zdegradowanym, mimo, że za czasów
„komuny” zadbano o most – ułożono na nim drewniany
chodnik, ustawiono barierki i latarnie, przekształcając
go w oficjalną przeprawę pieszą. Niestety, wiosną 2004 roku
zagrodzono wejście na most, dospawując
bariery i umieszczając znaki zakazu wstępu,
wygaszono latarnie. Atmosferę paranoi
potęgują tablice ostrzegające, nie wiedzieć
czemu, przed… wysokim napięciem!

Poznańskie wydanie Gazety Wyborczej z 5 stycznia,
w odpowiedzi na mój list, porusza sprawę mostu Gazowni.
Ukazuje kwestię własności mostu – należy on do firmy Dalkia
Poznań SA, czyli poznańskiej elektrociepłowni. Dalkia SA
zamknęła przeprawę ze względów bezpieczeństwa, a konkretnie
z powodu mniejszej niż niegdyś liczby pracowników
korzystających z tej drogi… Firma chce jednak przekazać
przeprawę Miastu Poznań, ale – jak podaje Gazeta, cytując
zastępcę dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, Pana Henryka Spychalskiego – miasto
nie zdecydowało się jeszcze, w jakiej formie przyjąć taki
„prezent”. Miejmy nadzieję, że urzędnicy, głowiący się już
prawie dwa lata nad formalnościami, nie zawiodą poznaniaków
i turystów – i Most Gazowni wróci na należne mu miejsce
w miejskiej przestrzeni.
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Autor dziękuje T. Gieżyńskiemu i M. Krzyżaniakowi za udostępnienie w/w pozycji

Bo z czołgiem nie wygrasz...
Marcin Jurczak
Duży znaczy bezpieczny.
Nie
od
dziś
wiadomo,
iż transport szynowy jest dużo
bezpieczniejszy niż transport
drogowy, między innymi ze
względu na przewagę masy.
A mniejszy w bezpośredniej
konfrontacji
jest
zawsze
na straconej pozycji…

Czy koszt zagrodzenia i oznakowania
mostu nie przewyższył przypadkiem kosztu
wymiany
kilku
desek
z drewnianego

Stowarzyszenie „Droga i bezpieczeństwo” istnieje
już osiem lat. W ciągu tego czasu wiele razy dawało o sobie
znać opinii publicznej, propagując bezpieczne zachowania
na drodze i tępiąc te niepoprawne. Pijani kierowcy, zapinanie
pasów bezpieczeństwa, czy konieczność przestrzegania
ograniczeń prędkości to przykłady tematów poruszanych przez
stowarzyszenie w organizowanych przez nie akcjach. Jednym
z ostatnich pomysłów jest „Czołg na szynach”.

Ludzie-widma... i most którego nie ma
Fot.: Adam 085 Białas

Celem akcji „Czołg na szynach” jest uzmysłowienie
kierowcom i innym uczestnikom ruchu drogowego jak długą
drogę hamowania (i dlaczego tak długą) ma tramwaj.
Wtargnięcia pieszych i zajechania drogi przez inne pojazdy
stanowią bowiem jedne z najczęstszych zdarzeń z udziałem
pojazdów szynowych. A inni uczestnicy ruchu drogowego
często nie zdają sobie sprawy z tego, że tramwaj się w miejscu
nie zatrzyma.
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W opracowanych na potrzeby akcji ulotkach
przeczytamy między innymi o tym, jaka jest droga hamowania
tramwaju (pamiętajmy, iż w okresie jesienno-zimowym,
ze względu na warunki atmosferyczne, może być ona jeszcze
dłuższa!) i dlaczego tramwaj jest tak niszczącą siłą. Osobiście
najbardziej podobał mi się fragment dotyczący „przywilejów”
pojazdów szynowych w ruchu miejskim (właśnie ze słowem

–

„przywilej” w nagłówku).
Pozwolę
sobie
zatem
zacytować te „przywileje”, bo
to one są meritum treści ulotki:
– Ciężar pociągu złożonego
z
dwóch
wagonów
tramwajowych typu 105N
z kompletem pasażerów
przekracza 50 ton. Tyle
waży
ciężki
czołg.
W zderzeniu z tramwajem
mniejsze pojazdy zawsze
są bez szans.
– Droga zatrzymania rozpędzonego pojazdu szynowego jest kilkakrotnie
dłuższa niż jadącego z tą
samą prędkością auta osobowego.
W momencie zderzenia pojazd szynowy dysponuje potężną
energią kinetyczną, niszcząca energia wyzwolona przez
tramwaj może być 50 razy większa niż samochodu.”
więcej o stowarzyszeniu i jego działalności na
http://www.drogaibezpieczenstwo.org.pl/

Na co komu dziś testowy MAN?
Marcin Jurczak
W dniu 2 stycznia zadebiutował na linii 74/1 pierwszy
w tym roku autobus testowy MPK – kolorowy MAN NG313
(rok produkcji – 2004). Pojazd na co dzień obsługuje linie
Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego
(z numerem bocznym 758).
Los sprawił, że w dniu 2 stycznia na linii 64 miałem
okazję podróżować „topowym” poznańskim NG313 – nr boczny
1073. Dlaczego topowym? Otóż to jedyny w Poznaniu
przegubowiec MAN-a z szybą za kierowcą (zamiast tradycyjnej
szafy). Dlatego też, mając w pamięci przejażdżkę 1073, mogłem
„na gorąco” dokonać porównania z testowym 758.
Na pierwszy rzut miłośniczego oka – standard.
Czterodrzwiowe nadwozie i 100% niskiej podłogi. Kilka
drobiazgów. Pomijając kolory (wozy SPPK z racji ubarwienia
często zwane są „szpakami”) zauważam przede wszystkim
system oświetlenia zewnętrznego. Nad II, III i IV drzwiami
zamontowano dodatkowe lampy oświetlające przestrzeń drzwi
i sprawiające, że pasażer widzi, gdzie wysiada. Co do układu
i wykończenia wnętrza – zagospodarowano je podobnie
do wozów poznańskich, choć czy układ miejsc jest w 100%
identyczny – głowy nie dam. Jak zwykle nie podoba mi się
zagospodarowanie
przestrzeni
pomiędzy
przegubem
a III drzwiami. Układ cztery razy dwa miejsca siedzące oznacza
wąskie przejście – pasażerowie, zamiast zajmować miejsca
stojące w przegubie, stoją tuż przy drzwiach, blokując
i przejście, i drzwi.
Kilka wniosków z podróży testowym MAN-em.
Pasażerowie autobusu (w tym liczna w godzinach
wczesnopopołudniowych młodzież szkolna) często nie
dostrzegali odmienności barw wozu („jakaś nowa reklama
pewnie”), nie zwracali też uwagi na odmienność oznaczeń
wewnętrznych i otablicowania. Wyświetlacze elektroniczne

Cecha charakterystyczna – pasiaste malowanie
Fot.: Marcin Jurczak, 02.01.2006
zamontowane w autobusie były wyłączone, natomiast sam wóz
był bardzo dobrze oznaczony tablicą czołową, tablicami
bocznymi i dodatkowymi informującymi o tym, że jest
to autobus testowy. Hitem okazała się SPPK-owska nalepka,
informująca, że „kierowca sprzedaje bilety w dni robocze
po godzinie 18 oraz w dni wolne”, wywołując wśród pasażerów
uczucia euforii, ale także niedowierzanie.
Szaremu hobbyście, pozostaje zastanowić się nad
odpowiedzią na pytanie: „Po co ten autobus w ogóle do nas
przyjechał?”. Nie w nawiązaniu do organizowanego przez MPK
przetargu na przegubowce (spodziewalibyśmy się raczej wozu
IV generacji). MAN NG313 A23 Euro III testowany był
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w Poznaniu pod kątem
zużycia paliwa. „Tester”
nocował w opanowanej
przez solarisy zajezdni
A1, a nie tam gdzie
wszystkie inne MAN-y
(czyli na A3).
Cóż robił lew w
krainie jamników? Może
chodzi
też
trochę
o stopniowe przyzwyczajanie pasażerów linii 74
do autobusów innych niż
solarisy i neoplany? Czy
na Pustej zagoszczą nowe
wozy
–
przegubowe
MAN-y?
MAN Lion's City G #1901. Czy okaże się być rzeczywistością?
Fot. & modernizacja: Maciej Rudzki

Reklamy tramwajowe
opracowanie: Łukasz Nowicki
stan na dzień: 3 stycznia 2006
numer
82+81
100+99
206+205
224+223
292+293

poprzednio kolor obecnie
kolor
zmiany reklam i malowań:
pomarańTelegrosik
barwy MPK
czowy
barwy
niebieskoZNAK
MPK
biały
barwy
barwy MPK
MPK
Stary Browar biały
barwy MPK
Stary Browar biały
barwy MPK

podróży, niektórzy spośród pasażerów GT8 dokonali aktu
zniszczenia żarówek oświetleniowych, po czym przez nikogo
nie niepokojeni oddalili się. 652 musiał po odprowadzeniu
głogowskiego trupa salwować się ucieczką do swej macierzystej
zajezdni.

uwagi

5.12. 71 3/4 Zatrzymanie z udziałem Księżniczki zaliczył
Grzesiu, gdy na jego drodze w torowisku przy ulicy Kmiecej
zaległy strzaskane doblo i passat. Wstrzymanie na tym niezbyt
newralgicznym fragmencie poznańskiej sieci objęło łącznie dwa
pociągi.

po NG

5.12. 1326 85/3 Szeroka akcja dzielnych kontrolerów
biletowych 045, 054 i 064 na Śródce zakończyła
się przytrzymaniem w padzie zbiorowym trzech stawiających
opór cwaniaków, a w konsekwencji i autobusu, którym
bezpłatnie podróżowali. W dokonaniu dzieła pomogli
funkcjonariusze Policji.

Z archiwum T
Tomasz Gieżyński
3.12. 657 7/5 W wozie doszło do zwarcia instalacji
elektrycznej; pasażerowie zignorowali (jakżeby inaczej!) ostry
zapach i dym, dopiero po kilkunastu przystankach, na pętli
Zawady... w trupiej ciszy, wsłuchany w wycie głodnego ognia
w korytarzach kablowych ponad głową, z gaśnicą wycelowaną
w czarną jamę pomiędzy wygasłymi żarówkami, młody
motorniczy przeszedł chrzest bojowy. Nim nadeszła odsiecz,
pokonał żywioł w nierównym, samotnym pojedynku: bystrość
umysłu uratowała go przed usmażeniem żywcem, a MPK przed
znacznymi stratami.
4.12. Megawstrzymanie na Jana Pawła II spowodowało punto,
które wywinęło fikołka lądując na torowisku i blokując oba
kierunki tego bardzo obciążonego dokonaniami inżynierów
ruchu odcinka. W stronę Śródki czekało 11, a w stronę
Kórnickiej 5 pociągów, choć blokada trwała tylko 35 minut.
5.12. 100+99 1/2 i 652 7/8 W składzie stopiątek siadło
sterowanie i konieczne stało się zepchnięcie jedynki
z Kolejowej do zajezdni Głogowska przez siódemkowego
helmuta. Na wieść o technicznej konieczności przerwania

6.12. 328+329 narobił niemożebnego wręcz zamieszania,
strącając sekcyjny na wyjeździe z Ronda Starołęka w kierunku
pętli o tej samej nazwie. Ponad dwugodzinne wstrzymanie
ruchu we wszystkich kierunkach spowodowało uruchomienie
dwóch długodystansowych linii Za Tramwaj (Traugutta –
Osiedle Lecha i Rataje – Starołęka) w sile 10 autobusów
wielkopojemnych oraz oczywiście utknięcie dwudziestu kilku
składów.
6.12. 302+303 5/7 Równie pokazowa, lecz mniej spektakularna
akcja kontrolerów odbyła się na Górczynie. Ekipa 039, 043
i 091 ujęła i przekazała Policji sprawcę zniszczenia szyb
w drugim wagonie składu. Przy czernastoletnim wandalu
znaleziono narzędzia zbrodni, tj. twarde rylce.
7.12. 1337 63/6 Zmierzający do punktu socjalnego na Śródce
kierowca solarki wyrżnął głową w wygięty słup i tablicę
informacyjną. Jak się okazało, słup ten został przekrzywiony już
18.11 przez cofającego 1331 63/10 i od tego czasu grzmotnęło
się w niego pokaźne stadko oczekujących pasażerów.
7.12. 810 11/1 i 196+195 6/9 Ruszający spod świateł przy
Starym Browarze holender ujechał w kierunku Dworca tylko
za sekcyjny przy przejściu dla pieszych – okazało się, iż za
sekcją zabrakło napięcia w sieci. Niestety jednocześnie
absolutnie całkowicie współpracy odmówiły wszystkie obwody
hamowania w wagonie z Amsterdamu. Wagon się zatrzymał,
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a następnie stoczył do tyłu na podjeżdżającą za nim szóstkę.
Uszkodzenia wagonów były raczej nieznaczne, lecz warto by
sobie odpowiedzieć na pytanie, jakim sposobem stopiątce udało
się pokonać krótkie światło zielone, po obsłużeniu przystanku
pojedynczego, jako drugiemu tramwajowi na tym samym cyklu.
8.12. Uszkodzenie sworznia spowodowane wypracowaniem się
zawleczki zabezpieczającej zwrotnicę przy PKS-ie zmusiło 10/1
i 10/2 do objazdu przez Królowej Jadwigi i Górną Wildę.
Przydaje się więc utrzymywać w udrożnieniu nieużywane skręty
– nawet w zimie.
13.12. 1486 247/1 Jakież było zdumienie kierowcy nocnego
jelcza, gdy nagle zza jednej z wiat przystankowych na Piotrowie
wyfrunął samonośny kubeł na śmieci i z impetem przydzwonił
w narożnik ruszającego autobusu! Szofer nie dał się jednak
sprowokować i pojechał zgodnie z rozkładem, a może nawet
nieco szybciej, po swej trasie. Wysłany na miejsce zdarzenia
radiowóz NN stwierdził istotnie leżący na jezdni, zmiażdżony
kołami miksa, typowy blaszany kosz na śmieci.
16.12. Sądny dzień. Opady śniegu w takiej skali zdarzają się
w Wielkopolsce raczej rzadko, toteż na ulicach zapanowała
istna sodoma i gomora. Spośród wielu wydarzeń komunikacją
najbardziej wstrząsnęły: wykolejenia 506 14/2 na Kaponierze,
148+149 5/5 na Rondzie Starołęka, 601 18/1 na Rynku
Jeżyckim i 809 18/2 tamże (wszystkie spowodowane błotem
pośniegowym zalegającym w zwrotnicach); kolizje i wypadki:
680 8/2 na Głogowskiej przy Niegolewskich trafił Toyotę Yaris,
1087 91/5 zjeżdżając z porannego szczytu przy Krośnieńskiej
skosił Forda, 664 8/5 na Placu Cyryla zaparkował w Lagunę,
332+333 4/3 na Przepadku nauczył pierwszeństwa Daihatsu
Charade, na Rondzie Śródka 686 8/6 przegonił z torów Sienę
i Cinquecento, a przy samym Dworcu PKP 1064 68/9 przestawił
zaparkowanego Clio; najwybitniejszy był jednak człowiek,
który najpierw przy Bystrej dał się potrącić 284+285 13/2,
a następnie przesadził parkan i czmychnął gdzie pieprz rośnie.
Wszystkie wymienione, a także pominięte zdarzenia (cała lista
drobiazgów – pourywanych lusterek itp.) spowodowały
mniejsze lub większe, a czasem nakładające się w czasie
wstrzymania ruchu na sieci komunikacyjnej MPK Poznań.

okazało się, że jeden z prowodyrów nie miał biletu.
W radiowozie grzecznie poczekał na ustalenie danych przez
Policję, gdy wtem pojawiła się słynna grupa kontrolerów 045,
054 i 064, przywożąc tatrą kolejną porcję zbuków do
potwierdzenia danych. Kontroler 064 nałożył więc również
opłatę dodatkową na nieco już zmitygowanego i zdezorientowanego rozwojem sytuacji chojraka.
24.12. 1622 95/1 Pasażerowie jednego z porannych kursów linii
95 już dzwonili o dowiezienie opłatka i karpia, gdy po raz
kolejny zapory na przejeździe kolejowym za Strzeszynkiem
wykazały stan nienormalny i się nie otworzyły. Na szczęście
zanim przybyła ekipa pokemonów z PKP Infrastruktura
przejechał kolejny pociąg w stronę Estakady i przeprawa
raczyła się samoczynnie odblokować. Wstrzymanie trwało
40 minut.
24.12. 675 7/2 i 98+97 1/8 W świątecznym niewątpliwie
nastroju był pewien mężczyzna na pętli Zawady, który nagle bez
widocznej przyczyny zaczął policzkować siedzącą w helmucie
pasażerkę. Damskiego boksera w kategoryczny sposób ujęli
motorowi MPK Poznań i przekazali w ręce właściwych
organów.
25.12. 1334 85/3 Wjeżdżający do zatoczki przystanku Główna
solaris został zdzielony kopniakiem przez jednego z grupki
barczystych szkodników stojących na chodniku. Po tym akcie
ekipa schowała się w jednej z bram, kierowca został zaś
powiadomiony przez pasażerów o zbitej szybie w drzwiach.
Wyprosiwszy niestety tych ostatnich, w porozumieniu z NN
pojechał jeden przystanek dalej, gdzie autobus zabezpieczył
pracownik Nadzoru, zaś kierowca w radiowozie Policji udał się
na poszukiwania sprawcy. Akcja zakończyła się pełnym
sukcesem i tępy osiłek został obciążony kosztami dewastacji.
28.12. 1123 239/1 Dość hardkorowa jest ta nocna linia,
a zdarzenia, w które obfituje, również wykazują mocną
tendencję do dywersyfikacji jakościowej. Tym razem pod koła
jelcza wpadł psiak. Kierowca przejęty losem czworonoga
(z którego, gwoli reporterskiej ścisłości, wiele nie zostało)
wybiegł na zewnątrz autobusu i niemal natychmiast został
napadnięty przez kobietę odśnieżającą chodnik. Używając słów
powszechnie uważanych za obraźliwe określiła ona precyzyjnie
swoje zdanie na temat wiodącego poznańskiego przewoźnika,
a kierowcę nazwała dosadnie „głupim i bezmyślnym mordercą
zwierząt”. Na trasę wyjechał autobus zastępczy i...
28.12. 1537 239/1 Dziarski kierowca usiłował zapobiec
terrorowi, jaki zaczęli szerzyć chuligani w jego nocce nieopodal
Żeromskiego. Rozpoczęli oni wulgarną i z gruntu fałszywą
kontrolę biletów, napędzając stracha pasażerom. Po wciśnięciu
napadowego i wezwaniu Policji rozpierzchli się jednak
w mrokach grudniowej nocy.

W roli głównej – Combino #506. Fot.: Rafał M. Bręczewski
18.12. 1384 74/4 Znowu kierowca stanął na wysokości zadania,
a poziomem pracy dostosowały się do niego inne służby MPK:
w przegubowej solniczce zrobiło się głośno i gęsto za sprawą
rozrabiającej i palącej papierosy grupki młodzieży.
Po dowiezieniu ich na Sobieskiego, do akcji wkroczyli wezwani
funkcjonariusze NN i Policji. Wreszcie nastąpiło właściwe
wykorzystanie uprawnień przez pracownika Nadzoru Ruchu –
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Zima w MPK
Łukasz Bandosz
Tegoroczne mrozy dały nam w kość. Założę się,
że wśród czytelników nie ma osoby, która nie zmarzła i nie
odczuła –20 stopni C na własnej skórze. Temperatury tego
rzędu mają również przemożny wpływ na funkcjonowanie
naszego lokalnego przewoźnika. Największe utrudnienia w
ruchu zarówno tramwajów, jak i autobusów powodują opady
śniegu. Przy obfitych śnieżycach pobożnym życzeniem byłyby
jedynie opóźnienia spowodowane dostosowaniem prędkości
do warunków atmosferycznych lub korkami. Niestety – nie jest
tak pięknie. Dla komunikacji autobusowej podający śnieg
oznacza znacznie większe problemy, przede wszystkim wzrasta
zagrożenie kolizją z innym użytkownikiem ruchu, szczególnie
takim poruszającym się na letnich oponach. Komunikacja
tramwajowa boryka się w takich sytuacjach z jeszcze większymi
komplikacjami. Na niewydzielonym torowisku tramwaj stoi
w korku razem z samochodami, a kierowcom zdarza się trafić
swoją puszką w zieloną bimbę. Dla tramwajów ogromny kłopot
stanowi błoto pośniegowe spływające do zwrotnic oraz
zapychający je świeży puch. Przy bardzo obfitych opadach
nawet najlepiej ogrzewane zwrotnice przestają funkcjonować
jak należy. Wszechobecna maź, powstająca w wyniku dodania
do śniegu mieszanki piasku i soli, przy kilku stopniach poniżej
zera potrafi również uszkodzić niejedne drzwi wozu
tramwajowego.
Na szczęście ostatnimi czasy pogoda oszczędziła nam
takich atrakcji, za to pokazała, co oznacza prawdziwa zima.
Jak się okazało, MPK zdecydowanie łatwiej radzi sobie z niską
temperaturą niż z obfitymi opadami śniegu. Wszelkie działania
konieczne dla uniknięcia negatywnych skutków zimowej aury
ujęte są w planach, które są uruchamiane przy określonych
warunkach atmosferycznych. A jak to wyglądało przy
ponaddwudziestostopniowych mrozach? W takiej temperaturze
powstaje zagrożenie osadzania się lodu na sieci trakcyjnej. Taka
szadź po kilku godzinach mogłaby doprowadzić do uszkodzenia
niejednego pantografu lub nawet zerwania sieci. W tej sytuacji
komunikacja tramwajowa mogłaby być sparaliżowana od
samego rana. Aby temu zapobiec, od 23 do 5 po całym mieście
kursowały trzy wozy tramwajowe, tzw. przecieraki. Każda
zajezdnia delegowała jeden tramwaj, który miał wyznaczoną
trasę – w ten sposób w każdym rejonie miasta kilka razy w
ciągu nocy pojawiała się bimba. Dwa razy miałem przyjemność
przecierać szlaki krótkim helmutem z Madaliny. Muszę
przyznać, że to całkiem przyjemna praca. Ulice są puste, jedzie

Madaliński GT6 602 (ex Rheinbahn Duesseldorf 2512) jako
nocny przecierak na Połabskiej.
Fot.: Mikołaj Wydra
się ze spokojem, bez pasażerów. Do pełni szczęścia włączone
radio i gorąca herbatka, czego chcieć więcej? Poza
przecierakami, w mroźne noce można spotkać wielu
sieciowców, którzy intensywnie kontrolują trakcję. Jednak
bardzo niskie temperatury to nie tylko szadź na sieci,
ale również zamarzające zwrotnice i częściej pękające szyny.
W pierwszym przypadku przecieraki gwarantowały regularne
przestawianie zwrotnic w całym mieście. Jeżdżąc w nocy
obserwowałem również wielu torowców czyszczących
zwrotnice w różnych rejonach miasta. Mogę wręcz stwierdzić,
że tak czystych zwrotnic, nawet tych nieużywanych w ruchu
liniowym, nie widziałem nigdy, a przy poniżej –20 stopniach C
wszystkie działały wprost idealnie. Torowcy wykorzystywali
również swoje pługi. Mimo braku opadów białego puchu
zgarniano nimi stary śnieg, który często zalegał na torowiskach.
Maszyn tych używano na trasach, gdzie tory są umieszczone
w jezdni. To jeszcze nie wszystkie działania podejmowane
podczas dużych mrozów. Np. na zajezdni Madalińskiego
wszystkie wozy stojące w nocy miały włączone ogrzewanie,
dzięki czemu rano motorniczy wchodził do ciepłego tramwaju,
a – co najważniejsze – mechanizmy drzwiowe nie zamarzały.
Nagrzany wagon wywoływał wręcz uśmiech na twarzach
pierwszych pasażerów po wyjeździe z zajezdni.
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Opisane przeze mnie działania, podjęte, aby zapobiec
negatywnym efektom ponaddwudziestostopniowych mrozów,
nie wydają się niczym szczególnym. Jednak te czynności
wystarczyły, aby poznański przewoźnik funkcjonował bez
większych problemów. Gdy rano wróciłem do domu z tzw.
przecierki, postanowiłem poczytać, jak w innych miastach
tramwaje radzą sobie z mrozem. Niestety – czytałem głównie
o sieciach pozrywanych przez pierwsze, wyjeżdżające

Drobnica najdrobniejsza
Tomasz Gieżyński, Marcin Jurczak, Piotr Wawrzyniak
Uściślamy informację sprzed miesiąca. Od wtorku
do piątku o godzinie 20:43 wyjeżdża na trasę 18/6, która
o 20:54 podmienia na Ogrodach 18/2 i wykonuje za nią resztę
kursów. Potem ze Starołęki zjeżdża do zajezdni, ale przez
Rynek Jeżycki, gdzie skręca – po nieużywanym od dłuższego
czasu łuku – z Dąbrowskiego w Kraszewskiego, a następnie
zamienia się w N21/2. (PW)
W styczniu w Poznaniu pojawiły się dawno nie widziane
nocne przecieraki w postaci wagonów liniowych. Podczas
największych opadów śniegu jeździły one razem z pługami
odśnieżnymi. Po ustaniu mrozów, gdy przecieraki zakończyły
swą działalność, pługi odśnieżne rozpoczęły akcję zmniejszania
ilości śniegu w torowiskach. Jeden z nich (2037) dość szybko
zdefektował. Tymczasem dzielni torowcy przy pomocy
wywrotki kamaza i koparko-spycharki przeprowadzili akcję
wywózki śniegu. (PW)

z zajezdni tramwaje. W wielu przypadkach dochodziło
do wykolejeń na zwrotnicach, inne pozamarzały i nie udawało
się ich przełożyć. Były przypadki, że rano nie udało się ruszyć
zamarzniętych wozów. Na szczęście nam oszczędzono wielu
niespodzianek tego typu, zarówno tramwaje, jak i autobusy
wyjeżdżały na trasy i służyły mieszkańcom Poznania
w te bardzo mroźne dni…

Ciężkie wałki w ZNT: obok siebie stoją wybebeszony
112 i uzbrajany nowy 112. Biskupice dzwonią do S1
z pytaniem, jaki numer nakleić na kolejne pudło i otrzymują
odpowiedź, że 162, chociaż stary 162 jeszcze w najlepsze jeździ
po ulicach. Akcja pozyskiwania wszelkich danych na temat
podmian poznańskich pudeł wkracza w fazę realizacji, gdyż
żarty się skończyły i niebawem możemy już kompletnie
nie dojść, który wagon ma czyje pudło. Według pobieżnych
obliczeń obecnie w obiegu znajduje się nadmiar co najmniej
dziesięciu pudeł. (TG)
Od 1 stycznia Rondo Przybyszewskiego jest
Rondem Jana Nowaka-Jeziorańskiego (RJNJ). A wydawało się,
że nazwy dłuższej niż „Rondo Przy-by-szew-skie-go” już się nie
doczekamy. Nie sprawdzaliśmy ile czasu tramwajowym
i autobusowym „gadaczkom” zajmuje wyrecytowanie nowej
nazwy przystanku. (MJ)
Wagon GT8 numer 656 dzielnie służy na linii nocnej
(powoli przyzwyczajając nasze oczy do nocki tramwajowej
w reklamie). Wyposażony jest także w radiotelefon. Ptaszki
ćwierkają, że przełożony z wozu 657. (MJ)
Miasto Poznań reprezezentowane przez Zarząd Dróg
Miejskich ogłosiło przetarg na wykonanie zintegrowanego
systemu sterowania ruchem na ul. Grunwaldzkiej. Projekt
współfinansowany jest przez UE z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Modernizowane będą skrzyżowania
Grunwaldzkiej z Palacza, Jugosłowiańską, Miczurina, Jawornicką, Jeleniogórską, Grotkowską i Malwową. (MJ)

Jednym z zimowych problemów są nieczytelne filmy, tablice
i wyświetlacze. Z utrudnieniami pogodowymi MPK
poradziło sobie dobrze, mróz i śnieg nas nie pokonały.
Fot.: Marcin Jurczak, 16.12.2005
Wagony z S2 i S3 masowo jeżdżą na myjkę do zajezdni
Głogowska. W ruchu znajduje się do dziesięciu wozów
jednocześnie, akcja przebiega sprawnie. (TG)
Zelektryfikowano dodatkowy tor na Budziszyńskiej,
położony przy płocie od strony Grunwaldzkiej. Obecnie stoją
na nim doczepka do drezyny torowców, szlifierka i pług 2037.
(TG)
Wagon GT6 610 otrzymał drugą połówkę ostatnich
drzwi z partii skrzydeł zakupionych w 1999 roku w Niemczech.
Malowanie tej połówki wskazuje na Duisburg lub Dessau
(Duisburg sprzedawał swoje GT8 do Dessau). (TG)

Po wypadku w dniu 11 lutego br mocno poobijane jest
Combino 512. Szczegóły „bomby” – za miesiąc.
Fot.: Marcin Jurczak, 11.02.2006
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Kwesta – finał
Zarząd stowarzyszenia Klub Miłośników Pojazdów Szynowych w Poznaniu informuje,
że na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Poznania nr SO.VII/5022-2/05 z dnia 20 stycznia 2005
roku przeprowadził zbiórkę publiczną w terminie od 27 stycznia 2005 r. do 26 stycznia 2006 r.
Celem zbiórki było zgromadzenie funduszy na remont zabytkowych wagonów tramwajowych
typu S2D (duży szczeciniak) oraz typu Heidelberg. W wyniku kwesty, przeprowadzonej
w pojazdach zabytkowych i w punktach sprzedaży biletów MPK, oraz na podstawie wpłat
na rachunek stowarzyszenia zebrano środki w wysokości:
– 4 392,13 złotych, 148 koron czeskich, 166 koron słowackich oraz 40,60 Euro – zebranych
do puszek kwestorskich. Rozliczenie środków zebranych do puszek odbyło sie dwukrotnie
przez specjalnie wybrane komisje.
– 891,89 złotych – zebranych dzięki wpłatom na rachunek
stowarzyszenia.
W sumie podczas zbiórki pozyskano środki na kwotę
5 284,02 zł (plus wspomniane waluty obce).
W imieniu stowarzyszenia Klub Miłośników
Pojazdów Szynowych pragnę podziękować wszystkim,
którzy wzięli udział w zorganizowanej przez nas zbiórce
publicznej. Mam tu na myśli osoby oraz podmioty, które
dokonały wpłat do puszek kwestorskich oraz na rachunek
stowarzyszenia, a także wszystkich tych, którzy w ramach
wolontariatu czynnie uczestniczyli w wielu akcjach
organizowanych przez KMPS w 2005 roku.
Prezes Zarządu KMPS

Kolegi Mikołaja fotograficzne wariacje na
temat puszki KMPS-owej.
Fot.: Mikołaj Wydra

Krzysztof Dostatni

Światłem w tramwaj
Marcin Jurczak
Temat skrzyżowania ulicy Nad Wierzbakiem z ulicą
Małopolską i Aleją Wielkopolską powraca jak bumerang*.
Spójrzmy na ten węzeł komunikacyjny, ale nie z perspektywy
lokalnej społeczności (mieszkańcy ul. Nad Wierzbakiem kontra
Rada Osiedla Sołacz), a – jak przystało na miłośników
komunikacji o szerszym polu widzenia – transportu nie tylko
lokalnego.
Skrzyżowanie wspomnianych arterii nie od dziś
stwarza problemy. Nietypowy układ pasów jezdni w połączeniu
z linią tramwajową daje miksturę, którą zatruł się już niejeden
kierowca (dla przypomnienia na obrazku schemat krzyżówki).
I mamy pytanie: czy zamontować na nim sygnalizację świetlną?
Ewentualnie,
jakie
inne
rozwiązania
poprawiające
bezpieczeństwo można tam wprowadzić? Z punktu widzenia
miasta, jest to skrzyżowanie obsługujące ruch pojazdów

kierujących się z jego zachodniej części (i przedmieść)
do centrum. Przejmuje ono więc ruch miejski, nie tylko lokalny.
Sygnalizacja świetlna
Zakładając utrzymanie ruchu we wszystkich obecnie
funkcjonujących kierunkach, cykl sygnalizacji świetlnej
musiałby mieć co najmniej 3 fazy. Pierwsza dla tramwaju, druga
dla samochodów jadących na wprost ul. Nad Wierzbakiem
(w obie strony), trzecia dla samochodów skręcających
z Małopolskiej i Wielkopolskiej (a nawet, zakładając ułomność
kierowców – osobne fazy dla prawo- i lewoskrętów). Kto odnosi
korzyści z takiego rozwiązania? Tak naprawdę – nikt. Piesi
prędzej czy później zaczną przechodzić na czerwonym świetle
(zwłaszcza widząc zbliżający się autobus lub tramwaj – będzie
więc dla nich bardziej niebezpiecznie niż obecnie). Samochody
jadące Małopolską (np. o 7.30 rano) utkną w korku, na ulicy
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Na tramwaj linii 9/1 (wagon 602 przez przypadek okazał się
być gwiazdorem siedemdziesiątego numeru Przystanku)
polują skręcający w lewo z Wielkopolskiej renault traffic
i podążający Nad Wierzbakiem polonez.
Fot.: Marcin Jurczak, 13.02.2006
Rys.: Marcin Jurczak
Nad Wierzbakiem będzie podobnie. Dodatkowa sygnalizacja
spowolni tramwaje (jakoś nie wierzę w możliwość ustawienia
pełnego priorytetu dla komunikacji szynowej). W porannym
szczycie tramwaj utknie także w ciągu pojazdów jadąc w dół
ulicy Wołyńskiej (Tak! To będzie korek samochodów stojących
przed światłami, które znajdować się mają kilkaset metrów
dalej!!!). Jeden pas ruchu ulicy Małopolskiej jest bowiem
wydajny właśnie dlatego, że ruch samochodowy płynnie
przedostaje się na Nad Wierzbakiem i dalej rozjeżdża w Aleję
Wielkopolską (II nitka ulicy, poza naszą schematyczną mapką)
i w stronę ulicy Kościelnej.
Po co zmieniać?
Załóżmy, że układ skrzyżowania nie ulega zmianie
(czyli świateł nie ma). Warto pokusić się o drobne korekty
(mała rzecz, a cieszy!) oraz, mówiąc językiem ekonomistów,
inwestycje
odtworzeniowe.
Kierowcy,
przejeżdżając
samochodem przez to skrzyżowanie (zwłaszcza w relacji:
Małopolska – w prawo – Nad Wierzbakiem), nierzadko
koncentrują się nie na ustąpieniu pierwszeństwa pojazdom
szynowym, ale na tym, by na dziurawej kostce nie pourywać
elementów podwozia. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa
wypadałoby więc zacząć od wymiany nawierzchni. Przy okazji
zalecam kosmetykę coraz bardziej dziurawej ulicy
Małopolskiej. Samochód na łuku, na pofalowanej i niechlujnie
połatanej kostce ma dużo niższą przyczepność. Niejeden
kierowca, skupiając się na międzydziurowym slalomie, wjechał
prosto pod nadjeżdżający tramwaj.

a z drugiej – łuk. Wytracenie prędkości (lub zatrzymanie) przed
pokonaniem skrzyżowania jest więc niezbędne.
Wnioski

Budowa sygnalizacji świetlnej na rozważanym
skrzyżowaniu nie ma sensu. Istnieje jednak możliwość
wprowadzenia drobnych korekt. Wyraźne oznakowanie
poziome (skręcając w prawo skręcamy na prawy pas, w lewo
na lewy)
poprawiłoby
zarówno
bezpieczeństwo,
jak
i przepustowość krzyżówki. Do tego lepsza nawierzchnia
i więcej znaków pionowych ostrzegających przed tramwajem.
Pozostaje jeszcze jeden argument za pozostawieniem skrzyżowania w obecnym stanie. Kawałek dalej (Nad Wierzbakiem /
Wojska Polskiego / Gen S. Maczka) stoi już jedna sygnalizacja
świetlna. Jej wprowadzenie kilka lat temu sprawiło,
że samochody zaczęły ją objeżdżać innymi, osiedlowymi
uliczkami. Relatywnie nieduże potoki pojazdów sprawiają
bowiem, iż w takich miejscach na wprowadzeniu nowej,
kolorowej organizacji ruchu tracą czas prawie wszyscy.
* W dniu 27 stycznia na stronach internetowych Gazety
Wyborczej, a następnie w samej GW ukazała się spora
publikacja na ten temat.

Argument o trudności i nieczytelności skrzyżowania
Małopolska / Nad Wierzbakiem / Wielkopolska…
jest chybiony. Jest ono poprawnie oznakowane, jego bezpieczne
przejechanie wymaga po prostu chwili skupienia. Trudno
bowiem wymagać, aby wszystkie skrzyżowania w mieście miały
kształt „iksa” i by ruchem na nich sterowały na przykład zasady
rodem z krainy jaskiniowców (sprytniejszy jedzie pierwszy).
Także opowieści o motorniczych, którzy specjalnie
dojeżdżają do krzyżówki z dużą prędkością i „straszą”
kierowców, ostro przed nimi hamując, to bajki stworzone chyba
tylko do celów propagandowych. Tramwaj jadący z jednej
strony ma przed przejazdem przez jezdnię przystanek,

On też... myślał że zdąży
Fot.: Marcin Jurczak, 05.01.2004
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KMPS dla WOŚP. Edycja 2006
Mikołaj Wydra
Świątecznej Pomocy, za co dostawał znane już małe, czerwone
serduszko i promienny uśmiech kwestujących, którzy pracowali
przy wydatnej pomocy członków KMPS, dbających o porządek
w wagonie. A współpracującymi z nami wolontariuszami byli
tego dnia uczniowie VII Liceum Ogólnokształcącego
w Poznaniu. W moim odczuciu całe przedsięwzięcie, jako
cykliczna już impreza, wypadło świetnie, spotykając się –
jak zwykle – z dużym zainteresowaniem klientów MPK.
Ja, skromny autor tego tekstu, jak zwykle gratuluję
wspaniałej organizacji tegorocznej imprezy wszystkim
zainteresowanym,
jednocześnie żywiąc nadzieję,
iż kolejne imprezy będą dla
WOŚP równie efektowne,
jak efektywne.
Po latach znów na linii 14. 102N numer 1...
Fot.: Mikołaj Wydra, 8.01.2006
8.01.2006 to pamiętna data kolejnego finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy „pod batutą” Jerzego Owsiaka.
Wolontariusze kwestowali w całym mieście, zbierając pieniądze
do skarbonek. Klub Miłośników Pojazdów Szynowych wziął
czynny udział w akcji Orkiestry, by pomóc potrzebującym.
W niedzielne przedpołudnie na trasę linii 14 wyruszył jedyny
w swoim rodzaju książę kanciak. Tramwaj kursował do późnych
godzin popołudniowych, zwracając uwagę swym kremowozielonym, błyszczącym lakierem, wyróżniającym go spośród
masy „zwykłych” zielono-żółtych tramwajów i autobusów. Nic
więc dziwnego, że pasażerowie tłumnie garnęli się
do przejażdżki takim wagonem. Na pokładzie kanciaka każdy
mógł wrzucić do puszki datek na rzecz Wielkiej Orkiestry

Reklamy tramwajowe

kolor

obecnie

kolor

uwagi

zmiany reklam i malowań:
228+227

Franke

230+229
270+271
294+295

Kerakoll
Puma

340+341

Plus

408

Lech

białopomarańczowy
barwy MPK
biało-szary
czerwony
niebieskopomarańczowy
zielony

678

Komputronik

niebieski

13.01.2002, N 2602 (solo) na
linii 2.
12.01.2003, N+ND i 102Na
(2602+2456 i 71) na linii 20
– trasa: Miłostowo – Rondo
Kaponiera, przez Rondo
Śródka i Plac Wielkopolski.
11.01.2004, 102N 5 na trasie
linii 14, zbiórka połączona z
„Pożegnaniem stodwójek”.
09.01.2005, N+ND na trasie
...i 102N 5, dwa lata wcześniej.
Ogrody – Marcinkowskiego
Fot.: Marcin Jurczak

Z archiwum T

opracowanie: Łukasz Nowicki
stan na dzień: 10 lutego 2006

numer poprzednio

WOŚP z udziałem KMPS:

-

barwy MPK

-

barwy MPK po NG
barwy MPK
barwy MPK

-

barwy MPK

barwy MPK
Kompu- biało-żółtoodnowa
tronik czerwony

Tomasz Gieżyński
01.01. 62/1 1517 Na Dworcu Rataje, podczas naprawy drzwi
w uszkodzonym ikarusie, do środka pojazdu dostał się pasażer.
Musiał jeszcze boleśnie odczuwać skutki minionej nocy, gdyż
zaczął się awanturować z kierowcą, a na mechaniku próbował
wymusić nieco szybszą naprawę. Mechanik chciał cierpliwie
znieść natręta, lecz nie przyniosło to rezultatów. Nietrzeźwy
pasażer najpierw naruszył nietykalność cielesną pracownika
MPK, a po krótkiej wymianie argumentów uciekł z krwawiącym
nosem.
02.01. Przy pomocy przegubowej solniczki przeprowadzono
testy przejazdu autobusu prawym pasem w dół ulicy Roosevelta,
a następnie pod wiaduktami prosto w Pułaskiego (równolegle
do lewego pasa, którym normalnie odbywa się ruch
samochodowy). Próby wypadły pomyślnie – pojazd
nie powoduje zagrożenia dla innych uczestników ruchu, należy
się więc spodziewać powstania kolejnej śluzy dla autobusów
MPK.
06.01. Stacja benzynowa JET, położona przy skrzyżowaniu
Kruczej i Zamenhofa, zafundowała pasażerom MPK niezłe
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zamieszanie. Z powodu pęknięcia zbrojonego przewodu
doprowadzającego gaz do uchwytu wyprowadzającego nastąpiło
rozszczelnienie instalacji. Tramwaje skierowano przez GTR
(z wycofaniem tkwiących w blokadzie do Ronda Rataje),
a autobusy przez Piłsudskiego. Z powodu całkowitego
wstrzymania ruchu, w godzinach 20.13 – 21.50 odcinek
Dolnego Tarasu Rataj pozbawiony był jakiejkolwiek
komunikacji.
12.01. Wieczorem nastąpiła awaria zasilania na pętli
Budziszyńska, która zmusiła pociągi linii 6 i 15 do kursowania
na Junikowo w godzinach 21.22 – 21.52 i 22.18 – 22.25.
Pobieżnie zaleczono sytuację, łącząc na tym samym kablu tory
odstawcze i pętlę.
15.01. 13/4 302+303 Do stojącej na przystanku przy Rondzie
Rataje stopiątki podbiegała kobieta, która przyjęła zbyt duże
wychylenie ciała na łuku i wyłożyła się jak długa na przejściu
przez tory. Skutkiem tego niefortunnego zdarzenia rozkwasiła
sobie nos. Karetka operowała w miejscu zajścia w godz. 22.12 –
22.23.
20.01. A/1 1078 Kunszt kierowcy przegubowego MAN-a
(zdjętego doraźnie z 91/3) wyszedł na jaw na zjeździe
ul. Św. Marcin w stronę Kupca. Wóz ustawił się w poprzek
jezdni, powodując kolosalne wstrzymanie ruchu, które
zawróciło strumień puszek przez Marcinkowskiego w stronę
Okrąglaka. Ciężko wystraszonego kierowcę wraz z jego busem
skierowano po całej akcji na Os. Kopernika.
21.01. 15/3 505 Niesprzyjające nowoczesnej technologii
tramwajowej warunki pogodowe przyczyniły się do powstania
niezłego bałaganu. W nocy zasypało śniegiem między innymi
tory odstawcze na Budziszyńskiej. Z powodu oblodzenia
ślizgów pantografu jazdy odmówiło combino, które o poranku
usiłowało się wygramolić przez pętlę na trasę. Wraz z nim
zablokowane zostały pociągi 17/7 154+155, 6/6 180+179, 15/5
508 i 15/6 513. Po doraźnym otrzepaniu z lodu combino udało
się ruszyć, jednak zatrzymało się już na dobre na łuku
wyjazdowym z pętli, w rozjazdach trasy junikowskiej.
Wstrzymanie powiększyło się o 1/2 182+181, 13/2 250+249,
6/7 210+209 i 6/2 146+147. W międzyczasie przybyła 15/2
509, której pantograf oczyszczono z lodu. Po sprzęgnięciu 505
ze 154+155, stopiątka wypchnęła pechowca do Jawornickiej,
skąd o własnych siłach udał się do zajezdni. Ruch na Junikowo
wznowiono, za to zaniemógł 513, któremu od śniegu
zastrajkował hamulec centralny. W protokole pozdarzeniowym
zalecono, by w mroźne noce chować combina do hali zajezdni
Głogowska…

22.01. 7/1 657 Służby drogowe odśnieżające ulice,
przyzwyczajone do prostopadłego ruchu na skrzyżowaniu
Głogowskiej i Hetmańskiej, nie przewidziały, że tramwajom
mogą
być
potrzebne
łuki.
Zasypaniu
odłożonymi
i zamarzniętymi skibami uległy łuki od miasta w stronę
Arciszewskiego, skutkiem czego poranna wyjazdowa siódemka
(tak, tak, świąteczny rozkład przewiduje połączenie Gajowa –
Ogrody przez Głogowską i Hetmańską!) musiała przekręcić
przez Górczyn.
28.01. 76/1 1810 Kierowca solarisa ze zdumieniem spostrzegł
leżącego na jezdni (przy PKS-ie) mężczyznę, którego jadące
samochody po prostu omijały. Zatrzymał autobus tak, by
zabezpieczyć miejsce, i wezwał odpowiednie służby, które
zajęły się śpiochem.
31.01. 3/4 71 Ostatniego dnia miesiąca Księżniczce przestały
się podobać mrozy i mimo czujnego oka Grzesia udało jej
się strzelić focha w postaci zwarcia w instalacji wysokiego
napięcia.*
* – w następnych dniach na 3/4 „podziwiać” mogliśmy składy
generacji 105. W dniu 13 lutego wagon 102Na widziano w hali
na S3 z tablicami „3 / Wilczak” co sugerowałoby powrót
Księżniczki na wilczakową linię tramwajową.
Styczeń – „zbiorówka”:
PASAŻEROWIE. W ciągu całego miesiąca nastąpiły
23 interwencje przy śpiących pasażerach, którzy – pogrążeni
w objęciach Morfeusza – za nic w świecie nie chcieli powrócić
do rzeczywistości.
RT6N1: Sześciokrotnie blokował się wózek C (środkowy)
w różnych tatrach.
3G: O dziwo, holendry zaniemogły tylko cztery razy. Ta seria
pod względem awaryjności nie jest już tak bezproblemowa jak
1G i 2G – ale też w starsze modele nie ingerowaliśmy
tak głęboko (rejestratory zdarzeń, ograniczniki, blokady drzwi).
800 nie załączył jazdy 02.01., 803 miał zwarcie na I wózku
07.01., a 800 i 804 odmówiły jazdy po wypełnieniu kosza
bezpieczeństwa śniegiem w dniu 21.01.
N21: Wśród zdarzeń styczniowych odnotowano między innymi:
➔ 21/22.01. 3:04 N21/1 669 W trakcie wjazdu na PST
helmut został uderzony przez lecącego bokiem fiata
126p. Pojazd, przypominający wielkością miniaturowy
samochód, trafił pomiędzy I a II drzwi.
➔ 22/23.01. 23:50 N21/1 656 Zamarznięty mechanizm
zwrotnicy w Al. Marcinkowskiego był przyczyną
przymusowego 20-minutowego postoju w oczekiwaniu
na odsiecz. Tej nocy temperatura spadła do -28 st. C.
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Akcja „Kórnicka”
Krzysztof Dostatni
Estkowskiego – Wyszyńskiego – Rondo Śródka – Podwale –
ZAWADY
Linia nr 4 (S-1, S-2) POŁABSKA – Rondo Solidarności –
Murawa – Winogrady – Pułaskiego – Roosevelta – Most
Teatralny – Fredry – Mielżyńskiego – 23 Lutego – Plac
Wielkopolski – Estkowskiego – Wyszyńskiego – Rondo Śródka
– Podwale – ZAWADY
Linia nr 5 (S-1, S-3) GÓRCZYN – Głogowska – Roosevelta –
Św. Marcin – Podgórna – Strzelecka – Królowej Jadwigi –
Rondo Rataje – Zamenhofa – Rondo Starołęka – Hetmańska
– Rondo Żegrze – Żegrze – Chartowo – OS. LECHA
Linia nr 6 (S-1, S-3) BUDZISZYŃSKA – Grunwaldzka –
Roosevelta – Most Dworcowy – Królowej Jadwigi – Rondo
Rataje – Zamenhofa – Rondo Starołęka – STOMIL
Księżniczka na prawie historycznym ujęciu przy Kórnickiej.
Fot.: Krzysztof Dostatni, 27.06.2005
Już niebawem, bo w sobotę 18 marca 2006 roku
(o ile termin nie zostanie ponownie przesunięty z uwagi
na zamarznięty grunt), rozpoczną się prace przy przebudowie
rozjazdów na skrzyżowaniu Jana Pawła II / Kórnicka. W tym
miejscu zostanie podłączona do sieci nowa trasa tramwajowa,
biegnąca przez Most św. Rocha. Inwestycja, której końca nie
może się prawdopodobnie doczekać większość mieszkańców
Poznania, rozpoczęta została w 2002 roku budową nowego
Mostu św. Rocha, gdzie powstał pierwszy odcinek torowiska
nowej trasy. Zanim jednak będziemy mogli cieszyć się szybkim
połączeniem Rataj ze Śródmieściem, musimy znieść wiele
uciążliwości, jakie przyniesie budowa kolejnych odcinków
trasy.
Wykonanie przyłączenia trasy tramwajowej spowoduje
zmiany w przebiegu tras ośmiu linii tramwajowych na okres
około 2 miesięcy. Dzięki temu do łask wrócą wagony typu O,
które we wrześniu ubiegłego roku odstawione zostały na
Budziszyńską. Zmiany tras przedstawiać się będą następująco:
Linia nr 1 (S-1, S-3) JUNIKOWO – Grunwaldzka –
Reymonta – Hetmańska – Rondo Żegrze – Żegrze – Chartowo –
OS. LECHA
Linia nr 3 (S-1, S-2) WILCZAK – Przełajowa – Winogrady –
Pułaskiego – Roosevelta – Most Teatralny – Fredry –
Mielżyńskiego – 23 Lutego – Plac Wielkopolski –

Linia nr 7 (S-2) OGRODY – Dąbrowskiego –
Przybyszewskiego – Reymonta – Hetmańska – Rondo Żegrze –
Żegrze – Chartowo – OS. LECHA
Linia nr 11 (S-2, S-3) PIĄTKOWSKA – Trasa Piątkowska –
Winiarska – Wołyńska – Wielkopolska – Pułaskiego –
Roosevelta – Most Dworcowy – Królowej Jadwigi – Rondo
Rataje – Zamenhofa – Starołęcka – STAROŁĘKA
Linia nr 17 (S-1) OGRODY – Dąbrowskiego – Most Teatralny
– Fredry – Mielżyńskiego – 23 Lutego – Plac Wielkopolski –
Estkowskiego – Wyszyńskiego – Rondo Śródka –
Warszawska – MIŁOSTOWO
Uruchomione zostaną dwie linie tramwajowe wahadłowe,
obsługiwane wagonami typu O:
W1 OS. LECHA – KÓRNICKA (około 150 m przed
skrzyżowaniem)
W2 RONDO ŚRÓDKA – KÓRNICKA (na wysokości DS2
Politechniki Poznańskiej)

Przebieg tras przedstawiamy również na mapce.
Zmiany tras tramwajów wiązać się będą oczywiście
ze zmianą obsługi niektórych linii przez poszczególne
zajezdnie. Z ciekawostek np.: na liniach 3 i 4 (zamiast linii 2)
podziwiać będziemy m.in. wagony GT8, na linii 11 pojawią się
wozy 105N z Wydziału S-3 oraz nasza Księżniczka, czyli
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wagon 102Na 71, linia nr 18 również będzie obsługiwana
„na spółę” przez Wydziały S-2 i S-3.
Warto podkreślić, że w ramach nowego rozkładu jazdy
linie 3 i 4 w godz. 6.30 – 9.00 kursować będą z częstotliwością
co 10 minut, co spowoduje wzmocnienie obsługi Ronda Śródka
w kierunku centrum niejako czwartą linią tramwajową
(co 10 minut linie 3, 4, 8, 17). Z uwagi na utrudnienia w ciągu
Jana Pawła II spodziewać się można, iż wielu pasażerów zmieni
trasy podróży i trzy linie tramwajowe w porannym szczycie
komunikacyjnym nie sprostają potrzebom przewozowym.
Po godz. 9.00, czyli po zakończeniu szczytu, część trójek
i czwórek zjedzie do zajezdni i linie 3 i 4 funkcjonować będą
zgodnie z obecnym systemem, tj. naprzemiennie, co 20 minut.
Tak więc do dzisiejszych krótkich porannych zmian na linii 16
(kursującej od 6.30 do 9.00 co 5 minut) dołączą także podobne
służby na liniach 3 i 4. Należy przypuszczać, że rozwiązanie to,
podobnie jak na trasie PST, spotka się z aprobatą pasażerów.
Linia 11 zarówno w soboty, jak i w niedziele kursować będzie
od samego rana.
Ciekawym miejscem dla miłośników komunikacji
miejskiej będzie pętla na os. Lecha, gdzie tramwaje linii 1, 5 i 7
będą nawracać tyłem i spotykać się z linią wahadłową W1. Aby
usprawnić przesiadki,utworzony zostanie dodatkowy przystanek
tramwajowy, tuż za wyjazdem z tunelu z kierunku Chartowa.
W przypadku braku możliwości wjazdu tramwaju na przystanek
przyjazdowy na os. Lecha, pasażerowie drugiego tramwaju będą
mogli sprawnie wysiąść i udać się na przystanek linii W1.

O ile linia W1 w miarę istniejących możliwości spełni
swoją rolę przewozową, o tyle linia W2 w ciągu Jana Pawła II
niestety będzie pełniła tylko rolę uzupełniającą dla autobusów
„za tramwaj”, kursujących z Ronda Śródka do Ronda Rataje co
ok. 5 minut. Z uwagi na zakres prac przystanek linii W2
oddalony będzie od skrzyżowania z Kórnicką o około 150 m,
a od Ronda Rataje już o około 500 m, co niestety wpłynie
na niską atrakcyjność tej linii wahadłowej dla pasażerów
udających się do Ronda Rataje. Niewykluczone jednak, że przez
pierwsze dni objazdów spodziewać się można scenariusza,
w którym w godzinach szczytu „za tramwaje” stać będą
w korku, a pasażerowie będą szybciej pokonywali odcinek
z Kórnickiej do Ronda Rataje pieszo, aniżeli podróżując
autobusem.
Kosmetyczne zmiany obejmą także korektę przebiegu
trasy autobusów linii 81 z C. H. M1 w kierunku Ronda Rataje –
ulicami Piaśnicką i Inflancką, zamiast ulicą Wiatraczną.
Oznacza to, że autobusy linii 81 kursować będą w obu
kierunkach identyczną trasą. Ponadto na ul. Baraniaka,
na wysokości Katowickiej, utworzony zostanie przystanek
„Katowicka n/ż”, aby ułatwić okolicznym mieszkańcom
korzystanie z linii autobusowych nr 57, 84 i 241.
Jak już wspomniałem, prace związane z przebudową
skrzyżowania Jana Pawła II / Kórnicka potrwają około
2 miesięcy, więc nie pozostaje nam nic innego jak tylko uzbroić
się w cierpliwość i ze spokojem znieść utrudnienia, które nas
czekają.
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Solaris Urbino (1)
Maciej Rudzki
Pod koniec lat 90. w podpoznańskiej fabryce Neoplan
Polska (obecnie Solaris Bus & Coach), produkującej na licencji
niemieckie autobusy, powstała koncepcja stworzenia
nowoczesnego
polskiego
autobusu
niskopodłogowego.
W zamierzeniach pojazd miał być przeznaczony głównie
dla odbiorców z Europy Środkowej, jednak – jak się później
okazało – stał się bardzo popularny w całej Europie.
Solaris Urbino 12, bo o nim mowa, po raz pierwszy
został publicznie zaprezentowany podczas poznańskich
Międzynarodowych Targów Motoryzacji w maju 1999 r.
Wyróżniał się bardzo nowoczesną sylwetką nadwozia,
zaprojektowaną przez berlińską firmę IFS Designatelier,
z charakterystyczną dla Solarisa asymetryczną przednią szybą.
Dzięki zastosowaniu modułowej konstrukcji nadwozia,
bolechowskim inżynierom szybko udało się stworzyć rodzinę
niskopodłogowców Urbino, mającą swoich przedstawicieli
w niemal każdej klasie autobusów miejskich. W klasie MIDI
pojawił się 9-metrowy pojazd Urbino 9 (w 2003 r. zastąpił go
nieco dłuższy Urbino 10). W segmencie autobusów
standardowych (MAXI) uplasowano 12-metrowe Urbino 12,
natomiast w gronie autobusów wielkopojemnych (MEGA) –
3-osiowe Urbino 15 i 18-metrowe przegubowe Urbino 18.
W 2001 roku do produkcji wprowadzono ulepszoną wersję
Urbino (II generacja), w której m.in. zmieniono kształt wieży
silnika, a także zlikwidowano część podestów wewnątrz
autobusu. Pod koniec roku 2004 zaprezentowano pierwszy
egzemplarz Urbino III generacji (a także niskowejściowy
Urbino LE), który – w porównaniu do swoich poprzedników –
nieznacznie zmienił wygląd zewnętrzny, dzięki czemu nowe
Urbino nabrało bardziej „drapieżnych” kształtów.
Pierwsze dwa 12-metrowe Solarisy Urbino 12 pojawiły
się w MPK na początku 2000 roku. Otrzymały numery taborowe
1334 i 1335, przydzielono je do zajezdni przy ul. Warszawskiej
(wydział A-1). Autobusy te początkowo wyposażone były
w mozaikowe tablice firmy PIXEL, podświetlane lampami
ultrafioletowymi, które w pierwszych miesiącach eksploatacji
wymieniono na podświetlane diodami tablice PIXEL LED.
W 2000 r. do grona MPK-owskich solarisów dołączył jeszcze
jeden Urbino 12, który otrzymał kolejny numer 1336. Pierwsze
trzy poznańskie U12 to pojazdy I generacji. Ich jednostką
napędową jest silnik MAN D0826 LOH 17 o mocy 169 kW
(230 KM), spełniający normę emisji spalin Euro II. Autobusy
wyposażone zostały w klimatyzację miejsca pracy kierowcy
(klimatyzator umieszczono w tylnej części pojazdu), oraz

Nowiuteńki Solaris U12, rocznik 2000.
Fot.: Maciej Rudzki, 2000

standardową
solarisową
deskę
rozdzielczą.
Cechą
charakterystyczną pierwszej serii solarisów jest także spora
liczba podestów wewnątrz pojazdu, przez co tylko 2 miejsca
siedzące dostępne są bezpośrednio z poziomu niskiej podłogi,
a także poręcze w kolorze szarym (pozostałe solarisy MPK mają
poręcze koloru żółtego).
Następna partia 12-metrowych solniczek dotarła
do Poznania pod koniec 2002 roku. Wtedy w MPK pojawiło się
5 sztuk pojazdów II generacji, którym nadano numerację
od 1337 do 1341. Autobusy te wyposażono w silniki MAN
D0836 LOH2 o mocy 206 kW (280 KM), spełniające normę
Euro III. Podobnie jak wozy z poprzednich dostaw, wyposażono
je w klimatyzację kabiny kierowcy (klimatyzator, w przeciwieństwie do wozów I generacji, umieszczony został w przedniej
części autobusu – nad kierowcą). Wnętrze nowych Urbino
wyróżnia się większą powierzchnią niskiej podłogi
(zlikwidowano podest w przedniej części autobusu, lokując
zbiornik na przednim nadkolu). Zmieniono też wieżę silnika,
która nabrała nieco bardziej masywnych kształtów. W tej partii
większość foteli w przedniej części pojazdu została
zamontowana tyłem do kierunku jazdy. Na życzenie
przewoźnika na stanowisku kierowcy zamiast standardowego
pulpitu Solarisa umieszczono deskę Siemens VDO. Dodatkowo
autobus o numerze 1341 wyposażony został w system
monitoringu przestrzeni pasażerskiej (później w system
monitoringu doposażono też wóz 1340).
Rok 2003 był rokiem kolejnych zakupów Urbino
„dwunastek”. Szeregi niskopodłogowców zasiliło kolejne pięć
12-metrowych wozów II generacji. Nowe autobusy różniły się
nieznacznie od solarisów zakupionych rok wcześniej.
Zmieniono m.in. lokalizację zbiornika paliwa, który z nadkola
powrócił na podłogę, „chowając” się pod fotelami. Z zewnątrz
wozy 1342-46 wyróżnia trochę inny kształt klimatyzatora
umieszczonego nad kabiną kierowcy. Samo stanowsko
prowadzącego pojazd wyposażone zostało w pulpit VDO.
Innym detalem wyróżniającym tę serię pojazdów jest inaczej
podzielona boczna szyba kabiny kierowcy. Ma ona więcej
części, co zmienia proporcje otwieranego okna. Ponadto
przemieszczono
lewe
zewnętrzne
lusterko,
które
„powędrowało” w górę (dotychczas montowane było w dolnej
części szyby). Wszystkie pojazdy z tej dostawy wyposażone
zostały w system monitoringu przestrzeni pasażerskiej.
Porządku w wozie strzegą 3 kamery (przednia – umieszczona
w obudowie wewnętrznego wyświetlacza, który od tej serii stał
się nieco mniejszy niż w poprzednich U12, środkowa – dająca
obraz drzwi środkowych, oraz tylna).
Ostatnią jak do tej pory partię 10 solarisów Urbino 12
nabyto poprzez podpisanie umowy dzierżawczej na 5 lat.
Zakłada ona, że MPK ponosi koszty przejechanych kilometrów,
zaś koszty ewentualnych usterek i przeglądów pokrywane
są przez producenta. Po wygaśnięciu dzierżawy MPK może
wykupić eksploatowane pojazdy po preferencyjnej cenie.
Dzierżawione solarisy otrzymały numerację od 1801 do 1810.
Zasadniczo nie różnią się one od przedostatniej partii (134246), poza faktem, iż nie posiadają systemu monitoringu.
Wewnątrz można je łatwo rozpoznać po głośnikach, które nie
zostały ukryte w suficie, a są przytwierdzone do nadokiennych
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obudów. Zarówno wozy 1342-46, jak i 1801-10 posiadają
silniki MAN Euro III (takie jak 1337-41), ze skrzyniami ZF

(5-biegowymi) bądź Voith (4-biegowymi). Wszystkie
leasingowane solarisy wyposażone są w skrzynie biegów Voith.

Podręczny słownik pojęć tramwajarskich
Łukasz Bandosz
Podręczny słownik pojęć tramwajarskich używanych przez
motorniczych w pracy, spisany w miesiącu marcu roku
pańskiego 2006, podczas służby na nocnej linii tramwajowej
N21, przez motorniczego pracującego na Madalinie, specjalnie
na potrzeby kultowego darmopisma „Przystanek”, na użytek
miłośników
komunikacji
miejskiej
oraz
zwykłych
śmiertelników, również do wzbudzania wśród nich śmiechu.
August – to nic innego jak tramwaj-holownik. Nazwa pochodzi
z czasów, gdy na liniach były już polskie wozy,
a na zajezdniach – jako robocze – jeszcze przedwojenne.
Bagażnik – część tramwaju znajdująca się za kabiną
motorniczego.
Bomba – sytuacja, w której dochodzi do zbliżenia pomiędzy
użytkownikami ruchu drogowego. Generalnie interesują
nas bomby powodujące wstrzymania ruchu tramwajowego.
Bydło, balast – nasi ukochani klienci i pasażerowie, którym
jesteśmy wdzięczni za pracę i chleb.
Dolewka – określamy nią sytuację, w której do jakiejś zmiany
dodano jedno kółko na innej linii (do N21/1 na dwójce,
do N21/2 na osiemnastce, itp.). Wszystko po to, aby motorniczy
pracował dokładnie tyle godzin, ile powinien pracować według
miesięcznego grafiku.

jest najważniejszy podczas całej służby i prawie zawsze
wykonany zgodnie z rozkładem.
Łyżwy – sytuacja, w której szyny są tak śliskie, że przewracają
się na nich piesi, a tramwaje mają problem zarówno
z ruszeniem, jak i z zatrzymaniem się. Taka śliska szyna
przybiera czarny kolor od przeróżnych błotopodobnych
substancji ją pokrywających.
Maraton – dwie krótkie zmiany połączone ze sobą w coś,
co sięga krytycznych 12 godzin za sterami tramwaju. Służba
dla miłośników i sadomasochistów. Czasem określenie
to odnosi się także do zmiany trwającej „od rana do wieczora” –
np. od 8 do 17.
Motylkowanie – tak właśnie nazywa się czynność prowadzenia
wagonu typu N. Przyczyną tego jest posługiwanie się dwiema
korbami, czasem jednocześnie. Motorniczy machający w ten
sposób rękoma wygląda jak próbujący odlecieć motyl.
Patron – osoba, z którą świeżo upieczony motorniczy
przejeżdża pierwsze 100 godzin służby. Patron to bardziej
doświadczony motorkowy, który pokazuje różne sztuczki,
jakich można używać na trasie w celu zrealizowania rozkładu
jazdy.
Patyk, kita – odbierak prądu, czyli pantograf.

Firanki – sytuacja, w której drzwi wozu odmawiają
posłuszeństwa.

Poganiacz bydła – taki napis widniał pod przyciskiem dzwonka
w jednym z wagonów typu N.

Grafik – miesięczny plan zmian, indywidualny dla każdego
motorniczego. Z grafiku wyczytać możemy m.in. kiedy pracuje
motorniczy i na jakiej zmianie, a także kiedy ma dzień wolny.

Puszka, blachosmród – bardzo licznie występujący pojazd
komunikacji indywidualnej. Puszki często przeszkadzają
poprzez zajeżdżanie drogi oraz blokowanie torowiska, zarówno
w korku, jak i w przypadku złego parkowania.

Kartoflisko – tak jeden z moich patronów określał stan
torowiska pomiędzy Dębcem a Traugutta. Zwane także kisielem
lub budyniem.
Kloce – hamulec awaryjny, czyli szynowy. Zdarza się,
że motorniczy zmuszony jest nagle zatrzymać wóz, wtedy daje
po klocach.
Koryto – kulminacyjny moment służby motorniczego, czyli
upragniona kilkunastominutowa przerwa na posiłek, oznaczona
w rozkładzie apetyczną gwiazdką.
Kółko – dość istotna część każdego pojazdu, ale również
element służby motorniczego. Zrobienie kółka oznacza przejazd
tam i z powrotem. Kółko można również „wywalić” –
przejechać w czasie zmiany o jedno kółko mniej niż nakazuje
rozkład.
Kwadrat – prosty klucz służący m.in. do blokowania drzwi,
otwierania szaf wysokiego napięcia i zwalniania zaciągniętych
hamulców bezpieczeństwa w niektórych typach wagonów.
W wagonach holenderskich występuje klucz zwany (także
od kształtu) trójkątem.
Luzowanie – najpiękniejsza chwila podczas służby na pierwszą
zmianę, czyli koniec pracy i zmiana obsługi. Kurs na luzowanie

Rozpylacz – osoba pełniąca funkcję dyspozytora na Gajowej.
Taki wodzirej dbający o to, aby motorniczowie dobrze
się bawili i o czasie wyjeżdżali z zajezdni.
Sekcja – izolator sekcyjny oddzielający poszczególne
fragmenty sieci trakcyjnej, najczęściej ceramiczny kawałek
trakcji, pod którym nie ma prądu. Przez sekcję należy
przejeżdżać „na luzie”, w przeciwnym wypadku szarpie, błyska
i naszemu tramwajowi robi się nieprzyjemnie. No i nie można
ruszyć, jak się ktoś zatrzyma pantografem na takim izolatorze.
Stonka – zjawisko występujące w pojazdach komunikacji
miejskiej zazwyczaj w bardzo licznych stadach, grupa
pasażerów w wieku szkolnym, małe to i hałasuje.
Wajcha – znana również jako zwrotnica, czyli magiczne
urządzenie, dzięki któremu tramwaj skręca. W zależności
od tego, z której strony dobieramy się do takiej zwrotnicy,
wyróżniamy wajchy najazdowe i zjazdowe.
Zjazd na budę – zjazd do zajezdni.
Tyle haseł na dziś, za miesiąc postaram się zaprezentować
przeróżne gesty (i ich znaczenie), za pomocą których
motorniczowie porozumiewają się na trasie.
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O co chodzi z „iglicami”?
Marcin Jurczak

Na zdjęciu nr 1 widzimy iglice zwrotnicy przełożone
w pozycji na lewo. Wagon 106 wykoleił się obydwoma
wózkami. Poniżej – wstawianie na tory wykolejonego 512.
Wagon 512 zjechał do zajezdni samodzielnie. Skład 106+105
pojechał (na II pantografie) na Gajową, skąd na Głogowską
przyprowadził go holownik.
Fot.: 2*Marcin Jurczak, 11.02.2006

O tym wypadku pisały już chyba wszystkie możliwe
lokalne gazety, gazetki, biuletyny i (lub?) czasopisma. Jako
miłośnicy nie możemy nie dodać paru słów od siebie.
Na początek kilka faktów. Jest sobota, 11 lutego 2006,
kilkanaście minut przed południem. Skład 106+105 jako 5/6
za chwilę ma przejechać przez skrzyżowanie przy Bałtyku.
Przejeżdżać będzie jako drugi, na tym samym cyklu świateł,
co jadąca przed nim czternastka. Z przeciwka inne combino,
512, jako 14/2. Pociągi mijają się na zwrotnicy… i dochodzi
do tragedii. Nie czas i miejsce oceniać, dlaczego zwrotnica
przełożona była w pozycji w lewo i czy była zablokowana.
W wyniku zderzenia wagon 512 zostaje silnie uszkodzony,
ślady po wypadku widoczne są na długości czterech (z pięciu!)
członów niemieckiego tramwaju. Najgorsze jest jednak
to, że w wypadku kilka osób doznaje obrażeń. Stan jednej z nich
(„trafionej” sygnalizatorem, który znajdował się między torami
i został wepchnięty przez stopiątkę do wnętrza combino) jest
ciężki.
Jak to właściwie jest z tymi „iglicami”? Problem
wydaje się prosty – ot, jest sobie przepis, motorniczy go złamał
– i tyle. Sprawa jest jednak bardziej złożona. Należałoby
odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego motorniczowie łamią
zakaz mijania się na zwrotnicach.
Inteligentna (mniej lub bardziej) sygnalizacja świetlna
bardzo często płata nam różne figle. Są światła, które działają
jak im się podoba. Do „dziwaków” należy też krzyżówka przy
Bałtyku. Wiele razy stałem tam po kilka minut, oczekując
na światło. W ostateczności zawsze można było „oszukać”
i przejechać równocześnie z tramwajem jadącym z przeciwka.
Co jakiś czas – czy to przy światłach, czy to przy zwrotnicy –
grzebali tam panowie w odblaskowych kubraczkach.
Programy sygnalizacji (np. na rondach i krzyżówkach,
gdzie torowisko jest pełną bądź prawie pełną „gwiazdą” –
Traugutta, Głogowska/Hetmańska) często dają jednoczesne
światło tramwajom jadącym na wprost w obu kierunkach.
W optymalnej wersji tramwaje mijają się na środku
skrzyżowania (czyli nie na iglicach). Wystarczy jednak,
by jeden z nich ruszył o pół sekundy za późno, a drugi
nie przyhamował i już mamy potencjalną sytuację kolizyjną.

„Podczas przejazdu zwrotnicy torowej pod ostrze iglicy
przy kolizyjnym kierunku jazdy, w sytuacji gdy z przeciwka
po sąsiednim torze nadjeżdża inny tramwaj – należy
bezwzględnie zatrzymać prowadzony tramwaj przed
zwrotnicą, do czasu przejechania przez nią całego składu
tramwaju jadącego w przeciwnym kierunku”
(paragraf 34 punkt 3, Instrukcja służbowa dla motorniczych
MPK Poznań Sp. z o.o.)
„Motorniczy prowadzący tramwaj odpowiada w każdym
przypadku za wjazd na przełożoną zwrotnicę, bez względu
na to kto i czy właściwie ją przełożył”
(paragraf 34 punkt 2, Instrukcja służbowa dla motorniczych
MPK Poznań Sp. z o.o.)

Kolejnym problemem jest to, że tramwaj nie zatrzyma
się w miejscu. Jeśli nawet dwa składy na Głogowska/Hetmańska
miną
się
dokładnie
na
środku,
istnieje
duże
prawdopodobieństwo, że wyrzucony wcześniej z torów ostatni
wózek któregokolwiek z pociągów uderzy w tramwaj jadący
z przeciwka. Odległość między torami, a także odległość
pomiędzy zwrotnicami po obu stronach skrzyżowania, jest
bowiem na tyle mała, że zatrzymanie tramwaju zanim uderzy
w wagon jadący z przeciwka może okazać się niemożliwe.
Nieprzyjemne wydarzenie z 11 lutego na pewno
zwiększyło czujność motorniczych i ostudziło nieco zapał
niektórych (wciąż nie wszystkich!!!) zwrotnicowych „piratów”.
Oby zdarzeń takich było jak najmniej. Bo chociaż nie wszystko
zależy od motorniczego, to w takiej sytuacji i tak zawsze
on ponosić będzie winę za kolizję bądź wypadek.
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przez Wildę i Łazarz, a do końca dnia trzeba było ją przekładać
ręcznie.

Z archiwum T
Tomasz Gieżyński
1.02. 1016 78/4 Kilkoro pasażerów tanich lotów czarterowych
nie umiało się zachować po tym, jak na Ławicy nie mogli oni
nabyć biletów na przejazd autobusem MPK. Jedna z pań,
zaopatrzona w dużą walizkę podróżną na kółkach,
sponiewierała słownie kierowcę, który również nie miał biletów
w ofercie. Wytrącenie pracownika MPK z równowagi
psychicznej poskutkowało przybyciem odpowiednich służb.
3.02. 186+185 1/8 Sporo zamieszania wywołał niepełnosprawny
umysłowo pasażer, który odegrał mistrzowską scenę
psychodeliczną w drodze na Junikowo. Po przybyciu agentów
Niebieskiej Szklanki okazało się, że nietomnego należy
najpierw umieścić w Izbie Wytrzeźwień, gdyż wspomógł swe
doznania mocną dawką używek.
3.02. 611 9/9 Siemensowska zwrotnica przy AWF od strony
Strzeleckiej odmówiła współpracy z helmutem. Dwie dziewiątki
skierowano na Osiedle Lecha. Powodem było zanieczyszczenie
urządzenia piachem, którym posypywano ulicę.
4.02. 657 7/5 Łatwopalny wagon znowu zajął się sam sobą.
Ponownie w roli głównej wystąpiła podsufitka w okolicach
opraw żarówek oświetlenia wewnętrznego w trzecim członie.
6.02. 246+245 3/5 Po pokonaniu łuku koło Okrąglaka w stronę
Starołęki motorniczy stwierdził samochód stojący w skrajni
torowiska. Po złożeniu lusterka 5 wstrzymanych pociągów
ostrożnie
przejechało
obok
przeszkody.
Dyżur
przy samochodzie pełnił radiowóz NN, czekając na wezwany
patrol Straży Miejskiej. Niestety jako pierwszy na miejscu
pojawił się kierowca zawalidrogi, zelżył funkcjonariusza
Nadzoru Ruchu, zignorował informację o wezwanej Straży
Miejskiej i odjechał.
8.02. Linia 16 W godzinach 15:30 – 15:55, 17:40 – 17:55
i 22:39 – 22:50 zwrotnica na Marcinkowskiego za nic w świecie
nie chciała ustawić się w położeniu na wprost. W tym czasie
szesnastka wracała na Sobieskiego przez AWF i trasą linii 12.
Utrudnienia przy zwrotnicy odczuwały też później tramwaje
linii N21, które z powodu prowadzonych prac naprawczych
ulegały opóźnieniom.
9.02. 1026 A/5 Jadący jako A/9 autobus musiał przymusowo
wstrzymać jazdę przy Teletrze, gdy jeden z pasażerów
nie zastosował się do polecenia kierowcy dotyczącego
ściągnięcia butów z siedzenia. Leżanka z tyłu wozu była dla
niego na tyle wygodna, że wszczął scysję. W efekcie na miejsce
przybyła Policja, która musiała ustalić dane pasażera, gdyż ten
nie miał ani dokumentów, ani ochoty do twórczej współpracy.
10.02. Linia 18 Pęknięcie lewej iglicy zwrotnicy dla lewoskrętu
osiemnastki przy Teatralnym spowodowało zmianę trasy tej linii
przez Kraszewskiego w kierunku Ogrodów. Wajchę naprawiono
nocą.

10.02. 677 2/9 Dwaj pasażerowie urządzili sobie walkę wręcz
w helmucie stojącym przy Traugutta. Spore straty po obu
stronach zakończyły się przyjazdem kwalifikowanych
likwidatorów zdarzeń nagłych w postaci wozu prewencji.
Amatorski boks znajdzie swój finał w sądzie grodzkim.
15.02. 668 2/6 Efektownym fajerwerkiem w przedziale
pasażerskim uraczył podróżujących w spokoju ludzi helmut, gdy
fantastycznym blaskiem zapłonęły styczniki ogrzewania,
położone nad kabiną motorniczego.
17.02. 140+141 2/3 Gromadka zaczepnych ćwierćinteligentów
próbowała w mało wyrafinowany sposób podrywać pasażerki
w centrum. Motorniczy natychmiast zgłosił to zdarzenie
do Centrali i ekipa już po chwili miała eskortę w postaci NN.
Zdążyli się przesiąść na piątkę, lecz przy Bukowskiej zostali
już zgarnięci przez interweniujący radiowóz Policji.
18.02. 1493 85/3 Wystrój wnętrza jelcza vecto kompletnie
nie spodobał się pewnemu krewkiemu inwalidzie. Będący
pod wpływem alkoholu zawodnik począł czynić w kierunku
kierowcy krytyczne uwagi na temat autobusu, a po podjęciu
przez drivera interwencji siłowej zdzielił go w rękę jedną z kul.
19.02. 656 N21/2 Kierujący nocką Zwierzak zgłosił zwisający
luźno z wiaduktu magiczny element. Okazała się nim jedna
z listew ochronnych sieci trakcyjnej.
20.02. 652 Podczas ciężkiej nocnej zmiany pracownik firmy
sprzątającej JAWI pucował mopem wnętrze helmuta, do czasu
aż przyszło mu do głowy wymyć sufit. Niestety zabiegu tego nie
wytrzymała jedna z żarówek, a pracownik mokrym mopem
umieścił się szeregowo z pozostałymi żarówkami w obwodzie.
26.02. 1356 76/4 Jeden z niegrzecznych mieszkańców Dębca
zaczepiał w autobusie kilka pasażerek naraz. Po podjęciu
odpowiednich kroków przez kierowcę sklął go od najgorszych,
po czym zniknął w mrokach wieczoru. Po chwili wsiadł
ponownie do wracającego autobusu, tym razem już
z przyjacielem o ksywie „Kotlet”. Wywiązała się szamotanina
połączona z groźbami karalnymi, zakończona rozjemczą
interwencją Policji. Kierowcę podmieniono na inną linię.
26.02. 1363 51/5 Pracownicy firmy ochroniarskiej Delta
z zafascynowaniem obserwowali ze swego samochodu pożar
tyłu MPK-owskiego neoplana na samej Kaponierze. Gdy
sytuacja wymknęła się już spod kontroli kierowcy, pomogli mu
ugasić ogień swoją gaśnicą.
Zbiorczo holendry: dwa wypełnione śniegiem
bezpieczeństwa (802, 808), uszkodzenie silnika
i wybijanie nadmiarowego (805).

kosze
(805)

Zbiorczo tatry: osiem uszkodzeń wózka C w różnych
wagonach.

10.02. 505 14/4 Podczas gonitwy z czasem rozkładowym
na estakadzie PST nastąpiło zerwanie łańcucha służącego
do ściągania i podnoszenia pantografu. Siemens zaczął źle
wpływać na sieć trakcyjną, więc zepchnięto go na Sobieskiego
przy pomocy 252+251.
10.02. 98+97 6/2 Zwrotnica przy Multikinie znowu pokazywała
swoje fanaberie. Za jej przyczyną jedna z szóstek pojechała

Wagon 804 wykolejony przy AWF-ie.
Fot.: Rafał Bręczewski, 09.02.2006
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Reklamy tramwajowe
opracowanie: Łukasz Nowicki
stan na dzień: 7 marca 2006
numer

poprze
-dnio

kolor

obecnie

kolor

uwagi

Dzięki utworzeniu przez MPK spółki zależnej możliwe
będzie bezprzetargowe zlecanie jej przez MPK wykonywania
usług naprawczych i regeneracyjnych zarówno autobusów, jak
i tramwajów. Działalność nowej spółki realizowana będzie
w początkowym okresie w Biskupicach oraz na Gajowej,
zaś docelowo, tzn. po wybudowaniu nowej hali oraz
infrastruktury, również remonty tramwajów wykonywane będą
w Biskupicach.

zmiany reklam i malowań:
92+91

-

barwy MPK

Milky Way niebieski
Głos
Wielko- niebiesko-biały
polski
Herbalife
zielony
barwy MPK
Optyk
ciemnozielony
Ciszak
LG
biało-czerwony
LG
biało-czerwony
LG
biało-czerwony
barwy MPK
LG
biało-czerwony
Milky Way niebieski
LG
biało-czerwony
LG
biało-czerwony

122+121

-

barwy MPK

124+123
132+133

Kerakoll

barwy MPK
biało-szary

180

-

barwy MPK

170+169
204+203
210+209
220+219
258+257
294+195
296+297
326+327

LG
LG
LG
LG
LG
LG

biało-czerwony
biało-czerwony
biało-czerwony
barwy MPK
biało-czerwony
barwy MPK
biało-czerwony
biało-czerwony

606

Amica

czerwony

-

685

CWW

żółty

-

690

CWW

żółty

-

1998). Ostatecznie, w dniu 31 grudnia 2005 r., MPK i Zakład
Naprawy Autobusów zawiązały spółkę Modertrans Sp. z o. o.,
wnosząc do niej odpowiednio Wydział S4 (MPK) oraz całe
przedsiębiorstwo spółki (ZNA). Prezesem zarządu spółki
Modertrans został p. Andrzej Bręczewski, dotychczasowy
prezes ZNA, natomiast wiceprezesem – p. Jarosław Bakinowski,
który do końca ubiegłego roku był głównym specjalistą
ds. tramwajowych w MPK.

reklama
naklejana
odnowa
odnowa
odnowa
po NG
odnowa

Pozostaje tylko życzyć nowej spółce wielu sukcesów
i licznych zleceń. (JG)
Nowe tablice informacyjne

Od dłuższego już czasu mówiło się o konieczności
wyłączenia Wydziału Napraw Tramwajów (tzw. S4) poza
struktury MPK. Pomysł połączenia S4 z Fabryką Pojazdów
Szynowych HCP okazał się – po wykonaniu licznych analiz
i biznesplanów – nieopłacalny, dlatego też zaczęto rozważać
inną opcję, a mianowicie połączenie Wydziału z Zakładem
Napraw Autobusów Sp. z o. o. (wydzielonym z MPK w roku

Pod koniec lutego na końcówkach Górczyn
i Os. Sobieskiego pojawiły się diodowe tablice informacyjne,
zakupione dzięki dotacjom z UE. Górczyńską tablicę
zainstalowano
na
MPK-owskim
budynku
dworca
autobusowego. Jej zasadniczym elementem jest wyświetlacz,
zawierający zegar oraz osiem diodowych paneli. Siedem z nich
wyświetla informacje o linii, przystanku docelowym, peronie
i godzinie odjazdu. Ósmy panel wyświetla na zmianę: datę
i godzinę oraz komunikaty, które dyspozytor może w każdej
chwili wprowadzić z poziomu komputera. Lokalizacja tablicy
nie była do końca trafnym pomysłem, ponieważ widoczna jest
ona wyłącznie z autobusowych peronów dla wsiadających
(mimo, że wyświetla także odjazdy tramwajów!). Pasażerowie
przesiadający się z autobusu na tramwaj nie mają z niej
specjalnych korzyści. Aby coś z tablicy odczytać, musieliby
najpierw udać się na pętlę autobusową, a później wrócić
na pętlę tramwajową, co jest kompletnie bezsensowne.
Kolejnym niedociągnięciem w funkcjonowaniu tablicy jest fakt,
że nie wyświetla ona odjazdów autobusów gminnych
przewoźników (ta sytuacja ma się jednak zmienić i – podobnie
jak na Ratajach – wkrótce mają się tam pojawić również
informacje o godzinach odjazdów pojazdów komunikacji
podmiejskiej).

Futurystyczne logo Modertransu.

Tablica na Górczynie.

czerwony

odnowa
odnowa
sam
podkład

barwy
Düsseldorf
barwy MPK

Drobnica większa
Jan Gosiewski, Maciej Rudzki
Modertrans – spółka-córka MPK

Fot.: Tomasz Gieżyński
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Fot.: Maciej Rudzki

Dwie kolejne tego typu tablice zamontowano
na budynku dyspozytorni na końcówce Os. Sobieskiego.
Nie są one tak rozbudowane jak górczyńska – każda składa się
z trzech paneli i wyświetlacza zegarowego. Jedna tablica
pokazuje odjazdy tramwajów (zainstalowano ją obok
już funkcjonującej, dużo prostszej tablicy numerycznej). Drugą
– informującą o rozkładzie komunikacji autobusowej –
zamontowano od strony pętli autobusowej.
Mamy nadzieję, że zakupione tablice ułatwią
pasażerom podróżowanie i czekamy na kolejne takie
udogodnienia. (MR)

Drobnica najdrobniejsza
Łukasz Bandosz, Tomasz Gieżyński, Maciej Rudzki

Solaris Urbino III 10 w barwach Transkomu.
Fot.: Maciej Rudzki, 28.02.2006

Na Madalinę powróciły wagony GT8ZR (niekiedy zwane
też typem O). Wiąże się to z tym, że przyszły kółka dla
dwukierunków. Na pierwszy ogień wzięto wozy 905, 906 i 907.
Nieco później do dwukierunków nocujących na S2 dołączył wóz
904. Nic więc dziwnego, że właśnie te wagony spodziewamy się
zobaczyć na W1 i W2. W zamian na Budziszyńską (z braku
miejsca) przestawiono tymczasowo (czyli na stałe) wagony 670
i 606. (TG)

„zadebiutował” on na linii 14/4. Do Niemiec wywieziono wagon
502. Następny miał być 512 (naprawa konstrukcji razem
z naprawą powypadkową), ale być może 512 będzie
powypadkowo naprawiany u nas. (TG)

Przypadkową raczej modernizacją jest to, że helmuty
dostają przyciski do drzwi znane z autobusów bądź combin.
Wagon 676 otrzymał przedostatnią połówkę ostatnich drzwi
w malowaniu starym frankfurckim – zapewne z którejś
z pociętych doczepek. (TG)
Torowcy podnoszą przystanki na Placu Wielkopolskim.
W związku z tym przystanek w stronę MT (Mostu Teatralnego)
znalazł się tuż za wyjściem z łuku z Wolnicy. Przystanek
oryginalny jest bowiem rozryty. Na pętli Placu mizdrzy się 2603,
błyskając kogucikiem. (TG)
Jak donoszą Przystankowi korespondenci z linii nocnej
N21, nocami torowcy bardzo intensywnie łatają okolice
Kaponiery i Teatralki, główne spawania odbywają
się na krzyżakach. (ŁB)
W dniu 15 lutego przywieziono nam po remoncie /
modernizacji / naprawie – jak kto woli – wagon 501. 8 marca

Warszawski tester posiada m.in. funkcjonalne, przesuwane
okna boczne.
Fot.: Maciej Rudzki, 13.03.2006

Pierwszy Solaris III generacji w aglomeracji poznańskiej.
Urbino 10 eksploatowane jest przez firmę Transkom
(komunikacja gminy Czerwonak). Pojazd dostał numer 18.
Wyposażony jest w silnik Iveco o mocy 176 kW (239 KM).
Z niecierpliwością czekamy na kolejne nowe pojazdy w barwach
podmiejskich przewoźników. (MR)
Na wieczny odpoczynek szykuje się 1514, jego brat 1513
został natomiast nieco „odnowiony” po bombie, która mu się
nieszczęśliwie przydarzyła. W ramach „modernizacji” dostał też
na tylnej ścianie ozdobne listewki. Wysoka podłoga trzyma
się dzielnie, ostatnio w mieście spotkać można niemal wszystkie
Ikarusy i M11-tki. (MR)
Rączka & Gąsior atakuje – panele sterujące SRG3000P
pojawiają się wszędzie – ostatnio zaobserwowano je w MAN-ach
III generacji. (MR)
Na terenie wydziału A1 (Warszawska) pojawił się ciężki
sprzęt. Związane jest to z planowaną odnową płyty parkingowej
na terenie zajezdni. (MR)
W dniu 13 marca na linii 74/7 zadebiutował Solaris
Urbino III 18 z MZA Warszawa (rok produkcji: 2005). Pojazd
jeszcze przez kilka dni pojawiać się będzie na linii 74 jako
autobus testowy. Jest on wyposażony w silnik DAF (228 kW /
310 KM, Euro III) i klimatyzację przedziału pasażerskiego. (MR)
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Kórnicka – na budowie praca wre...
Krzysztof Dostatni
Niebawem minie miesiąc od dnia, w którym ekipy
budowlańców wkroczyły na skrzyżowanie Jana Pawła II /
Kórnicka. Myślę, że to odpowiednia pora, aby podzielić
się kilkoma refleksjami na temat organizacji komunikacji
zastępczej w tym rejonie. Pasażerowie „za tramwajów”
i wahadeł oceniają ją pozytywnie. Jednak – jak to zwykle bywa
– i tym razem dadzą się zauważyć pewne niedociągnięcia,
będące wynikiem braku współpracy między poszczególnymi
podmiotami uczestniczącymi w całej akcji. Dlatego, aby dać
odpowiednim służbom możliwość wyciągnięcia wniosków,
przedstawiam kilka spostrzeżeń.
Przyglądając się funkcjonowaniu linii autobusowej
„Za tramwaj” należy stwierdzić, że zwężenie do jednego pasa
ruchu w obu kierunkach na wysokości ul. Kórnickiej
nie spowodowało apokaliptycznych korków. „Za tramwaje”,
kursujące w miarę regularnie i wspomagane linią wahadłową
W2, bardzo dobrze radzą sobie z potokami pasażerskimi
pomiędzy Rondem Rataje i Rondem Śródka. Pewną
niedogodnością jest brak miejsca na zlokalizowanie
przystanków przy ul. Kórnickiej, co wymusza na pasażerach
zmierzających w kierunku na i z osiedla Lecha piesze wędrówki
do Ronda Rataje. Daje się także zauważyć, że zdecydowana
większość pasażerów linii W1 (Os. Lecha – Kórnicka) wybiera
tę właśnie opcję, co skutkuje przepełnieniem tramwajów
odjeżdżających z Ronda Rataje w kierunku centrum – ludzie
wolą wariant z jedną przesiadką i kilkusetmetrowym dojściem

Tramwaj linii W1/2 wypadł z trasy w dniu 9 kwietnia.
Fot.: Marcin Rutkowski

niż dojście + przesiadka w „Za tramwaj” + przesiadka
w tramwaj na Rondzie Śródka). Ale na szczęście jest wiosna
i pieszy spacerek jest nawet przyjemnym elementem podróży
do domu.
Linia tramwajowa W1. Dzięki dwukierunkowym
wagonom „O”, sprowadzonym z Frankfurtu/M., wahadło
W1 generalnie funkcjonuje bardzo dobrze. Zakłócenia
spowodowane awarią wagonów zdarzają się rzadko. Niestety
częstsze zakłócenia w kursach wahadeł wywołuje czynnik
ludzki. Zdarzają się przypadki, iż motorniczowie pokonują cały
odcinek z osiedla Lecha do Kórnickiej z zawrotną prędkością
30 km/h, dzięki czemu mogą „wywalić” kilka kółek. W takich
przypadkach momentalnie daje się odczuć spadek wydajności
wahadeł i zauważyć można większe niż zwykle grupki
pasażerów wyczekujące na przystankach. Niekiedy zdarza
się, że zanim motorniczowie „umówią się na jazdę”, to oba
wozy W1 dogonią się „przypadkiem” na jednej z końcówek…
Ktoś zapyta „Jak to możliwe, przecież na osiedlu Lecha jest
Dyżurny Ruchu?” Ano jednak możliwe…
Warto także wspomnieć o przystanku końcowym linii
W1 przy ul. Kórnickiej. Otóż jego poważnym mankamentem
jest brak oświetlenia. Wpływa to dość znacząco
na bezpieczeństwo pasażerów, a także – jak okazało się 9
kwietnia br. – samych motorniczych. Tego dnia motorniczy
wahadła W1 (wagon 906) na swoim pierwszym kursie tak się
rozpędził, że nie zauważył pogrążonego w ciemnościach
przystanku, w wyniku czego jazdę zakończył w wykopie.
Rozpędzony helmut zmiótł jak pudełko zapałek zabezpieczenie
końca toru w postaci dwóch podkładów przywiązanych drutem
do szyn. Na szczęście w wypadku nikt nie ucierpiał,
a w wagonie jedynie połamał się pantograf i wypadła jedna
z szyb. Strach pomyśleć, co by było gdyby…
Pętla tramwajowa Os. Lecha. Kończą tutaj swój bieg
linie nr 1, 5 i 7. Świetnie zdał egzamin dodatkowy przystanek,
zlokalizowany tuż przy wyjeździe z tunelu. Dzięki temu
rozwiązaniu w przypadku braku możliwości wjazdu tramwaju
na przystanek wspólny z linią W1, pasażerowie takiego
tramwaju mogą bez zbędnego oczekiwania opuścić pojazd
i złapać – lub nie – linię W1. W tej kwestii również należy
podkreślić zawodność czynnika ludzkiego, ponieważ zdarzają
się przypadki, że motorniczy wahadła odjeżdża, bo widzi
tramwaj nadjeżdżający od strony GTR-u, lub odwrotnie,
tramwaj z pętli ucieka przed hamującym przed przystankiem
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wahadłowcem. Na szczęście takie sytuacje zdarzają się rzadko,
ale oczywiście byłoby lepiej, gdyby nie było ich wcale.
Jak już wspomniałem, w Punkcie Nadzoru Ruchu
na Os. Lecha znajduje się zawsze Dyżurny Ruchu. Niestety
do rzadkości należy widok dyżurnego z czapką i gwizdkiem,
ustawiającego wagony tramwajowe w odpowiedniej kolejności
do wyjazdu. W takich chwilach widać, że pętla żyje, a efekty
odczuwają
pasażerowie
w
postaci
sprawniejszego
funkcjonowania komunikacji tramwajowej. Efekty odczuwają
także sami motorniczowie, których sumienny Dyżurny Ruchu

motywuje do rzetelnej pracy, a także zapobiega stresowi
związanemu z niewiedzą: „Na który tor mam wjechać i kto ma
odjechać pierwszy?”
A życie toczy się dalej. Tramwaje dzwonią,
pasażerowie czekają… Komunikacja miejska to żywy organizm.
Aby jednak wszystkie elementy sprawnie ze sobą współdziałały,
potrzeba zainteresowania, dobrej woli i chęci poszczególnych
podmiotów. Miejmy nadzieję, że coraz częściej będziemy
przypominać sobie starą prawdę, iż sukces jednostki przekłada
się na sukces ogółu.

Errata do podręcznego słownika pojęć tramwajarskich
Łukasz Bandosz
w małe, elektryczne silniczki, które szybciej lub wolniej
przewijają film.

Niezależne od siebie filmy z końcówkami i numerami
zamontowano w wagonach 3G. Na zdjęciu wóz 809.
Fot.: Marcin Jurczak, 22.03.2006
W związku z kilkoma uwagami na temat
opublikowanego przed miesiącem „Podręcznego słownika pojęć
tramwajarskich”, tym razem prezentuję swoistą erratę
do słownika.
Jak zauważył jeden z czytelników, tzw. rozpylacz
znajduje się nie tylko w zajezdni na Gajowej – taka osoba
każdego dnia wydaje teczki z rozkładami, kwadratami i kartami
drogowymi również na torach odstawczych przy ulicy
Budziszyńskiej. Jednocześnie rozpylacz sprawdza, czy wszyscy
stawili się w pracy i melduje komu trzeba o ewentualnych
brakach tudzież innych problemach. Czytelnicy zaproponowali
również umieszczenie w słowniku kolejnych haseł, co czynię
bezzwłocznie.
Film/tablica – pasażer widzi jedynie nazwę przystanku
końcowego za szybką. Natomiast w różnych typach tramwajów
kwestie tej podstawowej informacji dla pasażera rozwiązane
są na kilka sposobów. Pominę tutaj całą serię różnorakich
wyświetlaczy. Poza nimi mamy do czynienia ze zmienianymi
przez motorkowego na każdej końcówce tablicami (dotyczy
helmutów z Frankfurtu i sporej części stopiątek), a także
z przewijanymi filmami. Film jest taśmą nawiniętą na dwie
szpule – i stąd jego nazwa. Na owej taśmie wypisane są nazwy
wszystkich końcówek, a także inne przydatne napisy typu „zjazd
do zajezdni”, „wagon uszkodzony” itd. Dla stojącego
na przystanku pasażera widoczna jest jedynie część filmu
znajdująca się na wysokości szybki, pomiędzy szpulami.
Natomiast motorniczy na pętli musi przewinąć film, aby
widniejący na czole tramwaju napis miał odpowiednią treść.
Czynność tę wykonuje się ręcznie, obracając szpule za pomocą
korbki (w holendrach) lub w bardziej zautomatyzowany sposób
(jednookie helmuty). Wagony z Düsseldorfu wyposażone są

Zwrotnik – niezbędne narzędzie każdego motorniczego. Śmiało
można go użyć do obrony, ale zasadniczo przeznaczony jest
do innych celów. Ten metalowy drąg o długości około 1m,
z wygodnym uchwytem i zgrabną końcówką, służy do ręcznego
przestawiania zwrotnic. Uprzedzając pytania czytelników spoza
branży tramwajowej, zwrotnik przydaje się do przestawiania
zarówno zwrotnic ręcznych, jak i zwrotnic automatycznych
każdego typu – w przypadku, gdy owa automatyka nas zawodzi.
Ale tematyka zwrotnic to materiał na osobny artykuł. Osobiście
byłem świadkiem wykorzystywania zwrotnika również przy
spychaniu wagonu spod izolatora sekcyjnego.
Zapowiadany słownik gestów wykonywanych przez
prowadzących tramwaje i służących przekazywaniu informacji
innym motorniczym jest w przygotowaniu, a jego publikacja
została przesunięta na przyszły miesiąc.

Reklamy tramwajowe
opracowanie: Łukasz Nowicki
stan na dzień: 8 kwietnia 2006
numer

poprze
-dnio

kolor

obecnie

kolor

uwagi

zmiany reklam i malowań:
224+223

-

barwy MPK

Olympus

250+249

-

barwy MPK

Polfer-ries

276+277

-

barwy MPK

Atom PC

403

-

barwy MPK

407

-

barwy MPK

410
668
671
687
689
691

Ogrod-nik
Pamięci
CWW
CWW
CWW
CWW
CWW
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Konkurs
dla
przedsiębiorstw
Konkurs
dla
przedsiębiorstw

szary
niebieskobiały
czerwonobiały
niebieski

środkowy człon

niebieski

środkowy człon

szary

-

barwy MPK

żółty
żółty
żółty
żółty
żółty

-

barwy MPK
barwy MPK
barwy MPK
barwy MPK
barwy MPK

Jubilat z Bolechowa
Marcin Jurczak
To już 10 lat z autobusami z Bolechowa. Dokładnie 22 marca
1996 roku rozpoczęła tu działalność fabryka Neoplan Polska.
Pierwsze duże zamówienie zrealizowano dla MPK Poznań.
Po naszych ulicach do dziś jeżdżą wszystkie z 72 dostarczonych
wówczas pojazdów.
We wtorek 4 kwietnia 2006 r. uroczyście otwarto nową halę
fabryczną Solaris Bus & Coach S.A. Do użytku oddano
13,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. Do końca roku
2007 fabryka zostanie powiększona o kolejne 10 tysięcy
metrów. Łączna wartość inwestycji to 40 milionów złotych.
Wydawać by się mogło, że to tylko dwa niezależne od siebie
wydarzenia. Pokazują one jednak, jak wiele zmieniło
się w Bolechowie i na polskim rynku autobusowym w ciągu
ostatnich dziesięciu lat. Kiedy w 1999 roku Neoplan Polska
zaprezentował na Międzynarodowych Targach Motoryzacji
autobus Solaris Urbino, mało kto wierzył w sukces polskiego
„wynalazku”. Od 1 września 2001 r. firma działa pod szyldem
Solaris Bus & Coach. Obecnie produkuje całą gamę autobusów
miejskich Urbino, turystycznych Vacanz i trolejbusów Trollino.
Inwestycje
Budowa nowego kompleksu fabrycznego Solaris Bus & Coach
ma się składać z dwóch etapów. Zakończony etap pierwszy
obejmował m.in. halę lakierni i transportu wewnętrznego,
podmontażu oraz montażu końcowego, powstały także
pomieszczenia socjalno-biurowe i pomieszczenia zaplecza
technicznego. Ta część fabryki mieści również magazyn.
W drugim etapie budowy powstanie spawalnia, a także
dodatkowa powierzchnia magazynowa i obiekty socjalnobiurowe. Ciekawostką jest nowy system transportu
wewnętrznego. Poprzeczny transport pojazdów pomiędzy
stanowiskami produkcyjnymi odbywa się bowiem na specjalnej
rampie, poruszającej się na szynach. Zmniejszyło to straty
powierzchni związane z wykorzystywaniem jej jako „korytarzy”
do transportu budowanych pojazdów wewnątrz hali (pomiędzy
stanowiskami).
Produkcja
Nowo wybudowana hala fabryczna to m.in. dwa stanowiska
montażu osi i przegubów, trzy stanowiska klejenia wykładzin

Jamników Ci u nas... dostatek
Fot.: Marcin Jurczak

Nowy system transportu wewnętrznego. Pojazd załadowany
na przesuwaną po hali rampę.
Fot.: Marcin Jurczak
i szyb, cztery kabiny lakiernicze i kabina szlifierska. W hali
montażu końcowego znajduje się 12 stanowisk podstawowych,
trzy stanowiska uruchomienia silnika i elektryki oraz trzy
stanowiska rezerwowe. W części fabryki oddanej ostatnio
do użytku znajduje się 30 stanowisk produkcyjnych. W chwili
obecnej wydajność całego zakładu wynosi 5 autobusów
dziennie. Po zakończeniu całej inwestycji wzrośnie do
8 pojazdów w ciągu dnia.
Ochrona środowiska
Przy tworzeniu nowej infrastruktury kompleksowo rozwiązano
problemy związane z ochroną środowiska. Kabiny lakiernicze
wyposażono w nowoczesne systemy utylizacji zanieczyszczeń
powietrza – wymiana powietrza z kabiny odbywa się poprzez
specjalny adsorber i dopalacz katalityczny. W całym
kompleksie zastosowano energooszczędne źródła światła
i ekologiczne ogrzewanie gazowe.
Solaris A.D. 2005
W ubiegłym roku spółka sprzedała 610 pojazdów, z czego 487
zostało wyeksportowanych. Prawie połowę eksportu stanowią
pojazdy dostarczone klientom z Niemiec, w tym 131 sztuk
Urbino 18 dla Berliner Verkehrsbetriebe GmbH. Inne duże
rynki eksportowe to Litwa (70 pojazdów), Włochy (41),
Szwajcaria (37), Łotwa (32), Czechy (31) i Węgry (26).
W Polsce sprzedano 115 egzemplarzy Urbino i Trollino
(dokładne dane w tabelach).
Nabywcy pojazdów miejskich (Polska, 2005)

[szt.]

MZA Warszawa

79

MPK Kraków

6

PKM Gliwice, MPK Włocławek

po 5

PKT Gdynia, PKM Tychy

po 3

PKA Gdynia, MPK Poznań, MZK Żywiec

po 2

MPK Legnica, MZK Piła, MPK Rzeszów, UG Swarzędz,
SPA Szczecin Dąbie, PKM Świerklaniec, TLT Tychy,
MZK Wejherowo

po 1
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Sprzedaż autobusów miejskich i trolejbusów Solaris
wg typów (Polska, 2005, szt.)
Urbino 10

7

Urbino 12

7

Urbino 12 CNG

1

Urbino 15

9

Urbino 18

87

Trollino 12

4

Z archiwum T
Tomasz Gieżyński
N21. W nocy z 8 na 9 kwietnia doszło do brutalnego pobicia
motorniczego tramwaju linii N21, którym był nasz klubowy
kolega. Więcej informacji o tym zdarzeniu i bezpieczeństwie
w nocnych tramwajach – za miesiąc.
Arnoldowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.
16.02., 04.03. – motorniczowie wagonu 401 zgłosili fakt
samoczynnego przekładania zwrotnic tuż przed pojazdem
(Rondo Kaponiera przy Merkurym i słynny Bałtyk od Mostu
Dworcowego), niebawem dołączył raport motorowego 509
z 06.03. (ponownie Bałtyk). Pojazdy zostały gruntownie
zbadane diagnostycznie (z wymianą nadajników TRACK200
włącznie) i niczego nie stwierdzono. Torowcy zaś wciąż
domagają się znalezienia dziury w całym po stronie S1 i S3.
02.03. 71 3/4 Mała przygoda przytrafiła się Księżniczce, gdy
na Winogradach odmówiła jazdy. Po przełączeniach wagon
zjechał do zajezdni. Jakoś mniej było awarii, gdy obsada wozu
była stała. Piotrze, wróć!
02.03. 1727 72/3 Napad furii pasażera przy rondzie
Solidarności skłonił podróżujących autobusem do wstrzymania
kursu. Kierowca zatrzymał się za rondem w stronę Koziegłów.
Współpasażerka próbowała bezskutecznie uspokoić swego
towarzysza podróży, który w kolejnym przypływie emocji
biegał po ikarusie i kopał w co popadło, miotając przekleństwa.
Po pół godzinie postoju pojawiła się Policja, która stwierdziła
ucieczkę prowodyra zajścia i odstąpiła od sprawy. Radiowóz
NN nie zdążył dotrzeć na miejsce, autobus zaś włączył się
w rozkład na następnym kursie od Piątkowskiej.

z impetem furgonetka Policji i sprawcy zamieszania zostali ujęci
na gorącym uczynku.
08.03. Dyżurny ruchu z PNR Górczyn zgłosił odpadanie
fragmentów gruzu z konstrukcji wiaduktu drogowego,
przebiegającego nad pętlą.
09.03. Dwa jednoczesne wstrzymania na PST w porannym
szczycie spowodowały 40-minutowe utrudnienia w ruchu.
Na wyjeździe z Pestki odmówił jazdy 228+227 jako 16/2,
a przy Kurpińskiego 84+83 jako 15/6 uszkodził ślizg
pantografu.
11.03. 614 Rezerwa czynna Ogrody stały się areną działań
łysych ćmuli z obszernymi majtkami. W godzinach 19:50 –
21:33 obsmarowali oni dokładnie sprayem całą lewą ścianę
rezerwy czynnej, która musiała zjechać do zajezdni.
11.03. 1019 69/7 Tuż przed podjeżdżającym na przystanek przy
Bałtyku MAN-em jeden z licznych pasażerów wyskoczył
na główkę w stronę jezdni, lądując na krawężniku. Miłośnika
sportów ekstremalnych zabrało pogotowie.
11.03. 507 15/5 Ponad półgodzinne wstrzymanie zafundował
zablokowany Siemens przy rondzie JNJ. Pogotowie przyjechało
do odblokowania wozu bez podstawowego narzędzia – pompy
ręcznej. Dopiero drugi wóz dojechał z pompą. Nazajutrz rano
ten sam wagon jako 14/1 „zrobił” 8 minut na Teatralnym, z tego
samego powodu. Jako główny problem w usuwaniu tych
wstrzymań służby NN podają fakt nieposiadania w pogotowiu
pomp. Pompy ma tylko dział SR i skrzętnie przetrzymuje je
na Głogowskiej.
13.03. 1041 64/7 Objazd w okolicy Kasprzaka był zbyt trudny
dla kierowcy 64, który z Matejki wjechał szarmancko
w Limanowskiego
i
doznał
zaklinowania
między
zaparkowanymi puszkami. Ze złej trasy wycofano go przy
asekuracji służb NN.
17.03. 656 N21/2 Kolejne zwisające i spadające na nockę
przeszkody zgłosił do CNR Zwierzak. Tym razem grudy betonu
urwały się z wiaduktu Alei Solidarności.
17.03. 306+307 4/5 Wyjątkową hucpę odstawiła grupa
młodzieży w drugim wozie składu prowadzonego przez Tatę
Nowika. Otóż nie krępując się działającymi kamerami
pomysłowa ekipa przystąpiła do ich demontażu, a w dalszej

03.03. 296+297 13/R Kibice piłkarscy, niezbyt zadowoleni
z postawy Lecha w obecnych rozgrywkach, zdemolowali tylną
część wagonu 296, a następnie zaczęli bujać wagonem
podskakując rytmicznie. Motorniczy zasymulował usterkę,
wysadził wszystkich przy Matejki i zjechał do zajezdni bez strat
własnych na zdrowiu i odzieży.
05.03. 212+211 17/1 Bardzo inteligentnie zapalił się wyłącznik
liniowy wagonu 211, bo unieruchomił skład na 15 minut
w porannym szczycie na samym środku skrzyżowania
Bukowskiej z Przybyszewskiego. Skutkiem były megakorki
i przepalona blacha stopnia IV drzwi.
06.03. 1334 71/5 W okolicy Wichrowego Wzgórza parka
chuliganów zaczęła pić piwo w autobusie oraz ubliżać
pasażerom i kierowcy. Tenże wezwał Policję i usiłował
zatrzymać napastników w wozie, jednak oni rozerwali tylne
drzwi i zaczęli uciekać. Na odchodnym rzucili jeszcze butelką
w tylną szybę solarisa. Szczęśliwie w tym momencie nadjechała

Jeden Golf mniej. Puszka dostała się przed holendra
jadącego z dużą prędkością ulicą Głogowską. Wagon
wyklepano.
Fot.: Rafał Bręczewski, 10.03.2006
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kolejności do demolki ogólnej. Na pamiątkę w stronę
akademików zabrali oni ze sobą jedną z kamer i tablicę boczną.

pojazdu i przewóz rzeczy niedozwolonych (otwarte piwo, które
groziło zanieczyszczeniem pojazdu i współpasażerów).

17.03. 1213 246/1 i 1511 236/1 Przez pół nocy utrudniona była
komunikacja Sołacza i innych północno-zachodnich peryferii
z Kaponierą z powodu kierowcy BMW, który próbował
wykonać piruet pod tunelikiem linii kolejowej w stronę
Szczecina i Piły. Autobusy po wycofaniu jeździły objazdem
przez Wielkopolską i Jeżycką / Poznańską, można więc było
dokonać ciekawych zaliczeń.

22.03. 906 W2/1 Nieszczęśliwy dzień dla tego wahadełka –
rano blokada drzwi unieruchomiła wóz na 2 godziny,
wieczorem zaś zepsuł się pantograf (nie chciał się otworzyć
przy kolejnej zmianie kierunku). Dokładnie te same problemy
wystąpiły z tym wozem dwa dni później na tej samej brygadzie.

17.03. 240+239 3/3 Motorniczy wraz z jednym pasażerem
dokonali obywatelskiego ujęcia pewnego smarkacza (Tomasza
K. z Wichrowego Wzgórza), który na Wilczaku mazał
flamastrem pokrywę drzwi. Po „rozmowie resocjalizacyjnej”,
interwencji NN i przyspieszonym kursie zmywania, domorosły
malarz został wypuszczony do domu.
18.03. 1503 55/1 W okolicy Franowa grupa młodzieży,
wyposażonej w plecaki z farbkami i szerokie spodnie, pobiła
jednego ze swych kolegów. Tenże, zasmarkany i zapłakany,
wezwał na Nową Wieś Policję i wsypał kumpli, którzy poszli
malować należące do PKP lokomotywy i wagony. Jakież było
zdziwienie funkcjonariusza NN, gdy kablującym okazał się
być… Tomasz K. z Wichrowego Wzgórza!
22.03. 1260 99/1 Dziarska postawa kontrolerów 091+092
i kierowcy pszczółki doprowadziła do ujęcia wyjątkowo
bezczelnego typa, wożącego swe cztery litery środkami
komunikacji. Agresora trzeba było przytrzymać w parterze
do przyjazdu Policji. Niechcianemu pasażerowi wystawiono
opłaty dodatkowe za brak biletu, nieuzasadnione zatrzymanie

24.03. 904 W1/2 Dwóch nietrzeźwych pasażerów woziło
się wahadełkiem w tę i z powrotem, zaczepiając nobliwe damy
z Polanki i nie chcąc opuścić pojazdu. W końcu zostali do tego
zmuszeni przez odpowiednie służby z nieodległego komisariatu,
a następnie przetransportowani do właściwej dla ich stanu
instytucji.
27.03. Wypalenie płytki izolacyjnej pod wiaduktem Traugutta
było powodem ponad dwugodzinnej przerwy w ruchu.
Tramwaje jeździły przez Wierzbięcice, Most Dworcowy
i Głogowską, a na odcinku Głogowska / Chociszewskiego –
Rondo Starołęka uwijało się kilka zatramwajów. Po wymianie
płytek sieciowcy wstawili pod wiaduktem ograniczenie do
5 km/h w obu kierunkach. Mamy już informacje, że i tak można
bezawaryjnie przejechać ten odcinek z prędkością 60 km/h.
30.03. 904 W1/2 Przez cały dzień pracę tej brygady zakłócały
notoryczne awarie drzwi.
Zbiorczo combino: spowodowały 8 wstrzymań.
Zbiorczo tatry: spowodowały 8 wstrzymań.
Zbiorczo holendry: spowodowały tylko 2 wstrzymania
(809 brak ładowania i 803 zwarcie pantografu).

Podmiany na liniach autobusowych MPK Poznań
opracowanie: Adam Białas

Pętla Szarych Szeregów, 21:47, niedziele i święta: N4020 1359 78/3 (51/3) i N4009 1251 83/2. Fot.: Adam Białas
Poniższe zestawienie polecam Czytelnikom zainteresowanym
zarządzaniem
dobowym
obiegiem
liniowego
taboru
autobusowego, fotomaniakom i miłośnikom przebieranek
tablicowych. Ukazuje planowe wędrówki autobusów po liniach
i brygadach w ciągu doby. Przewoźnik, z poznańskim
zamiłowaniem do racjonalnego gospodarowania prowadzi
politykę dobowego obiegu taboru z zachowaniem priorytetów:
ekonomicznych; obsługi jak największej liczby połączeń przy
zachowaniu optymalnego uruchomienia taboru, a także
Na
A/6
50/2
51/10

Aut.
251/2
80/2
235/1

Od
22:00
09:10
05:08

Z
Os. Kopernika
Górczyn
Os. Batorego

O
21:50
-

maksymalnej długości czasu pracy kierowcy. Przy okazji,
dostarcza cichej radości wielu miłośnikom, zadowolenia
z zaliczenia linii taborem dla danej linii nietypowym. Tabelę
należy interpretować następująco: Na danej linii kursuje dany
Aut. Z danej linii Od danej godziny. W ostatni kurs wyrusza Z
danej końcówki Na daną końcówkę, skąd:  zjeżdża
do zajezdni lub podejmuje kursy  na własnej linii, vide
kolumna Aut. Dni wolne to soboty i święta razem wzięte
Z
Ogrody
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Na
M1 C.H. 
Górczyn  
Dw. Główny PKP

Dni
Wol
Rob
Rob

51/11
51/6
54/1
54/2
54/4
55/2
55/3
55/4
57/3
58/4
58/5
60/7
60/8
62/1
62/2
62/2
62/3
64/6
64/11
64/12
64/13
66/3
67/2
67/3
67/4
67/5
67/7
67/10
68/2
68/3
68/5
68/6
68/7
68/11
69/9
69/10
69/11
73/3
73/3
74/9
74/11
75/1
77/4
77/4
77/4
78/3
78/3
78/5
78/6
81/3
81/6
82/7
82/11
82/12
83/2
83/3
83/7
83/8
83/9
85/5
85/7
85/10

234/1
234/1
62/1
N/1
54/3
248/1
236/1
248/1
233/1
53/1
245/1
237/2
N/1
84/1
72/1
81/1
52/3
252/2
N/5
N/5
252/2
84/2
67/1
248/1
248/1
90/5
248/1
63/10
246/1
246/1
242/1
239/1
242/1
251/2
68/6
N/2
240/1
63/10
84/2
235/2
238/2
242/1
242/1
251/1
251/1
51/3
N/1
RN
N/2
81/1
99/1
N/2
N/5
93/2
73/2
83/2
57/6
241/2
N/4
85/3
234/2
67/1

22:18
22.18
04:30
04:24
13:31
22:04
05:05
21:30
22:05
04:19
04:55
22:05
22:40
04:30
22:12
07:25
04:20
21:36
05:09
21:55
21:35
04:45
12:16
04:50
04:48
22:48
04:48
21:05
05:03
05:09
22:31
21:25
22:31
21:45
21:32
22:12
20:48
22:53
22:54
22:28
21:20
04:48
20:53
21:07
22:21
21.48
21.48
21.29
22.05
13:02
07:18
19:58
04:52
20:42
18:30
13:26
18:30
20:52
21:22
13:36
05:00
04:10

Dw. Główny PKP
Dw. Główny PKP
Rataje
Rataje
Rataje 
Rataje
Rataje
Rataje
Mogileńska
Starołęka
Starołęka
Garbary
Garbary
Rataje
Rataje
Rataje 
Rataje
Kacza
Kacza
Kacza
Kacza
Zieliniec
Śródka 
Radojewo
Radojewo
Śródka
Radojewo
Śródka
Podolany
Podolany
Dw. Główny
Dw. Główny
Dw. Główny
Dw. Główny
Os. Kopernika
Os. Kopernika
Os. Kopernika
Śródka
Śródka
Os. Orła Białego
Os. Orła Białego
Górczyn
Bałtyk
Os. Kwiatowe
Os. Kwiatowe
Szarych Szeregów
Szarych Szeregów
Ławica Port Lotn.
Ławica Port Lotn.
Rataje 
Rataje
Górczyn
Górczyn
Górczyn
Śródka
Śródka 
Śródka
Śródka
Śródka
Śródka 
Os. Batorego
Śródka

09:00
04:42
17:32
22:50
05:27
22:29
06:35
06:03
22:40
23:14
04:48
23:14
07:45
04:38
22:14
05:45
22:32
22:20
18:10
23:16
22:50
22:58
22:04
22:58
22:24
22:20
22:55
21:35
22:15
22:50
22:36
22:36
23:15
23:15
22:58
22:50
17:27
08:33
23:17
05:31
22:40
23:07
18:52
20:36
22:50
23:13
17:50
04:45

Spławie
Spławie
Spławie
Rataje
Nowa Wieś
Rataje
Sypniewo
Sypniewo
Strzeszyn
Strzeszyn
Krzesiny
Krzesiny
Krzesiny
Krzesiny
Literacka
Literacka
Literacka
Literacka
Radojewo
Radojewo
Radojewo
Podolany
Podolany
Podolany
Podolany
Os. Łokietka
Os. Łokietka
Os. Łokietka
Os. Sobieskiego
Os. Kwiatowe
Bałtyk
Bałtyk
Szarych Szeregów
Szarych Szeregów
Ławica Port Lotn.
Szarych Szeregów
M1 C.H.
M1 C.H.
Os. Wichowe Wzg.
Os. Wichowe Wzg.
Os. Wichowe Wzg.
Szarych Szeregów
Szarych Szeregów
Szarych Szeregów
Szarych Szeregów
Szarych Szeregów
Os. Batorego
Os. Batorego
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Os. Batorego 
Os. Batorego 
Rataje 
Rataje 
Rataje 
Nowa Wieś 
Rataje 
Nowa Wieś 
Śródka 
Starołęka 
Starołęka 
Garbary 
Garbary 
Rataje 
Rataje 
Rataje 
Rataje 
Kacza 
Kacza 
Kacza 
Kacza 
Rataje 
Śródka 
Śródka 
Śródka 
Śródka 
Śródka 
Śródka 
Dw. Główny PKP
Dw. Główny PKP
Dw. Główny PKP
Dw. Główny PKP
Dw. Główny PKP
Dw. Główny PKP
Os. Kopernika 
Os. Kopernika 
Os. Kopernika 
Janikowo 
Janikowo 
Os. Sobieskiego 
Os. Orła Białego 
Górczyn 
Bałtyk 
Os. Kwiatowe 
Os. Kwiatowe 
Bałtyk 
Bałtyk 
Kaponiera 
Bałtyk 
Rataje 
Rataje 
Górczyn 
Górczyn 
Górczyn 
Śródka 
Śródka 
Śródka 
Śródka 
Śródka 
Śródka 
Śródka 
Śródka 

Rob
Świ
Świ
Sob
Rob
Wol
Rob
Rob
Wol
Rob
Rob
Rob
Rob
Świ
Sob
Rob
Rob
Świ
Rob
Rob
Rob
Rob
Rob
Świ
Sob
Sob
Rob
Sob
Rob
Sob
Świ
Świ
Sob
Rob
Sob
Sob
Świ
Rob
Wol
Sob
Rob
Rob
Rob
Świ
Sob
Świ
Sob
Rob
Rob
Rob
Rob
Świ
Sob
Sob
Sob
Rob
Rob
Rob
Rob
Rob
Rob
Rob

88/1
51/8
04:33
Os. Batorego
05:20
Morasko
Os. Batorego 
88/1
71/4
04:33
Os. Batorego
11.46
Morasko
Os. Batorego 
89/1
237/1 04:40
Starołęka
05:36
Garaszewo
Starołęka 
89/1
245/1 05:00
Starołęka
06:06
Garaszewo
Starołęka 
92/2
70/7
18:30
Rataje
22:50
Rataje
Franowo 
94/1
A/3
04:43
Starołęka
04:57
Garaszewo
Starołęka 
94/2
237/2 22:45
Starołęka
22:59
Garaszewo
Starołęka 
95/6
59/1
21:30
Ogrody
23:05
Kiekrz
Ogrody 
95/6
59/2
21:30
Ogrody
23:05
Kiekrz
Ogrody 
96/2
N/1
04:45
Rataje
05:07
Krzesiny
Rataje 
97/3
71/6
20:45
Mogileńska
22:42
Zieliniec
Mogileńska 
97/3
85/4
21:35
Mogileńska
22:45
Zieliniec
Mogileńska 
249/1 A/5
23:48
Górczyn
04:30
Dębiec
Górczyn 
 - czeka od 9:16,  - kursy od IX do VI,  - czeka od 9:09,  - czeka od 8:08,  - czeka od 8:44,  - czeka od 9:28

Rob
Sob
Rob
Sob
Rob
Rob
Sob
Rob
Wol
Rob
Rob
Wol
Wol

Nowinki z Pyrogrodu
Nowy tor na Budziszyńskiej od strony ulicy został
zelektryfikowany, a następnie zajęty dodatkowo przez
szkoleniowy 272+273. (TG)
Dwukierunki 901 i 903 nie jeżdżą oczywiście
ze względu na przypadłość związaną z drzwiami – nie przeszły
pewnej drobnej modernizacji i nie mogą otwierać drzwi
po lewej stronie patrząc w kierunku jazdy, więc na dzisiejszych
liniach W1 i W2 są nieprzydatne. Dział ST opracowuje
warianty zamontowania nowego układu elektronicznego, który
pozwoli dostosować właściwości eksploatacyjne 901 i 903
do pozostałych O. Sęk w tym, że aby te układy zunifikować,
należałoby dość sporo zainwestować. Można też wykonać
zmiany taniej, ale wówczas wagony nie będą miały identycznej
elektryki i elektroniki co pozostałe. (TG)
Na Fortecznej trwają intensywne przygotowania
do kursu na motorniczych. Kolosalne braki, zarówno
na zajezdniach
autobusowych,
jak
i
tramwajowych,
spowodowały wzmożoną aktywność kierownictwa i Sekcji
Szkolenia. Skład 244+243 ubiera się w L na wyświetlaczach.
272+273 co prawda wyprowadził się na Budziszyńską, ale nie
można wykluczyć, czy również nie będzie uczestniczył
w kursie. Z Madaliny wypożyczono już 607. Stopiątki i helmuta
oklejono eLkami. (TG)
Mały lifting przeszedł „komputerowy” skład 244+243,
któremu do zielonych wyświetlaczy dołożono duży wyświetlacz
tarczowy na numer linii w tradycyjnym pomarańczowym
kolorze. (TG)
Na łuku między przystankami Arena i Arciszewskiego
w ulicy Reymonta wstawiono nowe szyny zewnętrzne. Niestety
w kierunku Ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego specjaliści
zrobili to tak nieudolnie, że stopiątkami rzuca znacznie bardziej
niż przed tą operacją. (TG)
Nie wiemy, czy to w ramach udoskonalania
niedoskonałych jelczy, faktem jest jednak, iż drugi w kolejności
numeracyjnej egzemplarz Vecto (1491) dorobił się całej
(niedzielonej) szyby czołowej. (MJ)

W autobusach z wydziału A-1, które dotąd wyposażone
były w panele sterujące R&G SRG-3000P (współpracujące
z KWSR, tablicami, kasownikami itp.), sukcesywnie pojawiają
się nowe (lepsze?) panele R&G SRG-3100P. Charakteryzują
się one większym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, dzięki
czemu można odczytać z niego jednocześnie więcej informacji
(SRG-3000P są wyposażone w wyświetlacz mieszczący tylko
2 linijki tekstu, przez co informacje dla kierowcy są
wyświetlane naprzemiennie). (MR)
Na kolejnych pętlach poznańskiego MPK
pojawiły się nowe diodowe tablice informacyjne, zakupione
dzięki dofinansowaniu z UE (o tablicach na Górczynie
i os. Sobieskiego pisaliśmy w poprzednim numerze Przystanku).
Mowa o pętlach: Starołęka (pętla autobusowa), Ogrody (pętla
tramwajowa) i dworcu autobusowym przy rondzie Śródka.
Tablice na Starołęce i Ogrodach przypominają opisywane już
te zamontowane na os. Sobieskiego. Nieco inaczej sprawa
przedstawia się natomiast na śródeckim dworcu, gdzie diodowe
panele zainstalowano na peronach odjazdowych. Dodatkowo
na budynku, w którym dyżuruje pracownik MPK, zainstalowano
diodowy zegar. (MR)
Zwrotnice TRACK-owe mnożą się w szybkim tempie.
W najbliższym czasie do historii przejdą cewkowe zwrotki przy
PKS-ie (jadąc od strony Mostu Dworcowego) i na Dąbrowskiego (jadąc od Ogrodów, przed przystankiem Żeromskiego).
W obu tych miejscach zauważono ślady po robotach ziemnych
w torowisku i/lub okolicznym asfalcie, a także tajemnicze
skrzynki z napisem „Bombardier Transportation”. A skoro już
mowa o infrastrukturze to informujemy, że z przystanku
Wioślarska (w stronę Starołęki)… zniknęła wiata. (MJ)
Na Rondzie Śródka pojawiło się rezerwowe wahadło.
Uruchomione są więc (nie licząc usterek i innych zdarzeń
losowych) wszystkie cztery wozy GT8ZR (2*W1 + 1*W2 +
1*R). Wahadło rezerwowe na Śródce pełni służbę przez 7 dni
w tygodniu. (PW)
Zmieniły się rozkłady, a wraz z nimi dolewki. Wozy
N21 dolewają teraz jako 7/9 i 17/9. Warto uwiecznić
na fotografii GT8 na 17-tce. 4/3 zamienia sie w 10/0
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Celem nie jest jednak wymiana odcinka torowiska, lecz dalszy
ciąg jego reanimacji. Obyśmy jak najszybciej doczekali
się porządnego remontu całej ulicy. (ŁB)
Od dnia 18 marca w związku z budową kanału
sanitarnego występują utrudnienia w ruchu autobusów linii 51,
67, 74, 83 i 90. Ulica Garbary jest jednokierunkowa dla ruchu
samochodowego (osobowego). Ruch autobusów sterowany jest
sygnalizacją świetlną. Ponadto objazdem skierowano wozy linii
60 – przez Estkowskiego i Wyszyńskiego do Dworca Śródka.
60-tki nie mają wprowadzonych zmian do komputerów i jeżdżą
z „klasycznymi” tablicami wciśniętymi za szybę. (MJ)

Trwają prace przy składzie N+ND obejmujące m.in.
przetaczanie kół w II wagonie. Za czas i siły poświęcone
zabytkom – dziękujemy! Fot.: Marcin Jurczak, 08.04.2006
na Połabskiej i odbębnia kurs śniadaniowy. Wśród ciekawostek
są też krótkie poranne wozy szczytowe z Gajowej. 18/1 robi
kółko na linii 7, a 11/1… zamienia się w trzynastkę. To jedyna
w ciągu doby możliwość sfocenia liniowego holendra
na Junikowie. (MJ/PW)
W dniu 8 kwietnia uruchomiono (tym razem już
naprawdę, zdjęcia m.in. na PGK) linię autobusową numer 50.
Zadebiutowały na niej dwunastometrowce z A3. Trasa: Górczyn
– Ściegiennego – Taczanowskiego – Bułgarska – KING CROSS
– Bukowska – Szpitalna – Ogrody (powrót do KC przez
Dąbrowskiego, Szamotulską i Bukowską). Autobusy kursują
we wszystkie dni tygodnia, odjazdy co 30 minut (z wyjątkiem
porannej 60-minutowej przerwy między I a II odjazdem
z każdej z pętli). (MJ)
Tego samego dnia (8 kwietnia) z okazji uroczystości
Misterium Męki Pańskiej uruchomiono linię dodatkową D,
kursującą po trasie Gwarna – Wilczak. Na linii pojawiły się
po dwie brygady z S1 (176+175, 224+223) i z S2 (677 i 690).
Ponadto zwiększono częstotliwość kursowania wozów na
liniach 51, 74 i 90. (TG/MJ)

Pociągi linii D na pętli Wilczak.

Niezwykle klimatyczny i nieco egzotyczny objazd
zafundowało MPK pasażerom linii 64. Od 11 marca budowany
jest ciepłociąg w rejonie Kasprzaka / Matejki. Objazdy: przez
Wyspiańskiego, Jarochowskiego i Potworowskiego w stronę
Kaczej
oraz
przez
Sczanieckiej,
Jarochowskiego
i Wyspiańskiego w stronę Literackiej. W dniu 9 kwietnia strona
internetowa naszego przewoźnika informowała jednak już tylko
o objeździe w stronę Kaczej, gdyż trasę w stronę Literackiej
przywrócono do normy. (MJ)
informacje zebrali:
Łukasz Bandosz, Tomasz Gieżyński, Marcin Jurczak, Maciej
Rudzki, Piotr Wawrzyniak

O PR110 słów kilka
Łukasz Bandosz
Współpraca KMPS z Transkom Czerwonak
Trzynastego dnia miesiąca kwietnia Roku Pańskiego
2006 przedstawiciele KMPS w składzie Krzysztof Dostatni,
Janusz Matuszewski i Łukasz Bandosz udali się na spotkanie
z prezes Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Transkom”
Sp. z o.o., panią Elżbietą Skałecką. Spotkanie przebiegało
w bardzo przyjemnej atmosferze – szefostwo Transkomu jest
do nas bardzo pozytywnie nastawione i skore do współpracy.
Głównym tematem rozmów był autobus Jelcz PR110. Pojazd
jest właśnie remontowany w warsztatach Transkomu, przy
okazji pracownicy starają się jak najdokładniej przywrócić
pierwotny wygląd autobusu. Trzeba przyznać, że PeeRka już
prezentuje się wspaniale, choć czekają ją jeszcze prace
wykończeniowe. Udało nam się ustalić datę prezentacji
autobusu. W niedzielę 7 maja nastąpi inauguracja wakacyjnych
linii turystycznych – tramwajowej numer 0 i autobusowej numer
100. Z tej okazji setkę będzie obsługiwał nie tylko ogórek, ale
również Jelcz PR110 z Czerwonaka. Na terenie bazy Transkom

Fot.: Tomasz Gieżyński

Torowcy reanimują torowisko na ul. Winogrady.
Na całej długości ograniczenia do 10 km/h można spotkać
pomarańczowe ekipy wymieniające śruby, które mocują
zdezelowane torowisko do spróchniałych podkładów, a także
montujące poprzeczki torów pomiędzy szynami. Generalnie
tu coś dokręcą, tam przyspawają, bo torowisko musi nam
jeszcze trochę posłużyć. W najbliższym czasie zapowiada nam
się również przerwa w kursowaniu tramwajów na Winogradach.

Już 7 maja, Jelcz PR110 pojawi się na linii turystycznej
numer 100. Serdecznie zapraszamy! Fot.: Łukasz Bandosz
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wypatrzyliśmy również innego jelcza, którego w przyszłości
chcielibyśmy przejąć od podmiejskiego przewoźnika; na razie
21-letni autobus pozostaje w liniowej służbie.

„Racjonalizator w zakładzie”
Tomasz Gieżyński
Tak przed laty nazywała się rubryka w zakładowej gazetce
„Z Życia MPK”, która była źródłem informacji o dokonaniach
pracowników, radzących sobie w trudnych warunkach
materiałowych z różnymi problemami natury technicznokonstruktorskiej. Dziś znacznie ważniejsza od tulejek, płyt, śrub
i prętów jest MYŚL. Myśl, pomysł – które potrafią przynieść
kolosalne oszczędności, jeśli tylko znajdzie się odważna osoba,
która chciałaby i mogłaby wcielić je w życie. Rozpoczynamy
więc nowy cykl, do którego zapraszamy wszystkich chętnych –
będziemy tu przedstawiać nietuzinkowe pomysły mogące
w dowolny sposób usprawnić komunikację miejską w Poznaniu.
Nie jest też naszym celem wywoływanie polemiki pod hasłem
„tego niedasię gdyż”. Po prostu czytajcie i myślcie.
Na początek dwie śmiałe koncepcje.
Wahadełko
Wagony O używane są w Poznaniu tylko podczas remontów.
Wprawdzie ich normalna eksploatacja na zwykłych liniach –
poza sezonem remontowym – nie jest wykluczona, niemniej
jednak Wydział S2 podchodzi do tego tematu z wyjątkową
bojaźnią. Mamy więc ratunek (tymczasowy co prawda,
ale zawsze)
dla
wszelkich
istotnych
wskaźników
eksploatacyjnych: skoro p. Dariusz Bąkowski („typ
od kurczaków” z centrum) po raz kolejny blokuje powstanie
nowej trasy tramwajowej na Rataje, ale z kolei nie istnieją
okoliczności powodujące zaniechanie reszty inwestycji, mamy
propozycję, by trasę dociągnąć od Rataj do Pl. Bernardyńskiego
i uruchomić linię W relacji Os. Lecha – Plac Bernardyński.
Do czasu likwidacji problemu właściciela budki z kurczakami
będzie ona stanowić dogodny dojazd do centrum dla
mieszkańców GTR, a istnienie na Placu Bernardyńskim
połączenia między torami nowo budowanej linii nie powinno
w przyszłości nikomu zaszkodzić.
Pocombinujemy?
W prasie zaczynają się pojawiać niezbyt wyraźne głosy
o potrzebie zamówienia kolejnej partii nowych tramwajów.

„Osiemnastki” na terenie zajezdni A1. Od prawej: 1384
(z okolicznościową „reklamą” z okazji 750-lecia lokacji
miasta Poznania), 1383, 1382, dalej niewidoczne 1375 i 1378.
Fot.: Marcin Jurczak, 21.06.2003

Tymczasem, po uratowaniu sytuacji z wagonami combino
i „podleczeniu” ich nieco zszarganej konstrukcji i reputacji,
wciąż chyba pozostaje opcja dokupienia kolejnych 10 sztuk w
ramach poprzedniego przetargu? Oczywiście byłyby to wozy
już „upgradowane”, a zaletą tego rozwiązania byłby skrócony
do minimum czas oczekiwania na kolejną dostawę fabrycznie
nowych pojazdów, w dodatku zunifikowanych z już posiadaną
serią. Tych zalet nie będą miały Skoda, Pesa ani Cegielski.

Solaris Urbino (2)
Maciej Rudzki
W ubiegłym miesiącu przybliżyliśmy Szanownym Czytelnikom
historię poznańskich Solarisów Urbino 12. Dziś kilka zdań o
przegubowcach spod znaku zielonego jamnika.
Urbino 18
Pierwsza dostawa Solarisów Urbino 18 (licząca
8 sztuk) miała miejsce pod koniec 2001 roku. Autobusy trafiły
do zajezdni przy ul. Warszawskiej, gdzie nadano im numery
od 1375 do 1382. Jednostką napędową zastosowaną w tej partii
„osiemnastek” jest silnik MAN D2866 LOH 25 Euro II.
Podobnie jak w Urbino 12 z pierwszego „rzutu”, tu również
zastosowano klasyczną solarisową deskę rozdzielczą.
Standardowo stanowisko kierowcy wyposażone zostało
w klimatyzację (klimatyzator umieszczono w przedniej części
pojazdu). Cechą charakterystyczną dla tej serii jest brak miejsca
na wózki w drugim członie autobusu, a co za tym idzie większa
liczba miejsc siedzących. Między przegubem a trzecią parą
drzwi, celem zwiększenia ilości miejsca dla pasażerów
stojących i poszerzenia przejść, trzy miejsca siedzące
ulokowano bokiem do kierunku jazdy (rozwiązanie takie
nie pojawiało się w żadnych innych dotąd eksploatowanych
solarisach).
Dwa kolejne przegubowe Urbino dotarły do Poznania
w grudniu 2002 roku. Autobusy otrzymały kolejne numery 1383
i 1384. Wyposażono je w silniki spełniające normę emisji spalin
Euro III – MAN D2866 LOH 27. Stanowisko pracy kierowcy,
podobnie jak w U12 dostarczanych od roku 2002, zostało
wyposażone w deskę rozdzielczą VDO, a sama kabina
w klimatyzację. Od wozów z poprzedniej dostawy odróżnia
je większa ilość miejsc dla wózków, czyli tzw. „rzeźni“ – aż trzy
(dwa w pierwszej części autobusu: klasyczne – na wprost
drugich drzwi i niestandardowe – po prawej stronie, tuż przed
drugimi drzwiami; trzecie w drugim członie. Trzy specyficzne
dla pierwszej serii U18 fotele (usytuowane tuż za przegubem,
bokiem do kierunku jazdy) zastąpiono czterema (w bardziej
klasycznym ustawieniu – para przodem i para tyłem). Pod nimi
ulokowano zbiorniki paliwa (w Urbino 18 z pierwszej dostawy
ulokowane w pierwszym członie autobusu). 1383 i 1384
to pierwsze poznańskie przegubowce wyposażone w monitoring
przestrzeni pasażerskiej.
Ostatnia jak do tej pory dostawa przegubowych
„jamników” nastąpiła w styczniu 2005 r. Wtedy to wydział A-1
wzbogacił się o kolejne dwa Urbino 18, które nie różnią
się znacząco od wozów z 2002 roku. Układ wnętrza jest
identyczny a stanowisko kierowcy wyposażone w deskę
rozdzielczą VDO i klimatyzację (identyczną jak w U12 1342-46
i 1801-10). Szybę boczną w kabinie kierowcy, w stosunku
do poprzednich U18, podzielono na więcej części, a lewe
lusterko przeniesiono z jej dolnej krawędzi na górną. Wewnątrz
zastosowano
nieco
mniejsze
wyświetlacze
diodowe,
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współpracujące z systemem informacji pasażerskiej (głośniki –
podobnie jak w serii leasingowych U12 – zainstalowano
wewnątrz w pasie obudowy nadokiennej). Panel sterujący SRG3000P firmy R&G, podobnie jak montowane we wszystkich

poprzednich
egzemplarzach
panele
ITF
Intertraffic,
współpracuje z KWSR. Autobusy te są również wyposażone
w system monitoringu przestrzeni pasażerskiej (po dwie kamery
w każdym członie pojazdu).

Wagony 105N 82 i 81 (pierwsze dostarczone) – stan na rok 1975.

Rys.: Jędrzej Nowak

(lub minimalizowanie ich ilości). Inne poważne wady
to tendencja do wichrowania się pudła, a także drzwi
umieszczone na jego skosie.

„Na torach” − 105N
Jędrzej Nowak
Pierwsze wagony typu 105N zostały wyprodukowane
w 1974 roku w chorzowskim Konstalu. Już w marcu następnego
roku pierwsza partia tych tramwajów trafiła do Poznania. 105N
to wagon silnikowy posiadający dwa wózki napędowe. Tramwaj
ten jest przystosowany do jazdy ukrotnionej (liniowo
eksploatowano trójskłady 105Na, testowano też możliwość
jazdy
105Na
w
trakcji
czterokrotnej).
Tramwaje
te, systematycznie modernizowane, są eksploatowane do dziś
i nie planuje się wycofania ich ze służby. Na rysunku widać, jak
wiele elementów tych wagonów uległo zmianie. „Ulepszenia”
dotyczą m.in. otablicowania pojazdów, kabli sterowania i kabli
WN. We współczesnych wozach (za wyjątkiem 194+193) nie
ma także charakterystycznych szybek w przedniej części
wagonu, a po modernizacjach drugie wagony składów
przebudowuje się na doczepy czynne. Nawet dziś tramwaje te
mogą być nowoczesne. Instaluje się w nich połówkowe
pantografy, wyświetlacze (pikselowe i nie tylko), tyrystorową
aparaturę. Wadą jest wysoka podłoga, a standardem
w nowoczesnych konstrukcjach jest brak stopni wejściowych

Podstawowe dane techniczne wagonów 105N
producent

Konstal Chorzów

długość / szerokość / wysokość

13 500 / 2 400 / 3 050 mm

liczba i moc silników

2 * 41,5 kW

liczba osi / wózków

4/2

lata dostaw

1975-1979

ilość dostarczonych wagonów

126 sztuk

zakres numeracji

81-206

wagony eksploatowane (stan na
dzień 10.04.2006)

6 sztuk* (98+97, 148+149,
194+193)

stacjonowanie

S-1 Głogowska

* - większość pozostałych przebudowano na 105Na i pochodne
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Klasyczny dwukitowiec 105N na ul. Głogowskiej.
Fot.: Marcin Jurczak, 22.05.2004
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„Zerówka” i „setka”
Krzysztof Dostatni
W niedzielne popołudnie 7 maja br. już od godz. 15.00
zabytkowe pojazdy zaczęły pojawiać się na ul. Gajowej,
tuż przy zabytkowej zajezdni tramwajowej. Jako pierwszy
przyjechał Jelcz PR 110. Autobus ten był gościem specjalnym
i wraz z Jelczem RTO zainaugurował letnie kursy linii 100.
Jazda na linii nr 100 była także pierwszym kursem „peerki”
z pasażerami
po
remoncie
przeprowadzonym
przez
przedsiębiorstwo TRANSKOM w Czerwonaku. To właśnie
dzięki przychylności Prezes firmy TRANSKOM Pani Elżbiety
Skałeckiej poczciwy Jelcz odzyskał wygląd z początku lat 90.,
tj. kremowo-czerwone malowanie, oryginalne siedzenia oraz
inne elementy wystroju wnętrza. Pojawienie się tego autobusu
na linii turystycznej nr 100 było dodatkową atrakcją oraz miłym
zaskoczeniem dla wszystkich pasażerów. Ponadto była to swego
rodzaju promocja PR 110, który najprawdopodobniej będzie
niebawem kursował na linii do Tuczna.
Kilka minut po 15.00 na Gajową podjechał także
wagon 13N 115, który od czasu do czasu pojawia się na linii 0.
Następnie podstawiony został skład N+ND, a tuż po nim na
Gajowej zaparkował „ogórek”. Pamiątkowym zdjęciom nie było
końca. Dopiero wskazówki zegara wskazujące godzinę 16.00
sprawiły, że pasażerowie zajęli miejsca w wybranych pojazdach
i rozpoczęli wycieczkę po Poznaniu. O ile na linii nr 0 już

wcześniej pojawiały się dwa tramwaje jednocześnie,
to na „setkę” dwa zabytkowe autobusy wyjechały po raz
pierwszy. Fakt ten oczywiście został wykorzystany przez
podróżujących miłośników i na trasie dokonano kilku
fotostopów. Ponadto kierowcy obu autobusów byli skutecznie
dopingowani przez pasażerów, przez co ochoczo chwalili się
możliwościami swoich maszyn.
Kolejne kursy upłynęły w równie sympatycznej
atmosferze, a dzięki różnorodności podstawionych pojazdów
każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Zarówno tramwaje linii 0, jak i autobusy linii 100 będą
odjeżdżały z ul. Gajowej co niedzielę o godz. 16.00, 17.00
i 18.00. Te godziny odjazdów będą obowiązywały do końca
września. Ponadto w każdą pierwszą sobotę miesiąca
od 3 czerwca do 2 września br. tramwaj linii 0 wykona
o godz. 21.00 specjalny kurs pod hasłem „Poznań By Night”.
Serdecznie zapraszamy
z okien zabytkowych pojazdów.

na

zwiedzanie

Poznania

Bydło
Adam Białas
9 kwietnia, w nocy z soboty na niedzielę, został
napadnięty i pobity motorniczy linii nocnej N21. Został
napadnięty przez pijanego dziewiętnastolatka – przypłacił
to wstrząsem mózgu, naderwanym uchem i potłuczeniem.
Do napaści doszło na pętli Os. Sobieskiego, gdy motorniczy
przeszkodził „pasażerowi” w obsikiwaniu siedzeń tramwaju.
Motorniczemu udało się wyrwać kopiącemu
go napastnikowi i – przy pomocy kierowcy nocnego autobusu –
schronić się w pojeździe. Interwencja stróża nocnego, tzw.
ochroniarza, pilnującego nocą pętli na Sobieskiego, ograniczyła
się do próby wezwania policji – ale nie o jakości outsourcingu
dla MPK chciałem pisać.

Jelcz RTO 1679 i Jelcz PR110 1 jako dwa wozy linii
turystycznej nr 100 w dniu inauguracji sezonu letniego.
Fot.: Krzysztof Dostatni

Obrażenia zadane napadniętemu były na tyle poważne,
że konieczna stała się tygodniowa hospitalizacja. Równa
okrucieństwu głupota napastnika przyczyniła się do szybkiego
ujęcia go przez Policję. W zasadzie wszystko szybko wróciło
do normy – komunikacja nocna w Poznaniu kursuje bez
zakłóceń, nadal można liczyć na punktualne, szybkie i tanie
„nocki”…
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Ale co by się stało, gdyby do napadu doszło
na następnym kursie? Czy zabójstwu – tak, bo pobicie
ze skutkiem śmiertelnym to tylko parę minut kopania więcej –
zapobiegłby system monitoringu PST? Czy kamery na PeSTce
uchroniłyby napadniętego przed skopaniem na śmierć, skoro na
niewiele zdały się przy pobiciu? Ile wart jest zwany
ochroniarzem cieć nocny, który – wbrew nazwie – nie chroni?
Służąc w dawnych czasach pod szmaragdowo-złotymi
sztandarami MPK Poznań, na własnej skórze poznałem
wątpliwą przyjemność pracy na liniach nocnych, a także,
prywatnie, równie wątpliwą przyjemność podróżowania nimi
jako pasażer. Stada podpitych, okrutnych, bezdennie głupich
dresiarzy i studentów, między nimi zastraszona i milcząca
większość tzw. uczciwych pasażerów… Szantaże, bójki, pobicia
– niby nie zdarzają się codziennie, ale jazda w atmosferze gęstej
od przekleństw i wymiocin również do przyjemnych nie należy.
Ale nie demonizujmy – sytuacja na PST
nie nabrzmiewa, nie pogarsza się, wraz ze wzrostem liczby
przewiezionych pasażerów wzrasta po prostu szansa,
że podróżując komunikacją publiczną napotkamy bydło, które
żadną miarą nie może uchodzić za pasażerów. To chyba prosta
zależność, szkoda tylko, że władze miasta jakoś nie potrafią
jej zauważyć i przeciwstawić się patologii rozwoju komunikacji
nocnej. I że po każdej podobnej sytuacji niewiele (czytaj: nic)
się nie zmienia…
Współpraca MPK z Policją na szczeblu operacyjnym
układa się bardzo dobrze, nieco gorzej na poziomie taktycznym,
za to na poziomie strategicznym – czyli współpracy odnośnych
władz – jeszcze gorzej. Bezpieczeństwo kosztuje, braki
kadrowe (skandalicznie mała liczba patroli gotowych
do działania) i sprzętowe (PESEL!) dają o sobie znać.
Ale dlaczegóż by nie zdywersyfikować działalności Straży
Miejskiej, która mogłaby podnieść poziom bezpieczeństwa
w transporcie miejskim? Przy okazji zadanoby kłam
brzydkiemu poglądowi części poznaniaków, że municypalni
to tylko blokadę na koło założyć „umią”.

Reklamy tramwajowe
opracowanie: Łukasz Nowicki
stan na dzień: 3 maja 2006
kolor
numer poprzednia
obecna
poprzedniego
pojazdu reklama
reklama
podkładu
tramwaje
Exim
148+149
barwy MPK
Tours
Flugger
152+153
barwy MPK
- farby
JOGO172+171 Górażdże szaro-zielony
BELLA
Citibank
218+215 Górażdże szaro-zielony
handlowy
OLYM234+233
barwy MPK
PUS
JOGO242+241
SKOK
biały
BELLA
Exim
254+253
barwy MPK
Tours
Exim
262+261
barwy MPK
Tours
Citibank
274+275
barwy MPK
handlowy
310+311
barwy MPK
402
403
407

Konkurs dla
przedsiębiorstw
Konkurs dla
przedsiębiorstw

610

SKF

612

Ziołopex

kolor
obecnego
podkładu
kremowoniebieski
biały
niebieskoróżowy
niebieski
szary
niebieskoróżowy
kremowoniebieski
kremowoniebieski
niebieski
barwy MPK

barwy MPK

Aquanet

niebieski

niebieski

-

barwy MPK

niebieski

-

barwy MPK

białoniebieski
zielony

SKF
AMICA

uwagi

białoniebieski
czerwony

środkowy
człon
po NG
całopojazdowa!!!

odnowa

Zachowanie tzw. porządnych (bo obojętnych)
środkowy
pasażerów również pozostawia wiele do życzenia – skoro
673
Audi
biały
e-Gazeta
biały
człon po
społeczeństwo nie może się przekonać nawet do kapitalizmu,
stronie drzwi
trudno oczekiwać, żeby „za wolność waszą i naszą” stawało
Giełda
677
samochoniebieski
barwy MPK
w obronie napadanych pasażerów/motorniczych/kierowców…
dowa
9 kwietnia było podobnie – nieliczni świadkowie zajścia
pozostali bierni – nic dziwnego, dobrze wiem, że
czasem w kilku trudno jest spacyfikować jednego – a
może telefony im się rozładowały? Ale, dopóki
naszym wrogiem jest nie Waffen SS, a grupki
podpitych małolatów, zaś władza – zamiast spełniać
obowiązki – jak to każda władza, tylko żyć
przeszkadza – nie bójmy się działać! Mojego
stosunku do sprawy nie zmienia fakt, że napadnięto
właśnie na Arnolda, aktywnego członka Klubu
Miłośników Pojazdów Szynowych – przypadek nie
wybiera, trafia – jak szlag – niespodziewanie. A kto
dostanie w twarz? Może Ty, może on, może jednak
ja? Kochani czytelnicy, nie życzę Wam, aby Wasza
znieczulica doprowadziła do czyjegoś kalectwa,
czy nawet do śmierci. Naprawdę lepiej zaryzykować
parę siniaków niż patrzeć, jak umiera człowiek, Po 408 przyszedł czas na 402. Jeżeli mielibyśmy się czepiać,
czy potem tłuc się po świecie z poczuciem winy to wnioskujemy o malowanie osłon wózków pod kolor reklamy...
„a w sumie to mogłem zadzwonić na policję, ale mi i niezaklejanie szyb!!!
się spieszyło”…
Fot.: Marcin Jurczak, 03.05.2006 r.
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„Racjonalizator w zakładzie”

Tatry T6 dla Poznania?
Łukasz Bandosz
Wiek jeżdżących po Poznaniu helmutów skłania
do dyskusji nad tramwajami, które mogłyby zastąpić
sprowadzony z Niemiec demobil. Najstarszy wóz skończy
w tym roku 50 lat, co – jak na tramwaj jeżdżący liniowo – jest
dobrym osiągnięciem. Bimby, spotykane na ulicach naszego
miasta, początkowo woziły pasażerów w Düsseldorfie
i Frankfurcie nad Menem. Pierwsze egzemplarze trafiły do
Poznania 10 lat temu, dziś ich flota w MPK Poznań to
57 wozów. Wozów, które – ze względu na ich wiek – trzeba
będzie niedługo wysłać na emeryturę. Pamiętać też należy
o 11 starych holendrach, czyli wagonach typu 3G
z Amsterdamu. Jednak zapotrzebowanie naszego przewoźnika
nie zmniejszy się, więc należy się zastanowić, jakimi
tramwajami zastąpimy wysłużone helmuty. Wszyscy wiemy, że
zakup tylu nowych wagonów tramwajowych w ciągu kilku lat
jest niemożliwy ze względu na wysokie ceny producentów. Jak
się już przekonaliśmy, problem braków taborowych można
rozwiązać poprzez sprowadzenie używanych wozów z miast,
które stać na zastąpienie ich nowymi. Inni przewoźnicy z naszej
części kontynentu również zdają sobie z tego sprawę
i z powodzeniem stosują taką politykę taborową. Podobnie
postąpił ostatnio Szczecin, który zakupił 23 sztuki tramwajów
Tatra KT4Dt od BVG z Berlina. A co my zrobimy, gdy okaże
się, że nasze helmuty i holendry już długo nie pojeżdżą? Gdzie
będziemy szukać tramwajów dla Poznania?
Rynek bimb, które znamy i które sprowadzaliśmy
dotychczas, skurczył się znacząco od czasu, gdy tymi
tramwajami zainteresowały się miasta całego byłego bloku
wschodniego. Demobil z Niemiec można spotkać w całej
Europie Środkowej i Wschodniej, w Niemczech tego typu
tramwajów jest już bardzo mało. Ostatnie tramwaje typów,
które już poznaliśmy lub podobnych, kursują jeszcze
w Düsseldorfie i Karlsruhe, pewne ich ilości można również
napotkać w Wiedniu i Grazu w Austrii. Oczywiście w miastach
krajów niemieckojęzycznych jeździ wciąż znacznie więcej
helmutów, ale wozów na tor o rozstawie 1435 mm już prawie
nie ma.
10 lat temu Poznań sprowadził pierwsze wagony
z Düsseldorfu po tym jak Szczecin przekonał się, że ich
wykorzystanie nie sprawia problemów, a wozy – mimo
zaawansowanego wieku – sprawują się bardzo dobrze. Dziś
Szczecin sprowadza tatry z Berlina. Są to czteroosiowe
tramwaje przegubowe typu KT4Dt, trochę mniejsze od GT6.
Lecz to nie jedyne tramwaje, jakie BVG ma na zbyciu.
Na zajezdni Niederschönhausen stoją jeszcze inne tatry, również
przeznaczone do sprzedaży – te właśnie tramwaje mogłyby
zastąpić poznańskie helmuty. Mowa o wagonach typu T6A2
i B6A2.
Wagony silnikowe T6A2 i doczepne B6A2 były
produkowane dla Berlina przez zakłady ČKD w Pradze od 1988
roku. Waga wozu typu T6A2 to 18 ton, jest on wyposażony w
4 silniki po 45 kW mocy. Wozy typu B6A2 ważą 14 ton.
Tramwaj osiąga prędkość do 60 km/h. W drugiej połowie lat 90.
XX wieku wszystkie wozy obu typów przeszły modernizacje.
Tramwaje te jeżdżą po stolicy Niemiec w składach silnik+silnik
lub silnik+doczepa, niegdyś można było również spotkać składy

Skład T6A2+B6A2 na Hackescher Markt w Berlinie.
Fot. Tomasz Gieżyński, 12.09.2000 r.
silnik+silnik+doczepa. Ze względu na niedawne dostawy
nowych niskopodłogowców oraz malejące zapotrzebowanie
berlińskiego przewoźnika na tramwaje, coraz więcej tatr stoi
w zajezdni Niederschönhausen i czeka na sprzedaż na wschód.
Wagony T6A2 i B6A2 mają po 14,5 m długości, 3,1 m
wysokości i 2,2 m szerokości. Są więc węższe od polskich
stopiątek, jednak to nie powinno stanowić problemu. Odległość
między krawędzią przystanku i tramwajem nie będzie większa
niż w przypadku przednich i tylnych drzwi wozów typu 105N,
umieszczonych na skosach wagonów. Szerokość tramwajów
z Berlina umożliwi ponadto umieszczenie tych wozów
w zajezdniach na Gajowej i Madalińskiego. Skład dwóch takich
tatr ma około 31 metrów i nie jest wiele dłuższy od składu
stopiątek.
Wozy T6A2 i B6A2 po modernizacjach są wyposażone
w 3 pary drzwi odskokowo-przesuwnych, podobnych do tych
z naszych tatr, przy czym pierwsza i trzecia para drzwi jest
węższa od środkowych. Dodatkowo tramwaje te podczas
modernizacji wyposażono w pantografy połówkowe,
klimatyzację kabiny motorniczego i wyświetlacze. Można
śmiało stwierdzić, że prezentują się lepiej od naszych stopiątek
po NG, powiem więcej – one są lepsze od wagonów polskiej
produkcji. W środku czeskie wozy mają jeden rząd siedzeń
po stronie drzwi i dwa wzdłuż okien. Jeśli Poznań sprowadziłby
tego typu wozy z Berlina, zdecydowanie należałoby usunąć
drugi rząd siedzeń i pozostawić po jednym z każdej strony,
aby tramwaj mógł pomieścić większą liczbę pasażerów.
Wozy BVG wyposażone są w sprzęgi typu
Scharfenberg, które umożliwiają szybkie i bardzo sprawne
koplowanie wagonów. Żadne kable nie wiszą pomiędzy
wagonami, wszystko przechodzi przez sprzęg. Niestety nie jest
możliwe łączenie wagonów wyposażonych w sprzęgi typu
Scharfenberg z naszymi wagonami ze sprzęgami typu Alberta.
Ale motorniczowie i tak nie są uprawnieni do łączenia
i rozłączania wagonów. Do tego typu czynności należy wzywać
specjalne służby MPK Poznań. W przypadku sprowadzenia
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do Poznania T6A6 i B6A2 wagony te byłyby łączone z innymi
tylko w sytuacjach awaryjnych, jak na przykład konieczność
zepchnięcia uszkodzonego tramwaju do zajezdni. Aby
rozwiązać problem różnych sprzęgów, wystarczyłoby
na przykład wyposażyć Pogotowie Ratownicze MPK Poznań
w łączniki z obiema końcówkami.
Zagadką pozostaje cena zakupu takiego składu. Według
prasy Szczecin za KT4Dt płaci po 500 tys. zł za sztukę. Można się
spodziewać, że skład wagonów T6A2+B6A2 będzie droższy,
a jeszcze więcej BVG zażyczy sobie za skład T6A2+T6A2. Mimo
to uważam, że warto porozmawiać z Niemcami i zainteresować
się wozami z zajezdni Niederschönhausen. Moim zdaniem tatry
mogą stopniowo zastępować wysłużone już helmuty i – jak
zapewne niedługo przekonają się o tym w Szczecinie – berlińskie
tramwaje sprawdzą się w naszych realiach. Są to bardzo dobre
wozy, które jeszcze długo mogą jeździć w służbie liniowej. Od nas
zależy, czy będą jeździły w Poznaniu czy gdzieś indziej.
Ich niewątpliwe zalety to stosunkowo młody wiek, niedawne
remonty, szybsza wymiana pasażerów na przystanku niż
w przypadku wozów GT8. Po usunięciu jednego rzędu siedzeń
do zalet
dołączy
większa od
helmutów
pojemność.
Niezaprzeczalną wadą może okazać się wysoka cena – jak na tabor
używany. Warto nadmienić, iż tatrami z Berlina, zarówno KT4Dt,
jak i T6A2 oraz B6A2, interesuje się już Gdańsk, a także miasta
w Rumunii, Rosji, a nawet Turcji.

Z archiwum T
Marcin Jurczak
02.04 511 15/2. Dziwne rzeczy dzieją się ostatnio
ze zwrotnicami (o wajchowych problemach piszemy m.in.
w Nowinkach). Chyba wiosna im szkodzi. Przed wjeżdżającym
na PST combino zwrotnica nagle przełożyła się sama, a tramwaj
pojechał w stronę Połabskiej… Po wycofaniu motorniczy
pojechał PeSTką, a odjazd z Sobieskiego zrealizował planowo.
02.04 150+151 1/1 i 906 W1/1. Poślizg podczas cofania na pętli
Os. Lecha był przyczyną najechania tramwaju 1/1 na stojącego
na przystanku wahadłowca pierwszego. W wagonie
151 odkształcony został tylny zderzak (wagon ustawiono
na dużym kółku, aby nie blokować pętli), a w 906 zbiły się
klosze przednich lamp i wgniótł przód wagonu.

Wykolejone półtora wózka wagonu 906. Pomimo trzech
kwietniowych zamachów na swoje życie, wóz trzyma się
dzielnie.
Fot.: Marcin Rutkowski, 07.04.2006 r.

Doczepa
bierna
B6A2
odstawiona
w
zajezdni
Niederschönhausen.
Fot.: Maciej Rudzki, 22.10.2005 r.
03.04 1525 233/1. Jeden z pasażerów w dosyć gwałtowny
sposób wyraził swoje niezadowolenie z nocnej komunikacji
autobusowej. Rzucona przez niego cegła wybiła szybę
w ostatnich drzwiach. Sprawca oddalił się w nieznanym
kierunku.
06.04 1629 56/1 i inne. Zderzenie się dwóch ciągników
samochodowych z przyczepami spowodowało spore
komplikacje w górczyńskiej komunikacji autobusowej.
Zablokowany został bowiem przejazd dla autobusów linii 56
i 80 ul. Głogowską na wysokości ul. Wykopy. Autobusy
kierowano częściowo objazdem, a częściowo poboczem ulicy
Głogowskiej.
07.04 511 14/7. Z zainteresowaniem przyglądamy się wszystkim
wstrzymaniom spowodowanym przez najnowsze siemensy.
Wyciek oleju z I wózka za przystankiem Aleje Solidarności
(kierunek Górczyn) spowodował 25-minutowe wstrzymanie
na PST. Tramwaj zjechał do zajezdni o własnych siłach.
07.04 906 W1/2. Dnia siódmego kwietnia (a nie dziewiątego,
jak omyłkowo podaliśmy w poprzednim Przystanku) o godzinie
4.51 rano z trasy wypadł tramwaj linii W1. Motorniczy
nie zatrzymał się na przystanku końcowym i zjechał
za urywające się kawałek dalej torowisko. Wykoleił się cały
pierwszy wózek i pierwsza oś drugiego. W miejscu zdarzenia
nie ma żadnego oświetlenia, a funkcję „końcówki” toru pełniły

Combino 511 podczas przymusowego postoju na PST.
Przyczyna – wyciek oleju z I wózka, czas postoju – 25 minut.
Fot.: Maciej Rudzki, 07.04.2006 r.
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cztery (!) podkłady przymocowane drutami do szyn. Tramwaj
(połamany pantograf, wybita szyba w kabinie motorniczego)
wstawiono w torowisko przy użyciu dźwigu, a przed godziną 10
odholowano do zajezdni Madalińskiego.
08.04 71 wycieczka/1. Tego wieczoru na studencki wynajem
wyruszyły z Fortecznej 102Na 71 i 102N 1. Prowadzona przez
Kurczaka (po raz pierwszy w życiu!) Księżniczka raczyła
skapitulować już po kilku minutach jazdy. Gęsty dym
z pierwszego wózka unieruchomił wagon na przystanku
Os. Rzeczypospolitej. Po przełączeniu grup silników tramwaj
zjechał na „żeberko” na Rondzie Rataje, skąd w asyście
pogotowia technicznego pomknął przez S2 na S3. Stłoczona
w Kanciaku studencka brać dzielnie wytrwała do końca
wycieczki.
09.04 513 14/4. Uszkodzenie hamulca sprężynowego
spowodowało 10-minutowe wstrzymanie. Tramwaj zjechał
z trasy w asyście pogotowia technicznego. 14.04 podobną
usterkę zanotowano w 508 14/3, a 22.04 ponownie w 508, tyle
że na 15/1.
10.04 320+321 5/9 i 2025. Podczas cofania wewnętrznym torem
Osiedla Lecha spaliła się przetwornica w wozie 320. Pociąg
stanął na zwrotnicy i na 15 minut zablokował całą pętlę. Skład
wycofano na tor wewnętrzny, a zewnętrznym kierowano
pozostałe wozy liniowe. Godzinę później, krótko po 21,
trójskład 2025+320+321 rozpoczął podjazd pod wzniesienie tuż
za wyjazdem z tunelu. Okazało się, iż poczciwy N nie jest
w stanie podciągnąć dwóch problematycznych stopiątek.
Po wielu przygodach skład 320+321 wrócił do zajezdni.
Podobno jeszcze tego samego dnia.
10.04 1037 79/3. Około godziny 20 na ul. Mrągowskiej
w jadącym na Kaczą autobusie linii 79 doszło do zapalenia
się instalacji elektrycznej. Kierowca próbował ugasić ogień
za pomocą gaśnicy będącej na wyposażeniu pojazdu oraz
2 gaśnic pożyczonych z jadącego w przeciwną stronę 64/2
1067. Straż Pożarna walczyła z pożarem do godziny 20.50.
Autobus odholowano na A3. Straty związane ze zniszczeniem
pojazdu są na tyle duże, że spodziewamy się jego kasacji.
11.04 507 14/2. Pęknięcie sprężyny pantografu zablokowało
Głogowską niemal przed samą zajezdnią. Wagon wepchnięty
został na teren S1 przez 5/1 300+301.
13.04 71 11/5. Pechowy trzynasty? Uszkodzony układ rozruchu
(opory) był przyczyną awarii Księżniczki na moście Królowej
Jadwigi. Wagon na S3 zepchnął skład 282+283, kursujący tego
dnia jako 5/5.
13.04 8/6 686. Latający helmut. Ciało obce w torowisku było
przyczyną wykolejenia I wózka wagonu, zmierzającego
wczesnym
rankiem
na
Górczyn.
Tramwaj
jechał
z Budziszyńskiej, ulicą Reymonta. Interweniował TRAM123.
Ruch był wstrzymany w obu kierunkach przez 50 minut,
na nieczynnym odcinku utknęło 9 pociągów, pozostałe
kierowano objazdami. Tramwaj (z powodu uszkodzenia
pantografu) zepchnięty został na Madalinę przez 8/4.
Uruchomiono komunikację autobusową „za tramwaj” (sztuk 3)
w relacji Rondo Jana Nowaka-Jeziorańskiego – Rondo
Starołęka.
14.04 106+105 2/8. Wciąż pamiętamy o tragicznym wypadku
z lutego, a wagon 106 znowu nawywijał. Ruszający
z przystanku przy Wspólnej skład uderzył w wyjeżdżający z
HCP ciągnik siodłowy. Pierwszy wagon wykoleił się obydwoma
wózkami, uszkodzenia obejmują m.in. przednie naroże i lampy.

Podczas 45-minutowego wstrzymania tramwaje linii 2, 9 i 10
zawracano przez zajezdnię Madalińskiego, a w relacji Madalina
– Dolna Wilda – Dębiec kursowały 4 zatramwaje.
15/17/18.04 807. Awaria przetwornicy sprawiła, że holendra
z 11/1 stojącego na ul. Królowej Jadwigi zepchnął na Forteczną
diabelski 666 (9/6). To jednak nie koniec przygód wagonu 807.
Dwa dni później grupa młodzieży świętowała w tym wozie
„dyngusa” na linii 9/1. Gdy sprawcy się ulotnili, tramwaj
kontynuował kurs do Dębca. Natomiast 18 kwietnia wagon 807
(linia 9/9) z powodu zwarcia musiał zjechać awaryjnie
do zajezdni.
18.04 806 4/5. Kolejne zwarcie w wozie 3G. Tramwaj z
ul. Winogrady zepchnięty został na Połabską przez skład
140+141 z 10/7.
19.04 1082 64/3. Niepokój i lęk coraz częściej towarzyszą
pasażerom linii 64 i 95. Co jakiś czas bowiem nie otwierają się
rogatki na Golęcinie. Przegubowy MAN spędził tam ponad
20 minut zanim służby techniczne PKP usunęły usterkę.
Problemy związane z koniecznością omijania jednej
opuszczonej, niesprawnej rogatki mieli też kierowcy w dniu
10.04.
20.04 810 4/2. W bijatykę zamieniła się wieczorna kontrola
biletowa w tramwaju linii 4. Pomiędzy przystankiem Fredry
a Mostem Teatralnym doszło do szamotaniny, w wyniku której
jeden z kontrolerów został ugryziony przez awanturującego się
pasażera. Sprawca dokonał też samookaleczenia, rozcinając
sobie ostrym narzędziem lewą rękę. Drugi z kontrolerów
z ogólnymi pobójkowymi potłuczeniami odwieziony został
(wraz z pasażerem-masochistą) do szpitala. Tramwaj z powodu
zabrudzenia zjechał do zajezdni.
22.04 238+237 10/6 i inne. Czołowe zderzenie dwóch
samochodów osobowych na ul. Winogrady zablokowało
6 pociągów tramwajowych i spowodowało konieczność
uruchomienia objazdów linii 4 i 10 na Piątkowską. Jeden
z rozbitych samochodów znalazł się w torowisku. W wypadku
ciężkich obrażeń doznały trzy osoby.
24.04 236+235 16/2 i 405 12/1. Przez pół godziny
nieprzejezdne było duże kółko pętli Sobieskiego po tym
jak Polak najechał na tył Czecha. Oba tramwaje wysłano
do zajezdni celem naprawy uszkodzeń.
25.04 312+313 5/9 i 906 W1/1. Kolejny zamach na wagon 906.
Podobnie jak 2 kwietnia, cofający skład stopiątek (tym razem
forteczański), uderzył w stojące na przystanku wahadło.
Uszkodzenia helmuta – „jak zwykle” – przednie lampy
i wgniecione poszycie przedniej ściany.
26.04 302+303 12/10. Około godziny 17.15 wskutek oberwania
przekładni II wózka w wagonie 303 nastąpiło wstrzymanie
ruchu tramwajowego na ul. Roosevelta (jadąc od Teatralki,
przed Kaponierą). Oberwana przekładnia odwróciła się,
uniemożliwiając zjazd wagonu z trasy. Brak zabezpieczenia
szpuli uszkodzonego wózka uniemożliwił natomiast wstawienie
wagonu na wózek techniczny. Tramwaj w asyście wszystkich
możliwych służb zjechał na S1. Przez prawie 50 minut
kluczowy dla komunikacji tramwajowej odcinek ul. Roosevelta
był wyłączony z ruchu, co spowodowało spory bałagan w całym
centrum miasta. Część wozów kierowano objazdem przez
Fredry i Gwarną.
26.04 linie 51, 68, 76. W czasie, gdy uszkodzony skład
302+303 telepał się do zajezdni, w godzinach 17.50-18.40 pętla
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na ulicy Dworcowej była nieprzejezdna z powodu teczki
niewiadomego pochodzenia, pozostawionej na Dworcu
Głównym. Z związku z zamknięciem hali Dworca Głównego
i placu przed nią, autobusy zawracane były pod Mostem
Dworcowym.
Zbiorówka kwietniowa:
Tatra RT6N1. Odnotowano 3 (słownie: trzy) awarie wózka C.
1 kwietnia w wagonie 401, 4 kwietnia w… 401 i 18 kwietnia
w 407. W tym drugim przypadku do usunięcia usterki ściągnięto
z Cegielskiego ekipę fachowców, a szóstki przez godzinę czasu
zamiast na Stomil kursowały na Starołękę. Ponadto w dniu
15.04 w 403 padła pompa HB (wózek B), dwukrotnie notowano

usterki wozu 409 (10.04 spadek ciśnienia w zbiorniku głównym,
19.04 brak rozruchu w wózku A).
Siemens
Combino.
Duża
liczba
„drobiazgów”,
unieruchamiających wozy na dosłownie kilka minut może być
spowodowana ostrożnością motorniczych. Bezpieczniej jest
bowiem wezwać wsparcie niż samodzielnie kombinować przy
nie do końca przez nas znanych (a licząc w euro niezwykle
cennych!) wagonach. Optymistycznie spodziewamy się,
że liczba wezwań do awarii combino będzie systematycznie
malała.
Beynes 3G. Oprócz wspomnianych usterek odnotowano jeszcze
m.in. urwanie się kloca hamulca szynowego w 802, a w wozach
802 i 810 – brak rozruchu.

Wyświetlacze stopiątkowe
opracowanie: Mikołaj Wydra
WYŚWIETLACZE W WAGONACH SERII 105N – INFORMACJA ZEWNĘTRZNA DOTYCZĄCA LINII
(stan na dzień 15.05.2006)
Typ wagonu

Numer taborowy

Czołowy
wewnętrzny

Czołowy
dachowy

Boczne
(ilość)

Tylny
wewnętrzny

Tylny
dachowy

Kolor wyświetlaczy

105Na + 105NaD 112 + 111 (S-1)

tak

tak**

tak (2)

nie

tak**

pomarańczowe

105Na + 105NaD 136 + 137 (S-1)

tak

tak*

tak (2)

nie

tak

pomarańczowe

105Na + 105NaD 138 + 139 (S-1)

tak

nie

tak (2)

tak

nie

pomarańczowe

105Na + 105NaD 146 + 147 (S-1)

tak

nie

tak (2)

tak

nie

zielone

105Na + 105NaD 204 + 203 (S-1)

nie

tak***

nie

nie

tak***

zielone

105Na + 105NaD 206 + 205 (S-1)

tak

tak**

tak (2)

nie

tak**

pomarańczowe

105Na + 105NaD 220 + 219 (S-1)

tak

tak**

tak (2)

nie

tak**

pomarańczowe

105Na + 105NaD 230 + 229 (S-1)

tak

tak**

tak (2)

nie

tak**

pomarańczowe

105Na + 105NaD 244 + 243 (S-3)

tak

tak*

tak (2)

tak

nie

zielone****

105Na + 105NaD 290 + 291 (S-3)

tak

tak*

tak (2)

nie

tak*

pomarańczowe

105Na + 105NaD 298 + 299 (S-3)

tak

tak**

tak (2)

nie

tak**

pomarańczowe

105Na + 105NaD 310 + 311 (S-3)

tak

tak**

tak (2)

nie

tak**

pomarańczowe

105Na + 105NaD 312 + 313 (S-3)

tak

tak*

tak (2)

nie

tak*

pomarańczowe

* – wyświetlacz okrągły dachowy R&G, czcionka zwykła
** – wyświetlacz okrągły dachowy R&G,
czcionka stylizowana na historyczną

*** – wyświetlacz prostokątny dachowy,
czcionka „komputerowa”
**** – wyświetlacz dachowy w kolorze pomarańczowym

Oprócz wyświetlaczy informujących pasażerów oczekujących na
przystankach o trasie tramwaju, we wnętrzu niektórych wagonów
można spotkać również elektroniczne tablice. Takie jak na przykład
mini-wyświetlacz z numerem linii umieszczony na obudowie
maszyny drzwiowej w wagonie 105Na #204.
Poniżej prezentujemy czcionkę nowych, okrągłych wyświetlaczy
dachowych: w wersjach (od lewej) „historycznej” i „normalnej”

Fot.: 3 * Mikołaj Wydra
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Nowinki z Pyrogrodu
21 kwietnia na linii 12/5 zadebiutował skład 310+311
po NG. Zakres modernizacji jest podobny do wcześniejszych
wagonów i obejmuje m.in. klimatyzację kabiny motorniczego
i pomarańczowe wyświetlacze dachowe z czcionką stylizowaną
na historyczne tarcze. (MJ)
Uruchomiono zwrotnice przekładane TRACK-iem
w trzech kolejnych miejscach. Są to Dworzec PKS (prawoskręt
linii 10), Dąbrowskiego przed Żeromskiego (prawoskręt linii 7)
i Grunwaldzka/Jeleniogórska (wjazd na tory odstawcze
Budziszyńska). Do listy zwrotnic "z niespodzianką" (czasem nie
działająca Półwiejska czy samoprzekładająca się wajcha przy
Bałtyku) dopisujemy natomiast lewoskrętną wajchę 18-tki
na Rondzie Starołęka. Sprawność tej ostatniej zależy
od aktualnej fazy Księżyca lub kąta padania promieni
słonecznych. Zdarza się też, że zwrotnica blokuje gdy iglice
znajdują się dokładnie pośrodku, pomiędzy jednym poprawnym
położeniem, a drugim. (MJ)
Tymczasowe ograniczenie prędkości do 5 km/h pod
wiaduktem na Hetmańskiej zostało zniesione. Jest jednak
w błędzie ten, kto sądzi że tramwaje poruszają się tam (jak
dawniej) z normalnymi prędkościami. Idąc po najmniejszej linii
oporu, postawiono tam na stałe ograniczenie do 10 km/h.
Korekty rozkładów jazdy nie przeprowadzono. (MJ)

Nowy barw firmowych dorobiły się zakłady
Modertransu. W halach natomiast zaobserwowaliśmy (stan
na dzień 17.05.2006) wagon 162 i skład 220+219. Wyremontowany 112+111 cieszy już oczy pracowników S1. Trwają też
prace przy wozach 901 i 903, tak by mogły bezproblemowo
obsługiwać wahadłowe wahadełka już niedługo. (MJ)
Po remoncie w siemenslandzie wrócił 506. Rozładunek
miał miejsce 10 maja. W zamian zabrano 507, na S1 nadal stoi
pozalepiany folią wagon 512. (TG)
Z okazji naprawy torowiska w ulicy Winogrady
w dniach 29.04-07.05 zmianie uległy trasy tramwajów 3, 4 i 10.
Trójkę i czwórkę kierowano na Piątkowską (co oznacza 2 linie
tramwajowe o różnych numerach i identycznej trasie!),
a dziesiątkę na Sobieskiego. Uruchomiono autobusową
komunikację zastępczą w postaci linii T2: Os.Wichrowe
Wzgórze – Murawa – Winogrady – Księcia Mieszka I –
Słowiańska – Zagonowa – Winogrady – Murawa –
Os. Wichrowe Wzgórze. Za tramwaj ma dowozić pasażerów do
stacji PST Słowiańska. Podobne objazdy przewidziano także
na pozostałe majowe weekendy: 13/14, 20/21 i 27/28. (MJ)
informacje zebrali:
Tomasz Gieżyński, Marcin Jurczak

Dwunastu wspaniałych
Marcin Jurczak
Tradycyjnie w długi majowy weekend Wolsztyn stał
się mekką miłośników wszelkiej maści pojazdów szynowych.
W dorocznej Paradzie Parowozów kilkutysięcznej publiczności
zaprezentowało się dwanaście wspaniałych maszyn.
Na gościnnych występach mogliśmy oglądać parowozy
ze skansenu taboru kolejowego w Chabówce. Parowozy
Okz32- 2, Tr12-25 i Ty2-953 przyprowadziła dzień przed
paradą wracająca z Leszna Piękna Helena. Spora część widzów
przyjechała na paradę specjalnymi pociągami. Prowadzony
podwójną trakcją (Ol49-23 i Ol49-111) Hefajstos przybył
z Wrocławia. Nie zabrakło też gości z Niemiec. Do Wolsztyna
dotarł (choć w samej paradzie udziału nie brał) 52 8177-9.
Drugi pociąg pełen miłośników kolei zza naszej zachodniej
granicy przyprowadziła para 03 2204-0 i 35 1019-5.
W
Wolsztynie
paradowało
7
parowozów
„miejscowych”: Pm36-2, Pt47-112, Ol49-7, Ol49-23, Ol49-111,
Tr5-65 i Ok22-31, 3 z Chabówki i 2 z Niemiec. Prezentowały
się pojedynczo, parami i w większych grupach. Nie zabrakło
stoisk z pamiątkami kolejowymi, a także promujących lokalne
wyroby i kulturę – parada jest częścią większej imprezy, Dni
Wolsztyna.
Świetnym pomysłem jest połączenie Parady z szerszą
imprezą niekolejową. Z pewnością ma to pozytywny odbiór
wśród widzów i uczestników, wydatnie wspomaga też promocję

Niemiecki parowóz pospieszny BR03 na tle nastawni WL.
Fot.: Marcin Jurczak, 29.04.2006 r.
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miasta i gminy. Szkoda jednak, że pewne kwestie pozostają nie
do końca przemyślane. Przy kilkutysięcznej widowni,
podstawianie trzywagonowego pociągu retro to pomysł –
mówiąc delikatnie – średni. Jeżeli dodać do tego SOK-istów,
bacznie czuwających nad tym, aby ludzie nie zajmowali miejsc
na balkonach wagonów i uparcie ich stamtąd wypraszających…

„Na torach” − GT6 (M)
Jędrzej Nowak
Podstawowe dane wagonów GT6 (M)
Producent

Düwag – Düsseldorf

Wymiary (dł./szer./wys.) [mm]

19100 / 2350 / 3350

Liczba osi / wózków

6/3

Lata produkcji
(jeżdżące po Poznaniu)

1959-1963

Lata dostaw

1997-2002

Zakres numeracji

14 sztuk (603-605, 606’, 606’’,
607-609, 611-614, 616, 617)

Wagony eksploatowane
(stan na dzień 10.05.2006)

7 sztuk liniowych
(605, 606’’,607, 611-614)
4 sztuki gospodarczych
(2603, 2608, 2616, 2617)

Stacjonowanie

S-2 Madalińskiego
(liniowe, gospodarczy)
S-2 Gajowa (gospodarczy)
S-3 Forteczna (gospodarczy)
Wydział Torów (gospodarczy)

Wagony GT6 (M) zostały wyprodukowane w fabryce
wagonów „Düwag”, a eksploatowane były we Frankfurcie nad
Menem. Są to wagony jednokierunkowe, dwuczłonowe,
o czterech parach dwupłatowych składanych drzwi, otwieranych
elektrycznie (za wyjątkiem 608, 616, 617, w których pierwsze i

Trudno oprzeć się wrażeniu, że Parada tak właściwie
promuje się sama. Mamy nadzieję, że atmosfery tworzonej wokół
wolsztyńskich parowozów przez wiele lat nie zaprzepaści brak
wyobraźni i kolejowy beton. Oby parowozownia w Wolsztynie
wzbudzała jak największe zainteresowanie nie tylko wśród
fanatycznych miłośników kolei, ale także „zwykłych” turystów. Dla
dobra parowozowni i miasta Wolsztyna.

Rys.: Jędrzej Nowak
ostatnie drzwi są pojedyncze). Posiadają kolejowe pantografy
nożycowe oraz przetwornice statyczne. Z tyłu wagonu, w szafce
pod szybą, ukryty jest pulpit manewrowy, pozwalający na jazdę
do tyłu. Wagony z Frankfurtu, w odróżnieniu od sprowadzonych
z Düsseldorfu, posiadają inne podwójne reflektory przednie
i tylne światło wsteczne. Połówka pierwszych drzwi jest
zablokowana, ponieważ znajduje się tam szafka aparaturowa.
Ponadto inny jest też pulpit oraz otablicowanie wozu.
„Frankfurty” mają z przodu tablice kierunkowe, a „Düsseldorfy”
– przewijany elektrycznie film. Wnętrze pojazdów różni się
wystrojem, np. siedzeniami.
Pierwsze wozy typu GT6 (M) przybyły do Poznania
w drugiej połowie 1997 roku i od początku 1998 roku
kursowały w ruchu liniowym. Pierwszy z nich skasowano już
po 2 tygodniach eksploatacji (606’ – rozbity w wypadku),
natomiast obecnie wagony te są stopniowo wycofywane
z obsługi liniowej komunikacji miejskiej i przystosowywane
do celów gospodarczych.
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Ogórek i dobra zabawa
Marcin Jurczak
Jedną z atrakcji majowego weekendu był przejazd
Krośniewicką
Koleją
Dojazdową.
Zapakowani
do MBxd1-204 w Krośniewicach, dotarliśmy najpierw
liniowo używanym szlakiem do Krzewia (stacja Krzewie
Wąsk.), a następnie nieco zarośniętym odcinkiem przez
Łęczycę do Sierpowa (obecnie trwają prace
przy udrożnieniu szlaku Krośniewice – Sierpów –
Ozorków). Pod sklepem nr 2 w Sierpowie czekał na nas
ogórek, którym ostatecznie dotarliśmy do Warszawy.
Po piątkowych przyjemnościach w sobotę czekało nas
trochę pracy. Na terenie zajezdni R-9 przy ul. Chełmskiej
(czy raczej tego, co po jej zamknięciu zostało) odbyła się
prezentacja autobusów dla szerszej publiczności.
Zaprezentowało się tam łącznie 14 pojazdów
ogórkopodobnych i 4 doczepy do autobusów. Tutaj też
miało miejsce spotkanie stowarzyszeń zrzeszających
Mizeria na terenie R-9 Chełmska.
Fot.: Adam Białas, 20.05.2006 MKM-ów. Uczestniczyła w nim także delegacja KMPS,
z Prezesem Krzysztofem Dostatnim na czele. Kwiecista
mowa Krzysztofa sprawiła, że pozostali chcący się
W dniach 19-21 maja 2006 w Warszawie miłośnicy
komunikacji miejskiej spotkali się na I Międzynarodowym wypowiedzieć uczestnicy nie mieli dla siebie zbyt wiele czasu.
Zlocie Ogórków. Imprezę zorganizował stołeczny Klub
Około godziny 18 większość zabytkowych autobusów
Miłośników Komunikacji Miejskiej. Przy okazji zlotu odbyło rozpoczęła kursy na liniach autobusowych uruchomionych
się także piąte spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń z okazji Nocy Muzeów. Pojazdy pojawiły się na łącznie 5
miłośników komunikacji miejskiej działających na terenie trasach, oznaczonych literami od A do E. Nasz pojazd (solo,
Polski.
bez przyczepy) kursował na najbardziej oblężonej i najczęściej
Poznańska delegacja, a wśród niej
także połowa redakcji Przystanku, udała
się na miejsce zlotu naszym flagowym
pojazdem ogumionym, czyli Jelczem 043
Caro 1679 z doczepką P01 1813. Przejazd
do Warszawy nie stanowił dla naszego
dwuskładu
większego
problemu,
wzbudzaliśmy
duże
zainteresowanie
we wszystkich mijanych miejscowościach.
Oczywiście, kto żyw fotografował ogórka
we wszystkich możliwych ujęciach
na wszystkich
możliwych
postojach.
Nie zabrakło nawet kierowców TIR-ów
focących ogóra
podczas
manewru
wyprzedzania (to znaczy gdy oni nas
wyprzedzali, gdyż dostojność podróży
składem 1679+1813 polega m.in. na utrzymywaniu stałej, odpowiednio poważnej
prędkości).

kursującej linii A (częstotliwość 10-minutowa, wobec 30-min.

Pożegnalne zdjęcie grupowe.

Fot.: Bartosz Kaj i aparat Kurczaka, 21.05.2006

6 (74) 1 / 10

Krośniewicka Kolej Dojazdowa
Pierwszą koleją, włączoną później do wielkiej kujawskiej sieci, była
uruchomiona w 1880 roku linia Cukrowni Pakość. Do roku 1913
powstały newralgiczne odcinki w okolicach Dobrego Kujawskiego,
Brześcia Kujawskiego, Kruszwicy i Jabłonki Słupeckiej, które
podczas I WŚ okupant jął spinać budowanymi w szaleńczym tempie
liniami „wojskowymi” o różnych prześwitach toru. Konsolidacja
sieci i próby unifikacji prześwitów przypadają na lata
międzywojenne, aczkolwiek ten proces trwał jeszcze za czasów PRL.
Sieć kolei wąskotorowych na Kujawach w szczytowym okresie była
najdłuższa w Europie, liczyła kilkaset kilometrów i rozciągała się
od Gniezna i Wrześni na zachodzie (tak niedaleko Poznania), przez
Dąbie nad Nerem, Ozorków i Stryków na południu (okolice Łodzi),
Pakość, Tuczno i Aleksandrów Kujawski na północy (rzut beretem
do Torunia i Bydgoszczy) po Włocławek i Krośniewice
na wschodzie. Do końca swego istnienia, jeszcze w XXI wieku, ich
resztki należały do cukrowni w Tucznie, Kruszwicy, Gosławicach,
Dobrem Kujawskim oraz do PKP. Linia, którą pokonaliśmy,
do 1.12.1992 wchodziła w skład Kujawskich Kolei Dojazdowych MBxd1-204 i MBxd1-168 na stacji w Krośniewicach.
(należących do PKP), a później do wyodrębnionej z nich
Fot.: Marcin Jurczak, 19.05.2006
Krośniewickiej Kolei Dojazdowej. W 2002 roku kolej przebiegająca
przez równiny Kujaw przestała formalnie istnieć – przestała funkcjonować w ramach PKP, a jej majątek został przejęty przez gminę
Krośniewice. Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych (obecny użytkownik majątku KrKD) z dniem 31 października 2002
uruchomiło planowe pociągi pasażerskie. Obecnie z Krośniewic można dojechać planowym pociągiem w relacjach: Krośniewice – Krzewie,
Ostrowy, Dąbrowice, Wielka Wieś Kujawska. Dwie pierwsze stacje końcowe stanowią punkty skomunikowania pociągów z siecią
normalnotorowych połączeń PKP. (TG/MJ)
http://krosn.w.interia.pl/kolejka.htm
KrKD na stronie miasta i gminy Krośniewice
http://www.skpl.kalisz.pl/
Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych
http://www.skokw.tk/
Stowarzyszenie Krośniewicko-Ozorkowskiej Kolei
Wąskotorowej
Oprócz Krośniewickiej Kolei Dojazdowej gospodarza
znalazła także trasa Gniezno – Anastazewo
z lokomotywownią i taborem z Gniezna Wąsk.
Na potrzeby tej linii przejęto również sporo taboru
z Sompolna i Krośniewic.

na B i 15-min. na C, D i E). W obsłudze linii
ogórki wspomógł także inny tabor historyczny
(San H100 i Jelcz PR100 z KMKM-u), a także
Mobilisowe solniczki Urbinetto 10 (planowo po
jednym wozie na każdej linii, później pojawiło się
ich więcej). Naszą rolą było pilnowanie porządku
w wozach. KMPS „obstawiał” 1679, byliśmy też
obecni w ex-poznańskim wagonie 102Na 42,
prezentującym się wraz z innymi historycznymi
tramwajami na Placu Starynkiewicza. A jako
że linia A przebiegała akurat przez Plac
Starynkiewicza, podmiany w obsłudze wozów
102Na 42 i RTO 1679 były jak najbardziej
uzasadnione.

Pasażer w przyczepie
Obowiązujący w RP kodeks drogowy zabrania przewozu osób w przyczepie (art. 63,
ust. 3), dopuszczając jedynie możliwość przewozu osób (przy spełnieniu
odpowiednich warunków) w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy. Przewozy
pasażerów doczepami biernymi, tworzącymi zestaw z autobusem, nie są w Europie
Zachodniej niczym nowym. Uzyskanie specjalnego zezwolenia pozwala na przewóz
pasażerów, czego najnowszym przykładem jest niemieckie miasto Nagold.
Obsługujący tam komunikację przewoźnik prywatny (Rübenacker) eksploatuje
obecnie dwa zestawy składające się z autobusu midi z rodziny Lion’s i przyczepy,
w której wiele elementów pochodzi z autobusów MAN. Zestaw o nazwie Miditrain
ma łącznie 19,5 metra długości i pozwala na przewóz 138 pasażerów (26 miejsc
siedzących i 42 stojące w ciągniku, odpowiednio 36 i 34 w doczepie). Pociągi
wyprodukowane zostały w Markus Göppel GmbH & Co, przy bliskiej współpracy
z NEOMAN Bus GmbH. Ich niewątpliwą zaletą jest możliwość reagowania na
zmiany ilości pasażerów w komunikacji w ciągu dnia. Autobus MAN „solo”
po odłączeniu przyczepy spala nawet o 40% paliwa mniej. Ponadto, przyczepa
porusza się po torze jazdy ciągnika, mocno ograniczając charakterystyczne
dla autobusów przegubowych „zachodzenie” sekcji B na zakrętach (ułatwia
to manewrowanie w ciasnej zabudowie miejskiej). Posiadająca łącznie (nie tylko
w Nagold) ok. 80 autobusów grupa Rübenacker planuje wprowadzanie
do eksploatacji kolejnych zestawów Miditrain. Na liniach mają się także pojawić
większe Maxitrain oparte o 12-metrowego Lion’s City i 11-metrową przyczepę.
W Unii z przyczepą można. A może by tak i u nas? (MJ)

Późny powrót do miejsca noclegu (linie
muzealne kończyły pracę ok. 1-2 w nocy) sprawił,
że
niedzielę
postanowiliśmy
wykorzystać
na odpoczynek. Co ambitniejsi wybrali się ponadto
na krótkie zaliczanko różnych tras (w zależności
od zainteresowań – WKD, linii metra, bądź
tramwajowych).
Podsumowując:
imprezę
uznajemy
za bardzo udaną. Oprócz możliwości pozwiedzania
KrKD i sieci warszawskiej była to dla nas
wspaniała okazja do tego, by choć na chwilę
wrócić do przeszłości i poczuć niczym koloniści Przewóz pasażerów w doczepie na bazie specjalnego zezwolenia
wiezieni zestawem RTO + P01 na letnie wakacje… to rozwiązanie stosowane w niemieckim mieście Nagold.
Fot.: MAN
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Z wizytą w Bolechowie
Marcin Jurczak, Maciej Rudzki

Jamniki zaatakują już niedługo.

Fot.: 2*Maciej Rudzki

Wraz z ogłoszeniem wyników przetargu na dostawę
niskopodłogowych autobusów dla stolicy Wielkopolski jasne
stało się, że na początku wakacji Poznań otrzyma nowe pojazdy.
Trzydzieści z nich dostarczy firma Solaris Bus & Coach
z Bolechowa. Z tej okazji 8 czerwca grupa klubowiczów udała
się z wizytą do fabryki Solarisa, gdzie dzięki uprzejmości władz
firmy mogliśmy podpatrzeć, w jaki sposób powstają poznańskie
„zielone jamniki”.
Pierwszym etapem naszej wycieczki było zaliczenie
trasy linii 111 na odcinku Śródka Dworzec – Fabryka
Autobusów. O godzinie 11 ośmioosobowa grupa miłośników
autobusów stawiła się na odjazdowym peronie „stojedenastki”,
by 10 minut później wyruszyć w kierunku Bolechowa.
Ku uciesze większości kurs ten był obsługiwany jedynym
poznańskim gniotem (Jelcz M121M) – numer boczny 1497.
W trakcie podróży tym jelczańskim wynalazkiem mogliśmy
powspominać stare dobre czasy, kiedy to (jeszcze przed
modernizacją i z numerem 1001) pojawiał się on na liniach
dziennych, a z czasem także na nockach (w chwili obecnej
na stałe przypisany jest do podmiejskiej linii 111). Kilka minut
przed południem główny cel wyprawy został osiągnięty –
fabryka Solarisa stanęła przed nami otworem.
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od oddanej 4 kwietnia
nowoczesnej hali produkcyjnej (pisaliśmy o niej w P72), gdzie
mogliśmy zaznajomić się z kolejnymi etapami produkcji
solarisów: od stanowisk montażu osi i przegubów, przez
stanowiska klejenia szyb i wykładzin, lakiernie, szlifiernie,
do hali montażu końcowego, gdzie autobusy są ostatecznie
wykańczane. W nowowybudowanym obiekcie naszą uwagę
zwróciła specjalna rampa, która poruszając się po szynach
wzdłuż hali umożliwia transportowanie produkowanych

autobusów pomiędzy poszczególnymi stanowiskami. To jedno
z wielu nowoczesnych rozwiązań zastosowanych w fabryce,
mocno usprawniające transport wewnętrzny. W trakcie naszego
pobytu w produkcji znajdowały się głównie Urbino 18
dla Poznania (w różnej fazie wykończenia). Zielono-żółte
pojazdy można było podziwiać zarówno w hali, jak i na placach
wokół niej. Poza akcentami poznańskimi na montażu końcowym
zobaczyć też można było „jamniki” dla takich miast jak m.in.
Gdańsk (Urbino 12 i 18) i Oberhausen (Urbino 12), a także 12metrowe Urbino CNG dla Zamościa. Przechodząc przez kolejne
etapy produkcji obserwowaliśmy jak autobus „dojrzewa”,
by później już samodzielnie sprostać ciężkim warunkom
panującym na trasie.
Największe wrażenie robi hala montażu końcowego.
Pojazdy przesuwają się po niej niczym na taśmie, na czterech
sąsiadujących ze sobą „liniach” znajduje się łącznie kilkanaście
autobusów (stanowisk jest 12, dodatkowo 3 do uruchomienia
silnika i elektryki oraz 3 rezerwowe). To właśnie w tym miejscu
z kabli, foteli, blachy i paru innych drobiazgów powstaje
ten wspaniały pojazd, jakim niewątpliwie jest autobus miejski
czy turystyczny. Także tutaj można zaobserwować takie
ciekawostki jak chociażby autobusy na podnośnikach (a wiszące
w powietrzu 18 metrów przegubowca robi wrażenie). Fabryka
to jednak nie tylko hala montażu. To także potężne zaplecze
produkcyjne i logistyczne, konieczność magazynowania
i transportowania wielu nietypowych elementów (od szyb
i klimatyzatorów aż po gotowe pudła nadwozi). Wizyta
w fabryce była dla nas także dobrą okazją, by zobaczyć takie
wynalazki jak poznańskie Urbino w wersji (jeszcze) bez
kierownicy, czy połówkę gdańskiego przegubowca.
Na zakończenie pobytu w Solaris Bus & Coach
nie mogło zabraknąć pamiątkowego zdjęcia. Następnie
udaliśmy się na przystanek, by linią 111 (tym razem trafił nam
się Jelcz M11 1451) powrócić do Poznania.
Podsumowując: naszą wycieczkę należy zaliczyć
do bardzo udanych i pełnych niezapomnianych wrażeń.
W chwili obecnej nie pozostaje nam nic innego jak czekać,
aż przegubowe Urbino 18 pojawią się w Poznaniu i będziemy
mogli zobaczyć je w trasie. Chcielibyśmy bardzo serdecznie
podziękować pracownikom firmy Solaris za wyrozumiałość dla
naszej pasji (zdajemy sobie sprawę, że niełatwo zrozumieć, po
co komu zdjęcie każdego „kawałka” autobusu z osobna)
i możliwość zwiedzenia bolechowskiej fabryki.
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Górczyn – zmiana trasy
Tomasz Gieżyński, Marcin Jurczak
3 czerwca na ulicę Jana Pawła II i trasę Kórnicką
wróciły tramwaje. Tego samego dnia rozpoczął się jednak
kolejny remont, związany z modernizacją skrzyżowania
Głogowska / Hetmańska (GLHE). Planowany termin
zakończenia prac to koniec sierpnia. W tabelach
przedstawiamy najważniejsze zmiany związane z objazdami
na czas remontu (na podstawie www.mpk.poznan.pl).
Poniżej także nasz krótki komentarz.
Trwa kolejny wielki tegoroczny remont. Zbiór
rozmaitych działań, podjętych przez równie rozmaite grupy
nacisku, tradycyjnie już wywołał kilka kuriozalnych decyzji,
które będą rzutować na funkcjonowanie komunikacji
tramwajowej (i nie tylko) w ciągu najbliższych trzech miesięcy.
Przede wszystkim w oczy rzuca się zmiana decyzji
dotyczącej kierunku zawracania linii 8 i 14 na pętli ulicznej
Towarowa – Most Dworcowy. Niespodziewanie okazało się, że
zarówno tramwaje linii W1, jak i 8 i 14, będą zmieniać kierunek
jadąc po torze wewnętrznym. Ma to pewien aspekt pozytywny –
przesiadki z kierunku Łazarza na Most Teatralny i odwrotnie
odbywać się będą bez przechodzenia z jednego przystanku
na drugi – wystarczy wysiąść i poczekać na kolejny tramwaj,
który jedzie w żądanym kierunku. Problematyczna może być
tylko prawdziwa przyczyna takiego stanu rzeczy – otóż nagle
okazało się, że torowcy nie zamontują napędu w zwrotnicy
lewoskrętnej z Mostu Dworcowego w Towarową, bo zbyt późno
dowiedzieli się o objazdach, nie są przygotowani i nic nie
zrobią! Po prostu czysta zgroza. Konsekwencją takiego
posunięcia jest rozluźnienie Kaponiery poprzez skierowanie
linii 9 w stronę Dębca ulicami Fredry i Gwarną, czyli tak jak
kursowała do otwarcia PST.
Obsługa poszczególnych tras nie budzi większych
wątpliwości. Na Fortecznej jeździć będzie trochę motorniczych
z Głogowskiej. Combina natomiast stacjonować będą
na Budziszyńskiej (4 lub 5 sztuk, przez cały tydzień 4 sztuki
na linii 15) oraz na Głogowskiej (reszta pojazdów, sukcesywnie
wymieniana na przyjeżdżające z naprawy w Krefeld). Gdyby
nie ta wymiana pojazdów i konieczność obsługi technicznej
combin wyjeżdżających do i przyjeżdżających z fabryki,
decyzję o pozostawieniu im do obsługi linii W2 należałoby
uznać za kuriozalną. Z poparciem dla tego stanowiska
pośpieszyła Inżynieria, która założyła kursowanie linii W1
(Towarowa – Głogowska / Hetmańska) pięcioma pociągami
typu O co około 6 minut, zaś linii W2 (Górczyn – Zajezdnia
Głogowska) – mniej ważnej i mniej obciążonej – czterema
pociągami Combino co około 5 minut. Decyzję tę podjęto chyba
tylko po to, aby uwiarygodnić pozostanie aż tylu wagonów
na okres lata na terenie zajezdni Głogowska, czyniąc
najnowocześniejszy tabor niemalże niedostępnym dla pasażerów w centrum i na PST. Bez zastrzeżeń zaplanowano
kursowanie linii W3 (Rondo Jana Nowaka-Jeziorańskiego –
Głogowska / Hetmańska) dwoma składami 105NaDK wahadłowo na dwóch torach.
Pierwsze dwa dni kursowania linii wahadłowej W1
pokazały, jak dalece element zaufania jest istotny
w organizowaniu komunikacji. O ile obie linie wahadłowe
obsługiwane taborem S1 (W2 i W3) kursują z zadowalającą
regularnością, o tyle to, co się dzieje na madalińskiej trasie

Towarowa – Potworowskiego woła o pomstę do nieba.
Motorniczowie ujeżdżający wagony typu O czują się chyba
poszkodowani faktem, iż helmuty dwukierunkowe stacjonują
w ich zajezdni, co i rusz pakując ich w obsługę linii liczących
około 2 przystanki w jedną stronę. Pracownicy ci postanowili
dać wyraz swemu niezadowoleniu poprzez dywersję rozkładu
jazdy na W1 – na każdej zmianie trafia się jeden lub dwóch
ściemniaczy, którzy jadąc 20-30 km/h na całej trasie i stojąc
w nieskończoność na przystankach potrafią po jakimś czasie
przyprowadzić za sobą do Potworowskiego dwa inne wahadła!
Dodatkowo liczba pasażerów na tej trasie sprzyja takiemu
Zmiany tras linii tramwajowych
związane z remontem GLHE*
Nr

Zmiana trasy

1

JUNIKOWO – Grunwaldzka – Roosevelta – Most Dworcowy
– Wierzbięcice – 28 Czerwca 1956 r. – Hetmańska – GTR –
Jana Pawła II – ZAWADY

5

OGRODY – Dąbrowskiego – Roosevelta – Rondo Kaponiera
– Św. Marcin – Marcinkowskiego – Podgórna – Strzelecka –
Most Królowej Jadwigi – Krzywoustego – Rondo Rataje –
Jana Pawła II – Trasa Kórnicka – Chartowo – Żegrze –
Hetmańska – Starołęcka – STOMIL
(powrót: 27 Grudnia – Fredry – Most Teatralny)

7

OGRODY – Dąbrowskiego – Przybyszewskiego – Rondo Jana
Nowaka-Jeziorańskiego – Grunwaldzka – Roosevelta – Most
Dworcowy – Wierzbięcice – 28 Czerwca 1956 r. – Hetmańska
– DTR – Jana Pawła II – ZAWADY

8

MIŁOSTOWO – Plac Wielkopolski – Fredry – Most
Teatralny – Roosevelta – Rondo Kaponiera – Św. Marcin –
TOWAROWA – Most Dworcowy – Rondo Kaponiera –
Roosevelta – Most Teatralny – Fredry – Plac Wielkopolski –
MIŁOSTOWO

9

PIĄTKOWSKA – Roosevelta – Most Teatralny – Fredry –
Gwarna – Św. Marcin – … – DĘBIEC (powrót: bez zmian)

14

OS. SOBIESKIEGO – Trasa PST – Roosevelta – Rondo
Kaponiera – Św. Marcin – TOWAROWA – Most Dworcowy
– Rondo Kaponiera – Roosevelta – Trasa PST – OS.
SOBIESKIEGO

18
linia zawieszona
* – od dnia 3 czerwca tramwaje jeżdżą z częstotliwością 12-minutową,
z wyjątkiem linii 16, która kursuje dwa razy częściej; ponadto zmianie
uległy trasy autobusów linii 64, 79, 238 i 252.

Linie uruchomione na czas remontu GLHE
Trasa

Częstotliwość
kursowania

W1

GLHE – Głogowska – Roosevelta – RONDO
KAPONIERA – Św. Marcin – Towarowa –
Most Dworcowy – Głogowska – GLHE

6 minut

W2

GÓRCZYN – Głogowska – ZAJEZDNIA
GŁOGOWSKA

5 minut

W3

RONDO JANA NOWAKAJEZIORAŃSKIEGO – Reymonta –
Hetmańska – GLHE

10 minut

T

GLHE – Hetmańska – Rolna – Pamiątkowa –
28 Czerwca 1956 r. – Hetmańska – GLHE

5 minut
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działaniu, gdyż każde niewielkie opóźnienie powoduje
przepełnienie pierwszego z nadjeżdżających pojazdów
(a to tylko weekend, na dni robocze szykuje się horror!).
Zdecydowanie sprzeciwiamy się takim działaniom dywersyjnym
i zapowiadamy otwartą walkę z podobnymi praktykami, a linię
W1 polecamy szczególnej uwadze służb NN. (TG, 05.06)
W kategorii „Głupota miesiąca” zdecydowaliśmy
się przyznać ex aequo dwie pierwsze nagrody. Zaszczytny tytuł
„Zwrotnica miesiąca” za pomysł umieszczenia zwrotnicy
wjazdowej na ul. Towarową sterowanej zwiernikiem (podczas
gdy żaden z obsługujących linię W1 wagonów GT8ZR
nie posiada urządzenia do cewkowego przekładania zwrotnic)
wędruje do Wydziału Torów. W kategorii „Przystanek
miesiąca” zwycięzcą jest pojedynczy przystanek końcowy
GLHE/Potworowskiego. W połączeniu z 8-minutowym czasem
rozkładowego postoju i 6-minutową częstotliwością linii W1
daje to co najmniej 2 (!) minuty, podczas których (teoretycznie)
drugie wahadło z pasażerami (!) czeka na odjazd pierwszego,
by móc ich na jedynym przystanku wysadzić. Gratulujemy
inwencji i życzymy dalszych sukcesów. Jeżeli moglibyśmy
coś zaproponować – ułożenie z płyt (na pierwszym przystanku
w nocy z 5 na 6 czerwca się udało) drugiego przystanku na i tak
nieużywanym przez samochody pasie ul. Głogowskiej nie jest
niemożliwe. Autorzy wyżej wymienionych rozwiązań
technicznych mają do końca sierpnia czas, by się zrehabilitować. (MJ, 06.06)

Z archiwum T
Tomasz Gieżyński
02.05 907 W1/2. Nie zdążył nacieszyć się wagonem 907
redaktor naczelny Przystanku. Prowadzony przez niego pojazd
zdefektował już podczas trzeciego „kółka” zmiany
popołudniowej. Przyczyną awarii był nieluzujący hamulec
tarczowy I (licząc od kabiny B), czyli IV (licząc od kabiny A)
wózka. Wagon spod Agromy wycofano na Os. Lecha, skąd po
zluzowaniu zjechał samodzielnie na zajezdnię Madalińskiego.
03.05. 1261 71/1. Podczas nagłego hamowania na ul. Roboczej
jeden z pasażerów wykonał wewnątrz pszczółki lot a’la Małysz
i wylądował głową na przedniej szybie, uszkadzając ją.
05.05. Przy kinie Rialto zdechła strychnina H9 z Krajowej
Spółdzielni
Komunikacyjnej,
powodując
półgodzinne
wstrzymanie ruchu. Zawalidrogę usunął dźwig TRAM123, jako
pierwszy we wstrzymaniu stał skład 326+327 na 18/5.
06.05. 1025 93/8. Wyjątkowo niesmacznym zachowaniem
popisał się kierowca z Kaczej. Najpierw odmówił zablokowania
kasowników kontrolerom 100, 104 i 111, komentując ich
starania hasłem „Nie podoba się coś?”, a następnie odmówił
przebadania alkomatem przez służby NN! Autobus wraz
z krewkim kierowcą skierowano do zajezdni, w zamian
uruchamiając rezerwę. Następnie NN przewiózł drivera
na komisariat, gdzie poddano go badaniu na zawartość alkoholu
we krwi – wynik negatywny (0,00%). Widać musiał mieć zły
dzień. W dalszej kolejności kierowcę 93 dostarczono
na baczność prosto przed oblicze jego kierownika.
07.05 905 W1/2. Ponownie Kurczak i ponownie Wahadłowiec
Pierwszy Numer Dwa. Jakież było zdziwienie motorniczego,
który podczas kursu zjazdowego zatrzymał się i wysiadł celem
złożenia lewego lusterka, a po powrocie zastał swój pojazd
zamknięty. Tu warto wspomnieć, że wagony GT8ZR posiadają

Z dniem 7 czerwca zmianie uległy rozkłady jazdy linii
W1. Od tego dnia tramwaje te nie posiadają rozkładów
minutowych, odjazdy z Potworowskiego następują wtedy,
gdy następna brygada dojeżdża do przystanku końcowego, bądź
po sześciu minutach. Zdecydowano się tym samym
na usprawnienie Wahadła Pierwszego kosztem motorniczych
obsługujących tę linię. Zaobserwowaliśmy także montaż
zwrotnicy trackowej pomiędzy Mostem Dworcowym
a Dworcem PKS (lewoskręt w ul. Towarową). (MJ, 08.06)

Już w poniedziałek o 6 rano można było zaobserwować
widok
trzech
helmutów
przy
ślepej
końcówce
na Potworowskiego.
Fot.: Tomasz Gieżyński, 05.06.2006
dodatkowe blokady, uniemożliwiające otwarcie drzwi
klasycznym kopem z półobrotu. Za 905 ustawił się 904 z W1/1,
po około 20-minutowym wstrzymaniu motorniczowie odnaleźli
tajną zapadkę umożliwiają dostanie się do wnętrza dwukierunka
konstrukcji
niemieckiej.
Wszyscy
czasem
bywamy
niedouczeni…
07.05. 1525 T1/3. Wielkie było zdumienie prowadzącego
zatramwaj, gdy przy którymś z kolejnych manewrów na Jana
Pawła II wcisnął mocniej sprzęgło, w odpowiedzi na co… pękły
śruby mocujące fotel, który wypadł spod kierowcy i wywrócił
się w kabinie! Przy próbie jednoczesnego utrzymania
równowagi i zatrzymania ikarusa kierowca zwichnął sobie lewą
nogę.
07.05. 1211 89/1. Grupie pijanych pasażerów nie spodobał się
widać typ autobusu, gdyż zaczęli wygrażać kierowcy DAF-a.
Ten, długo się nie namyślając, w obliczu zagrożenia swojego
bezpieczeństwa, wezwał Policję, której po krótkim pościgu
udało się ująć prowodyrów i aresztować ich pod zarzutem
użycia gróźb karalnych. W zamian na linię wystawiono jednak
pojazd bardziej opancerzony w postaci rezerwowego jelcza
z Rataj.

Uszkodzony W1/2 907 oczekuje na możliwość wjazdu
na pętlę Os. Lecha.
Fot.: Marcin Jurczak, 07.05.2006
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09.05. 1029 79/2. Do prawdziwego serialu „Z archiwum X”
należy zaliczyć zdarzenie z ulicy Góreckiej, gdzie ni stąd
ni zowąd przednia szyba MAN-a pokryła się siateczką pęknięć.
Wobec braku sprawcy i narzędzia zbrodni, kierowcy pozostało
tylko sporządzenie raportu na okoliczność wyeksploatowania
się szyby.
10.05. 238+237 5/2. Przy Łąkowej nastąpiło zwarcie wysokiego
napięcia, lecz ekipy techniczne nie mogły się otrząsnąć
ze zdziwienia z innego powodu – sprzęg stojącego za piątką
wagonu 3G był na zupełnie innej wysokości, uniemożliwiając
zepchnięcie składu! Ostatecznym rozwiązaniem był karkołomny
zjazd na odpowiednich przełączeniach wagonów składu,
z elektrykami na pokładzie obu wozów.
13.05. 513 14/4. To była jedyna majowa – ale za to powodująca
niemal godzinne wstrzymanie – usterka combino; przy
Szymanowskiego pękł wąż układu hydraulicznego hamulca
na pierwszym wózku. Tradycyjnie już pierwszy wóz techniczny
na miejscu zdarzenia nie był wyposażony w odpowiedni sprzęt
do zluzowania siemensa, dostarczył go dopiero drugi pojazd.
13.05. 1632 61/1. Ciemnym porankiem ekolog wyjeżdżał
z Kaczej na trasę. Nie ujechał jednak nawet 50 metrów, gdy
nagle przez szybę w drzwiach wleciał sporych rozmiarów
kamień. Miotacza nie zaobserwowano. Kierowca, po wycofaniu
do garażu, wyjechał podmienionym pojazdem.
16.05. 128+129 10/6. Na Połabskiej ze składu nie wysiadła
uczennica gimnazjum, jak się okazało wystraszona
zachowaniem jednego ze współpasażerów, który obserwował
ją i chciał „odprowadzić do szkoły”. Motorniczy zabrał ją
do pawilonu końcówkowego, skąd wezwana Policja odwiozła
dziewczynę na miejsce. Sprawcy zamieszania nie ustalono.
16.05. 907 W1/2. Podczas kontroli biletów prowadzonej przez
duet 064+108, dwóch młodych, acz pakownych gapowiczów
starało się przeniknąć w kierunku drzwi poprzez stojącego 064.
Gdy to im się nie udało, wywiązała się krótka szarpanina, której
kres położyła natychmiastowa i skuteczna interwencja
motorniczego. Wezwana Policja pojawiła się szybko,
a rzezimieszków osadzono w lochach Polanki za napaść
na funkcjonariusza publicznego.
17.05. 1089 64/9. Rzecz miała miejsce po północnej stronie
wąskiego ceglanego wiaduktu, łączącego ulice Kościelną i Nad
Wierzbakiem. Spod niego wyjechał bowiem fiat uno, który
ustawił się twarzą w twarz z MAN-em, stojącym na świetle
przed wjazdem na tymczasowo wydzielonym pasie dla kierunku
południowego. Po kilku szybkich sygnałach klaksonem
i światłem długim, uno podjechało z prawej strony MAN-a,
po czym kierowca otworzył szybę i opluł pracownika MPK,
a następnie podjechał 30 metrów i stanął w korku przed
skrzyżowaniem z Wielkopolską. Widząc to w lusterku
wstecznym, kierowca 1089 wiele się nie zastanawiał (choć może
powinien) – wysiadł z wozu, podszedł do uno i wydzielił
przyjezdnemu silny prawy prosty. Następnie odjechał w trasę
w stronę Kaczej. Co do tego przebiegu zdarzenia obie strony
były zgodne. W dalszych zeznaniach kierowca MPK dorzucił
jeszcze stek wyzwisk, jakimi został obrzucony na początku,
a kierowca uno zasugerował, że prowadzący autobus też wie,
jak celować plwocinami w ruchomy cel.
18.05. 602+456 wycieczka/1. W piękny majowy dzień piszący
te słowa miał niewątpliwą przyjemność obsługiwać wycieczkę
z dziećmi w wieku przedszkolnym. W końcowej fazie przejazdu
tramwaj natrafił na peugeota zaparkowanego w skrajni toru

I nie zmienia się nic... 64/6 1027 omija uszkodzoną rogatkę
na golęcińskim przejeździe kolejowym.
Fot.: Marcin Jurczak, 24.05.2006
na ul. Towarowej. Na szczęście tuż obok stała skoda NN, dzięki
której mali pasażerowie mieli dodatkową atrakcję – wycofanie
składu do skrzyżowania Towarowej z Mostem Dworcowym.
Kierującą peugeotem, która niebawem zjawiła się na miejscu,
Straż Miejska ukarała mandatem w wysokości 100 zł.
18.05. 1629 86/2. W ekologu kończącym bieg na Ogrodach
pozostał mocno zadumany pasażer. Kierowca pochylił się nad
nim z troską, chcąc się dowiedzieć, czy czegoś mu nie potrzeba.
W odpowiedzi po ocknięciu się frasobliwy podróżny wymierzył
idealny cios w okolice lewego oka budzącego. Ta mało
przemyślana reakcja spowodowała przyjazd Policji i wizytę
w najdroższym hotelu naszego miasta.
18.05. Obserwacja świeżo włączonego do ruchu przystanku
Bałtyk w ciągu ul. Roosevelta przyniosła wynik spodziewany –
światło dla autobusów zostało kompletnie spartaczone, średni
czas oczekiwania od zamknięcia drzwi do otwarcia śluzy
to ponad jedna minuta, a rekordowe autobusy stały do dwóch
minut! Ciekawe, ile czasu tym razem zajmie odpowiedzialnym
komórkom inżynieryjnym wyegzekwowanie prawidłowego
stanu rzeczy.
19.05. 511 14/2. Na Moście Teatralnym motorniczy został
zaalarmowany przez pasażerów, że w wagonie grasuje
agresywny, podpity osobnik. Ponieważ ów stonował jednak
swoje zachowanie, udało mu się dotrzeć na Sobieskiego.
Dopiero tam dał ostateczny wyraz swoim frustracjom,
obnażając się przed resztkami pasażerów. W pozycji
bezpiecznej został odtransportowany na komisariat.
20.05. 176+175 2/2. W samym centrum miasta, w samym
środku dnia, frezarka firmy KOBEK w otoczeniu kilku
jej pracowników rozpoczęła frezowanie nawierzchni w skrajni
toru na Pl. Wolności. Podczas piętnastominutowego
wstrzymania ustawiło się 7 tramwajów i jeden autobus linii A.
Osłupiałemu funkcjonariuszowi NN, który przybył wiśniową
skodą na miejsce, frezujący oznajmili, iż jak skończą to zwolnią
tor, a nikogo odpowiedzialnego za prace na miejscu nie ma.
Na podstawie adresu wypisanego na burcie frezarki firma
KOBEK została obciążona odpowiednią kwotą za wstrzymanie
ruchu.
Zbiorówka majowa:
Combino – 1 awaria i 1 sekcyjny;
RT6N1 – 13 (!) awarii, w tym 5 razy 402 i 4 razy 408;
3G – 1 awaria.
W maju wygrały tatry
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„Racjonalizator w zakładzie”

Strefa zgniotu

Tomasz Gieżyński
Rzecz, o której dziś mowa, jest prosta, wręcz banalna.
Tym bardziej nie dziwi, że do tej pory nikt na nią nie wpadł,
bo to w naszej branży i średniej mentalności zawodowej
zupełna norma. Chodzi mianowicie o bezpieczeństwo
podróżnych oczekujących na przystanku na autobus,
w momencie, gdy ten wjeżdża do zatoczki.
W czasach jelczy i ikarusów kierowcy mieli do tej
kwestii stosunek rozmaity. W każdym razie bliskość krawędzi
przystanku do drzwi pojazdu nie miała fundamentalnego
znaczenia, skoro i tak wewnątrz czekały na pasażera wysokie
stopnie. Obecnie, gdy znakomitą większość stanowią –
a niebawem praktycznie całość taboru stanowić będą – pojazdy
niskopodłogowe z przyklękiem, umiejętność i podjechanie
autobusem do krawężnika nabiera dużo większego znaczenia.
Po co komu bowiem autobus niskopodłogowy parkujący metr
od krawężnika? Precyzyjny wjazd w zatoczkę wiąże się
natomiast z każdorazowym zajęciem sporej, nieregularnej
przestrzeni powietrznej przystanku przez naroże parkującego
auta. Dodatkowo skomplikowaną bryłę kreśli w powietrzu
lusterko, nierzadko wchodząc w kurs kolizyjny z głowami ludzi.
Rozwiązaniem byłaby zwykła biała linia, od dawna
stosowana w przypadku peronów kolejowych. Pociągi na stacjach
nie wykonują jednak rozmaitych manewrów, koszących pasażerów
na peronie, więc linia jest w stałej odległości od osi toru.

Oznaczenie ostrzegawcze MAN-a nr 1076.
Fot.: Marcin Jurczak, 29.05.2006
Na naszych przystankach autobusowych granica musiałaby
wytyczać nieregularny obrys przestrzeni zajmowanej przez
najbardziej wcinający się w peron typ autobusu. Z czasem
rozwiązanie to mogłoby znacząco obniżyć ryzyko wystąpienia
nieszczęśliwego zdarzenia podczas wjazdu pojazdu w zatoczkę.

Bo korki... to potworki
Marcin Jurczak
Podróżując po kraju – i nie tylko – bardzo często
mamy okazję podziwiać „lokalne” rozwiązania, zastosowane w
komunikacji miejskiej. Staramy się informować Czytelników
o wszystkich tych, które naszym zdaniem zasługują

na wdrożenie (lub chociaż przeanalizowanie) także u nas. Dziś
prezentujemy przykład z Krakowa.
Miejskie
Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne
w Krakowie nie od dziś uchodzi za jeden ze wzorów „jak
sprawnie organizować komunikację miejską w nie do końca
sprawnym kraju”. I choć jako pasażerowie z pewnością
znaleźlibyśmy kilka rzeczy „do poprawki” nawet w Grodzie
Kraka, komunikacja krakowska uznawana jest przez miłośników
za jedną z najlepszych w Polsce, m.in. za tramwajową politykę
taborową, zarządzanie, itp.
Akcja promocyjna „Omiń korki, jedź tramwajem”
to najnowszy pomysł MPK Kraków na zachęcenie
do korzystania z komunikacji miejskiej. Tramwaje promowane
są w mediach, na specjalnych ulotkach i przystankowych
billboardach. Niewątpliwym plusem (oczywiście oprócz godnej
pochwalenia idei) jest wpadające w ucho i łatwe
do zapamiętania hasło promocyjne – „Omijamy wszystkie korki
potworki”. Z ulotek i plakatów dowiemy się ponadto, jakie
są skutki zbyt dużego zagęszczenia pojazdów samochodowych
w ruchu miejskim i ile tak naprawdę kosztuje nas komunikacja
miejska, w porównaniu do kosztów eksploatacji samochodu.

Fot.: Marcin Jurczak, 12.05.2006

Cała akcja, oprócz nawoływania do zachowań czysto
ekonomicznych, ma dużo szerszy charakter społeczny. To także
bez wątpienia przykład budowania pozytywnego wizerunku
przewoźnika w oczach lokalnej społeczności oraz promowania
tanich i ekologicznych środków transportu publicznego.
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Nowinki z Pyrogrodu
Już na początku trzeciej dekady maja wkomponowano
w ulicy Głogowskiej zwrotnicę, która w okresie letnim umożliwia
zmianę kierunku tramwajów linii W1. Tramwaje liniowe
zwalniały w tym miejscu do 10 km/h. (TG)
Dotychczasowy żywot skończyły wozy 97, 98, 128 i 129,
które w dniu 30.05. odtransportowano do Modertransu celem
rozbiórki i wysłania pudeł do naprawy, z której powrócą
z zupełnie innymi numerami. Tymczasem z remontu wyjechały
składy 112+111 i 162+161. Co ciekawe, w stopiątkach
oczekujących na egzekucję (m.in. 128) odkleja się ostatnio
numery taborowe. Skład 98+97 tuż przed odtransportowaniem
do Modertransu przemalowano (po co?) w barwy zakładowe.
W Modertransie oprócz stada stopiątek (ostatnio na próbach
widziano 174+173) znajdują się także 102N 1 i GT8 668.
Ten ostatni ma zostać profesjonalnie przystosowany do obsługi
linii nocnej N21. (TG/MJ)
Stan combin – po naprawie 501, 502, 506; w trakcie
naprawy 503, 504, 505, 507, przed naprawą 508, 509, 510, 511,
512, 513 i 514 (512 po rozbiciu wciąż nie wyjechał na szlak).
(TG)
W dniach 26.05. – 29.05. podczas naprawy północnego
wjazdu w ulicę Pamiątkową funkcjonował ciekawy objazd – linie
2 i 9 skrócono do Rynku Wildeckiego, linię 10 skierowano
z Dębca przez Hetmańską i Głogowską, a dodatkowo
uruchomiono wzmacniającą linię 20 w relacji Dębiec –
Hetmańska – Głogowska – Kaponiera (powrót przez Towarową,
Most Dworcowy, Głogowską, Hetmańską). Na dwudziestce
kursowały holendry z Gajowej i stopiątki z Głogowskiej,
a w ostatni dzień trafił się nawet tarczowiec. Niestety, linia miała
co najwyżej średnie napełnienie, niemniej jednak był to ciekawy
eksperyment objazdowy i umiejętne zastosowanie tzw. rodzin
numerów linii – 20 jest rodziną dla linii 10, którą wzmacniała.
(TG)
Ostatni weekend prac na Winogradach nie odbył się –
w dniach 27. i 28.05. linie 4 i 10 kursowały normalnie. (TG)
Na czas remontu GLHE na terenie zajezdni
Głogowska umieszczono następujące wagony (według
wydziałów):
Wydział S1 Głogowska
105Na+105Na(D): 115+116, 122+121, 140+141, 144+145,
150+151, 152+153, 156+157, 160+159, 166+165, 170+169,
172+171, 178+177, 190+189, 204+203, 218+215, 224+223,
228+227, 234+233 (18 składów).
105N/2: 400 (1 wagon).
combino: 508, 509, 510, 511, 512, 513 (w tym 3-4 wagony
codziennie na linii W2 i nieodbudowany 512).
N: 2031 (1 wagon).
Wagon konny (1 szt.).
Holownik Koltech (1 szt.).
Wydział S2 Madalińskiego
GT6: 606, 610, 615 (3 wagony).

GT8: 659, 661, 662, 666, 667, 670, 671, 681, 683, 685, 688,
692 (12 wagonów).
Wydział S3 Forteczna
105NCh+105NChD: 314+315 (1 skład).
13N: 115 (1 wagon).
102Na: 71 (1 wagon).
ND: 2075 (1 wagon).
Wypada zauważyć, że przez całe lato można zapomnieć
o przejażdżkach takimi ekskluzywnymi pojazdami, jak 13N 115,
102Na 71, czy wagonem GT8 685, wciąż w malowaniu
Rheinbahn Düsseldorf. Głogowska zachomikowała też na lato
większość posiadanych tarczowców, co czyni motywy
fotograficzne na najbliższe trzy miesiące nieco mdłymi. Podczas
ustawiania wagonów na czas snu pierwotną koncepcją było
wstawienie wagonów 13N 115 i 102Na 71 jako pierwszych
na torze pożarowym pod płotem. Dopiero stanowcza reakcja
kustosza Muzeum spowodowała zmianę tych planów i wagony
stoją w polu za budynkiem. (TG)
Wiemy już, jak będzie wyglądał dworzec autobusowy
na Os. Jana III Sobieskiego. Wiemy także, gdzie będzie się
znajdował. Nowy obiekt stanie pomiędzy obwodnicą kolejową
a pętlą PST, będzie posiadał 10 stanowisk postojowych
dla autobusów miejskich i 5 dla podmiejskich. Oprócz
eMPeKowskich (docelowo linie 51, 74, 85, 88, 90, 91, 93, 98,
188, 234, 235, 248) mają tu także parkować wozy z Rokietnicy,
Suchego Lasu i Tarnowa Podgórnego. Zakończenie budowy
zaplanowano na wrzesień 2007. Inwestycja jest finansowana
ze środków unijnych, pochodzących ze Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Szkoda tylko,
że lokalizacja dworca na pewno utrudni, a w wariancie
pesymistycznym całkowicie uniemożliwi rozbudowę PST
w kierunku północnym. (MJ)
Autobusy linii 60 nadal kursują objazdem do Dworca
Śródka (zamiast do pętli Garbary) i nadal są beznadziejnie
oznakowane (tablica Strzeszyn / Śródka za szybą i końcówka
Garbary na wyświetlaczu). (MJ)
informacje zebrali: Tomasz Gieżyński, Marcin Jurczak

Tarczowo-kasetonowy 226+225 jako 20/1.
Fot.: Tomasz Gieżyński, 29.05.2006
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Tramwajowa „klata”
Mikołaj Wydra
Tramwaje… pojazdy, które pojawiają się i znikają
niczym zjawy, przemieszczając się (ku przestrodze kierowcom
samochodów) po ruchliwych ulicach miast. Można powiedzieć,
iż tworzą one swego rodzaju populację. Jak wiadomo, w każdej
populacji można wyodrębnić rozmaite gatunki – a tych
w naszym mieście mamy całkiem sporo. Doświadczeni
przeszłością miłośnicy komunikacji miejskiej wiedzą, że
z biegiem czasu pojedyncze egzemplarze, a nawet całe gatunki
ulegają wyginięciu. I wtedy do głowy komunikacyjnego
maniaka przychodzi myśl: „Hmm… może warto byłoby zacząć
uwieczniać ukochane wagony na kliszy fotograficznej?”.
I tak zaczyna się przygoda z fotografią komunikacyjną…
Odpowiednie podejście
Dobre zdjęcie można zrobić naprawdę każdym
aparatem. Nie ma znaczenia, czy będzie to kilkunastoletni Zenit,
którego to ukochany Tata dostał w dniu ślubu, czy „strzelać”
będziemy z najtańszej cyfrówki. Najważniejsza rzecz –
nie wstydzić się swojej pasji. Stojąc w nawet najbardziej
zatłoczonym punkcie miasta z aparatem wycelowanym w pojazd
należący do floty miejskiego przewoźnika możemy czuć
poczucie wyjątkowości, ale nigdy wstydu! Przecież ludzie
stojący obok nie patrzą na naszą osobę z pogardą, nie robimy
nic złego. Jestem przekonany, że powodem ich zainteresowania
sytuacją jest czysta ciekawość.
Ekwipunek
Do każdego wypadu fotograficznego powinniśmy
być dobrze przygotowani. Do plecaka oprócz aparatu warto
włożyć coś do picia, np. jakiś dobry soczek owocowy (rzecz
zbawienna przy kilkugodzinnej eksploracji miejskiej) i… gaz
pieprzowy. Przy dzisiejszej znieczulicy społecznej w razie
zagrożenia ze strony jakże licznie pojawiających się w mieście
„dresiarzy”, z reguły możemy liczyć tylko na siebie. Gaz taki
kosztuje ok. 20 zł, ale daje fotografowi bezcenne poczucie
bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo
Robiąc zdjęcia na ulicach miasta musimy pamiętać
o swoim bezpieczeństwie. Warto zachowywać bezpieczną
odległość od szlaków tramwajowych i autobusowych.
Zachowaniem takim zapewniamy zarówno sobie, jak
i prowadzącemu fotografowany pojazd swego rodzaju
„komfort”. Zaręczam, że – w przeciwieństwie do opisywanych
wyżej przypadkowych gapiów – motorniczy tramwaju widząc

naszą postać na drodze swojego elektrycznego rumaka uzna nas
za kompletnych pomyleńców, a tego byśmy nie chcieli.
Słoneczko
Rzecz niebywale pomocna. Każdy „focista” już
w przedszkolu nieświadomie zaklinał je słowami piosenki
„Słoneczko nasze rozchmurz buzię…”. Fotografując tramwaje
należy zawsze pamiętać, aby owo kochane słońce mieć zawsze
za swoimi plecami!!! Obiekty „ustrzelone” pod słońce
są z reguły ciemne, a co za tym idzie cała kompozycja zdjęcia
jest – delikatnie mówiąc – brzydka.
Nocne zdjęcia
Nocne „klatki” powinniśmy wykonywać przy użyciu
statywu. Urządzenie to kosztuje nie więcej niż 100 zł i jest
warte swojej ceny. Dzięki niemu nasze zdjęcia wykonywane po
zmroku nie będą poruszone podczas naświetlania.
Zdecydowanie odradzam robienie nocnych zdjęć przy użyciu
flesza – lampy błyskowej. Oświetli ona tylko przód pojazdu,
a reszta kadru pozostanie ciemna. Opisane wyżej naświetlanie
kilkusekundowe utworzy zdjęcie niesamowicie klimatyczne,
a przy tym bardzo wyraźne i równomiernie doświetlone.
Reakcje prowadzących pojazdy
Te są bardzo różne. Generalnie
motorniczych
i kierowców podzieliłbym na 3 grupy:
– przyjaznych: ludzie zachwycający się naszą pasją, bardzo
mile nastawieni, pozujący do zdjęć, kiwający z daleka ręką
i szeroko uśmiechnięci po wykonaniu zdjęcia (chwalebny
przykład to motorniczowie <tu autor tekstu życzył sobie
wpisać numery służbowe klubowych motorkowych – przyp.
red.>)
– neutralnych: co tu dużo pisać… robimy zdjęcie pojazdu,
który prowadzi osobnik o nastawieniu neutralnym,
a ten zupełnie nic – pełna nieszkodliwość
– nie kochających focisty: ta grupa pracowników wydaje się
najbardziej
niebezpieczna.
Rozwścieczeni
faktem
wykonania zdjęcia np. wagonowi, który prowadzą,
są w stanie zrobić wszystko: wyjść z wozu, wyzwać
miłośnika od idiotów, a w ostatecznym, najgorszym
przypadku wziąć ze sobą z kabiny zwrotnik, kiedy
w pobliżu nie ma żadnej „zwrotki” do przełożenia. Ostatnia
wymieniona sytuacja jest bez wątpienia krytyczna.
W konwersacji z typem reprezentującym tę grupę
zazwyczaj wystarczy szeroki uśmiech i spokojna rozmowa,
która powinna ukierunkować jego myślenie na jakiś
pozytywny tor. Na wypadek gdyby uśmiech jednak
zawiódł, warto mieć ze sobą wygodne buty celem
sprawnego oddalenia się. Pamiętajmy: postępujemy zawsze
kulturalnie!!! Należy zawsze godnie reprezentować
środowisko miłośnicze.
Reasumując…
Nie wstydzimy się przed ludźmi dziwnie patrzącymi
na nas, podczas fotografowania utrzymujemy bezpieczną
odległość od pojazdów, które chcemy uwiecznić, pamiętamy,
aby słońce było zawsze za naszymi plecami, jesteśmy zawsze
przyjaźnie nastawieni do pracowników MPK – postawa taka
nigdy nam nie zaszkodzi, może jedynie pomóc w nawiązaniu
nowych znajomości. Z mojej strony tyle. Życzę owocnych
łowów!!!

Podręczny zestaw fotomaniaka.

Fot.: Mikołaj Wydra
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Reklamy tramwajowe
opracowanie: Łukasz Nowicki
stan na dzień: 12 czerwca 2006
numer poprzednia
kolor
pojazdu reklama
podkładu
112+111
162+161

-

obecna
reklama
tramwaje
barwy MPK
barwy MPK
-

182+181

-

barwy MPK

192+191
196+195

barwy MPK
JUNKERS żółto-niebieski

222

-

barwy MPK

238+237

-

barwy MPK

246+245

-

barwy MPK

256+255

-

barwy MPK

270

-

barwy MPK

284+285

-

336+337

SALEWA

barwy MPK
niebieskoczarny

340

-

402

kolor
podkładu

barwy MPK
barwy MPK
bialoAP edukacja
pomarańczowy
Flugger - farby
biały
JUNKERS
żółty
Wyższa Szkoła
biało-czerwony
Bezpieczeństwa
Kołobrzeg
niebieski
Warka Jasne
czerwono-biały
pełne
Warka Jasne
czerwono-biały
pełne
zielonoProfesja
pomarańczowy
Kołobrzeg
niebieski

uwagi
po NG
po NG
naklejana
odnowa
naklejana
naklejana
naklejana
naklejana
naklejana
naklejana

-

barwy MPK

barwy MPK

Profesja

zielonopomarańczowy

naklejana

Aquanet

niebieski

Aquanet

niebieski

doklejone
wózki

409

-

barwy MPK

651

FRANKE

pomarańczowo
-biały

684

-

barwy MPK

692

Pan Kracy

biały

Warka Jasne
czerwono-biały
pełne
Studio Plywania
zdrowotnego
-

barwy MPK
zielony

środkowy
człon

barwy MPK

„Na torach” − KSW
Jędrzej Nowak
Wagon typu KSW został wyprodukowany przez
fabrykę
Fuchs
w
Heidelbergu.
KSW
oznacza
Kriegsstrassenbahnwagen, czyli w dosłownym tłumaczeniu
Wojenny Wagon Tramwajowy. Tramwaj ten cechowała prosta
konstrukcja, która miała ułatwić naprawy i serwis przy brakach
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części i sprzętu w czasach wojny. Duże drzwi po obu stronach
pudła umożliwiały szybkie opuszczenie wagonu w czasie
np. nalotu bombowego. Całą partię tych wozów, w liczbie
dziesięciu sztuk, wyprodukowano w 1944 roku dla stolicy
Austrii, Wiednia. Na skutek alianckich działań wojennych
w tym mieście trafiły one jednak do Poznania. Jeszcze w tym
samym roku 5 sztuk wyposażono w silniki od starszych
pojazdów poznańskich (wozy dla Wiednia były niekompletne),
po czym trafiły do eksploatacji liniowej.
Początkowo (w czasie okupacji) jeździły one w swoich
oryginalnych kremowych barwach i z rolkowymi odbierakami
starego typu, a ze względu na niską moc silników nie były
przystosowane do ciągnięcia ciężkich doczep (rysunek dolny).
Po wojnie, do roku 1952, wszystkie wozy tego typu
wyposażono w mocniejsze silniki (60 kW). Ta modernizacja
podniosła walory użytkowe wagonów, przemalowano je także
na kolor kremowo-zielony. Zamontowano tradycyjne pantografy
kolejowe i zmieniono otablicowanie, wprowadzając możliwość
założenia tarczy dachowej (rysunek górny). Do 1998 roku jako
wagony techniczne odstawione były trzy ostatnie wagony typu
H (2033, 2035 i 2036). Niestety, po remoncie ulicy
Głogowskiej, gdy do zajezdni S-1 sprowadzono wszystkie
wycofane ze służby wagony, liczne w tych latach kasacje
przetrwał tylko jeden – 2033, formalnie skreślony ze stanu
w roku 1994. Planowany jest remont tego wagonu
i przywrócenie jego stanu technicznego z początków
eksploatacji w Poznaniu. Wagon KSW i S2D (tzw. duży
szczeciniak, wyprodukowany w fabryce Wismar w 1930 roku)
po remoncie mają jeździć w składzie dwuwagonowym.
Podstawowe dane wagonów KSW
Producent
Wymiary
(dł./szer./wys.)
Liczba osi / wózków
Liczba silników /
moc
Lata produkcji

Fuchs – Heidelberg
10400 / 2163 / 3215 mm

Lata dostaw

1944

Ilość dostarczonych
Zakres numeracji
Zmiany numeracji
Wagony zachowane

10 sztuk
150-159
150 na 155, 155 na 160 (1951 r)
1 sztuka (skreślony ze stanu w
1994 roku) (2033 ex. 158)
S-1 Głogowska

Stacjonowanie
Rys.: Jędrzej Nowak
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2/1
1 / 32,8 kW
1 / 60 kW (po 1950 r.)
1944
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Tajemnice i zagadki linii W1
Jan Gosiewski
W poprzednim numerze „Przystanku”, w artykule
poświęconym zmianom układu komunikacji tramwajowej
na czas remontu skrzyżowania ulic Głogowskiej oraz
Hetmańskiej, w części dotyczącej linii wahadłowej W1 znalazło
się stwierdzenie, że nie spełnia ona oczekiwań pasażerów
głównie z powodu „sabotowania” rozkładu jazdy przez
motorniczych. Znając negatywne opinie pasażerów oraz słysząc
liczne krytyczne uwagi miłośników postanowiłem dokładniej
przestudiować „problem linii W1” i w tym celu zgłosiłem się na
ochotnika do jej obsługi.
Już przy podejmowaniu służby na zajezdni przeżyłem
pierwsze zdziwienie, by nie rzec szok. Okazało się bowiem,
że linia W1 ma wyjątkowo specyficzny rozkład jazdy, w którym
zapisane są jedynie godziny wyjazdu z zajezdni, pierwszego
kursu, zmiany obsługi i zjazdu do zajezdni. Przyznam szczerze,
że
–
przyzwyczajony
do
poznańskiego
porządku
i obowiązujących od lat minutowych rozkładów jazdy – nie
bardzo wiedziałem, o co w tym wszystkim chodzi. Poza tymi,
jakże precyzyjnie określonymi ramami czasowymi kursowania
linii, w otrzymanym planie znalazłem także niezwykle
praktyczne wskazówki mówiące, że odjazdy z przystanku
początkowego następują wtedy, gdy od strony miasta zbliża się
kolejny tramwaj, bądź też gdy postój przekracza 6 minut
w dzień roboczy lub 7 minut w soboty i niedziele.

Trudno wymagać od motorniczych, by kursowali
punktualnie, jeżeli rozkład jazdy – zamiast konkretnych
parametrów typu godzina odjazdu czy też czas przejazdu –
zawiera wyłącznie informacje opisowe o treści przytoczonej
powyżej. Autorowi tego planu należą się ze strony środowiska
miłośników serdeczne gratulacje – jestem przekonany, że
za kilka lat ocalałe egzemplarze rozkładów linii W1 będą
niemałym rarytasem kolekcjonerskim.
Wróćmy jednak na trasę linii W1. Po zapoznaniu się
z planem obliczyłem sobie, że skoro obowiązuje zakaz
zjeżdżania się dwóch tramwajów na końcówce, to innymi słowy
czas postoju musi być mniejszy lub w ostateczności równy
częstotliwości. Tym samym mnożąc częstotliwość przez ilość
brygad obsługujących linię i odejmując czas postoju obliczyłem
sobie czas, jaki powinienem poświęcić na przejechanie trasy
tam i z powrotem. I tu doszedłem do największego chyba
paradoksu rozkładowego, z jakim – przyznam szczerze – jak
dotąd w mojej, kilkuletniej już karierze motorniczego się nie
spotkałem.
1. w soboty i niedziele na linię W1 wyjeżdżają cztery
składy, a więc mnożąc 4 x 7' i odejmując 6' na postój
wiemy, że jedno kółko powinno trwać 22',
2. w dni robocze linię W1 obsługuje pięć brygad –
liczymy 5 x 6' minus 5' postoju – i mamy wynik 25',
3. dla poprawy sytuacji postanowiono w dni robocze
w godz. szczytu wysłać na trasę szóstą brygadę,
nie zmieniając jednakowoż częstotliwości – dzięki
czemu czas przejazdu trasy wzrósł aż do 31' !!!
(6 x 6' minus 5' postoju).
Czy Szanownym Czytelnikom nie wydaje się dziwne,
że tę samą trasę, którą spokojnie można przejechać w 18 minut,
a w soboty czy niedziele nawet w 15, dla zachowania zasady
„niezjeżdżania się tramwajów” (dodam – wprowadzonej pod
sankcją potrąceń premii jak za przyspieszenie, tj. 35 zł za każdy
przypadek), motorniczy ma raz jechać 22 minuty, a raz aż 31?!

Pojedynczy przystanek końcowy GLHE wydłuża czas
przejazdu i obniża efektywność kursowania linii W1.
Fot.: Marcin Jurczak, 06.06.2006

To niewątpliwie wyjaśnia opuszczanie absolutnie
wszystkich zielonych świateł na trasie, prowadzenie tramwaju
z prędkością 20-30 km/h oraz wyjątkowo długie czekanie
na przystankach. Prawda jest taka, że to naprawdę nie zła wola
obsługi pojazdów, ani tym bardziej podejrzewane w pierwszych
dniach kursowania linii działania dywersyjne, a jedynie
paranoiczna organizacja ruchu na linii wymusza takie
postępowanie.
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Nie chciałbym, aby mój głos został odebrany wyłącznie
w kategoriach totalnej krytyki bez jakiejkolwiek propozycji
poprawy tej dość kuriozalnej sytuacji. Dlatego w kilku słowach
opiszę, jak mógłby wyglądać ruch na linii W1, gdyby
to oczywiście zależało ode mnie. Przede wszystkim przy
przetoce kończącej linię umieściłbym dwa przystanki: jeden
przed nią – dla wysiadających, a drugi za – dla wsiadających.
Dzięki temu, moim zdaniem niezbyt skomplikowanemu
rozwiązaniu, zjeżdżanie się tramwajów na końcówce
nie stanowiłoby już najmniejszego problemu – przecież
na klasycznych pętlach postój tramwaju jest dłuższy
niż częstotliwość kursowania linii, a więc innymi słowy
„spotkanie się” kolejnych brygad nie jest niczym dziwnym.
Tramwaj stojący już na „wylocie” z przetoki, tj. przy przystanku
dla wsiadających, nie byłby ponaglany do odjazdu przez kolejny
tramwaj – bo ten mógłby spokojnie wysadzić pasażerów
na osobnym przystanku i wjechać na przetokę. To z pozoru
banalne rozwiązanie umożliwiłoby wprowadzenie klasycznego
(!), tj. minutowego rozkładu jazdy, oraz zapisanie w nim
realnego czasu przejazdu trasy z normalną prędkością (15-18').
Tym samym do obsługi linii wystarczyłyby w dni robocze cztery
brygady (4 x 6' = 24'; minus 18' = 6' postoju) a w soboty – trzy
(3 x 7' = 21'; minus 15' = 6' postoju). Dodatkowy wagon mógłby
stać w głębi przetoki, w której spokojnie mieszczą się dwa
tramwaje – dzięki czemu w przypadku wystąpienia
jakiejkolwiek awarii czy usterki byłby od razu gotowy
do podjęcia kursu.
Wydaje mi się, że proponowane przeze mnie
rozwiązania nie są niczym nietypowym czy kosmicznym.
Na motorniczych W1 czekają też inne atrakcje, m.in. lewe Nie rozumiem wobec tego, dlaczego wyspecjalizowane służby
lusterka nie mieszczące się w skrajni torowiska na kilku MPK na to nie wpadły? Może po prostu czasem warto wyjść
poza swoją teoretyczną wiedzę i zapytać o opinię zwykłych,
łukach trasy. Warsztat i pogotowie techniczne zaczynają prostych pracowników obsługi ruchu? To naprawdę nie byłby
notować dokuczliwy brak zapasowych lusterek...
żaden wstyd, wręcz przeciwnie – świadczyłoby to o prawdziwie
Fot.: Jan Gosiewski, 08.07.2006 profesjonalnym podejściu do wykonywanych obowiązków.

Co słychać na Łazarzu?
Tomasz Gieżyński
Głogowska / Hetmańska
Prace na skrzyżowaniu GLHE idą pełną parą.
Przez cały czerwiec skupione były one na kompleksowym
remoncie instalacji położonych pod ziemią. Szczególną uwagę
poświęcono połączeniom gazowym, wszak to wybuch gazu
w tym miejscu był powodem poprzedniego, wykonywanego
nieco chaotycznie remontu w 1986 roku. W ostatniej dekadzie
czerwca, przy wciąż utrzymywanym dwukierunkowym ruchu
kołowym na południowej nitce ul. Hetmańskiej, zasypano
dziurę i rozpoczęto przygotowania do wylewania betonowej
płyty, zbrojonej stalowymi prętami. Pierwsze jej fragmenty
powstały 28.06., a pierwsze szyny pod głowice północną
i zachodnią przywieziono 3.07.
W tym samym czasie zdemontowano głowicę
południową (pozostawiając ruch na ul. Hetmańskiej w postaci
efektownej grobli) aż do wysokości Apteki Magicznej. Było
to konieczne dla prawidłowego skonstruowania rozjazdów, gdyż
cała geometria skrzyżowania ma być zmieniona w stosunku
do stanu sprzed remontu. Zostaną tu zamontowane znane już z
rond Śródka i Starołęka (a także z węzła Kórnicka) zwrotnice
o łagodnym skosie iglic, osie torów będą rozsunięte względem
siebie, szczególnie na łukach, tak by umożliwić bezkolizyjne

mijanie się tatr (o najszerszej skrajni wśród poznańskich
wagonów). W ciągu ul. Hetmańskiej od Kasprzaka
do Dmowskiego zerwano nie tylko szyny, ale też całe podtorze
wraz z betonowymi panelami tzw. „płyty łódzkiej”.
Modernizacja torowiska przebiega więc jak dotąd bardzo
kompleksowo, bez rewitalizacji starych elementów. Pozostaje
pytanie, czy na tym odcinku ułożone zostanie torowisko
z podkładami, czy – podobnie jak na skrzyżowaniu (i całej
trasie na Górczyn, remont 1997-1999) – zastosowana będzie
zbrojona lana płyta z podlewkami z epoksydobetonu.
Wydział S-1
Korzystając z letnio-remontowej sielanki, jaka nastała
na terenie zajezdni Głogowska, postanowiono troszeczkę
zaingerować w układ torowy tej stajni. Ponieważ spokój zakłóca
jedynie zawracające co 5 minut combino na linii W2, podjęto
działania zmierzające do wzbogacenia niewydolnego układu
zjazdowego. Nierzadkim widokiem w okolicach godzin 20 i 23
był bowiem ciągnący się do Hetmańskiej sznureczek
tramwajów, zjeżdżających na przegląd do zajezdni.
Dodatkowym problemem były wyjeżdżające po przeglądzie
wagony, które, by ustawić się „w polu”, musiały objechać
zajezdnię jeszcze raz dookoła, wchodząc w kurs kolizyjny
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z wagonami oczekującymi na przegląd w rejonie bramy
wjazdowej. Stojące w rządku za halą wagony (i te przed
przeglądem, które nie zmieściły się na ulicy, i te po przeglądzie,
które muszą wyjechać w pole) były nieodłącznym elementem
pory zjazdów, a motorniczowie i obsługa zajezdni dostawali
białej gorączki z powodu opóźnień i ilości koniecznych
do wykonania manewrów.
Obecnie między torem 19 (objazdowym za halą
po prawej stronie, przy muzeum) a halą zajezdni (tor 17
z tokarką podtorową) budowany jest nowy tor nr 18. Będzie on
się włączał na tyłach zajezdni jedynie w układ toru
nawrotowego – nie będzie możliwy wyjazd w grupę torów
odstawczych w polu, a co za tym idzie tor 18 będzie
prawdopodobnie
wykorzystywany
do
wpuszczenia
skumulowanych na ulicy składów, które w dalszej kolejności,
po okrążeniu zajezdni, podlegać będą przeglądowi
codziennemu. W porze nocnej może on pełnić klasyczną rolę
toru odstawczego. Na czas prowadzenia robót wagon 4ND1 476,
dotąd stojący w miejscu budowanego dziś toru 18, wstawiono
na szyny i przeciągnięto pod bramę na tor 9 od strony pola.
Rezerwa wahadłowa
Linia W1 od 20.06. wzmocniona została szóstym
pojazdem dwukierunkowym, a zatem uruchomienie taboru tego
typu sięgnęło 100%. Na liniach W2 i W3 sytuacja jest nieco
inna.
Combina obsługujące z początkiem lipca linię W2,
a więc wagony 503, 508, 510, 511, 513 (512 jest rozbity; 501,
502, 506 i 514 na Budziszyńskiej; 504, 505, 507 i 509
są w Niemczech) nie ulegają prawie w ogóle awariom i w
zupełności wystarczają do obsługi górczyńskiego wahadła.
Gdyby jednak dopadła je nagła niemoc, w pogotowiu
są od początku składy 170+169 i 204+203. Ten pierwszy
tablicowano wzorowo wg systemu łódzkiego, natomiast
204+203 posiada, jak wiadomo, niestandardowe wyświetlacze
numeru linii. Ponieważ nie było innego wyjścia,
zaprogramowano na nich kombinację znaków „U2”.
Jak podejrzewamy, nie ma to raczej związku z ewentualnymi
preferencjami warsztatu S1 w zakresie muzyki rockowej.
Na „kasztanku”, jak motorniczowie nazwali biegnącą
w alejach kasztanowych wahadłową linię W3, na dwóch torach
kursują dwa składy 105Na+105NaDK 118+117 i 212+211.
Nie zdarzyło się jeszcze, by oba naraz zaniemogły,
lub by za któregokolwiek z nich wyjechała rezerwa w postaci
taboru innego typu (jeden skład w zupełności wystarczy
w sytuacji awaryjnej). Wydział S1 postanowił jednak wykazać
się żołnierską czujnością i przystosował dwa z dawnych
muminków do ewentualnego zesłania pod kasztanowce.
Są to składy 108+109 i 90+89, które otrzymały na swoich tyłach
wyłupiaste reflektory, wycieraczkę i lusterko. Tak wyposażone
kursują sobie spokojnie na zwykłych, letnich liniach.
Wspaniała idea
Na rewolucyjny wręcz „pomysł” wpadło MPK Poznań,
decydując o skierowaniu od 20.06. linii 8 i 14 po pętli ulicznej
Most Dworcowy – Towarowa w tym właśnie kierunku.
Po odizolowaniu od chimerycznego wahadła wzrosła
regularność kursowania nie tylko wspomnianych linii, ale także
tramwajów jadących Świętym Marcinem prosto w stronę
Marcinkowskiego. Przypomnijmy jednak (P74), że taki był
zamysł Inżynierii od samego początku, a nie został
zrealizowany tylko dlatego, że torowcy sprzeciwili
się zamontowaniu napędu do zwrotnicy na zjeździe z Mostu
Dworcowego w Towarową.

Czy skład 204+203 na linii U2 poprowadzi zatrudniony
w MPK na 1/10 etatu Bono?
Fot.: Jan Gosiewski, 05.07.2006
Po serii nieprzemyślanych działań motorniczych
obsługujących linię W1 (również patrz P74) i ogromnej lawinie
skarg związanych z jej funkcjonowaniem, sprawą zainteresował
się osobiście Zarząd MPK i brakujący napęd do zwrotnicy
natychmiast się znalazł. Cała akcja została „sprzedana” mediom
jako doskonałe i światłe antidotum na dotychczasowe bolączki.
Oczywiście opinia publiczna nie dowiedziała się tego, że dwa
pierwsze tygodnie kursowania 8 i 14 po „małym” kółku
ul. Towarowej, pełne dodatkowych utrudnień, były wynikiem
wyłącznie tarć pomiędzy komórkami organizacyjnymi
przewoźnika…

Errata do słownika – część 2
Łukasz Bandosz
W połowie czerwca uczestniczyłem w niezwykle
cennym szkoleniu BHP dla pracowników MPK Poznań.
Była to doskonała okazja do spotkania z motorniczymi zarówno
mojego wydziału, jak i pozostałych. Zaowocowało
to poznaniem kolejnych określeń funkcjonujących w języku
motorniczych, które przedstawiam poniżej.
Gubić czas – zdarza się, że motorniczy przejedzie pewien
odcinek trasy szybciej niż przewiduje to rozkład. Wystarczy
mniej pasażerów na przystankach lub kilka skrzyżowań,
na których światła pozwolą na sprawny przejazd –
i przyspieszenie gotowe. Jedyne, co wówczas pozostaje
motorniczemu, to zwolnić, przepuścić następne światełko lub
wpuścić inny tramwaj przed siebie na najbliższym
skrzyżowaniu. Trzeba przy tym uważać, aby nie opóźniać
przejazdu innym tramwajom, które jadą w swoim planie.
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Tarczowiec – skład wagonów typu 105N lub 105Na,
wyposażony w okrągłe tarcze z numerem linii, umieszczone
na dachu z przodu i tyłu składu. Tarcze wykonywano
ze stalowych blach, wycinano w nich numery linii, malowano
na biało z czarną obwolutą cyfr. Dodatkowo w eNkach
i stodwójkach montowano w dachach specjalne świetliki, które
oświetlały tarcze po zmroku. Warto dodać, że tego typu tarcze
na dachach stopiątek stosowano tylko w Poznaniu.
Zdecydowaną zaletą takiego oszyldowania był fakt, iż pasażer
z daleka widział, jakiej linii tramwaj podjeżdża na przystanek.
Ze względu na tę zaletę, a także chęć powrotu do poznańskiej
tradycji, dziś w ramach modernizacji każda stopiątka dostaje

tarcze. Są to nowoczesne wyświetlacze diodowe, które
kształtem i krojem cyfr przypominają stare blachy.
Dziś pozostało w Poznaniu niewiele klasycznych tarczowców.
Stefan – tak motorniczowie nazywają system zapowiadania
przystanków, którego głos towarzyszy im coraz częściej
podczas pracy.
Sam skrót BHP, czyli Bezpieczeństwo i Higiena Pracy,
doczekał się kolejnego rozwinięcia. Otóż szkolenie BHP
oznacza, że Będzie Huczna Popijawa. Naturalnie takie
rozwinięcie ma znaczenie wyłącznie żartobliwe.

KORN po remoncie
Łukasz Bandosz
Skrzyżowanie ulic Jana Pawła II
i Kórnickiej już od kilku tygodni
funkcjonuje normalnie. Przebudowany
układ torowy, nowe światła, nawierzchnia – wszystko to prezentuje
się znakomicie. Jest jednak jeden aspekt,
który budzi wątpliwości, mianowicie
układ przystanków.
Na skrzyżowaniu ulic Jana
Pawła II i Kórnickiej wybudowano 5 pojedynczych
przystanków: przed skrzyżowaniem od strony Ronda Rataje i
Osiedla Lecha oraz za skrzyżowaniem w stronę Ronda Śródka,
Ronda Rataje i Osiedla Lecha. Jest jeszcze wysepka przed
samym skrzyżowaniem od strony Ronda Śródka, jednak nie
będzie ona mogła służyć za przystanek, gdyż jest zbyt krótka.
Taki układ przystanków powoduje, że dziś wiele tramwajów
zatrzymuje się zarówno przed skrzyżowaniem, jak i za nim.
Wady takiego usytuowania wysepek przystankowych będą
najlepiej widoczne po uruchomieniu linii tramwajowej przez
most Świętego Rocha. Brakuje przystanku za skrzyżowaniem w
stronę centrum, w związku z czym pasażerowie przesiadający
się na węźle Kórnicka będą biegać pomiędzy przystankami od
strony Osiedla Lecha i Ronda Rataje, z których to będą ruszały
tramwaje do centrum. Na pewno będzie to dla nich znaczne
utrudnienie i niejednokrotnie oglądać będą tył uciekającego
tramwaju. Ponadto tramwaje, które jechałyby z Ronda Śródka
i na opisywanym skrzyżowaniu skręcałyby w stronę mostu
Świętego Rocha, nie będą miały przystanku w obrębie węzła
Kórnicka. Jeśli nawet taka linia nie jest planowana, to w ciągu
wielu lat użytkowania skrzyżowania objazdy na takiej trasie
zdarzą się zapewne nie raz.
Kolejny
problem
to
pojedyncze
perony
na przystankach za skrzyżowaniem. Sygnalizacja świetlna
wzbudzana przez nadjeżdżający tramwaj może bardzo szybko
przepuścić pojazd przez skrzyżowanie. Przy tak wielu liniach,
które przejeżdżają przez opisywany węzeł, tramwaj podjeżdża
dość często. Może się zdarzyć, że w ciągu kilku, kilkunastu
sekund komputer przepuści przez skrzyżowanie dwa wozy
tramwajowe nadjeżdżające z różnych stron, ale udające
się w jednym kierunku. W takiej sytuacji drugi pojazd
nie będzie mógł w całości opuścić skrzyżowania. W zasadzie
w tym przypadku drugi tramwaj nie powinien wjeżdżać
na skrzyżowanie, jednak należy pamiętać o obowiązujących
motorniczych i nakazujących pośpiech rozkładach jazdy oraz
o innych tramwajowych użytkow-nikach ruchu, którym nie
chcemy blokować przejazdu.

Wydaje się, że najkorzyst-niejszym
układem przystanków na opisywanym
węźle byłoby usytuowanie podwójnych
wysepek za skrzyżowaniem w każdym
z czterech kierunków. W przypadku
zjazdów ze skrzyżowania w stronę Ronda
Śródka, Osiedla Lecha oraz Ronda Rataje
Fot.: MJ nie powinno to stanowić najmniejszego
problemu. Natomiast w stronę Mostu
Rocha wystarczy podnieść poziom jezdni
do poziomu peronu. Wtedy samochody przejeżdżałyby
po swoistym wydłużonym garbie, a pasażerowie mogliby
korzystać z wygodnego przystanku za skrzyżowaniem w stronę
centrum. Dodatkowo, w celu zapewnienia bezpieczeństwa
pasażerom, tramwaj wjeżdżający na taki przystanek mógłby
włączać samochodom skręcającym z ulicy Jana Pawła II
w stronę mostu Świętego Rocha czerwone światło, które
zmieniałoby się na zielone po ruszeniu bimby.
Jeden z największych autorytetów w dziedzinie
infrastruktury, prof. Marek Ratajczak z Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu, w swojej publikacji pt. „Infrastruktura
w gospodarce rynkowej” wymienia i opisuje wiele cech
infrastruktury. Wśród nich znajdujemy takie cechy jak: długi
okres użytkowania, wolny przebieg procesu starzenia moralnego
oraz ograniczone możliwości przekształceń. Ze względu
na te cechy przy projektowaniu obiektów infrastrukturalnych
należy pamiętać, że popełnione błędy będą odczuwalne bardzo
długo. Niedawno przebudowane skrzyżowanie z założenia
ma służyć przez około 20-30 lat – niestety, osoby
odpowiedzialne za jego dzisiejszy układ raczej nie uwzględniły
cech infrastruktury. W tym momencie rodzi się wiele pytań.
Kto jest za to odpowiedzialny? Dlaczego nikt ze specjalistów
w zakresie transportu miejskiego nie podniósł głosu wtedy,
kiedy można było jeszcze zmienić projekt? Dlaczego tak
nierozsądnie wydaje się ogromne sumy pieniędzy i popełnia
takie błędy przy wyjątkowo ważnych dla miastach projektach?
Poznańskie Forum Transportowe, wnioski z XXXII
konferencji „Jakość obsługi pasażerów w transporcie
publicznym Poznania w latach 2000-2005”:
W nawiązaniu do standardów jakościowych obsługi pasażerów
krytycznie ocenia się sposób obsługi pasażerów w zespole
projektowanych przystanków węzła tramwajowego Kórnicka –
Jana Pawła II. Zwraca się uwagę na potrzebę zapewnienia
bezpieczeństwa pieszych oraz zintegrowanie tego nowego węzła
z trasami linii autobusowych.
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Tablica tablicy nierówna
Marcin Jurczak
Trójkoczwórka

Fot.: MJ
Rok 2006 obfituje w rozmaite zamknięcia tras, remonty
i objazdy. I o ile ustalone trasy objazdów są na przyzwoitym
poziomie, o tyle sporo zastrzeżeń zgłosić można
do otablicowania pojazdów na trasach objazdowych. Poniżej
kilka ciekawostek związanych z otablicowaniem wagonów
tramwajowych w ostatnich miesiącach.

Jedna linia… różne końcówki
Najnowszym przykładem tablicowego bałaganu
jest linia nr 14. Od 3 czerwca czternastki kierowane były
na Towarową. Z dniem 20 czerwca natomiast odwrócono
uliczną pętlę tej linii. W tym bałaganie najbardziej zagubieni
byli – co nie dziwi – pasażerowie. Chaos pogłębiony został
przez otablicowanie wagonów. Kasetonowe tablice stopiątek
zaczęły wskazywać „Most Dworcowy”, a na wyświetlaczach
innych składów (np. 174+173) pozostała… Towarowa II!
Zdarzało się więc, że dwie kolejne brygady czternastki jadące z
Sobieskiego zdążały do różnych przystanków końcowych (choć
w rzeczywistości chodziło tylko o bałagan tablicowowyświetlaczowy). Zamieszanie było spore, wypadałoby
się zdecydować – albo jeździmy na Towarową, albo na Most
Dworcowy.

Trzy linie i trzy końcówki
Linie 8 i 14 zawracają Towarową m.in. po to,
by uprościć przesiadki na W1, zmierzające do Głogowska /
Hetmańska. I tak: wspomniane wyżej 14 jeżdżą do Mostu
Dworcowego, 8 mają tablice „Towarowa”, W1 natomiast
ma przystanek końcowy na Rondzie Kaponiera. Wspólne
nazewnictwo (14 Towarowa, 8 Towarowa, W1 Towarowa)
ułatwiłoby pasażerom orientację, na pewno większa ich liczba
czułaby się doinformowana.

Z dniem 3 czerwca uruchomiono egzotyczną linię 3-4
(trójkoczwórka, zwana też linią „trzy-i-pół”). Zabawa polegała
na tym, że ten sam wagon, np. 3-4/9, wykonywał rano kursy
jako linia 4, potem na zmianę jako 3 i 4, i późnym wieczorem
ponownie jako linia 4. Wiązało się to z koniecznością
utrzymania komunikacji tramwajowej na Wilczak (linia 3).
Połowę wozów wystawiała zajezdnia S-3
(składy
z wyświetlaczami, m.in. 290+291, 298+299, ale także
głogowskie np. 138+139), drugą połowę zajezdnia Gajowa.
Motorniczowie holendrów biegali więc co kółko z kluczami
i przekręcali wszystkie filmy w wagonie z „3” na „4”
i odwrotnie.

Tarcza? Tablica? Kaseton? Wszystko jedno…
Co jakiś czas zauważamy „braki” stopiątkowych tablic
skutkujące tym, że do kasetonu systemu łódzkiego pakowane
są tablice „klasyczne” – bądź odwrotnie. Trafiają się też „mixy”
klasycznych poznańskich tarcz dachowych i kaset z nazwą pętli.
Całość wygląda mało estetycznie, bywa także nieczytelna.
Sugerujemy, by w razie wystąpienia braków tablic
odpowiedniego typu wysyłać na daną brygadę skład
wyposażony w wyświetlacze.

Teoria a praktyka
Przy okazji majowego remontu na ul. 28 czerwca 1956
r. przy Pamiątkowej uruchomiono na kilka dni linię 20.
Tramwaje tej linii (stopiątki z S-1, a także holendry z S-2)
kursowały według rozkładów do Towarowej, zaś według tablic
i napisów na filmach – do Ronda Kaponiera. Diabeł tkwi
w szczegółach…
Otablicowanie wagonów tramwajowych jest podstawą
skutecznego informowania pasażera o trasie przejazdu i punkcie
docelowym. Zdecydowana większość wozów liniowych
jest oznakowana poprawnie. Niezgodność objazdowych tablic,
filmów i rozkładów robi jednak spore zamieszanie. Części
wymienionych wyżej dziwactw można by uniknąć. Wystarczy
tylko chcieć.

Tablice za szybą
Tradycją stało się, że na czas objazdów pojawiają się
egzotyczne przystanki końcowe. W ostatnich dniach maja linie
2 i 9 zawracały na Rynku Wildeckim. Bez zastrzeżeń
otablicowano stopiątki na linii 2, gorzej wyglądały holendry
i helmuty linii 9. Wrzucanie tablicy z nazwą końcówki niestety
okazuje się konieczne – nie wszystkie wozy posiadają na
filmach egzotyczne nazwy przystanków końcowych (Rynek
Wildecki, Towarowa itd.). Z drugiej strony jednak, tablica
za szybą oznacza dla pasażera, że „coś jest nie tak”, zwiększa
się zatem prawdopodobieństwo, że „zauważy” on objazd bądź
remont, zanim jego tramwaj skręci w bliżej niesprecyzowanym
kierunku.

Wyświetlaczy w wagonach jest coraz więcej.
Spieszmy się focić tarcze, tak szybko odchodzą...
Fot.: Marcin Jurczak, 22.05.2004
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Klimatyzowane jamniki
Maciej Rudzki
Stanowisko kierowcy
Kabina kierowcy to najważniejsze miejsce
w autobusie, tu bowiem zasiada prowadzący
pojazd. W stosunku do modeli poprzedniej
generacji w Urbino III wprowadzono kilka
nowości. Zmodyfikowano kształt kabiny,
zaś przełączniki rozmieszczono w sposób
maksymalnie ergonomiczny. Te dotyczące
wentylacji przeniesione zostały z konsoli
mieszczącej się dotąd po prawej stronie (tutaj
zainstalowano
siedmiocalowy
ciekłokrystaliczny monitor – ale o tym za chwilę),
na lewo – pod boczne przesuwne okno. Zgodnie
z dotychczas przyjętymi standardami, w kabinie
zamontowano
klasyczny
pulpit
VDO,
stosowany
w
większości
poznańskich
autobusów
niskopodłogowych.
Kierowca
zasiada na amortyzowanym, obrotowym fotelu
Urbino III debiutuje w MPK Poznań.
Fot.: Maciej Rudzki, 29.06.2006
z
pełną
regulacją.
Kabina
kierowcy
Upalne dni przełomu czerwca i lipca A.D. 2006 jest klimatyzowana.
nie zachęcają raczej do poruszania się po mieście. Kto tylko
Przestrzeń pasażerska
może, stara się uciec z „gotującego się” Poznania – a kto nie
Solaris
Urbino
18 III generacji jest autobusem w 100%
może, musi tu jakoś funkcjonować. Wakacyjna fala
niskopodłogowym.
Do
wnętrza można się dostać przez
ponadtrzydziestostopniowych upałów stała się idealnym
4
wejścia
o
szerokości
1250
mm, w których zainstalowano
momentem, by docenić funkcjonowanie klimatyzacji w nowo
klasyczne
dwuskrzydłowe
drzwi,
otwierane do wewnątrz
zakupionych przez MPK autobusach komunikacji miejskiej.
(z
możliwością
otwierania
przez
pasażera
– na żądanie),
Przypomnijmy, że przetarg na dostawę nowych pojazdów
produkcji
RAWAG
BODE.
W
autobusie
są
42
miejsca siedzące
wygrały 2 firmy: MAN (z 12-metrowym modelem Lion’s City)
dla
pasażerów
(całkowita
liczba
miejsc
to 158).
i Solaris (z przegubowcem Urbino 18 III generacji).
Wygospodarowano
też
miejsce
na
wózki,
w
tym
stanowisko
do
W poprzednim numerze „Przystanku” zamieściliśmy
mocowania
wózka
inwalidzkiego.
A
skoro
mowa
o
wózkach
–
krótkie sprawozdanie z wizyty w bolechowskich zakładach
istnieje
możliwość
rozłożenia
specjalnej
rampy,
znajdującej
się
Solarisa, gdzie podpatrywaliśmy, jak powstają poznańskie
w 2 drzwiach, ułatwiającej wjazd wózka do autobusu na niskich
jamniki. Tym razem przyjrzymy się im dokładniej.
przystankach.
Dodatkowo
Urbino
wyposażony
jest
w ułatwiający wsiadanie system przyklęku (istnieje możliwość
Design III generacji
Zakupione Solarisy są pierwszymi w Poznaniu opuszczenia prawej krawędzi o 60-90 mm). Zbiornik paliwa
jamnikami trzeciej generacji. Od poprzedników wyróżnia został umieszczony w pierwszym członie, w wyniku czego po
je nieco inny, bardziej drapieżny design (opracowany przez prawej
stronie
pojawił
się
podest,
na
którym
agencję Fisch und Vogel Design), bardziej nawiązujący zainstalowano 2 miejsca siedzące. Podobnie jak w Urbino 18
do współczesnych trendów. Nowe Urbino zaczęło przypominać z pierwszej poznańskiej dostawy, 3 fotele w trzecim członie
turystyczną Vacanzę (profil przedniej szyby itp.). Przednia umieszczono bokiem do kierunku jazdy, co zaowocowało
szyba „urosła” o 5 cm, poprawiając tym samym widoczność wygospodarowaniem większej przestrzeni, a co za tym idzie
kierowcy. Zmieniono kształt przedniej maski, której panele możliwością bardziej płynnego przemieszczania się wewnątrz
otwierają się przez naciśnięcie kierunkowskazu, dając dostęp zatłoczonego w godzinach szczytu pojazdu.
do zbiorników spryskiwaczy czy żarówek reflektorów. Wyraźne
Nowością w poznańskich autobusach jest klimatyzacja
zmiany zaobserwować można też na tylnej ścianie miejskiego przestrzeni pasażerskiej. Dzięki zastosowaniu dwóch
Urbino. 4 pary lamp zgrupowano w jednym rzędzie, klimatyzatorów (firmy Konvekta), umieszczonych na dachu
umiejscawiając je pod tylną klapą. Powiększona została także autobusu w pierwszym i drugim członie, wewnątrz możliwe jest
szyba, która w autobusach III generacji sięga krawędzi dachu. utrzymanie przyjemnej temperatury. Klimatyzację zaproZmianie uległ również profil pasa nadokiennego po bokach gramowano tak, by utrzymać w pojeździe temperaturę 22 ºC.
pojazdu. Dzięki zmniejszeniu promienia krzywizny nad oknami
Technika
znalazło się miejsce na boczny wyświetlacz (który do tej pory
Jednostką
napędową
nowych solarisów jest silnik DAF
montowany był w oknie). Udało się stworzyć rynienkę, która do
PE
228C
(a
nie
MAN,
jak
dotychczas) o mocy 231kW
tej pory znajdowała się bezpośrednio nad oknami. Jeśli chodzi
(314
KM)
i
pojemności
9200
cm³ w zabudowie wieżowej,
o wnętrze pojazdu, w przypadku modeli poznańskich zmiany
umiejscowiony
w
tylnej
części
pojazdu. Silnik współpracuje
są niewielkie. Nieco inny kształt nadano osłonom znajdującym
ze
skrzyniami:
Voith
D
864.3
E
–
4 biegi, w którą wyposażono
się między oknami a dachem. Ponadto zastosowano inne
20
autobusów
oraz
ZF
6HP594
C
– 6 biegów, zainstalowaną
wykończenia przy oknach. Wygląd zmieniła też kabina
w
10
sztukach.
kierowcy.
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Co siedzi w jamniku?
CAN – Controller Area Network – zadaniem tego systemu
jest ułatwienie sterowania poszczególnymi systemami
elektrycznymi, zindywidualizowanie regulacji wielu funkcji
oraz diagnoza stanu pracy większości podzespołów w autobusie.
Wielki Brat patrzy: na zewnątrz (po lewej) i wewnątrz
autobusu.
Fot.: Maciej Rudzki
Jak
we
wszystkich
nowych
autobusach
niskopodłogowych, i tu zainstalowano system akustycznej
i wizualnej zapowiedzi następnego przystanku – szkoda tylko,
że zapowiedzi nadawane są bardzo cicho i trzeba się usilnie
wsłuchać w to, co wydobywa się z głośników, by cokolwiek
zrozumieć… System koordynuje panel sterujący SRG3100P
firmy R&G, współpracujący z KWSR. Jeśli chodzi o tablice
informacyjne, podobnie jak w większości pojazdów
zastosowano tu zewnętrzne wyświetlacze mozaikowe typu Pixel
Light i dwa wewnętrzne wyświetlacze diodowe produkcji Pixel
Bydgoszcz, nie decydując się na znane z modernizowanych
składów tramwajowych serii 105 pomarańczowe kierunkowe
tablice diodowe.
W
autobusach
zainstalowano
także
system
monitoringu, w skład którego wchodzi 5 kamer. 4 kamery
zainstalowano wewnątrz (po 2 w każdym członie). Nowością
jest kamera piąta, zewnętrzna, zainstalowana na tylnej ścianie
autobusu, która służy do asekuracji przy cofaniu. Dane z kamer
trafiają do rejestratora, wyposażonego w 80 GB pamięci.
Ponadto kierowca ma stały podgląd na to, co dzieje
się w pojeździe – na kolorowym monitorze, znajdującym
się w szoferce.
Wrażenia z jazdy
Pierwszym wrażeniem odczuwalnym zaraz po wejściu
do autobusu jest uczucie delikatnego, przyjemnego chłodu –
dzięki klimatyzacji. Wnętrze autobusu jest bardzo przestronne,
dopracowane i utrzymane w jasnej, przyjaznej kolorystyce.
Szkoda, że MPK nie zdecydowało się na montaż miękkich
foteli, ponieważ podróżowanie na dłuższych trasach na twardym
fotelu do wygodnych nie należy. Na niektórych, bardziej
dziurawych liniach (np. trasa 58 do Sypniewa) daje się słyszeć
trzeszczenie plastików na nierównościach. Autobus rozpędza

EBS – Electronic Brake System – elektroniczny układ
hamulcowy pozwala na podwyższenie skuteczności hamowania
i jednocześnie wolniejsze zużywanie się elementów układu
hamulcowego. Umożliwia lepszą współpracę „tradycyjnych”
hamulców i hamowania silnikiem.
ECAS – Electronically Controlled Air Suspension –
elektronicznie kontrolowane zawieszenie pozwala na przyklęk
autobusu od strony drzwi, umożliwia tym samym obniżenie
poziomu wejścia do 250 mm nad jezdnią, co oznacza zwykle
zrównanie podłogi autobusu z poziomem przystanku.
Euro III – kolejne wprowadzane normy dotyczące spalin
cechują się tym, że dopuszczalny poziom emisji szkodliwych
substancji jest coraz niższy. Od 4 stycznia 2003 wszystkie
rejestrowane autobusy muszą spełniać normę Euro III.
Już wkrótce (od października 2006) nowo rejestrowane
autobusy będą musiały być zgodne z normą Euro IV.
opr. MJ
się i hamuje bardzo płynnie, wewnątrz jest cicho nawet przy
maksymalnej (elektronicznie ograniczonej) prędkości 70 km/h.
Szerokiej drogi!
Wszystkie nowe jamniki przydzielone zostały
do zajezdni przy ul. Warszawskiej (wydział A-1), gdzie nadano
im numery od 1811 do 1840. Co ciekawe, tym sposobem
na zajezdni pojawiły się 2 pojazdy o numerze 1813 – jednym
z nich jest nowiutki solaris, drugim zabytkowa ogórkowa
przyczepa P01.
Trzeba przyznać, że nowe solarisy na ulicach
prezentują się bardzo dobrze. Miejmy nadzieje, że pojazdy
te sprawdzą się w poznańskich warunkach, znajdując uznanie
wśród pasażerów i obsługi.

Solaris Urbino 18 – debiuty
(27.06.2006)
1811 – 74/6
1812 – 76/2
1813 – 51/2
1814 – 76/1

Solaris Urbino 18 – wymiary
długość

18000 mm

szerokość

2550 mm

wysokość

3035 mm

szerokość drzwi

1250 mm

maksymalna wysokość
podłogi

420 mm

Wnętrze utrzymane w przyjemnej kolorystyce.
Fot.: Maciej Rudzki, 29.06.2006
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Z archiwum T
Tomasz Gieżyński
02.06. 14/2 502. Kompletnie zaskoczony wydawał się
być motorniczy combina, gdy na Górczynie spostrzegł
zamalowane sprayem trzy pierwsze szyby na prawej burcie.
Nikt nie potrafił choćby w przybliżeniu określić momentu
powstania malowideł. Wagon ewakuował się do zajezdni
Głogowska, gdzie udało się zmyć świeżą jeszcze farbę.
03.06. 11/5 687. Daleko idącą pomysłowością wykazali się
nieznani sprawcy, którzy przegięli słup sygnalizatora przejścia
dla pieszych przy Winiarskiej / Św. Leonarda w taki sposób, że
wszedł on w skrajnię toru. Dopiero interwencja służb
sieciowych, które odgięły słup do pionu i w tej pozycji
go ustabilizowały, pozwoliła na udrożnienie trasy i wznowienie
ruchu do pętli Piątkowska.
04.06. W3/1 118+117. Niezwykłe zjawisko zaobserwował
dyżurny w Centrali Dyspozycji Mocy. Na ekranie monitora
kolejno
sygnalizowane
były
wybicia
wyłączników
nadmiarowych poszczególnych sekcji zasilania trasy
kasztanowego wahadełka. W porozumieniu z Centralą Nadzoru
Ruchu ustalono, iż dokładnie w tym czasie trasę pokonywał
(bezproblemowo) skład 118+117. Natychmiast wysłano
pogotowie, które sprawdziło tramwaj (bez żadnych
niepokojących objawów), a następnie przez niemal godzinę
testowano go na odcinku od Ronda Jana NowakaJeziorańskiego do Wyspiańskiego, również bez jakichkolwiek
oznak usterki. Przez ten czas drugim torem kursował non stop
skład 212+211. Po zakończeniu prób 118+117 wrócił do swego
rozkładu.
04.06. Słynny pożar winiarskiego Alberta spowodował
całkowitą przerwę w ruchu na Piątkowską w godzinach 20:15 –
21:55. We wstrzymaniu utknęło 6 pociągów, pozostałe
kursowały na Połabską. Na trasie Wielkopolska – Piątkowska
uwijały się trzy zatramwaje.
08.06. 59/4 1098. Obsługujący linię 59 przegubowiec, zdjęty
awaryjnie z 77, dojechał od Ławicy do korka przy Swobodzie
i karnie się w nim ustawił. Nagle kierowca otrzymał przez
otwarte okno silny cios i zaczął się szamotać z nieznanym
napastnikiem. W trakcie wyswobadzania się z uścisku zmusił
on agresora do wycofania się z okna razem z wyrwaną żaluzją.
Krewki przechodzień natychmiast zniknął, a kierowca
zameldował na CNR o zaistniałym zdarzeniu. Po dotarciu
na końcówkę przy Bałtyku zauważył radiowóz, który przywiózł
jego oprawcę. Okazało się, że ten także zgłosił pobicie przez
kierowcę, które nastąpiło po rzekomym potrąceniu go przez
autobus! Połączone siły Policji i NN ustaliły, iż żadnego

potrącenia nie było, zaś niezrównoważonego człowieka
postawiono na baczność przy pomocy mandatu karnego
za zakłócanie porządku.
12.06. 1/5 338+339. Długo trzeba było monitować w sprawie
ocierania się burt wagonów i lusterek o roślinność na trasie
kórnickiej, aż w końcu stało się – uszkodzeniu uległ pantograf
forteczańskiej stopiątki, dodatkowo zrywając cztery wieszaki
sieci trakcyjnej. Wstrzymanie, które objęło świeżo
wyremontowane skrzyżowanie, trwało ponad godzinę.
13.06. 252/2 1161. Jadący łazarskim objazdem ikarus wychynął
w końcu z krętych, wąskich uliczek na tymczasowy przystanek
Głogowska / Stablewskiego. Tam upust swym emocjom,
spowodowanym zapewne niespodziewanie długą przejażdżką,
dało dwóch młodych ludzi, którzy po wyjściu z pojazdu wzięli
przenośny słupek przystankowy i niczym taranem cisnęli nim
w autobus.
15.06. W1/3 906. Po drobnych problemach z załączaniem jazdy
helmut udał się awaryjnie na Madalinę, skręcając od razu
z Głogowskiej w Most Dworcowy. W trakcie pokonywania tego
skrzyżowania absolutnie już odmówił posłuszeństwa, blokując
je na 15 minut. Pogotowie znalazło sposób na krnąbrnego
dwukierunkowca: motorniczemu kazano zjeżdżać z tylnej
kabiny z nawrotnikiem ustawionym „wstecz”, a w przedniej
kabinie znajdował się technik z krótkofalówką, asekurujący
przejazd.
16.06. Kolejny już raz ktoś miał niebywałą radość ze zgłoszenia
ładunku wybuchowego na Dworcu Głównym. Autobusy przez
pół godziny zawracały przy małej wysepce pod Mostem
Dworcowym.
17.06. 251/1 1124. O trzeciej w nocy w autobusie
(przy Bałtyku) doszło do bójki, w wyniku której kobieta
wyposażona w nóż zraniła dwóch młodych mężczyzn, po czym
oddaliła się. Dla działań techników kryminalistyki kaczego
jelcza wstrzymano na miejscu aż do rana, kiedy to nie pozostało
mu nic innego, jak zjechać do zajezdni.
17.06. Tesco/1 1257. Kierowca pszczółki postanowił
przykozaczyć i na wyjeździe z zajezdni wpakował się
w tymczasowo jednokierunkową ulicę Krauthofera – ale pod
prąd. Nie zważając na trudności brnął dziarsko w stronę
Głogowskiej, co skończyło się przegonieniem nadjeżdżającego
z przeciwka Renault Megane wprost na zaparkowanego
na poboczu Opla Corsę. Kierowca niczego nie podejrzewając
pojechał na Mrągowską, gdzie złapali go funkcjonariusze NN
i Policji. Ponieważ się wszystkiego wypierał, został
poinformowany, iż jego swawolny przejazd oraz niezwykle
efektowny wylot w Głogowską jest nagrany na kamerach
miejskich. Dopiero wtedy się złamał, a Policja wręczyła
mu mandat karny w wysokości 500 zł.

TRAM123 walczy z wagonem 93 (drugi w składzie na linii 10/6) na pętli Połabska.
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Fot.: Mikołaj Wydra, 14.06.2006

25.06. 95/R 1620 i 95/1 1624. Na najwęższym odcinku ulicy
Koszalińskiej (5,20 m, na wysokości ul. Wałeckiej), dodatkowo
opanowanym przez zaparkowane samochody, spotkały się dwa
ikarusy. Ponieważ minięcie się było fizyczną niemożliwością,
kierowcy odczekali troszkę czasu, powodując niezłych
rozmiarów korek, po czym wezwali Policję z powodu
samochodów zaparkowanych w niedozwolonych miejscach.
Autobus 1620 wycofano o około 50 metrów w asyście
pracowników MPK, zaś policja zajęła się wypisywaniem
odpowiednich kwitów dla zmotoryzowanych plażowiczów.

28.06. 7/3 686. Po południu madaliński wagon (w związku
z licznymi tego dnia ograniczeniami przestrzeni tramwajowej)
wycofywał z zajezdni Gajowa, by w dalszej kolejności włączyć
się w plan od Ogrodów. Trzy wózki przeszły zwrotnicę łączącą
oba tory w ul. Gajowej bez kłopotu, niestety czwarty (będący
faktycznie przednim wózkiem przegubowca) skręcił na zużytej
zwrotnicy w prawo, czym spowodował wykolejenie wagonu.
W efekcie tego pantograf wyszedł poza sieć jezdną, zaplątał się
w poprzeczki i po chwili oderwał się od wagonu łącznie
z podstawą, zawisając na sieci.

25.06. 75/2 1044. Do tragikomicznej sytuacji doszło na pętli
Os. Kopernika. Podczas wychodzenia z autobusu dwóch
młodych ludzi zbiło butelkę piwa. Kierowca nakazał sprawcy
udać się z nim do punktu nadzoru ruchu, by pobrać
odpowiednie materiały i sprzęt czyszczący, a następnie
zlikwidować powstałe szkody. Drugi z pasażerów czekał w tym
czasie w wozie, ale po powrocie kierowcy nie wytrzymał
nerwowo: zaczął się szarpać i wykrzykiwać brzydkie słowa.
Ponieważ jego kolega skwapliwie sprzątał, wezwano NN
i Policję, bo nerwus coraz bardziej mu przeszkadzał.
Po przyjeździe funkcjonariusza Nadzoru Ruchu agresor zażądał
umożliwienia mu złożenia skargi na kierowcę. Gdy otrzymał
formularz, natychmiast zemdlał. Wezwane pogotowie zabrało
niesfornego pasażera do szpitala na obserwację.

29.06. 95/6 1035. Podczas pokonywania skrzyżowania
Żeromskiego i Św. Wawrzyńca autobus został ostrzelany
z niezidentyfikowanej broni palnej. Po zatrzymaniu stwierdzono
istnienie dwóch odprysków od kul na lewej stronie wozu,
lecz szyby na szczęście się nie zbiły.

25.06. Maltanka/1 Wls50-100. Na ostatnim kursie
ze Zwierzyńca pasażerowie Maltanki mieli nie lada atrakcję.
Oto prowadząca Renault Thalia sądziła, że na skrzyżowaniu
Krańcowej i Wiankowej zdąży pokonać przejazd kolejowy
przed zbliżającą się kolejką wąskotorową. Mimo dawanego
przez maszynistę sygnału „Baczność!” (Rp1), samochód ruszył
i za moment… zgasł na torowisku. Prowadzący kolejkę mógł
już tylko rozpocząć hamowanie i przyjąć wygodną pozycję
uderzeniową w kabinie wueleski.

30.06. 51/8 1320. Krótki neoplan na 51, już niemal u kresu swej
podróży, zagrzał się ponad miarę na przystanku
Szymanowskiego. Był późny wieczór, lecz na szczęście
nadjechał ostatni kurs 88/1 (deskorolka 1355) i kierowcy
w tandemie, przy pomocy czterech gaśnic, zdołali okiełznać
żywioł. Spaleniu uległa komora silnika w 1320.
Zbiorówka czerwcowa:
Combino – 2 razy (1 raz drzwi 502 i 1 raz sekcyjny 501).
3G – 4 razy (4 razy pantograf – 2 x 808, po razie 801 i 804).
RT6N1 – 15 razy:3 x 401 – przekształtnik, wózek B, wózek C;
2 x 402 – wózki ABC, hamulec;
3 x 404 – dwa razy WN i raz wózek C;
2 x 405 – wózek A i wózek C;
2 x 407 – wózek C i urwana piasecznica;
3 x 410 – wózek C, filtr ładowania i WN.
Wygrały tatry :-)

Nowinki z Pyrogrodu
Od dnia 24.06 w związku z przebudową
skrzyżowania ul. Nowina i al. Polskiej autobusy linii 61 i 86
kursują objazdem. Trasę zastępczą wyznaczono w sposób
następujący: OGRODY – Dąbrowskiego – Szamotulska –
Szamarzewskiego – Szpitalna – Dąbrowskiego – i dalej po
trasie. Odjazd z pętli Ogrody następuje 4 minuty przed czasem
rozkładowym. Objazdem kursuje również 239. Z dniem 1 lipca
natomiast na stałe trasy powróciły autobusy linii 60 i 81. Od
1 lipca do końca sierpnia zawieszono tramwajowe linie 3 i 16.
Do licznych zmian dodamy także korektę rozkładów jazdy
i częstotliwości kursowania linii autobusowych tzw. układu
głównego (51, 63, 64, 68, 69, 74, 82, 90, 91) – w związku
z wprowadzeniem rozkładu letniego autobusy jeżdżą co 15,
a nie co 12 minut. (MJ)
W związku z obchodami 50. rocznicy Poznańskiego
Czerwca w okolicach 28.06. następowały szybkie i lotne zmiany
w układzie tras tramwajowych, i tak poszatkowanych przecież
przez łazarski remont. Najczęściej dotyczyły one ulicy Święty
Marcin i Placu Mickiewicza, lecz czasowo wyłączano także
ul. Fredry, Dąbrowskiego, Zwierzyniecką, Grunwaldzką przy
Bukowskiej itd. Najbardziej spektakularnymi planowymi
objazdami było skierowanie linii W1 przez Most Teatralny,
Fredry, Gwarną na Marcinkowskiego i z powrotem przez Most

Teatralny na Głogowską (wieczór dnia 27.06) oraz
z Głogowskiej przez Most Dworcowy, Królowej Jadwigi, Górną
Wildę do Rynku Wildeckiego (powrót przez Wierzbięcice,
Most Dworcowy – w dniu 28.06). Z kolei największą porażką
było symultaniczne skierowanie losowych pojazdów
w losowych kierunkach. Objawiło się to m.in. przejażdżką
tramwajem linii 13 (kierunek Starołęka) na… Ogrody.
Na Żeromskiego trzynastka ta mijała się ze zmierzającą
w kierunku centrum dziesiątką, której motorniczy kompletnie
jednak nie miał pomysłu na to, gdzie ostatecznie dotrze.
Przy okazji odkurzono liniowo nieużywane łuki Roosevelta –
Dąbrowskiego. (TG)
W dniu 3.07., przy okazji odbywającego się koncertu
katalońskiego barda Lluisa Llacha, już w godzinach
przedpołudniowych zamknięto skrzyżowanie Zwierzynieckiej
i Gajowej. Dwójka jeździła przez Dąbrowskiego, a zjazdy
do zajezdni Gajowa zostały przekierowane na Madalińskiego.
(TG)
Wrzuta na 685. Zgodnie z przypuszczeniami, wandalom
smarującym po tramwajach udało się przeniknąć na teren
zajezdni Głogowska i obsmarować jednego z trzech helmutów,
stojących pod płotem na torze pożarowym. Pech chciał,
że sporych rozmiarów malunek, pokrywający połowę prawej
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strony trzeciego członu (i częściowo szyby) otrzymał kursujący
dotąd w oryginalnym, kremowym malowaniu Rheinbahn
Düsseldorf wagon GT8 685. Ponieważ MPK Poznań nie
dysponuje odpowiednim odcieniem kremowej farby (świadczy
o tym choćby tył tego właśnie pojazdu, który po naprawie
pokolizyjnej otrzymał frankfurcki reflektor i bliżej nieokreśloną,
burą barwę), można spodziewać się najgorszego, czyli oddania
wagonu 685 pod reklamę całopojazdową lub przemalowania
w barwy MPK Poznań. Optowalibyśmy jednak za rozważeniem
zmycia bohomazów i pozostania przy obecnym wyglądzie. (TG)
Kolejna wymiana. Z naprawy w Krefeld powrócił
do Poznania wagon 503. Z kolei w drogę do producenta udał
się gebels 509. Combino 503 stacjonuje obecnie na terenie
zajezdni Głogowska i obsługuje linię W2. (TG)
W związku z dostawami nowych wozów, MPK
wystawiło na sprzedaż 10 autobusów z wydziału A-1.
Są to ikarusy 280.26 (1502, 1504, 1505, 1512, 1515, 1535,
1537, 1548, 1554 – roczniki 1985-1990) i jedna sztuka 260.04
(1736, rocznik 1985). Do zobaczenia na Śląsku? (MJ)
Na ul. Bukowskiej (kierunek Ławica) na przystankach:
Szylinga, Polna, Szpitalna zamalowano pasy umożliwiające
autobusom quasi-bezkolizyjny wyjazd z zatoczki. Zamiast
tzw. „wybiegu”
utworzono
normalny
pas
ruchu
(czyli powrócono do stanu pierwotnego). (RB)
W dniu 30 czerwca 2006 odbyło się Sprawozdawcze
Walne Zebranie Członków KMPS. Spotkaliśmy się w Izbie
Tradycji na terenie zajezdni tramwajowej S-1. Podczas
spotkania poruszyliśmy tematy związane z bieżącą i przyszłą
działalnością Klubu, był też czas na podsumowanie działalności
stowarzyszenia w roku 2005. Mamy przyjemność poinformować
Szanownych Czytelników, że Prezes KMPS, kol. Krzysztof
Dostatni, jako jeden z sukcesów KMPS wymienił wydawanie
i rozwój klubowego czasopisma „Przystanek”. Wszystkim,
którzy współtworzyli, współtworzą i czytają Przystanek –
dziękujemy! (MJ)

w ubiegłym roku wyróżniają się m.in. dodatkową kamerą
zainstalowaną z tyłu (ułatwiającą cofanie). Nieco inny wygląd
ma też stanowisko pracy kierowcy, które nie zostało
wyposażone w standardową deskę VDO, a nowoczesny pulpit
MAN-a o bardzo futurystycznych kształtach. (MR)
Do końca czerwca firmy mogły składać oferty dotyczące
opracowania koncepcji projektowej „Modernizacja linii
tramwajowej na Górnym Tarasie Rataj”. Przetarg dotyczy
odcinka od węzła Kórnicka do pętli na Os. Lecha, która ma być
zlikwidowana. W zamian za to w istniejącym dzisiaj tunelu
ma zostać wydrążony jeszcze jeden kanał o długości ok. 100 m
umożliwiający skręt z Chartowa na Franowo. Na samej trasie
dodany zostanie jeszcze jeden przystanek, w okolicy stacji
trakcyjnej „Rataje” (Milczańska 24). Przystanek Polanka zostanie
przesunięty na zachód, pod okna budynku położonego najbliżej
torów. Prace przy modernizacji istniejącej trasy mają być
prowadzone równolegle z budową jej nowego przedłużenia
do pętli na Franowie, aby nie pozbawiać tramwajów możliwości
zawracania na GTR. By połączyć Franowo z Os. Lecha należy
osuszyć istniejący tunel, wybudować 1000 m tunelu oporowego,
2150 m podwójnych torów oraz 1100 m toru na samej pętli. Obok
pętli powstanie zajezdnia mieszcząca 100 pociągów,
z możliwością rozbudowy na kolejne 50. Przypuszcza się, że
plany zostaną zrealizowane do 2008 roku. (BB)
informacje zebrali:

Reklamy tramwajowe
opracowanie: Łukasz Nowicki
stan na dzień: 12 lipca 2006
numer poprzednia
kolor
pojazdu reklama
podkładu

kolor
podkładu

uwagi

174+173

barwy MPK

po NG

274+275

7 lipca br. na linii zadebiutowały pierwsze 2 w pełni
klimatyzowane MAN-y Lion’s City. Autobusy o numerach 1650
i 1651 pojawiły się na linii 50 (1650 – 50/2, 1651 – 50/1). Poza
dużym klimatyzatorem na dachu, od „lwów” dostarczonych

MAN Lion’s City 1650 pod CH King Cross.
Fot.: Maciej Rudzki, 08.07.2006

Rafał Bręczewski, Błażej Brzycki,
Tomasz Gieżyński, Marcin Jurczak,
Maciej Rudzki

Citibank
handlowy

obecna
reklama
tramwaje
barwy MPK
niebieski

Roncato

niebieski

Salewa

fioletowobrązowy

300+301

-

barwy MPK

316+317

-

barwy MPK

Mleczarnia
bialo-niebieski
Naramowice
Ludzie Czerwca
barwy MPK
biały
1956

330+331

-

330+331

Ludzie
Czerwca
1956

biały

Ice Mastry - lody

niebieski

336+337

-

barwy MPK

Salewa

fioletowobrązowy

338+339

-

barwy MPK

Ludzie Czerwca
1956

biały

338+339

Ludzie
Czerwca
1956

biały

-

barwy MPK

401

-

barwy MPK

407

-

barwy MPK

410

-

barwy MPK

651

-

barwy MPK

677

-

barwy MPK
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naklejana
tylko okna
(kilka dni)

tylko okna
(kilka dni)

Warka Jasne
czerwono-biały
pełne
Era Blue
niebieski
Connect
Warka Jasne
czerwono-biały
pełne
zielonoSkok przez płot
niebieski
Aquanet

niebieski

środkowy
człon

Motywy
Mikołaj Wydra
W ostatnim numerze Przystanku zaprezentowałem
Szanownym Czytelnikom sposoby fotografowania pojazdów
komunikacji miejskiej. Teraz czas na omówienie kolejnej
istotnej kwestii dotyczącej fotografii „komunikacyjnej”,
a mianowicie motywu. Z pewnością niejeden zetknął się z tym
terminem w szkole, przy okazji omawiania najróżniejszych
utworów literackich czy prac malarskich. Ale motywy można
odnaleźć nie tylko w murach szkolnych.
Zapewne nie raz zdarzyło się miłośnikom
sfotografować tramwaj na poznańskich ulicach, a po wywołaniu
filmu odkryć, że w kadrze znalazł się jakiś ciekawy budynek.
Jeśli fotograf nie zauważy tego podczas robienia zdjęcia,
to często – niestety – „ścina” jego część. Taki widok
„niepełnego tła” powinien dręczyć każdego szanującego się
adepta sztuki uwieczniania chwili na błonie fotograficznej. Co
za tym idzie – człowiek postanawia wrócić pod ów ciekawy
budynek, z aparatem w ręku, aby dopełnić ceremonii
i uwiecznić tramwaj na tle przyjemnym, pięknym, niekiedy
perfidnie próbującym dorównać rangą naszemu ukochanemu
pojazdowi szynowemu. I oto po ponownym wykonaniu zdjęcia
na odbitce pojawia się swoisty motyw, czyli coś, co akcentuje
naszą fotografię, nadaje jej nową formę.
Stolica Wielkopolski, w której przyszło nam żyć wraz
z otaczającym nas komunikacyjnym światem, posiada bardzo
dużo obiektów, które mogą posłużyć jako tytułowe motywy.
W moim artykule postaram się wymienić te, które w ostatnich
latach były najczęściej wykorzystywane przez poznańskich
miłośników komunikacji miejskiej.
Wczujmy się w rolę fotografa… Na pierwszy ogień
weźmy ciąg ulicy Roosevelta. Stoimy na Moście Dworcowym,
twarzą zwróceni na zachód. Oczom naszym ukazuje się
oszklona brama Międzynarodowych Targów Poznańskich,
niestety
zasłaniająca
częściowo
iglicę
targową.
Wyremontowany w latach 90. most, na którym się znajdujemy,
doskonale współgra z tłem. Pozostaje nam tylko czekać
na tramwaj… niejeden z nas chciałby ustrzelić jeszcze
dwunastkę skręcającą w naszym kierunku od strony Dworca
Zachodniego, ale niestety – po wybudowaniu PST trasa linii 12
uległa diametralnej zmianie.

niskopodłogowymi. Poznań był jedynym miastem, w którym
na jednym zdjęciu można było ustrzelić i Tatry, i Bałtyk.
Ale cóż – pozostały nam tylko wspomnienia i… zdjęcia.
W dalszy ciąg podróży naszym szlakiem po motywach
proponuję udać się ulicą św. Marcin do skrzyżowania
z al. Niepodległości. Wokół tego skrzyżowania oczy
poznaniaków cieszą dwa okazałe budynki: gmach Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza i Zamek Cesarski. Obiekty
te znakomicie nadają się do uzupełnienia naszego
tramwajowego zdjęcia. Razić nieco mogą jedynie reklamy,
którymi budynki te przysłaniane są coraz częściej.
Teraz o szczególną uwagę chciałbym prosić
sympatyków klimatu rodem z PRL-u. Idziemy dalej ulicą
św. Marcin, a oczom naszym ukazują się biurowce, górujące
nad jej północną stroną. Niegdyś duma władz i mieszkańców
Poznania, dziś przeklinane, domagające się jak najszybszego
remontu. Ich szarość przełamują kwiaty, które posadzono
wzdłuż torowiska. Budynki czują się szanowane chyba tylko
przez tramwajowych „focistów”, więc wdzięczą się przed
obiektywem aparatu, nadając zdjęciu niesamowity klimat, dzięki
któremu widz, trzymający w ręku gotową już fotografię błądzi
po niej wzrokiem w poszukiwaniu saturatora, tak popularnego
jeszcze kilkanaście lat temu. Ostatnio w kręgu miłośniczym
można już mówić o „modzie” na zdjęcia z lat 70. i 80.
Komunistyczną
rzeczywistość
przypominają
również
odrestaurowane wagony typu N na tle blokowisk.
Miejscem, które warto odwiedzić celem wykonania
kilku zdjęć naszym ukochanym tramwajom jest niewątpliwie
al. Marcinkowskiego. Tramwaj rusza z przystanku, który
obsługuje także autobusy linii A, i majestatycznie wtacza się
w łuk. W tle piękny gmach hotelu Bazar – miejsce ściśle
związane z historią naszego miasta. Warto sfotografować
tramwaj w tak znakomitym towarzystwie.
Docieramy do Mostu Teatralnego, po drodze mijając
ul. Mielżyńskiego, która prowadzi do placu Cyryla Ratajskiego
– miejsca niezwykle fotogenicznego, doskonałego do działań
na tle maniakalno-tramwajowym. Z mostu, przeznaczonego
wyłącznie do ruchu tramwajowego i rowerowego, na wschód
rozpościera się widok na dwa gmachy – Operę, której dach

Kolejnym miejscem, w które chciałbym Was zabrać,
jest Rondo Kaponiera. Po zachodniej stronie ronda stoi lekko
„złamany” hotel Merkury. Niestety, czas brutalnie zamienił
trójskłady „eNów” na zmodernizowane stopiątki, a Merkurego
na obco brzmiącego „Mercure”. Budynek ten jeszcze 20-30 lat
temu był jednym z ulubionych obiektów eksponowanych
na pocztówkach tematycznych, obrazujących centrum Poznania.
Natomiast gdy dziś stoimy na jednym z przystanków przy
Kaponierze, rozglądając się wokół, czegoś nam brakuje.
Tak, tak… Kino Bałtyk. Obiekt niezwykle związany
z mieszkańcami Poznania, był miejscem spotkań wielu młodych
ludzi, ale nie tylko. W nocy, z okien przejeżdżającej obok
trumny (wagon typu N) musiał prezentować się niezwykle
barwnie. Nad głównym wejściem do kina znajdował się jeden
z najlepiej znanych w Poznaniu neonów. Stojąc na jednym
z peronów po stronie północnej można było wykonać zdjęcie
tramwaju właśnie z Bałtykiem w tle, który jeszcze niedawno
niesamowicie kontrastował z nowoczesnymi tramwajami

Fot.: Marcin Jurczak, 22.05.2004
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zdobi majestatyczny Pegaz, i Collegium Maius. Oba budynki
rewelacyjnie dopełniają klimat samego Mostu Teatralnego,
tworząc niesamowitą oprawę dla takich tramwajowych
piękności jak „Księżniczka” (wagon 71), która do niedawna
pojawiała się w tym miejscu bardzo regularnie.
Dzieła fotograficzne można urozmaicać nie tylko
budowlami. Motywem na zdjęciu może stać się także przyroda
(polecam trasę tramwajową przez Sołacz i kameralną pętlę

„Na torach” − 102N
Jędrzej Nowak
Historia wagonów 102N sięga połowy lat
pięćdziesiątych, kiedy to rozpoczęto projektowanie pierwszych
szybkobieżnych wagonów dla Warszawy. Pierwszy egzemplarz
tego typu opuścił bramy chorzowskiego Konstalu dopiero
w roku 1969. W tym czasie trwały już prace nad projektem
nowego, o wiele bardziej nowoczesnego tramwaju typu 105N.
Konstrukcja 102N rozwiązaniami technicznymi nawiązywała
do modelu 13NS – stycznikowej wersji popularnego
warszawskiego 13N. Zarówno w 102N jak i 13NS sterowanie
rozruchem i hamowaniem odbywało się za pomocą korby
ustawiającej odpowiedni styk rozruchu lub hamowania.
Było to rozwiązanie archaiczne, gdyż od początku produkcji
(poza 13NS) wagony szybkobieżne dla Warszawy wyposażone
były w pedał hamulca i pedał jazdy. W 102N zastosowano
odbierak prądu OTK-1. Najistotniejszą zmianą był jednak
przegub w środkowej części wagonu, który wydatnie zwiększył
jego pojemność, a także odmienna w stosunku
do warszawskiego pierwowzoru stylistyka przodu i tyłu wozu.
Szyba przednia i tylna nachylona
była pod nietypowym kątem.
Po zmroku odbijała ona światło
wewnętrzne tramwaju, utrudniając
pracę
motorniczego.
Dzięki
charakterystycznemu
wyglądowi
tramwaj ten otrzymał przydomek
„Kanciak”. Pozostałe elementy,
takie jak wyposażenie wnętrza,
okna i drzwi, były identyczne
z modelem 13N. Tramwaj ten mógł
pełnić służbę w trakcji pojedynczej
lub wielokrotnej (w Poznaniu
jednak nie stosowano tego drugiego
rozwiązania). Wagon ten posiadał
3 wózki, w tym 2 napędowe. Moc
tych silników była niewystarczająca
w stosunku do masy pojazdu, aby
zapewnić sprawne poruszanie się
w ruchu miejskim.
W roku 1969 Poznań otrzymał 8 sztuk wagonów 102N.
W styczniu 1970 roku wyruszyły one na trasy linii 6 i 14.
Początkowo
przydzielono
je
do
zajezdni
przy
ulicy Głogowskiej, a w latach późniejszych stacjonowały
na Madalińskiego i Fortecznej. Już na początku lat 80.
z powodu wypadków skasowano pierwsze tramwaje tego typu
(nr 3, 6, 8). Potem przyszła kolej na wagony 2, 4 i 7, które
planowo zezłomowano w latach 1998-2000 – powodem był ich
stan techniczny, a także możliwość wymiany taboru na
sprowadzone z Niemiec i Holandii używane tramwaje
z demobilu. Natomiast wagony o numerach taborowych 1 i 5
uniknęły losu pozostałych. W 2004 roku wagon nr 5 został

na Wilczaku) czy nawet zwykły, szary człowiek, który –
dyskretnie umieszczony w zapisanym na kliszy obrazie –
stworzy niesamowicie realny obraz, bardzo odmienny od efektu
występującego na zdjęciach portretowych i zdecydowanie
niepowtarzalny. Do szukania takich unikatowych motywów
chciałbym Was wszystkich gorąco zachęcić – wówczas każde
zdjęcie traktować będziemy jak skarb, a nie zwykły papierek,
służący dokumentowaniu naszej pasji.
przetransportowany do Warszawy – obecnie znajduje
się w zajezdni R-4 Żoliborz. Natomiast wagon nr 1
po gruntownym remoncie przywrócony został do stanu
oryginalnego z roku 1969 i jest obecnie jednym z zabytkowych
wozów w kolekcji KMPS-u i MPK.
Podstawowe dane wagonów 102N
Producent
Wymiary
(dł./szer./wys.)
Liczba osi / wózków
Liczba silników /
moc łączna
Lata produkcji
Lata dostaw
Ilość dostarczonych
Zakres numeracji
Wagony zachowane
Stacjonowanie

Konstal – Chorzów
19300 / 2400 / 3050 mm
6/3
4 / 4*41,5 kW
1969
1969-1970
8 sztuk
1-8
2601 (1)
S-3 Forteczna

Rys.: Jędrzej Nowak
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Panie, tramwaje nie jeżdżą?
Marcin Jurczak
W dniach 12-15 sierpnia, zmienioną trasą kursowały
linie W1, 12, i 15. W związku z pracami prowadzonymi na PST,
jeździć tam mogły wyłącznie tramwaje dwukierunkowe
(W1 o przedłużonej trasie: Głogowska/Hetmańska – Rondo
Kaponiera – Os. Sobieskiego). Zawieszono kursowanie linii 14,
dwunastkę wysłano na Połabską, a piętnastkę na Piątkowską.
Nastąpiła też mała rotacja wozów niskopodłgowych. RT6N1
po remoncie Kaponiery wróciły na dwunastkę, a Combino
wyjechały na szóstkę.
Trasa
Prace na PST prowadzone są w kilku etapach. Przez
4 dni towarzyszyło im częściowe zamknięcie trasy w ciągu dnia.
Przez dwa dni wyłączony był jeden tor na odcinku obejmującym
przystanki Lechicka i Kurpińskiego, a dwa następne –
Słowiańska i Al. Solidarności. W tym czasie tramwaje
kursowały wahadłowo tym torem, który akurat nie był
naprawiany. Największą atrakcją pozostawało bowiem to,
że wykorzystano znajdujące się na PST tzw. "przelotki".
Ze względu na to, że są one rzadko wykorzystywane, ruch
na nich (czyli przejazd z jednego toru na drugi) odbywał się
z ograniczeniem prędkości do 5 km/h. Na odcinku
jednotorowym porządku pilnowali pracownicy MPK,
wyposażeni w system łączności oparty na telefonii komórkowej.
Dalsza część trasy (Roosevelta / Kaponiera / Głogowska) nie
wyróżniała się niczym szczególnym.

fotokomórki, podobne do znanych z jednokierunkowych wozów
GT sprowadzonych z tego samego miasta. U nas w GT8ZR
zamontowano dodatkowe przyciski do "oszukiwania"
fotokomórek, bez których liniowa eksploatacja wagonów byłaby
dużo cięższa.
Ludzie
Z miłośniczego punktu widzenia ciekawe byłoby
nazwanie linii Sobieskiego – Głogowska/Hetmańska
czternastką. Dobrze jednak, że tak się nie stało. Pasażerowie
widząc "dziwny" pojazd linii W1 zauważali bowiem, że "coś
jest nie tak jak być powinno". Mając do wyboru tramwaj
wahadłowy albo autobus wsiadali posłusznie do W1 i jechali.
Gdyby natomiast na pętli na Sobieskiego pojawiła
się czternastka, zaraz padłyby pytania: "a gdzie jest 12? a gdzie
15?". Trochę zamieszania wprowadzały więc odstawione
na pętli Sobieskiego cztery składy stopiątek – czy raczej –
tablice linii 14 w nich umieszczone. Przepełnienia wagonów
GT8ZR notowane były jedynie w sporadycznych przypadkach
(gdy z przyczyn zewnętrznych następowały problemy
z utrzymaniem częstotliwości i tramwaj nie pojawiał się
na przystanku np. 30 minut). Dantejskich scen na trasie PST
nie było, przyciski do wyłączania fotokomórek w drzwiach
okazały się jednak być bezcenne.

Tabor
Do obsługi linii W1 zaangażowano
wszystkie sprawne wozy GT8ZR, łącznie 5 sztuk
(903-907). Pojazdy te są jedynymi w pełni
funkcjonalnymi
wozami
dwukierunkowymi
w taborze MPK, posiadają bowiem drzwi po obu
stronach pudła, wraz z możliwością ich otwierania
w dowolnym kierunku. Obawy budziło jedynie to,
czy wozy poradzą sobie na PST. I nie chodziło
tutaj o parametry rozruchu czy hamowania
(podobne przecież do wszystkich innych wozów
GT), ale o układ i mechanizm zamykania drzwi.
Dwukierunki posiadają bowiem jedynie czworo
drzwi po każdej ze stron, z czego pierwsze
i ostatnie mają tylko jedno skrzydło. Dodatkowo
wagon wyposażony jest w płyty naciskowe na
pierwszym stopniu w drzwiach wejściowych W1/3 904 przelatuje przelotką z toru niewłaściwego na właściwy.
(stanie na nich uniemożliwia zamknięcie) oraz
Fot.Marcin Jurczak, 12.08.2006
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Obsługa
Ciężaru obsługi linii W1 podejmuje się już od jakiegoś
czasu Wydział Tramwajowy S-2 Madalińskiego. Nie inaczej
było i tym razem. Oprócz pięciu motorniczych obsługujących
wagony, na każdej zmianie pojawiało się dwóch rezerwistów.
Ich rolą było podmienianie motorniczych liniowych.
W założeniu bowiem wagony kursować miały non-stop.
Ruchem na Sobieskiego (w celu wyrównania częstotliwości
kursowania kolejnych brygad) kierował dyżurny, na GLHE
natomiast odjazd następował natychmiast po wymianie
pasażerów i dokonaniu niezbędnych przełączeń wagonu.
Występowanie przelotki sprawiało, że nie była możliwość
utrzymania częstotliwości mniejszej niż 10 minut. W praktyce
wagony kursowały co 12-15 co okazywało się wystarczające.
Część pasażerów, poinformowana o objazdach przez lokalne
media, przezornie wybrała dobrze rozbudowaną na Piątkowie
sieć linii autobusowych.
Podbijarka do robót tramwajowych BEAVER JUNIOR 4S,
wypożyczona została specjalnie na potrzeby remontu
PeSTki, z Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych
w Krakowie S.A.
Moc: 65 KM
Prędkość podbijania: 80 m/h.
Fot. Marcin Jurczak, 12.08.2006

Pasażerom korzystającym z PST w tych dniach
należałoby podziękować za cierpliwość i wyrozumiałość.
Większość z korzystając z usług MPK w tych dniach zdawała
sobie sprawę z konieczności przeprowadzenia remontu.
Specyfika trasy PST polega na tym, że ruch na niej odbywa
się przez całą dobę. Na pochwałę zasługuje więc fakt,
że zdecydowano się na prace właśnie w czasie długiego
weekendu oraz w wakacyjne noce.

Objazdowa Kaponiera
Marcin Jurczak
Ekipy
torowo-sieciowo-drogowe
postanowiły
urozmaicić nam życie i dorzuciły do wakacyjnych objazdów
zamknięcie kawałka Kaponiery. Od nocy 28/29.07 do 12.08
odcinek torowiska pomiędzy Rondem Kaponiera, a Mostem
Teatralnym pozostawał nieprzejezdny. Tym samym trasy
zmieniła połowa linii tramwajowych, a przypadkiem także kilka
autobusów linii dziennych i większość linii nocnych.
Prace w okolicy RKAP zaczęły się już kilka dni
wcześniej wykopaniem z ziemi torowiska na rondzie od strony
północnej. W związku z wymianą zwrotnic na rondzie od strony
Teatralki (zarówno najazdowych, jak i zjazdowych)
wyznaczono objazdy przez Rynek Jeżycki lub Gwarną
i Marcinkowskiego.

Most Dworcowy – Wierzbięcice – RYNEK WILDECKI –
Górna Wilda – Królowej Jadwigi – Most Dworcowy –
Roosevelta – Rondo Kaponiera – Św. Marcin –
Marcinkowskiego – Pl. Wolności – 27 Grudnia – Fredry –
Most Teatralny – Trasa PST – OS. SOBIESKIEGO
(czcionką pogrubioną fragment objazdowy)
Ponadto objazdem (niemal tak twórczym jak dla
linii 14) kursował nockowóz dwudziesty pierwszy: od 28/29
do 30/31.07 do Marcinkowskiego przez Fredry (w obie strony),

Przejdźmy zatem do konkretów: linie 10 i 11
kursowały w obie strony przez Rynek Jeżycki, a piątka
od Ogrodów przez Most Teatralny i Fredry (zatem tak jak jadąc
od Stomila). Linię 15 skierowano z PST w lewo, następnie
przez Gwarną wracała ona na Kaponierę i dalej po starej trasie
(w drodze powrotnej przez Marcinkowskiego). Nieco
wymieniły się trzynastka i dwunastka. Ta pierwsza
z Grunwaldzkiej jechała przez Most Dworcowy i Królowej
Jadwigi, natomiast druga z PST przez Fredry, Gwarną
i Św. Marcin (powrót 27 Grudnia) oraz Strzelecką. Obie linie
spotykały się przy AWF-ie i dalej razem podążały na Starołękę.
Całości dopełniała ósemka, zawracająca na pętli ulicznej Fredry
– Dąbrowskiego – Kraszewskiego – Zwierzyniecka –
Św. Marcin – Gwarna.
Prawdziwym hitem była natomiast objazdowa trasa
linii 14. Z uwagi na powagę sytuacji zacytujemy ją w całości:
OS. SOBIESKIEGO – Trasa PST – Most Teatralny – Fredry
– Gwarna – Św. Marcin – Rondo Kaponiera – Roosevelta –

Panowie pracujący na Kaponierze nie życzyli sobie
fotografowania. Gdy jednak poczuli się nadzorowani
obiektywem aparatu, tempo prac na Rondzie wzrosło
trzykrotnie.
Fot.: Marcin Jurczak, 31.07.2006
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Libelta), 76 – przez Most Dworcowy. Najbardziej ucierpiała
linia A, której pojazdy stały w korkach, oczekując na możliwość
wykonania nawrotki przy Moście Teatralnym. Nawrotka
ta pełniła bowiem funkcję objazdu za zamknięty przejazd przez
tory na Kaponierze. Korzystały z niej także (nie stojąc jednak
korkach) autobusy linii nocnych, od 231 aż do 252.
Wrażenia z jazdy
Trudno nie oprzeć się wrażeniu że remont ten mógły
trwać dwa razy krócej. Tempo prac ekip w pomarańczowych
kamizelkach było (patrząc z boku) delikatnie mówiąc kiepskie.
I o ile mógłbym nawet zrozumieć leniwe “dłubanie” przy
zwrotnicach gdzieś na przedmieściach, o tyle sytuacja taka na
krzyżówce która jest komunikacyjnym sercem Poznania nie
powinna mieć miejsca. W akcji “Kaponiera” udział wzięły
prawie wszystkie możliwe typy pojazdów technicznych,
od torowego GT6 aż po ciągnik rolniczy (?) z przyczepą.

Tradycyjnie już problem związany z koniecznością
Z okazji wpuszczenia na węzeł Most Teatralny
przekładania ręcznych zwrotnic nie został dostrzeżony –
tramwajów w nieco innych niż zazwyczaj relacjach pojawiły się
codziennie opóźniało to dziesiątki kursów.
Fot.: Marcin Jurczak, 31.07.2006 problemy z sygnalizacją świetlną. Dotyczyło to głównie
pojazdów poruszających się na wprost (Dąbrowskiego – Most)
a od nocy 01/02.08 N21 jeździł z PST przez Fredry, Gwarną, oraz na zwykle nieużywanych łukach. W krytycznych
Marcinkowskiego, 27 Grudnia, Gwarną (po raz drugi), momentach, przed światłem które po prostu nie zapaliło
Św. Marcin, Rondo Kaponiera, Kraszewskiego, Zwierzyniecką odpowiedniego kierunku jazdy, tramwaje stały po około
i Dąbrowskiego do PST. Od nocy 11/12.08 tramwaj linii N21 10 minut. Na węźle MT zamontowano cewki do przekładania
nie kursuje wcale (więcej – w Nowinkach).
zwrotnic. Automatyki sterującej wajchami zabrakło jednak
Ciekawostki taborowe? Większych zmian w obsłudze na Rynku Jeżyckim, Rondzie Kaponiera i przy wjeździe
linii nie zanotowano. Combino dalej walczyły na 15, nieliczne w ul. Gwarną.
w te wakacje RT6N1 wylądowały natomiast na linii 13.
Ruch na Kaponierze odbywał się płynnie. Zdarzały się
Madalina otrzymała w spadku dodatki dziesiątek w postaci jedynie problemy z samochodami które nie zjechały
jednej brygady. Do kompletnego wymieszania stopiątek z krzyżówki i blokowały torowisko, nie powodowało to jednak
głogowskich i forteczańskich zdążyliśmy się już przyzwyczaić.
większych opóźnień. Ciężar przesiadek związanych z linią W1
Zmiany dotknęły autobusy kursujące do Dworca PKP.
51 i 68 dojeżdżały do Kaponiery od strony ul. Roosevelta (przez

przeniósł się na Rondo Kaponiera. Odciążyło to nieco Most
Dworcowy, mniej pasażerów wsiadało do W1 także na obu
przystankach na ul. Towarowej.

Ikarus 280.26 autobusem historycznym
Łukasz Bandosz
Zapewne wiele osób, zarówno miłośników, jak
i zwykłych pasażerów, zauważyło ogromne zmiany, jakie
od kilku tygodni zachodzą wśród poznańskich autobusów.
Do służby na linii wprowadzane są nowe przegubowce marki
Solaris oraz krótsze pojazdy MAN. W związku z tym MPK
wycofuje sporą część taboru starszego. Mimo, iż na ulicach
miasta wciąż będziemy oglądać autobusy Jelcz M11, Ikarus 280
czy Ikarus 260, to ich liczba zdecydowanie się zmniejszy.
W zależności od stanu używanych autobusów MPK Poznań
przeznacza je na złom lub na sprzedaż. Wywiad terenowy
KMPS oraz miłośnicy z innych miast zauważyli już poznańskie
ikarusy w służbie liniowej w Świerklańcu na Górnym Śląsku.
W związku z taką sytuacją Klub Miłośników Pojazdów
Szynowych rozpoczął starania o zachowanie przez MPK
Poznań jednego z przegubowych ikarusów, który w zamierzeniu
miałby pełnić funkcję pojazdu historycznego. Stowarzyszenie
pragnie wspólnie z MPK przywrócić jednemu z poznańskich
ikarusów wygląd jak najbliższy oryginalnemu. Planowana
premiera węgierskiego autobusu miałaby nastąpić z okazji
25 rocznicy pojawienia się autobusów typu Ikarus 280 w
Poznaniu – przypada ona na październik tego roku.
W najbliższych dniach spodziewamy się podjęcia
formalnej decyzji przez władze MPK Poznań, ale optymizmem

napawa to, że w rozmowach z pracownikami różnych szczebli
pionu autobusowego dało się odczuć pozytywne nastawienie
do naszych propozycji. Na łamach Przystanku będziemy
szczegółowo informować o postępach w tej sprawie.

Teren dawnej zajezdni przy ul. Darzyborskiej.
(od lewej: 1523, 1736, 1141, 1557, 1503)
Fot.: Marcin Jurczak, 28.07.2006
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Nowinki z Pyrogrodu
(miękkie fotele i lepszej jakości materiały wykończeniowe).
Po początkowych problemach z drzwiami (II i III odskokowe),
autobus dzielnie dotrwał do końca testów. (MJ)
29.07 przełożono ruch na ul. Hetmańskiej na południową
nitkę i zabrano się za budowę nowych torów na ostatniej,
południowej głowicy. Na odcinku od przystanków, aż do
ul. Dmowskiego nie bedzie płyty tylko podkłady strunobetonowe
z mocowaniami SB3. (TG)

Testowy Lion's CNG na ul. Sianowskiej, linia 86.
Fot.: Marcin Jurczak, 11.08.2006
W Tatrach rozpoczęło się montowanie wentylatorów
chłodzących pompy olejowe. Na cały dzień wyjeżdżają jedynie
te, w których zamontowano wentylatory (402 i 409),
co nie uchroniło ich przed robieniem wstrzymań spowodowanych
awariami pomp olejowych. W szczególnie upalne dni, pozostałe
mają zakaz jeżdżenia po godzinie 9.00. (PW)
Klimatyzowane autobusy rozlały się po mieście. Na trasy
wyjechały już wszystkie wozy dostarczone w tym roku. 30 sztuk
Solarisów i 20 MAN-ów (nie licząc dwóch obsługujących
linię 50). W imieniu pasażerów życzylibyśmy sobie aby
monitoring i klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej były
standardem przy okazji następnych przetargów i dostaw.
Przy okazji uruchomienia nowych wozów, wystawione są na
sprzedaż: 1485, 1503, 1513, 1514, 1520, 1523, 1524, 1538,
1556, 1557, 1736. Ceny od 5.000 do 18.000 zł. W PKM
Świerklaniec objawiły się natomiast: 1502 (ex 1149), 1504 (ex
1171), 1512, 1515, 1518, 1519 i 1537. (MJ)

Wagony Combino nie pojechały na linii 15
na Piątkowską (12-15.08) tylko dlatego, że biuro techniczne
nie mogło znaleźć wyników testów dla tego typu na tej trasie.
Znaleziono jednak wyniki dla szóstki i przynajmniej wagony nie
stały bezużytecznie. Z kolei Połabska jest trasą objazdową dla
tatr od niemalże 10 lat, zatem pytanie "A czy tatra może jechać
na Połabską?", wypowiedziane przez jednego z delegatów S3
na naradzie rozkładowej, należy uznać za zwyczajnie
kompromitujące. Znowu daje znać o sobie brak koordynacji.
Wydziały mają zakodowaną obsługę linii 12 tatrami, a linii 14
i 15 Combinami, zaś każdą zmianę przyjmują ze zjeżoną
sierścią z powodu braku informacji gdzie który typ może
jeździć. Nikt tego nie wie na wyrywki (poza miłośnikami) i,
co gorsza, nikt wiedzieć nie chce. (TG)
Wiadomo było, że prędzej czy później "padną" oba
DwuKabinki (212+211 i 118+117). Z tej okazji na W3 w ruchu
liniowym z pasażerami pojawiły się prowizorycznie
dostosowane do kursowania w dwóch kierunkach stopiątki
(np. w dniu 9 lipca skład 90+89), zabierając pasażerów także
podczas jazdy z tylnego pulpitu manewrowego. Zwykłe
stopiątki (zamiast Combino) pojawiają się też na W2. Wagon
204 nie świeci już napisem U2. Zarówno on, jak i widziane
tamże inne składy (156 czy 234) przynoszą wstyd Wydziałowi
S-1 swoim beznadziejnym otablicowaniem. (TG/MJ)
informacje zebrali:

Tomasz Gieżyński, Marcin Jurczak,
Piotr Wawrzyniak

ZNT, zwany od niedawna Modertransem rozbiera kolejne
stopiątki. Z tras zniknął ostatni poznański szybkowiec (194+193)
i w chwili obecnej w ruchu liniowym pozostał nam już tylko
jeden skład 105Nclassic (148+149). Z ZNT nie wyjechał jeszcze
nowy nockowy helmut (668), do "liniowej" eksploatacji powrócił
natomast po długiej przerwie wagon 102N 1 (i debiutował
na "zerówce" 6 sierpnia). (MJ)
Na dwutygodniowych testach przebywał w Poznaniu
MAN Lion's City zasilany gazem ziemnym. Pojazd pojawił się
na liniach 69, 63, A i 86, wzbudzające sensacje wśród pasażerów.
Cechy szczególne (oprócz silnika) – klimatyzacja przestrzeni
pasażerskiej, monitoring, "niemieckie" urządzenie wnętrza

Ostatni dzień ruchu kołowego na południowej nitce starej
Hetmańskiej
Fot.: Marcin Jurczak, 28.07.2006
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Nowinki autobusowe
Krzysztof Dostatni
Z dniem 1 września br. nastąpi „mała rewolucja”
autobusowa w Poznaniu. Reorganizacji poddanych zostanie
kilka linii, przybędą też nowe. Najpoważniejsze zmiany czekają
mieszkańców Grunwaldu, korzystających w dniu dzisiejszym
z linii nr 59, 77 i 78. Od dłuższego czasu bolączką tych linii
była odmienna częstotliwość kursów, co w efekcie powodowało
kiepską synchronizację odjazdów i niską efektywność obsługi
komunikacyjnej. Ponadto nie lada nowości czekają
mieszkańców Dębca i Świerczewa oraz Naramowic.
Ale po kolei.

– 19.00 co 20 minut. W tych godzinach linia „67” funkcjonować
będzie z taką samą częstotliwością, co zapewni równomierne
rozłożenie kursów „47” oraz „67”. Dużym atutem linii „47”
będzie niewątpliwie końcówka przy ul. Boranta, a więc przed
przejazdem kolejowym generującym opóźnienia na linii „67”.
Ponadto końcowy przystanek przy ul. Chwaliszewo wyeliminuje
kolejny ciężki fragment trasy „67” pomiędzy R. Śródką a
Garbarami, na którym w godz. porannych tworzą się
gigantyczne korki. Obsługę linii 47 zapewnią 12-metrowe
niskopodłogowce z Wydziału A-1.

Koncepcja obsługi komunikacyjnej rejonu Ławica.

Linia nr 49: Górczyn – Azaliowa.

Zmiany w tym obszarze miasta spowodowane
są przede wszystkim rosnącą ilością połączeń lotniczych oraz
pasażerów Portu Lotniczego Ławica, a także potrzebą
stworzenia wygodnego dojazdu z os. Bajkowego do Centrum
Poznania. Z tej przyczyny linia nr 59 skierowana zostanie
z Ronda Kaponiera prosto ul. Bukowską do Portu Lotniczego
na Ławicy, gdzie zastąpi dzisiejszą linię autobusową nr 78.
Osoby chcące dostać się na lotnisko nie będą już musiały
objeżdżać os. Bajkowego, co ma miejsce obecnie w przypadku
korzystania z linii nr 78. Warto wspomnieć, że dziś linia „78”
charakteryzuje się najniższym wskaźnikiem punktualności
wśród poznańskich linii autobusowych - ok. 63 % kursów
wykonanych jest planowo. Wpływ na taką sytuację ma zbyt
długi przebieg trasy i kongestie na ul Obornickiej oraz
Bukowskiej. Dlatego jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest
skrócenie trasy „78”. Z dniem 1.09.br busy linii „78” dojadą
z Szarych Szeregów tylko do R. Kaponiera.

Linia „49” zapewni mieszkańcom Świerczewa i Dębca
połączenie z Dębiną. Połączenie to od dłuższego czasu było
postulowanie przez zainteresowane Rady Osiedlowe, a jego
celowość wykażą z pewnością pierwsze miesiące
funkcjonowania „49”. Autobus linii „49” kursować będzie tylko
w dni robocze w godz. 5.00 – 19.00 co około 40 – 45 minut.
Na punktualność „49” decydujący wpływ będą miały
z pewnością
dębieckie
przejazdy
kolejowe,
znane
z opuszczonych rogatek…

Na ul Bukowskiej pojawi się ponadto nowa linia
autobusowa nr 48, która połączy R. Kaponierę z os. Bajkowym
i Ławicą (ul. Perzycką). Linia „48” będzie niejakim
wzmocnieniem linii nr 77 na odcinku Bałtyk – Ławica, dzięki
czemu w godzinach szczytu na os. Bajkowym autobus będzie
pojawiał się regularnie co 12’ (linia „77” co 24’ + linia „48”
co 24’). Również linia nr 59 funkcjonować będzie
z częstotliwością kursów co 24’, dzięki czemu cały układ linii
obsługujących
rejon
Ławicy
będzie
doskonale
zsynchronizowany. Zyskają nie tylko mieszkańcy os. Ławica,
os. Bajkowego oraz pasażerowie Portu Lotniczego (tam dotrze
także nocna 242), ale także klienci marketu „King Cross”.
Niespodzianką zarówno dla mieszkańców całego Poznania jak
i przyjezdnych, będzie linia lotniskowa „L”, czyli długo
wyczekiwane bezpośrednie połączenie autobusowe Dworca
PKP i Portu Lotniczego. Linia „L” będzie linią pospieszną
i początkowo będzie funkcjonowała co 60 minut. Nie będziemy
zdradzać szczegółów, ale nadmienimy, że MPK szykuje
ogromną akcję promocyjną nowego połączenia. Obsługi linii
48, 59, 77, 78 i L generalnie podejmie się Wydział A-3,
rodzynkiem będzie jeden wóz na linii 77 z Wydziału A-1. I tak:
na liniach 48, 59, 78 i L spotkać będzie można wozy 12metrowe, natomiast linię 77 obsługiwały będą 18 metrowe
przegubowce.
Naramowice – nowa linia nr 47.
Linia nr 47 będzie miała za zadanie wzmocnić
dzisiejszą linię nr 67 na najbardziej obciążonym odcinku trasy,
tj. Chwaliszewo – Boranta. Autobusy linii 47 kursować będą
tylko w dni robocze w godz. 5.00 – 9.00 co 15 minut oraz 13.00

Drobiazgi
Kosmetyczne zmiany szykują się także w rejonie
Centrum Handlowego M1 na liniach nr 52 i A.
Otóż w godzinach 5.00 – 8.30 busy linii A i 52, a także
po godzinie 22.00 busy linii nr 52 dojeżdżać będą odpowiednio
z os. Kopernika i Dw. Rataje tylko do os. Rusa. Zmiana
podyktowana jest koniecznością wyeliminowania pustych
przebiegów autobusów na odcinku os. Rusa/Szpital – C.H. M1
w godzinach zamknięcia marketu.
Propozycje
Pewną alternatywą dla linii 47 (Boranta –
Chwaliszewo) oraz nowej 78 (Szarych Szeregów – Kaponiera)
byłaby linia autobusowa z Szarych Szeregów ulicami
Obornicką, Kurpińskiego, Łużycką do Naramowic, która
połączyłaby ul. Obornicką oraz Naramowice z Piątkowem
i PST. Z pewnością takie rozwiązanie pochłonęłoby znacznie
mniej autobusów, dziś potrzebnych do obsługi 47 i 78 (w sumie
6 wozów), a stworzyłoby nowe połączenie, podobne
do tryumfującej linii 72 (busy tej linii wożą z powodzeniem
mieszkańców Koziegłów do centrum Poznania przez PST).
Brakiem „78” na ul Piątkowskiej oraz na przystanku
„Obornicka” nie należałoby się w ogóle przejmować, gdyż
na przystanku „Obornicka” diabeł wsiada, a na Piątkowskiej
podstawową linią jest „90”. Jednak istotnym elementem w tym
przypadku jest zdolność przewozowa „pestki”, która już dziś
pęka w szwach.
Jak sprawdzą się rewolucyjne zmiany w rejonie Ławicy
oraz nowe połączenia na Naramowicach i Dębcu, czas pokaże.
Cieszy fakt, iż poznańska komunikacja odpowiada na potrzeby
mieszkańców, a nie tkwi w martwym punkcie. Mamy nadzieję,
że komunikacja autobusowa i tramwajowa będą się coraz silniej
uzupełniać. Rozwojowi tej pierwszej musi bowiem towarzyszyć
rozbudowa tras tramwajowych do których autobusy dowozić
będą pasażerów. Miejmy nadzieję, że będziemy stale podnosili
poprzeczkę, tak aby stać się metropolią komunikacyjną
na światowym poziomie.
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Z archiwum T
Marcin Jurczak
02.07. 1/5 334+335. Nie tak dawno pisaliśmy o motorniczym
który został uwięziony na ulicy po zatrzaśnięciu się drzwi
od kabiny w wagonie GT8ZR. Podobna sytuacja miała miejsce
całkiem niedawno na pętli Zawady. Motorniczy, zajęty
wypraszaniem niezidentyfikowanego pasażera z tramwaju na
przystanku końcowy, nie zauważył że drzwi od kabiny
zamknęły się. Sytuację uratował klucz pożyczony z następnych
stopiątek przybyłych na pętlę.
03.07 57/4 1329. Na przystanku końcowym lini 57 doszło
do scysji pomiędzy pasażerem nie posiadającym biletu,
a kontrolerami. Pasażer zachowywał się niewłaściwie, rozpoczął
nawet kopanie pracowników MPK. Zaprowadzony został karnie
do PNR Śródka, ale ani myślał odpuścić. Doszło do bijatyki,
łącznie z użyciem ręcznego miotacza gazu.
04.07 2/7 692. O 13.40 do CNR dotarło zgłoszenie o pobiciu
motorniczego tramwaju linii 2. Do zdarzenia doszło
w okolicach przystanku Polna, kierunek Ogrody. Prowadzący
helmuta dzielnie dzwonił na samochód poruszający się
w skrajni, a chwilę później auto zatrzymało się na torach.
Po wyjściu z kabiny pracownik MPK zaatakowany został przez
dwóch mężczyzn. Chwilę później odjechali białym Oplem.
Motorniczy zapamiętał numery auta i sprawców ujęto.
05.07. 52/2 1264 vs 81/4 1809. Punktualnie o 6.12, Neoplan
pobił Solarisa. Podczas przejazdu przez peron II dworca Rondo
Rataje, kierowca pszczółki nie zachował bezpiecznej odległości
i przytarł się do poruszającej się pasem obok solniczki.
Oba pojazdy nie nabawiły się większych uszkodzeń (szyby
w solarisie zostały jedynie przetarte a nie wybite), mogły więc
pozostać na linii.
05.07. 1/10 242+241 vs 13/10 308+309. O godzinie 6.24, w
czasie gdy trwało sprzątanie po kolizji autobusów na Rondzie
Rataje, na Grunwaldzkiej przy Bułgarskiej, na stojący przed
sygnalizatorem tramwaj 1/10 najechał jadący z tyłu skład linii
13/10. W wyniku zderzenia ranny został motorniczy 13-tki
i dwie jego pasażerki, a w tramwaju linii 1 trzej kontrolerzy
którzy właśnie rozpoczynali sprawdzanie biletów. Ze względu
na niedobory wagonów w zajezdni S-3 (polecamy lekturę
"Z archiwum Niskiej Podłogi"), tymczasowo w skład połączono
najmniej ranne w zdarzeniu wagony: 242 i 309. Jeżdżą razem
już ponad miesiąc.
05.07. 65/3 1254. Kolejne zdarzenie związane z nerwowym
pasażerem miało miejsce na pętli Starołęka. Klient MPK narobił
zamieszania w pszczółce gotowej do odjazdu w stronę miasta.
W ramach umilania mu czasu oczekiwania, zapakowany został
do wiśniowego radiowozu, w którym to grzecznie poczekał
na przyjazd kolejnego, tym razem niebieskiego.
06.07. 238/1 1736. Nie udał się podryw młodemu człowiekowi
który późną nocą wracał na Rataje. Pasażerka będąca obiektem
jego zainteresowania, nie była bowiem chętna do nawiązania
dialogu. Całość skończyła się interwencją współpasażerów
i półgodzinnym postojem autobusu na Os. Orła Białego
w oczekiwaniu na służby porządkowe. Za nockę wyjechała
rezerwa w postaci wozu 1034.
06.07. 8/2 684. Zaparkowana zbyt blisko torowiska Toyota
Yaris zablokowała przejazd ul. Towarową, na wysokości

Akademii Ekonomicznej. Pasażerowie (nie mamy informacji
czy byli to studenci) stwierdzili że poradzą sobie sami
i samodzielnie przesunęli pojazd stojący na torach. W między
czasie ustawił się korek 3 tramwajów.
07.07. 51/3 1366. Na skrzyżowaniu Naramowickiej i Łużyckiej,
kierowca zauważył dym wydobywający się z komory silnika.
Zatrzymał autobus w zatoce, umożliwiając pasażerom szybkie
opuszczenie pojazdu i przystąpił do gaszenia ognia. Po
przyjeździe i interwencji Straży Pożarnej, deskorolkę
odholowano na A-1.
08.07. 6/6 132+133. Frustracja związana z beznadziejnym
występem poznańskiego Lecha w Pucharze Intertoto (chwilę
wcześniej klub po porażce na własnym stadionie pożegnał się z
tymi rozgrywkami) udzieliła się kibicom którzy stopiątkami
wracali z meczu na Rataje. Na ulicy Królowej Jadwigi
rozpoczęli demolkę II wagonu składu. Dzięki błyskawicznej
reakcji motorniczego (zgłosił) i policjantów (przyjechali) dwaj
sprawcy zostali natychmiast ujęci. Gratulujemy!
10.07. 17/8 292+291. Czy jednym składem można zrobić dwa
wstrzymania? Ano można. Uszkodzenie pantografu było
przyczyną
15-minutowego
postoju
siedemnastki
w
poniedziałkowy poranek. Po wykonaniu doraźnej naprawy (jak
wnioskujemy z analizy zdarzeń późniejszych, polegającej na
podniesieniu II kity) motorniczy rozpoczął zjazd do zajezdni.
10.07. 17/8 292+291. Osiemnaście minut później, ten sam
skład, z powodu braku docisku pantografu do sieci trakcyjnej
w wagonie 291 (uszkodzona sprężyna) przez 10 minut blokował
tory pomiędzy Rondem Rataje, a ul. Piłsudskiego. Po kolejnej
doraźnej naprawie, szczęśliwie zjechał w asyście pogotowia
technicznego na S-3.
15.07. 50/1 1650. Głupota ludzka jest nieograniczona.
Na przystanku Ściegiennego (kierunek Górczyn) bezmózgi
pasażer postanowił uszkodzić nowiutkiego MAN-a. W tym celu
przerysował autobus kluczami, tworząc na burcie pojazdu ślad
o długości ok. 1,5 metra. Na szczęście więcej zdarzeń
związanych z uszkodzeniami autobusów dostarczonych w roku
2006 nie odnotowano.
18.07. 4/6 804. Urwany kloc hamulca szynowego był przyczyną
40-minutowego wstrzymania ruchu przy Małych Garbarach.
Do wyjęcia klocka spod wagonu niezbędne bowiem było użycie
dźwigu. Na czas interwencji TRAM-a wyłączono
(na ok. 15 minut) napięcie w sieci trakcyjnej. Tramwaj
samodzielnie zjechał przez Zawady na Gajową. I to by było
na tyle atrakcji związanych z wagonami 3G w tym miesiącu.
20.07. 5/1 120+119. Ponad godzinę utrudniony był ruch
na Rondzie Rataje. Jadąca od strony Kórnickiej piątka
wytramwaiła się bowiem na zwrotnicy najazdowej na środku
ronda. Wykoleił się drugi wózek pierwszego wagonu,
a oba wózki drugiego wagonu pojechały w stronę Starołęki.
W zatrzymaniu utknęły 4 tramwaje, resztę kierowano
objazdami. Przyczyną wykolejenia była pęknięta śruba w
mechaniźmie zwrotnicy.
26.07. N21/1 669. Punktualnie o 3.46 na przystanku PST
Słowiańska padł helmut linii 21. Przyczyną awarii okazał się
być uszkodzony II silnik. Wagon samodzielnie zjechał do
zajezdni w asyście żółtego Stara. Kurs o 4.02 wykonała rezerwa
w postaci kaczego jelczydła nr 1123. Jak widać, usterka
przydarzyć się może o każdej porze dnia i nocy.
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27.07. 101/1 1069. Uszkodzenia nie omijają linii podmiejskich.
Kamień wystrzelony spod naczepy ciągnika siodłowego
w Luboniu był przyczyną uszkodzenia przedniej szyby jedynego
poznańskiego pół-turystycznego MAN-a. Autobus udawał się
wówczas na Dębiec.
28.07. 85/2 1301. Znowu Neoplan i znowu na Piątkowie. Palącą
się komorę silnika zauważono na pętli Os. Batorego. Pomimo
natychmiastowej akcji gaśniczej podjętej przez pracowników
przy pomocy gaśnic będących na wyposażeniu tego i innych
stojących na pętli autobusów, pożar dogasiła dopiero przybyła
na miejsce jednostka Państwowej Straży Pożarnej. Autobus
odholowano na A-1.
31.07. W1/1-W1/5 903-907. Przez pół godziny nie kursowały
tramwaje linii W1. Bliżej niezidentyfikowany pieszy zerwał
bowiem kłódki zabezpieczające mechanizmy odcinania
zasilania i odłączył dopływ prądu do sieci trakcyjnej.
Spowodowało to zanik napięcia na odcinku ul. Głogowskiej
pomiędzy Potockiej a Szczanieckiej, blokując wszystkie pięć
wahadeł. Uruchomiono zastępczą komunikację autobusową
(1 wóz).
31.07. 1/6 320+321 vs 12/8 324+325. Wydział S-3 rozpoczyna
nasze archiwum w tym miesiącu, może je więc też zakończyć.
Wyjeżdżająca z hali jedynka zahaczyła lusterkiem o stojącą
na torze wjazdu do zajezdni dwunastkę. Uszkodzenia wagonów
obejmują wybitą szybę boczną (324) i pogięty wysięgnik lusterka
(320). To nie pierwsze tego typu zdarzenie w tym miejscu.

Z archiwum Niskiej Podłogi
Marcin Jurczak
W związku z dużą ilością "atrakcji" zafundowanych pasażerom
przez tramwaje niskopodłogowe, w tym miesiącu zaprezentują
się one oddzielnie. Zgodnie z przewidywaniami, zdecydowanie
wygrały Tatry. Prosimy nie odbierać tej części archiwum jako
sygnału, że "stopiątki się nie psują".
Tytuł Lipcowej Królowej Usterek (wraz z dodatkowym
wyróżnieniem
w
kategorii
Mistrzyni
Wstrzymań
Wielokrotnych) otrzymuje Tatra nr 4. Nie gratulujemy, bo nie
ma czego.
04.07. 12/2 410. Ostatnia z Tatr raczyła skapitulować
na przystanku Kurpińskiego, podczas podróży w kierunku
Starołęki.
Przyczyną
kilkuminutowego
wstrzymania
był zablokowany wózek C.
04.07. 12/4 405. Trzy godziny później. Tatra numer 5
na wjeździe na PST notuje dokładnie taką samą usterkę.
W asyście służb zjeżdża na Sobieskiego, do zajezdni zostaje
odholowana pod osłoną nocy.
05.07. 12/4 410. Dzień później. Ten sam wagon i ta sama
usterka. Tym razem (Most Dworcowy, kierunek Starołęka),
a dodatkowo padła przetwornica. Wagon samodzielnie (choć
w asyście pogotowia) zjechał na S-3.
05.07. 15/4 502. W Combino jadącym na Sobieskiego,
po obsłużeniu przystanku Słowiańska, wystąpił brak rozruchu.
Ostatecznie (po 15 minutach) wagon udało się uruchomić i sam
dojechał na pętlę.
06.07. 12/2 404. Punktualnie o godzinie 16, Tatra numer 4
skapitulowała na PeSTkowej estakadzie. Po restarcie
komputera, prowadzona przez pracownika pogotowia

technicznego, rozpoczęła zjazd na Sobieskiego. W między
czasie zanotowano jeszcze 2 wstrzymania spowodowane przez
404: 3-minutowe na Lechickiej i 7-minutowe na Szymanowskiego. Na Sobieskiego wagon został odstawiony o 16.35
(do czasu nocnego powrotu na S-3), przez ponad pół godziny
blokował więc PST w godzinach, gdy tysiące Poznaniaków
wracają tą trasą do domu. Żeberka przy Słowiańskiej nie użyto,
uruchomiono natomiast komunikację zatramwajową w postaci
Ikarusa nr 1538 i Solarisa 1812.
07.07. 12/2 410. Czterysta dziesięć po raz trzeci. Tym razem
Tatra zatrzymała się na Roosevelta przed węzłem Most
Teatralny. Zdarzenie miało miejsce o 11.08, CNR otrzymało
zgłoszenie po 15 minutach samodzielnej walki motorowego
z wagonem. Tatrę uziemiła awaria pompy HB i HC.
Wstrzymanie trwało łącznie pół godziny, w rejonie Kaponiery,
Bałtyku i Mostu Dworcowego stało ok. 20 pociągów.
Ostatecznie motorniczy zjechał uszkodzonym tramwajem na
Sobieskiego (do odholowania), a NR miał sporo roboty
związanej z udrażnianiem ruchu w rejonie Mostu Teatralnego
i Bałtyku.
07.07. 12/6 404. Wyciek oleju z wózka C spowodował 10minutowe wstrzymanie na ul. Roosevelta, przed Mostem
Dworcowym. Tatra jechała na Starołękę, gdzie ostatecznie
dojechała, choć już bez pasażerów.
13.07. 12/3 406. Trzynasty okazał się pechowy dla Tatry
numer 6. Już podczas pierwszego kółka, o 4.50 rano, uległa ona
awarii na PST Aleje Solidarności. Wstrzymanie trwało pół
godziny i zablokowało 5 pociągów. Wagon został zepchnięty
na Sobieskiego za pomocą składu 136+137 linii 15/4.
13.07. 12/1 404. Dzień bez usterki dniem straconym. Awaria
miała miejsce (znowu?) w samym centrum miasta (Most
Dworcowy / Roosevelta, kierunek PST). Wagon został
zepchnięty do zajezdni przez 11/1 686 (przez Towarową).
Przyczyną wstrzymania okazała się być awaria wentylatorów
przekształtnika grupy A, połączona dodatkowo z uszkodzeniem
ładowania filtra.
14.07. 12/6 406. W tym wstrzymaniu nie było nic ciekawego
(postój niecałe 20 minut), poza tym, że Tatrę (przy pomocy 11/7
262+261) zepchnięto z Królowej Jadwigi (kierunek PST) na
Budziszyńską.
17.07. 15/5 514. Na Grunwaldzkiej (przy Bułgarskiej) nastąpiła
awaria hamulca sprężynowego na I wózku. Wagon, po doraźnej
naprawie, zjechał na Forteczną. Ta sama usterka wystąpiła
w tym wozie dwa dni później, na Grunwaldzkiej przy Palacza
(tym razem na 15/4).
18.07. 15/5 514. W przerwie pomiędzy usterkami hamulca,
w Combino wystąpiły problemy z drzwiami. Przyczyną usterki
był brak "zielonej pętli" sygnalizującej zamknięcie obwodu
drzwi. Awaria miała miejsce na ul. Roosevelta.
19.07. 15/3 506. Poranne krótkie wstrzymanie spowodowała
usterka piasecznicy w wozie 506. Postój – 10 minut.
20.07. 12/7 404. Ponownie trzykrotne wstrzymanie z okazji
jednej Tatry. Usterka (spadek ciśnienia oleju i blokada hamulca)
pojawiła się tym razem przed Mostem Dworcowym (w stronę
Starołęki) i oznaczała 15 minut postoju. Wagon rozpoczął zjazd
awaryjny, po trasie. Przy Górnej Wildzie stał kolejne 11 minut
(wstrzymanie nr 2), podjęto więc decyzję o zepchnięciu RT6N1
przy pomocy stojących za nią wagonów 252 i 251 (6/8).
Przy Strzeleckiej Tatra skapitulowała po raz trzeci (postój:
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9 minut). Dalsza część zjazdu trójskładu
przebiegała już bez dodatkowych atrakcji.

404+252+251

25.07. 12/2 404. Ta Tatra co zwykle. Na przystanku Rondo
Rataje (przed rondem, kierunek PST) pojawiła się usterka
związana z ładowaniem filtra. Wagon zjeżdżał awaryjnie przez
GTR i po raz drugi zaniemógł na Os. Tysiąclecia. Dalsza część
zjazdu – bez przeszkód.

Reklamy tramwajowe
opracowanie: Łukasz Nowicki
stan na dzień: 8 sierpnia 2006
numer poprzednia
kolor
pojazdu reklama
podkładu

uwagi

128+129

po NG

244+243
260+259
284+285
304
406

obecna
kolor
reklama
podkładu
tramwaje
barwy MPK
barwy MPK
Policja barwy MPK Wykręć numer niebieski
złodziejowi
barwy MPK Ice Mastry
niebieski
Kołobrzeg
niebieski Staropolanka
niebieski
barwy MPK
Seni
niebieski
Blue connect
barwy MPK
niebieski
Era

naklejana

naklejana

„Na torach” − Combino
Jędrzej Nowak
Produkowany od 1998 roku przez Siemens
Transportation Systems pojazd Combino, zdobył uznanie jako
jeden z najnowocześniejszych tramwajów. Pojazdy te pojawiły
się m.in. w Amsterdamie, Hiroszimie czy Melbourne. Poznań
potrzebował niskopodłogowych tramwajów do obsługi PST,
dlatego w 2001 roku rozpisano przetarg na dostawę 14 nowych
wagonów. Przy okazji testowano także poszczególne pojazdy.
Combino przyjechał na próby w 2002 roku. Był to wagon 2039
z GVB Amsterdan – jego rozmiary i właściwości eksploatacyjne
były zbliżone do wymagań naszego MPK. Tramwaj Kursował
na linii 14. Chociaż z oferowanych propozycji Combino był
najdroższy, przemówiła za nim sprawdzona konstrukcja, a także
renoma marki. Pierwszy egzemplarz (wagony otrzymały numery
od 501 w górę) zjawił się na zajezdni S-1 Głogowska w grudniu
2003 roku, a miesiąc później został oficjalnie przedstawiony
pasażerom, na specjalnie przygotowanym przejeździe
z władzami miasta.
Tramwaje Combino są całkowicie niskopodłogowe,
pięcioczłonowe, wykonane z aluminium. Dzięki modułowej
konstrukcji, mogą być dostosowane do zapotrzebowania
w różnych miastach. Przykładowo: w Bazylei jeżdżą Combino
siedmioczłonowe, a w Nordhausen – trójczłonowe (a niektóre
z dodatkowym
napędem
spalinowym).
Wagony
Combino nie posiadają
typowych wózków skrętnych, jak np. 105N czy
GT6. Zestaw kołowy zamocowany jest do pudła na
stałe bez możliwości skrętu
względem pojazdu, jak w
tramwajach
typu
N.
Tramwaj Combino w poznańskiej wersji posiada
57 miejsc siedzących i 115
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stojących. Wysokość wejść ponad główką szyny to 300 mm co
ułatwia osobom starszym i niepełnosprawnym wejście do
pojazdu. Pod I i V członem znajdują się wózki napędowe, każdy
wyposażony w dwa silniki asynchroniczne o mocy 100 kW.
Środkowy wózek jest toczny.
Zanim w kwietniu 2004 odebrano ostatni wagon,
okazało się, że Combino posiada poważną wadę konstrukcyjną,
która może doprowadzić do zniszczenia pudła. Wadliwy okazał
się wspornik łączący ściany boczne z sufitem, tzw. alugrip.
Producent zdecydował się usunąć wadę na własny koszt
we wszystkich wyprodukowanych pojazdach. W październiku
2004 do producenta powrócił wagon 501, gdzie rozpoczęto
poszukiwania rozwiązania problemu. Po roku i czterech
miesiącach, zawitał ponownie do Poznania. Wszystkie Combino
które posiadamy mają zostać naprawione do połowy 2007 roku.
Zanim kwestia naprawy nie była wyjaśniona MPK zdecydowało
się nie płacić za część wagonów. Stały one bezużytecznie w hali
zajezdni przy ulicy Głogowskiej.
Siemensy obsługują linie 14, 15 i tymczasowo linię
wahadłową W2 na odcinku zajezdnia Głogowska - Górczyn.
Zdarzyło im się także pojawić na liniach 6 i 16. Przez kilka lat
eksploatacji wagony te zyskały opinię wygodnych
i dynamicznych.
Podstawowe dane wagonów Combino
Siemens AG
Producent
29200 / 2400 / 3570 mm
Wymiary (dł./szer./wys.)
6/3
Liczba osi / wózków
Liczba silników /
4 / 4*100 kW
moc łączna
2003-2004
Lata produkcji
2003-2004
Lata dostaw
14 sztuk
Ilość dostarczonych
501-514
Zakres numeracji
S-1 Głogowska
Stacjonowanie

Rys.: Jędrzej Nowak
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L znaczy Marketing
Marcin Jurczak
Linia nietypowa
Na linii L zastosowano kilka nietypowych rozwiązań
organizacyjnych. Każdy kij ma jednak dwa końce. Z jednej
strony to dobrze, bo świadczy o elastyczności przewoźnika
i możliwości dopasowania oferty do specjalnych wymagań
klientów (tu: pasażerów samolotów). Z drugiej strony jednak
odmienność rozwiązań taryfowych wprowadza nieco zamętu
wśród „zwykłych” pasażerów. Nazwa linii wprowadza także
skojarzenia z nauką jazdy.

MAN Lion's City na linii L.
Fot.: 2*Marcin Jurczak, 31.08.2006
Zdaniem wielu Miejskie Przedsiębiorstwu Komunikacyjne
kiepsko się promuje. Przewoźnik pozostaje po prostu
przewoźnikiem, brakuje jednak działań typowo marketingowych
i związanych z szeroko rozumianym public relations. Przykłady
innych miast pokazują, że dobra promocja znacznie poprawia
postrzeganie operatora miejskiej komunikacji. Przysłowiowym
światełkiem w tunelu jest pojawienie się linii autobusowej L
i związane z nią działania promocyjne. Trzymamy kciuki
za kolejne projekty marketingowo-komunikacyjne.
Startujemy
Linia pospieszna L, uruchomiona została w dniu 1 września.
Sam start liniowego autobusu był jednak tylko ukoronowaniem
działań prowadzonych już wcześniej. Na potrzeby linii
wydrukowano specjalne ulotki, w środkach transportu
miejskiego pojawiły się plakaty, poprawiła się także dostępność
informacji o komunikacji miejskiej na samym lotnisku Ławica.
W połączeniu z informacjami pojawiającymi się w mediach
pozwoliło to na szybkie poinformowanie
potencjalnych
klientów
o
nowej
możliwości dojazdu do poznańskiego
lotniska.

Bagaż bezpłatny
W ramach biletu pasażer ma możliwość darmowego przewozu
jednej sztuki bagażu (walizki, dużego plecaka) oraz
standardowo bagażu podręcznego. Za każdy następny pobierana
jest opłata jak za bilet normalny MPK (2,60 zł). Sama linia jest
linią pospieszną, opłaty za podróż są więc takie jak na linii A.
Za bilet półgodzinny zapłacimy 5,20 zł, możemy jechać na
sieciówce bez dopłaty. Na linii L posiadacze biletów trasowych
dopłacają 50%, czego nie można uczynić w A i P (dopłata
100% ceny biletu). Ul. Bukowską jeżdżą teraz autobusy już
trzech linii pospiesznych: A, L i P. Każda z nich ma nieco inne
zasady taryfikacji, co wprowadzać może ogólne zamieszanie
wśród pasazerów.
Ulotka
Po raz pierwszy w historii MPK, wydana została specjalna,
wielojęzyczna ulotka promująca jedną jedyną miejską linię
autobusową. Znalazły się na niej, oprócz rozkładu jazdy oraz
cen biletów, także informacje o ulgach i zwolnieniach z opłat
czy opłatach dodatkowych. Jest też schematyczna mapka wraz
z numerami linii, na które mamy możliwość przesiadki. Całość
ładnie zredagowana, w wersji polskiej, angielskiej i niemieckiej.
I choć nie obyło się bez kilku drobnych błędów (np. w wersji
angielskiej nie ma możliwości zakupu biletu u kierowcy,
a w polskiej jest), jak na debiut, jest naprawdę nieźle.
Tabor
Na materiałach promocyjnych znajdziemy błyszczącego
nowością MAN-a Lion's City 1652. Linię obsługują na co dzień
jego bracia – MAN-y z zajezdni A-3 Kacza. Dodatkową
promocją byłoby, gdyby MPK zdecydowało się oddelegować do
obsługi linii L jednego z klimatyzowanych MAN-ów na stałe,
dodatkowo oklejając go (na
wzór autobusów obsługujących
linię 50) „reklamą” linii
lotniskowej.
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O warszawskiej PeeRce słów kilka
Listy do redakcji
W czerwcowym (74) numerze Przystanku pojawiła się relacja
z wyjazdu MPK-owskim ogórkiem do Warszawy na
I Międzynarodowy Zlot Ogórków. W tekście piszemy o
obsłudze linii okolicznościowych także nieogórkowym taborem
historycznym: Sanem H100 i Jelczem PR100. Napisał do nas
Pan Michał Koziński z Klubu Miłośników Komunikacji
Miejskiej w Warszawie, przedstawiając historię i renowację
zabytkowego pojazdu. Serdecznie dziękujemy Panu Michałowi
za list.
Peerka, opisana w „Przystanku” jako Jelcz PR100, jest
w rzeczywistości francuskiej produkcji (1980 rok) Berlietem
PR100MI, który pierwsze 11 lat swojego życia spędził
w Orleanie pod banderą firmy SEMATO (nr tab. 143), w 1991
roku trafił do KPPU Kraków (nr tab. 825), w 2003 został
przekazany krakowskiemu PKS (nr tab. K00080), gdzie służył
do końca 2004r. jako darmobus do CH Carrefour
„Zakopianka”. W 2005 roku autobus został po cenie złomu
odkupiony przez warszawski Klub Miłośników Komunikacji
Miejskiej, a podczas remontu odpowiednio ucharakteryzowany,
aby jak najwierniej naśladował polskie Jelcze-Berliety PR100,
eksploatowane w latach 70./80. przez Miejskie Zakłady
Komunikacyjne w Warszawie (drugim przewoźnikiem
eksploatującym te autobusy było MZK Szczecin). Niewłaściwy
względem polskiego „kuzyna” pozostał jednak silnik (Renault
V6 zamiast Berlieta V8), co z kolei ma wpływ na nieco wyższą
niż w Jelczach podłogę i położenie (pionowej zamiast poziomej)
kratki chłodzenia silnika po prawej, a nie po lewej stronie
wozu. Berlieta PR100MI od Jelcza-Berlieta PR100 odróżniała
także konstrukcja dachu. Prace adaptacyjne objęły m.in.:
– przebudowę tylnej ściany autobusu;
– odtworzenie polskiego wystroju wnętrza poprzez:
a) instalację jelczańskich siedzeń tapicerowanych
(dawcy: Jelcze PR110, M11);
b) instalację drzwi stosowanych przez JZS w modelach
PR100 i montowanych Ikarusach-Zemunach 160P;

Warszawski Berliet PR100MI w towarzystwie poznańskiego
Jelcza 043 Caro.
Fot.: Marcin Jurczak, 20.05.2006
c) pozyskanie jelczańskich uchwytów podsufitowych,
wykonanych z kremowego plastiku, podwieszanych na
skórzanym pasie (dawcy: najstarsze Jelcze PR110U,
darczyńcy: Lubelskie Towarzystwo Ekologicznej
Komunikacji, MZK Bełchatów, MPK Inowrocław,
Michał Chałupczak z Tarnobrzegu);
d) instalację oryginalnych zegarów, stosowanych
przez JZS w modelu PR100;
e) montaż laminatów jak najwierniej imitujących
„peersetkowe”;
– przebudowę zderzaków (wykonanie wnęki na tablicę
rejestracyjną w zderzaku tylnym, montaż zaślepek zderzaka
przedniego).
Pozostałe detale zachowano francuskie.
Z racji niezachowania oryginalnych lamp oświetlenia
wewnętrznego, Klub był zmuszony zainstalować standardowe
oświetlenie jelczańskie. Nadal trwają też poszukiwania
stosowanego w Jelczach PR100 „filmu”, instalowanego
dawniej za pierwszym prawym oknem. Numer taborowy
klubowego Berlieta (3873) jest następnym numerem
po numerze ostatniego sprowadzonego do Warszawy
w roku 1977 Jelcza-Berlieta PR100 #3872.

Nowinki z Pyrogrodu
W Przystankowym archiwum niezmiennie królują tatry.
Od dnia 1 września, plan zakłada dzienne uruchomienie
na poziomie 50-70% (5-7 wozów z 10). W dni robocze
kursować powinno 7 sztuk (linia 12, brygady 1, 2, 4, 5, 7, 9,
10), w soboty – 6 sztuk (12/1 – 12/6), a w niedziele i święta – 5
(12/1 – 12/5).
1.09 otwarto skrzyżowanie Głogowska / Hetmańska.
Na swoje stare trasy powróciły wszystkie tramwaje kursujące
na Górczyn. W związku z rozbiórką wiaduktu w ciągu
ul. Hetmańskiej, na trasach objazdowych pozostały 1 i 7
dojeżdżające na Zawady przez Górną Wildę i Królowej Jadwigi
oraz 18 skrócona do Dębca.
Dwukierunkowe helmuty cieszyły nasze oczy na linii 18.
Fot.: Michalina Piwańska

28.09 rozpoczął się remont przejazdu tramwajowego
na Al. Solidarności. Z tej okazji linie nr 9 i 11 skrócono
do Gwarnej. Na odcinku Gwarna – Wrzoska kursuje linia
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wahadłowa W (zwana także niekiedy linią W1). Jedyną
alternatywą dla niekursującego tramwaju na odcinku Wrzoska –
Piątkowska jest autobus linii 93. Remont ma trwać 5 tygodni,
tempo prac podczas pierwszych dni pozwala optymistycznie
patrzeć w przyszłość. O zmianach w rejonie Winiar informować
będziemy na bieżąco.
Wagony GT8ZR zadebiutowały na normalnych liniach
tramwajowych. Pomiędzy 1.09 a 28.09 (datami zawieszenia W1
na Głogowskiej i uruchomienia nowego W w innej relacji)
można je było spotkać w normalnym ruchu liniowym. I bardzo
dobrze, bo dłuższy postój nie służy pojazdom tramwajowym.
Zwrotnice. W związku z uruchomieniem kilku
nieużywanych dotychczas łuków, zdalne sterowanie zwrotnic
pojawiło się w kilku miejscach. Na Traugutta (łuki w relacji
Hetmańska – Dębiec dla linii 18) zwrotnice są trackowe.
Trackowa jest tamże także zwrotnica dla 1 i 7 jadących
na Zawady. Dla linii 1 i 7 wykonujących skręt w prawo
w Hetmańską jadąc od Rynku Wildeckiego, zwrotnica
przekładana jest na cewkę.
Na trasy wyjechał trzeci skład 105Na+105NaDK. 98+97
od poprzednich DwuKabinków różni się zastosowaniem
klimatyzacji pierwszej kabiny motorniczego i wyświetlaczy.
Wagon posiada wyświetlacze dachowe (okrągłe, z czcionką
stylizowaną na klasyczną) i dwa wyświetlacze końcówki.
Co ciekawe, nazwa przystanku końcowego jest wyświetlana
zarówno w pierwszej jak i drugiej kabinie (zatem na początku

Gustowna wrzuta na burcie GT8 685 (ostatniego w
oryginalnym malowaniu Rheinbahn Duesseldorf).
Fot.: Marcin Jurczak, 01.09.2006
i na końcu składu). To pierwszy taki przypadek w poznańskich
stopiątkach.
Z okazji rozszabrowania eLkowego Ikarusa
nr 1141 przez miłośników (jego elementy posłużą do odbudowy
pojazdu historycznego) w rolę szkoleniowego wcielił się 1535.
Towarzyszy mu jak zawsze Jelcz M11 1401. Nie zmienia
się natomiast tabor eLek tramwajowych. Podczas ostatniego
kursu królują 105Na 272+273 i GT6 607.
Marcin Jurczak

Co zostało z Ezoterycznego Poznania?

czyli motywy komunikacji miejskiej w muzyce brudowej
Adam 085 Białas
Komunikacja miejska może być lepiej lub gorzej
zorganizowana, budzić takie czy inne emocje i wrażenia –
tu wyróżniamy zwłaszcza zapachowe, estetyczne i pozostałe.
Ale przede wszystkim jest ona niemożliwa do niezauważenia
w przestrzeni miast. Zgodnie z tym, chociaż przeważnie w tle,
przewija się również w twórczości kapel brudowych, to jest tych
o cięższym lub alternatywnym brzmieniu.
Zbiorkom jawi się zazwyczaj jako element codziennej
monotonii: Takie zwykłe masz ciało, takie szare / Takie
nudne są dni, bo takie same / Gdy o świcie do pracy swojej
wstajesz / Takie zwykłe masz ciało, takie szare / Autobusy i
tramwaje / Takie złe i zmęczone ludzkie twarze / Alkoholem
skropione, bez wyrazu / Toczą życie o świcie po trotuarze /
Takie złe i zmęczone ludzkie twarze (1) a jedyne wrażenia
pasażera to dyskomfort: Ściśnięty w tramwaju ponad wszelką
miarę / Z przygniecioną nogą grubej baby ciężarem / Tak co
dnia. To się wreszcie zdobyłem / Kurs prawa jazdy szybko
ukończyłem (2). Jak widać, komunikacja miejska straciła
przynajmniej jednego klienta, zapewne z tego powodu,
że młody Staszewski trafił na dwu-, a nie trójskład parówek.
Kolejny muzyk opowiada z kolei o „skutecznym rad sposobie”
na pijanego, agresywnego współpasażera: W autobusie tłok
jak k***s, czuję pcha się ktoś / Na***any ledwo stoi, widać,
że ma dość / Więc ja mu raz kosę w brzuch i już dalej wiecie
/ Nie ma drugiej takiej kosy w całym świecie / Sika krew
wokoło, syf, co za jatka, ale dzień (3).

Wspomniane uczucie – tłoku, ciasnoty i duszenia się
w środkach komunikacji miejskiej odzwierciedla wąskie
horyzonty współpasażerów i podziały we wrogo nastawionym,
babilońskim społeczeństwie: Moje ubranie jest dla mnie za
ciasne / Ściany pokoju są za blisko siebie / Ciasny autobus
wyciska ze mnie życie / Nie mam czym oddychać,
w powietrzu jest gaz / Dzikie patrole kontrolują ulice / Chcą
wyśledzić mój każdy krok (4). W duszną i gorącą atmosferę
ostatnich lat upiornej Polski Ludowej (podlaną zapewne
ciepłym, ohydnym piwem, bo o inne wówczas było trudno), tym
razem nie o poranku, a o martwym zmroku wpisują się:
Browarne tramwaje mkną jak w amoku / Podchmielone
autobusy bezradnie konają (5). Oba teksty pochodzą z lat
osiemdziesiątych ubiegłego stulecia.
Przez „polskie piekło” i trudną rzeczywistość tamtych – ale czy
tylko tamtych? – lat jedzie „Czerwony autobus”: Pędzimy
przez polską dzicz / Wertepy, chaszcze, błota / Patrz w tył –
tam nie ma nic / Żałoba i sromota / Patrz w przód – tam raz
po raz / Cel mgłą niebieską kusi / Tam chce być każdy z nas
/ Kto nie chce chcieć – ten musi! / W Czerwonym Autobusie
/ W Czerwonym Autobusie / W Czerwonym Autobusie mija
czas! (6) Motyw autobusu, jako niechcianej konieczności
w twórczości tego artysty pojawia się po raz kolejny: My,
starzy ludzie w autobusie / Nie powinniśmy jeździć nim /
Lecz nie wybiera ten kto musi / Kto wybrać nie ma w czym
(7).
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Poznański klasyk.
Teledysk Pidżamy Porno
do piosenki Ezoteryczny
Poznań kręcony był w
wagonie N 2602.
Tylko mocno skacowanemu pasażerowi warszawska
komunikacja miejska wydaje się szybka i sprawna, co delikatnie
podkreśla ostatni wers zwrotki: Za oknem zimowo zaczyna się
dzień / Zaczynam kolejny dzień życia / Wyglądam przez
okno, na oczach mam sen / A Grochów się budzi z przepicia
/ Wypity alkohol uderza w tętnice / Autobus tapla się
w śniegu / Przez szybę oglądam betonu stolicę / Już jestem
na drugim jej brzegu (8).
Upadek „komuny”, oprócz powiewu wolności przyniósł nowe,
nieznane dotąd problemy – a także powiewy inne… Hej, to
jedzie twój autobus i czerwony jego kolor! / A ty mówisz był czerwony, teraz tylko smród i odór / Czemu w lecie tutaj
w tłumie wszyscy strasznie śmierdzą potem / I nie myśleć
chcą samemu, mają już gotowe zwroty. (9) Zagubiony
w nowej rzeczywistości jest też pewien pasażer… Siedzi
w autobusie człowiek z liściem na głowie / Nikt go nie
poratuje, nikt mu nic nie powie / Tylko się każdy gapi (10).
Cała masa zagubionych pasażerów, opisana z perspektywy
bezrobotnego, byłego hutnika: Wstałem dziś tak jak zwykle
o piątej trzydzieści / Nie ma dymów za oknami, nie ma huty
już w mym mieście / Zjadłem to co zwykle, tym razem się
umyłem / Wyszedłem z domu, na autobus zaczekałem / Gdy
autobus przyjechał, ledwo wlazłem do środka / Tą linią
bezrobotni jeżdżą, kogom ja nie spotkał / Wałęsa, dawaj
moje trzysta milionów! (11), który niespełnioną obietnicę
prezydenta Wałęsy dostosowuje do inflacyjnej rzeczywistości.
Humor tamtych lat był specyficzny, ale trafnie oddawał
zachowanie tłumu podczas zbiegowisk i wypadków: Leży
Marian, leży sobie koło szyny / Przyszła już policja gapią się
dziewczyny / Tramwaj mu przejechał poprzez obie nogi /
Ach, cóż cię spotkało mój Marianie drogi / Tramwaj ruszył
dalej, nie zbrudzony prawie / Krwi trochę zostało, ale
bardzo mało / Marian jeszcze leży, rozgląda się w tłumie /
Nogi leżą obok, on nic nie rozumie / Coraz więcej ludzi i nikt
się nie nudzi / Widokiem przybici stoją emeryci / Panie, jak
okropnie patrzeć na te rany / Ale dobrze mu tak, pewnie był
pijany (12).
Czerwone autobusy, w przeciwieństwie do macierzystego
ustroju, nie są wiecznie żywe. Wraz z przechodzeniem starego
taboru do Krainy Wiecznych Kursów, w muzykę wplatają się
teksty coraz to bardziej frywolne, z akcentem damskomęskim… Nocnym tramwajem wiozę cię / Puste przystanki –
żaden nasz / Każdym neonem mówisz: nie / Przestałaś
płakać / Sypią się iskry – tramwaj gna / Przeczekajmy tutaj
noc / Dzień zatrzyma tramwaj ten / Elektrycznie krzyczę:
chciej / Ocal nas (13); lub: Jadę sama tym tramwajem / Będę
na pętli tuż przed podążaniem / (…) / Jakby się nie spieszyć /
I na szczęście liczyć / O krok mnie wyprzedza / Zwykły
motorniczy (14), czy już zupełnie współczesne: To zaczęło się
/ Na przystanku przy operze / Zrozumiałem w mig /
Pod swetrem serce mi mocniej zaczęło bić / Październikowy
dzień / Tramwaj ze studentami… / Październikowy sen /
Co był o pięter sto nad innymi snami (15).
Oprócz wątków damsko-męskich jawi się też czysta abstrakcja:
Tramwaj przejechał mi przez śniadanie, bezczelnie wjechał

w mój dom / Przy stole zrobił sobie przystanek, choć dotąd
tu nie było go / Pan motorniczy w żółtym berecie przystanął,
oświadczył mi / Że mnie zabiera w podróż po świecie,
wiadomość włożyłem w drzwi / (…) / Nie gniewaj się,
Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja
(16). Nie będę wnikał, co palił autor tekstu: Tramwaj pełen
pawianów ciągną pasiaste wieprze / Na przystanku stado
tapirów z trudem wdycha powietrze / Buum! Wielka kraksa
na zakręcie / To hipopotam cierpiąc na wzdęcie / Uszkodził
szyny gromkim pierdnięciem / Gromadka kruków wracała
z zakupów / Rozsypał się im cały karton żuków /
Mrówkojad wpadł na jeżozwierza / Koala zaprawiacz
oczom nie dowierzał / Czarny goryl, małpy kawał / Z nóg się
zwalił, pewnie zawał / Skunks nasmrodził tak straszliwie /
Że spadł z drzewa śpiąc leniwiec / Draki narobiły kozy /
Ktoś im buchnął korę z brzozy (17).
Punkowa młodzież narzeka z kolei na trudy powrotu do domu
w sobotnią noc Bo droga do domu jest ciężka i długa /
Szczególnie gdy sp***oli Ci setka druga (18). Nie wiem, czy
„druga” oznacza 100/2 czy drugi z kolei „ucieknięty” autobus –
za to wiem na pewno, że pewien kontroler przyjął łapówkę
w naturze: Wsiadając w 101 na Teatralnym placu /
Usłyszałem za sobą „wsiadasz, pajacu” / Nie masz biletu, nic
nie mów mi / Kanar Teodor zakrywa mi drzwi / Usiadłem
z kanarem na jednym siedzeniu / Z egzekutorem ramię przy
ramieniu / On wyjął flaszkę, ja dałem bułkę / I zrobiliśmy
bułkę na spółkę (19).
Również punkowo, ale ambitniej – wspomnienie roku 1944
i Powstania Warszawskiego znajdziemy w: Tramwajem jadę
na wojnę, tramwajem z przedziałem: „nur für Deutsche” /
Z pierwszo-sierpniowym potem na skroni, z zimnem lufy
Visa w nogawce spodni, gdzie powstaniec jadący tramwajem
linii 22 na praski punkt zborny, jakby w takt stukotu kół
wymienia nazwy oddziałów powstańczych: Batalion „Zośka”
Oi! / Batalion „Pięść” Oi! / Batalion „Miotła” Oi! / „Czata
49”, „Parasol”! (20)
Skoro było o historii, tej z której jesteśmy dumni – jak powyżej
– i tej, z której na szczęście możemy się już śmiać – patrząc
w przyszłość, niech naszą dewizą stanie się Jak metro – to nie
taksa / Jak życie – to na maksa! (21)
1 – T-Love – Autobusy i tramwaje, 2 – Kazik – Prawo Jazdy,
3 – Dr Hakenbusz – Kosa, 4 – Dezerter – Zatrute powietrze,
5 – Pidżama Porno – Browarne bulwary, 6 – Jacek Kaczmarski
– Czerwony autobus, 7 – Jacek Kaczmarski – Starzy ludzie
w autobusie, 8 – T-Love – Warszawa, 9 – Kazik – Jeszcze
Polska…, 10 – Elektryczne Gitary – Człowiek z liściem na
głowie, 11 – Kazik – 100000000, 12 – (trad.) – Marian,
13 – Republika – Przeczekajmy noc, 14 – Renata Przemyk –
Tramwaj, 15 – Strachy Na Lachy – Jedna taka szansa na 100,
16 – Mr. Zoob – Kartka dla Waldka, 17 – Pudelsi – Kotek
Mamrotek, 18 – Skauci – Setka, 19 – Podwórkowi Chuligani –
Kanar Teodor, 20 – Lao Che – Godzina W, 21 – Hurt –
Półśrodki nie
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Rynek Jeżycki
Karol Tyszka
Niewiele jest miast na świecie, w których tramwaje nie stoją
w korkach. Niemniej, dzięki starannemu planowaniu i –
poniekąd – szczęściu, niewiele jest miejsc w Poznaniu, gdzie
samochody naprawdę poważnie przeszkadzają naszym bimbom
w poruszaniu się po mieście. Niestety, jednym z takich miejsc
jest Rynek Jeżycki. Przejazd przez to skrzyżowanie bardziej
przypomina próbę przedarcia się przez głośny i tłumny
średniowieczny targ, pełen wozów konnych, z których każdy
jedzie w innym kierunku. Wieczne korki, dźwięki klaksonu,
częste stłuczki i piesi wyskakujący tuż przed maskami aut. Już
kilkanaście lat temu zamontowano światła na skrzyżowaniu
Kościelnej i Dąbrowskiego, co jednak niewiele pomogło –
w ciągu dnia przejazd tramwajem z Mostu Teatralnego
do Rynku Jeżyckiego zajmuje mi zazwyczaj 10 minut, zamiast
rozkładowych 3. Mój rekord padł podczas trwania jakiejś
imprezy targowej – 17 minut! Nudząc się w wagonie zacząłem
myśleć, jak można temu zaradzić i chciałbym na łamach
„Przystanku” podzielić się owocami tych przemyśleń.
Podstawowym problemem obecnego układu jest całkowity brak
regulacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego
i Kraszewskiego. W efekcie samochodom skręcającym
z Kraszewskiego w kierunku Ogrodów bardzo rzadko udaje się
przecisnąć przez skrzyżowanie. Jeszcze większą bolączką
są piesi – ruch na tych ulicach jest tak duży, że aby przejść
muszą oni dość często wymuszać pierwszeństwo – zwykle
wtedy, gdy samochody jadące ul. Dąbrowskiego w kierunku
Ogrodów mają zielone światło przy Kościelnej.
Obecna sygnalizacja świetlna jest dość prosta. Posiada trzy
fazy: w pierwszej zielone światło mają samochody i tramwaje
jadące ul. Dąbrowskiego w kierunku centrum oraz pojazdy
skręcające z Kościelnej w prawo; w fazie drugiej zielone dostają
samochody skręcające w lewo z Kościelnej, a w trzeciej pojazdy
jadące z centrum na Ogrody.
Mój projekt (patrz diagram) traktuje skrzyżowania ulic
Dąbrowskiego i Kościelnej oraz Dąbrowskiego i Kraszewskiego
jako jedno – z moich obserwacji wynika, że znakomita
większość samochodów i tak jedzie z Kościelnej
w Kraszewskiego i na odwrót. Dodatkowo projekt zakłada
zamontowanie wzbudzania dla tramwajów oraz zabezpieczenie
sygnalizacją świetlną przystanków tramwajowych. Niestety,
wsiadanie do wagonów odbywałoby się nadal z ulicy –
ze względu
na
wąskość
jezdni
jej
podwyższenie
uniemożliwiłoby przejazd tymi ulicami pojazdów ciężarowych.
Ponadto przesunąłbym przystanek dla linii 64 za skrzyżowanie,
do zatoczki przy ul. Kościelnej – z racji tego, że autobusy
nie posiadają wzbudzania, wymiana pasażerów na obecnym
przystanku podczas zielonego światła poważnie spowolniłaby
przejazd przez skrzyżowanie.
Rozmieszczenie sygnalizatorów zaznaczyłem na załączonym
diagramie. System sygnalizacji miałby w tym wypadku trzy
podstawowe fazy (o tym, jak zmieniałoby je wzbudzanie –
za chwilę), podczas których zielone światło zapalałoby się
na następujących sygnalizatorach:
FAZA 1:
Pojazdy: A, E, F, G, H oraz zielona strzałka dla C
Piesi: k, o, p

FAZA 2:
Pojazdy: B, E, F oraz zielona strzałka dla D
Piesi: k – zachodnia strona przejścia, o, p, q, r
FAZA 3:
Pojazdy: C, D, G, H, I
Piesi: j, m, n, r
Podstawowym mankamentem tego układu jest faza nr 3. Mimo
że większość samochodów z ul. Kraszewskiego jedzie dalej
Kościelną i vice versa, to jednak dużo pojazdów skręca także
na skrzyżowaniu w lewo, w obu kierunkach. Dlatego
też sugerowałbym namalowanie krótkiego odcinka dwóch
równoległych pasów na ul. Dąbrowskiego, by umożliwić
pojazdom skręcającym z Kościelnej w kierunku centrum
przeczekanie, aż dla pojazdów z ul. Kraszewskiego zapali się
czerwone. Drugim problemem są przejścia dla pieszych „j”
i „m” – podczas fazy 1 i 2 ruch kierowany jest na te przejścia
„na wprost”, co uniemożliwia przejście przez jezdnię. Jednakże
w czasie fazy 3 duża ilość samochodów skręca
z ul. Kraszewskiego w prawo – zmuszenie tych pojazdów
do czekania na pieszych mogłoby spowodować „zatkanie”
się skrzyżowania.
Widzę tutaj trzy możliwości: pierwsza to rozbicie fazy
3 na dwie osobne, co zlikwidowałoby problem skręcających
w lewo i – po części – kwestię przejść „j” i „m” (samochody
skręcające w lewo muszą przepuścić pieszych przed wyjazdem
ze skrzyżowania). Jednakże znacznie wydłużyłoby to czas
czekania dla wszystkich kierunków – już dziś jeden pełny cykl
świateł z 3 fazami trwa w szczycie ok. 1 min. 50 sekund.
Drugą propozycją jest wprowadzenie zakazu skrętu w prawo
z ul. Kraszewskiego w ul. Dąbrowskiego (oczywiście
z wyjątkiem tramwajów). Samochody w tej relacji
wykorzystywałyby przejazd wzdłuż południowej i wschodniej
ściany rynku, zaś pojazdy ciężarowe musiałyby jechać
objazdem przez ul. Kościelną, Jeżycką i Kochanowskiego.
To rozwiązanie zlikwidowałoby co prawda kłopot z przejściem
„m”, jednakże nadal problemem byłyby samochody skręcające
w lewo podczas fazy 3.
Trzecią, chyba najbardziej realistyczną możliwością, byłoby
wstawienie dodatkowej, ok. 20-sekundowej fazy zielonego
światła dla przejść „j”, „k”, „l” i „m”, co jednak znowu
wydłużyłoby czas oczekiwania na skrzyżowaniu.
Skrzyżowanie miałoby naturalnie wbudowany mechanizm
wzbudzania sygnalizacji przez tramwaje. Najłatwiej będzie tutaj
opisać
przejazd
tramwaju
przez
skrzyżowanie
dla poszczególnych relacji:
Linia 17/18, kierunek Most Teatralny: Tramwaj ma możliwość
wydłużenia trwania fazy 1 na sygnalizatorze „A” o 25%,
zwrotnica działa także w systemie TRACK200, co maksymalnie
przyspiesza przejazd. Tramwaj przejeżdża przez skrzyżowanie
w trakcie fazy 1 i w momencie przejazdu przez sygnalizator „E”
załącza tam za pomocą wzbudzania czerwone światło
dla samochodów w obu kierunkach (sygnalizatory „E” i „F”)
i zielone na przejściach dla pieszych „n”, „o” i „p”
aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa osobom dobiegającym
do tramwaju (wszyscy wiemy ile pasażerowie gotowi
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są zaryzykować, byle tylko nie
czekać na następny kurs…).
Po 20 lub 30 sekundach
sygnalizator „E” przełącza się
na zielone, o ile oczywiście
przewiduje to następna faza.
Linia 17/18, kierunek Ogrody:
Podobnie jak w poprzednim
przypadku tramwaj w momencie przejazdu przez sygnalizator załącza na 20 lub 30
sekund czerwone światło dla
samochodów na skrzyżowaniu
Dąbrowskiego i Żurawiej.
W tym
czasie
podjeżdża
on na przystanek i dokonuje
wymiany pasażerów. Po 30
sekundach rozpoczyna się
normalna faza 2.
Linia 2, kierunek Rondo
Kaponiera:
Tak
jak
w przypadku tramwajów linii
17 i 18 w kierunku centrum,
tramwaj przejeżdża przez
skrzyżowanie w czasie fazy 1.
Podczas
przejazdu
przez
sygnalizator „G” załącza on na
30 sekund czerwone dla „G”
i „H” oraz zielone dla pieszych na przejściach „q” i „r”,
aby umożliwić im bezpieczne
dobiegnięcie na przystanek.
Rys. Karol Tyszka

Linia 2, kierunek Ogrody:
Podczas
przejazdu
przez
sygnalizator „H” na 30 sekund załącza się czerwone światło
na „G” i „H”, co ma dać czas na dojazd tramwaju do przystanku
i bezpieczną wymianę pasażerów. Następnie rozpoczyna się
faza 3, przy czym samochody z ul. Kościelnej dostają zielone
światło dopiero po opuszczeniu skrzyżowania przez tramwaj.

blokuje przejazd przez ul. Dąbrowskiego czy Kraszewskiego
na 30 sekund, istnieje możliwość, że dalszy dojazd
do przystanku jest zablokowany przez samochody. Wbudowanie
dodatkowego czujnika na wysokości tych przystanków
umożliwiłoby systemowi dokładne określenie momentu
wymiany pasażerów i wyeliminowanie tego problemu.

Dwa problemy, które mogą w tym układzie zaistnieć, można
rozwiązać poprzez wstawienie dodatkowych czujników
TRACK200. Problem „wzajemnego blokowania się”
tramwajów jadących z naprzeciwka przy sygnalizatorach „E”
i „F” oraz „G” i „H” można zlikwidować poprzez wbudowanie
dodatkowych czujników kawałek przed tymi sygnalizatorami,
dzięki czemu czerwone światło tamże zapalałby drugi tramwaj
przejeżdżający przez te skrzyżowania. Drugi problem
to zapewnienie dojazdu tramwaju do przystanku. W momencie
gdy tramwaj przejeżdżający przez sygnalizator „F” i „H”

Projekt, który przedstawiłem, jest tylko zarysem i na pewno ma
wiele mankamentów. Niemniej pozostawienie status quo przy
wzrastającej ilości samochodów w mieście, a także przy
rosnących liczbach osób przenoszących się w rejony
Smochowic czy gminy Tarnowo Podgórne, grozi kompletnym
zatkaniem Jeżyc. Już dzisiaj MPK boi się puścić na dość
popularną w końcu relację Ogrody – Centrum dodatkowe linie
właśnie przez to skrzyżowanie. I trudno się dziwić, skoro
przejechanie jednego przydługiego przystanku z Mostu
Teatralnego na Rynek Jeżycki zajmuje 15 minut…

Z archiwum T

minut po 9 wszystko było już pozamiatane, a tatra udała się do
zajezdni.

Łukasz Bandosz
01.08. 13/9 407. Taterka wykoleiła się podczas zjazdu z Mostu
Dworcowego w stronę Starołęki na zwrotnicy w ulicę
Towarową. Pierwszy wózek wyleciał z torów o 8:35.
Na miejsce zdarzenia zjechały się wszelkie możliwe służby.
Podczas wstawiania wozu na tory wyłączono napięcie w sieci
na około 15 minut. Tramwaje skierowano objazdami. Kilka

01.08. 2/8 154+155. Na objeździe wspomnianego wykolejenia
również było wesoło. O godzinie 8:53 kierujący Peugotem 205
nie zdążył opuścić skrzyżowania Św. Marcin/Al. Niepodległości
i dostał się pod jadącą od Ronda Kaponiera stopiątkę. Winny
wyszedł z tego cało i przyznał się do spowodowania kolizji,
jego pojazd stracił prawie cały tył. Lekko poobijany tramwaj
o 9.10 skierowano na Budziszyńską.
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01.08. 83/4 1805. O godzinie 17.27 pewna młoda dama jadąca
ulicą Lutycką nie wyhamowała przed zatrzymującym się
na przystanku 83/4 i przypłaciła to uszkodzeniem całego przodu
swojego pojazdu. Autobus doznał lekkich uszkodzeń klapy
silnika i w związku z tym zjechał do zajezdni. Rezerwę objął
1508.
02.08. 13/1 402. Zaczęło się. Pierwsza awaria RT6N1
w sierpniu. W jadącej na Starołękę trzynastce padł drugi wózek.
Tramwaj wstrzymał ruch przy przystanku Wioślarska od 9.07
do 9.11, po czym odjechał do zajezdni.
02.08. 7/6 657. O tym było w mediach. Była 12.51, ex-nockowy
helmut podążał ulicą Przybyszewskiego w stronę Zawad. Nagle
kierowca
samochodu
osobowego
jadący
równolegle
do tramwaju wykonał manewr skrętu w lewo przez torowisko
i doprowadził do wypadku. Dwie ranne osoby odwieziono
do szpitala, na szczęście szybko można było je zwolnić
do domu. Niesforny kierowca został ukarany mandatem
za wykonanie
manewru
w
miejscu
zabronionym
i spowodowanie wypadku. Dodatkowo pozbył się całej lewej
strony i części przodu swojego auta. Tramwaj, którym jechał
młody motorniczy z patronem, doznał przetarcia i wgniecenia
w okolicach zderzaka. Przerwa w ruchu trwała aż do 14.07.
Niezła szkoła na początek pracy w MPK.
04.08. 13/2 402. Prawie 20 minut stała tatra przy dworcu PKS.
O 21.40 jej podróż w stronę Starołęki przerwała awaria
wózka C.
04.08. 15/1 514. W związku z oberwaniem cewki zwrotnicy
trzeba było skierować combino do zajezdni na Fortecznej.
Wcześniej tramwaj zorganizował małe wstrzymanko (od 9.07
do 9.20) przy skrzyżowaniu Grunwaldzkiej i Grochowskiej.
04.08. W3/2 212+211. W związku z urwaniem się kardana
skład zjeżdżał z wahadła na Budziszynę i pech chciał,
że wykoleił się na środku Ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego
właśnie uszkodzonym wózkiem. Tramwaj wstawił się na tory
sam, cofając. Po upaleniu kardana odjechał w stronę
Budziszyńskiej. Przerwa w ruchu trwała od 9.27 do 9.36.
W tym czasie linię 7 kierowano objazdem.
05.08. 1/8 256+255. Wystarczyło trochę deszczu, aby kierowca
forda nie wyhamował na ul. Podwale przed tramwajem
zjeżdżającym na pętlę. W wyniku kolizji w stopiątce
uszkodzone zostały drzwi. Tramwaj zjechał do zajezdni
i po naprawie wrócił na linię, tracąc tylko jedno kółko.
07.08. 15/5 501. Combino jadące na Budziszyńską stanęło
pantografem pod izolatorem sekcyjnym. Po zluzowaniu przy
pomocy Zakładowej Służby Ratowniczej tramwaj udał się
w dalszą drogę.
07.08. 13/3 402. O godzinie 10.35 awarii uległ wózek C
i unieruchomił tatrę na 25 minut przy przystanku Matejki. Po
interwencji ZSR wóz zjechał do zajezdni.
08.08. 13/6 410. W związku z awarią wózka C tatra zrobiła
kółko przez GTR, aby wrócić do swojej macierzystej zajezdni.
Po drodze zatrzymywała się na dłużej m.in. na Rondzie Żegrze.
08.08. 13/7 404. Tym razem w tatrze udającej się na Junikowo
padło niskie napięcie. Wóz stanął przy przystanku Wioślarska
o 21.26. Po 10 minutach odstawiono go na Zawady
do odholowania w nocy.
09.08. 13/9 409. Dla urozmaicenia – napis „wagon uszkodzony”
tym razem pojawił się na wyświetlaczu w związku z brakiem

wysokiego napięcia. Wóz stał przy przystanku Kasztelanów
od 10.16 do 10.23, na szczęście po odpowiednich
przełączeniach zjechał do zajezdni o własnych siłach.
11.08. 64/6 1049. Agresywny pasażer był przyczyną
przymusowego zatrzymania MAN-a na pętli Literacka. Postój
trwał od 10.53 do 11.23, a agresję u pasażera wywołała wizyta
kontrolerów w autobusie. Pojazd wrócił do służby liniowej
po wyjaśnieniach z Policją.
11.08. 12/7 402. Na 9 minut zablokowany wózek C
(ot i niespodzianka) zatrzymał tatrę jadącą ul. Roosevelta
w stronę Starołęki. Rzecz miała miejsce o 20.53, po doraźnej
naprawie wóz pojechał do zajezdni.
12.08. 12/1 410. Ta sama usterka spowodowała wstrzymanie
na skrzyżowaniu ulic Murawa i Słowiańska od 6.22 do 6.30.
12.08. O 7.25 wystąpił półgodzinny zanik napięcia w okolicach
Gwarnej, Mostu Teatralnego, Fredry, Głogowskiej, Roosevelta.
Przyczyną było uszkodzenie kabla średniego napięcia przez
koparkę pracującą w pobliżu budowanego hotelu Sheraton.
Po odpowiednich przełączeniach ruch odbywał się normalnie.
12.08. 12/1 405. Uszkodzony wózek C zatrzymał na dłużej tatrę
na Połabskiej. Pojazd blokował duże kółko pętli od 13.38
do 13.52. Linie 4 i 10 bez problemów nawracały po małym
kółku.
12.08. 12/5 407. O godzinie 16.20 14-minutowe wstrzymanie
na ul. Roosevelta zapewnił dla odmiany wózek B czeskopolskiego tramwaju.
14.08. 231/1 1404. Szalejący wieczorową porą po zajezdni przy
ul. Warszawskiej wóz 1404 najechał na 1355. Lekkie
uszkodzenia obu wozów spowodowały, że na 231/1 wyjechał
1539.
15.08. 4/5 807. W wyniku kompletnego braku uwagi ze strony
kierowcy jego seat został przygwożdżony do słupa trakcyjnego
przez wjeżdżającego spokojnie na Rondo Rataje holendra.
Kierowca wymijający szybko stojące pojazdy najwyraźniej
zapomniał o istnieniu tramwajów w Poznaniu. Auto do kasacji,
a poobijana bimba pojechała na Gajową.
15.08. 13/2 320. Jadący w stronę Starołęki skład stopiątek
wykoleił się na zwrotnicy przy AWF-ie. Dziwnym trafem
I wózek pojazdu szynowego chciał skierować się w prawo.
Wstrzymanie trwało od 17.38 do 17.53. Przyczyną okazały się
luźne iglice zwrotnicy.
16.08. 11/3 678. W związku z brakiem rozruchu
na Al. Wielkopolskiej wóz został zepchnięty na Piątkowską
przez 9/1 684 i tam czekał na holownik. Przerwa w ruchu trwała
od 20.28 do 20.50.
17.08. W2 513. W wahadłowym combinie tuż po godzinie 8.00
wystąpił brak wysokiego napięcia. Aby nie blokować linii W2,
wagon odstawiono na ul. Głogowskiej w stronę skrzyżowania
z ulica Hetmańską.
19.08. 7/1 651. O godzinie 11.00 przy ul. Serafitek w jadącym
w stronę Ronda Rataje helmucie przegrzała się instalacja
wysokiego napięcia. Po 15 minutach zdefektowanego niemca
zepchnęła na Starołękę tatra numer 402.
21.08. 2/6 94+93. Przyczyną ponad 10-minutowego
wstrzymania dwójki był oberwany wał napędowy. Pociąg
skierowano na Budziszyńską.
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ERRATA
Do poprzedniego numeru P wkradły się dwa błędy.
Zdjęcie wagonu 904 ze strony 1 zrobione zostało 15.08,
a nie jak napisaliśmy – 12.08.
W archiwum T na stronie 6 pojawia się informacja o
wstrzymaniach spowodowanych przez zestaw 292+291.
Takiego składu na Wydziale S-3 nie ma, uszkodzeń
nabawił się wówczas 292+293.
Redakcja
22.08. 50/2 1651. O 16.22 w wyniku gwałtownego hamowania
na ul. Jugosłowiańskiej dwie pasażerki doznały urazów ciała,
ale pomocy lekarskiej odmówiły. Do 17.20 na linii kursowała
rezerwa. Kiedyś w tramwaju usłyszałem „Bozia dała rączki,
a MPK poręcze”…

się to przed przystankiem Słowiańska w stronę Sobieskiego.
Po 40 minutach wagon stał na torze odstawczym
przy wspomnianym wyżej przystanku. W tym czasie linie
kursujące PST jeździły objazdami, a wzdłuż PeSTki kursowały
zatramwaje.
26.08. 12/2 405. O 0.45 z toru odstawczego na Słowiańskiej
wyjechał uszkodzony poprzedniego dnia wóz 405. Wózek C
był pozbawiony obręczy. O 1.35 ruszono nim z os. Sobieskiego
w kierunku zajezdni przy ul. Fortecznej. Na ul. Królowej
Jadwigi od Półwiejskiej na odcinku trochę ponad 100metrowym uszkodzony środkowy wózek wykolejał się 3 razy,
nawet mimo wstawienia na pieska. Odcinek Półwiejska – AWF
tramwaj pokonywał od 2.47 do 5.18. Towarzyszyły mu chyba
wszystkie możliwe służby. Wagon w końcu dotarł do zajezdni
o 6.15 z obiema osiami wózka C na pieskach. Od rana tramwaje
jeździły objazdami, a na zablokowanym odcinku kursowały
zatramwaje.

23.08. 12/3 401. Kierujący ciężarowym VW podczas
zawracania na ul. Zamenhofa przed skrzyżowaniem
z ul. Piłsudskiego nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu
od strony Ronda Starołęka tramwajowi, który pogniótł mu za
to przód. Ruch był wstrzymany od 9.28 do 9.40.

27.08. 10/4 136+137. W wyniku uszkodzonej stacyjki skład
stopiątek nie podjął planowego kursu z pętli Połabska. Awaria
unieruchomiła tramwaj od 12.40 do 12.56, po usunięciu usterki
wóz kursował planowo.

23.08. Pożar kamienicy narożnikowej przy ul. Kopernika
i Strzeleckiej wstrzymał ruch tramwajowy na Strzeleckiej
o 13.30 na prawie dwie godziny. Tym samym linie 2, 5, 9 i 13
kursowały objazdami.

27.08. 9/1 808. Niezmiernie zdziwił się motorniczy holendra,
kiedy jadąc trasą Piątkowską natrafił na Toyotę Yaris, wiszącą
na szynach wydzielonego torowiska przy skrzyżowaniu ulic
Wołyńskiej i Małopolskiej. Wstrzymanie trwało od 21.09
do 21.25.

25.08. 1346. O 18.30 kierowca solarisa za szybko wjechał
do urządzenia myjącego i uszkodził szczotkę do mycia dachu.
25.08. 1810 87/1. Godzina 8.24, koszenie trawy przy Instytucie
Fizyki. Pech chciał, że kamień wyrzucony spod kosiarki wybił
szybę w pierwszej połowie trzecich drzwi solarisa. Autobus
zjechał do zajezdni, a na linię wyjechała rezerwa.
25.08. 12/4 403. W jadącej na Os. Jana III Sobieskiego tatrze
nastąpił zanik napięcia i awaria hydrauliki. W związku z tym
wagon stanął o 4.45 na ponad 10 minut na ul. Zamenhofa
(na wysokości ul. Kruczej), a następnie, po odpowiednich
przełączeniach, przez Zawady zjechał na Forteczną.
25.08. 12/2 405. To będzie długa historia ze zmianą daty
w środku. Zaczęło się o 16.05, kiedy to tatra 405 straciła obręcz
wózka C. Takiej awarii jeszcze w tych wozach nie było. Stało

28.08. 1/4 338+339. W związku z rozłączaniem jazdy w drugim
wagonie składu jedynka – zamiast pognać z GTR-u na Zawady
– została skierowana do zajezdni. Zdarzenie miało miejsce
o 10.45.
29.08. 12/1 402. Od 21.52 do 22.10 trwało wstrzymanie
w okolicach przystanku PST Słowiańska. Spowodował je brak
rozruchu w tatrze. Wagon doraźnie naprawiono i pozostawiono
na pętli Sobieskiego, aby w nocy odholować go do zajezdni.
30.08. W1/4 906. O godzinie 10.30 w skręcającego w lewo
z Mostu Dworcowego w ul. Głogowską wahadłowca uderzyła
zawracająca przez torowisko astra. Po 15 minutach
we wstrzymaniu stało 12 tramwajów. Na szczęście nikomu nic
się nie stało, większych uszkodzeń nie było nawet po stronie
samochodu osobowego. Tramwaj bez śladów kolizji pozostał
na linii.
Były inne usterki, awarie zwrotnic, sieci, kolizje, zdarzenia
związane z pasażerami, wybite szyby itp. Ilość usterek danego
typu pojazdu jest zazwyczaj proporcjonalna do ilości tego typu
pojazdów. Wszystkich nie sposób tutaj wypisać. Wyjątek stanowi
tatra, tramwaj, który ostatnimi czasy „usterkuje” na potęgę
(13 awarii w sierpniu). Z tymi wozami już było lepiej, jeździło
ich więcej i psuły się rzadziej.
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Relacja z obchodów 80-lecia trasy tramwajowej do Ogrodu
Botanicznego – w następnym numerze Przystanku. Fot.: MJ
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Ogrody – 80 lat
Marcin Jurczak
Tak hucznej imprezy tramwajowej nie było u nas
od dawna. Z okazji 80-lecia trasy na Ogrody Klub Miłośników
Pojazdów Szynowych uruchomił wszystkie posiadane przez
siebie zabytkowe pojazdy i wyruszył nimi na trzy linie
tramwajowe. Impreza odbyła się w sobotę, 30 września.
Historia
Tramwaje w miejscu dzisiejszej pętli Ogrody po raz
pierwszy pojawiły się 19 września 1926 roku. Wtedy to bowiem
otwarto przedłużenie linii tramwajowej, kończącej się wówczas
przy ul. Polnej. Na jednotor (z mijanką przy
ul. Przybyszewskiego) skierowano linię nr 8. W obecnym
kształcie pętla istnieje od 1951 roku (nie licząc pewnych zmian
kosmetycznych). Obecnie kończą tu trasy cztery linie
tramwajowe.
Trasy i wagony
Historyczne wagony poruszały się po trasach zwykłych
linii, zatrzymując się na wszystkich przystankach. Największą
frekwencją cieszył się 102N na linii 2. Skład N+ND dzielnie
walczył na linii 18, solowy wagon 13N szalał natomiast na linii
7. Tradycyjnie już, społecznie zaangażowani członkowie KMPS
zbierali pieniądze w ramach akcji „Ratujmy stare bimby”.

Fot. (od góry): Krzysztof Dostatni, Marcin Jurczak

Ogrody – dzieje najnowsze
2003. W roku 2003, na 1 listopada,
uruchomiono specjalną linię cmentarną nr 25
w relacji Ogrody – Marcinkowskiego. Obsługiwały
ją wagony typu 1G i 2G (obecnie wycofane
z eksploatacji). W związku z niewielką frekwencją,
w latach późniejszych linii 25 nie uruchamiano.
2004. Wiosną 2004 na pętli Ogrody pojawiły
się także wagony niskopodłogowe. W związku
z remontem ul. Królowej Jadwigi (objazd
wyznaczono przez Rynek Wildecki, gdzie tatry
miałyby problemy z wykonaniem ciasnego
nawrotu) wagony typu RT6N1 skierowano na trasę
linii 7.
2006. Elektroniczna tablica informująca
o godzinach odjazdów sprawiła, że na pętli powiało
nowoczesnością. Dyżurny ruchu ma także
możliwość ręcznego wprowadzania komunikatów
dowolnej treści.
Opr. i 3*fot.: MJ
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SA108 vs SA132

Lokalny patriotyzm kontra produkt lidera
Bartosz Kopeć, współpraca: Tomasz Gieżyński

SA132-001
Dzisiaj mało kto pamięta, że prekursorem
współczesnych szynobusów był wagon spalinowy z silnikiem
o zapłonie iskrowym i mocy 88 kW, który Polska otrzymała
w ramach reparacji po pierwszej wojnie światowej. Już wtedy
władze kolei zastanawiały się nad zastąpieniem tradycyjnego
składu „lokomotywa + wagony” wagonem silnikowym. Takie
rozwiązanie miało wiele zalet. W owych czasach wagon
spalinowy był szczytem techniki kolejowej, posiadanie takiego
sprzętu było wyznacznikiem prestiżu przewoźnika. Obsługa
takich wagonów była o wiele łatwiejsza i bardziej komfortowa
niż obsługa parowozów, również pasażerom podróżowało się
wygodniej. Do wybuchu II wojny światowej po polskich torach
jeździły wagony takich firm jak TAGKiel, GANZ czy słynna
Luxtorpeda – spalinowy wagon motorowy o aerodynamicznych
kształtach. Luxtorpedy obsługiwały szybkie połączenie między
Warszawą a Krakowem, Zakopanem i Krynicą. Po II wojnie
światowej na polskich torach zagościły wagony serii SN51,
SN52, SN60, SN80, SD80 oraz znane chyba każdemu SN61.
Większość z nich była jednak ciężkimi pojazdami
czteroosiowymi, których charakterystyki
i przeznaczenie nie mają nic wspólnego
z ruchem stricte lokalnym. Z kolei lekkie
pojazdy dwuosiowe były najstarsze
wiekiem i konstrukcją spośród tych
posiadanych (SN51, SN52).
Na początku lat 90. XX wieku
do PKP trafiły wagony spalinowe dwóch
polskich firm. Były to KOLZAM-owskie
SN81 i SA104/122 oraz ZNTK-owskie
SA101/121 i SA102/111. Jednak
prawdziwy
rozkwit
szynobusów
zapoczątkowało pojawienie się w 2001
roku modelu SA106, pochodzącego
z bydgoskich zakładów PESA. Nowoczesna technologia wykonania, zastosowanie ekonomicznych i ekologicznych
silników, przyjemny dla oka wygląd –
tym charakteryzował się nowy produkt.

Nie
trzeba
było
długo
czekać
na odpowiedź. W 2002 roku ZNTK
Poznań zaprezentował swoje SA105, rok
później pojawiły się SA107 i SA109
z KOLZAMU oraz SA108 z ZNTK
Poznań.
Najnowszymi
modelami
wagonów silnikowych są pochodzące
z Bydgoszczy SA103, SA131, SA132
i SA133. Bydgoska firma wyprodukowała
w ostatnim czasie również 4 sztuki
silnikowych wagonów elektrycznych
oznaczonych jako EN81. Dwa z nich
obsługują linie aglomeracyjne w Krakowie, pozostałe jeżdżą w województwie
świętokrzyskim. Warto również wspomnieć, że nie wszystkie szynobusy jeżdżące
po polskich torach eksploatowane są
od nowości. W 2004 roku województwo
zachodniopomorskie zakupiło od niemieckiego DB (Deutsche Bahn) 14 sztuk wagonów silnikowych
SA110 (DB 624) oraz 5 sztuk wagonów doczepnych SA112
(DB 924). Również Koleje Mazowieckie nabyły niemieckie
wagony VT627 i VT 628.
W obecnej chwili po kraju jeździ 97 szynobusów, ich
szczegółowe rozmieszczenie pokazuje załączona tabela.
Właścicielami autobusów szynowych są zwykle Urzędy
Marszałkowskie, oddają one pojazdy w użytkowanie PKP PR.
Współczesny szynobus w porównaniu ze składem „lokomotywa
+ wagony” charakteryzuje się większymi przyspieszeniami,
mniejszym zużyciem paliwa, większym komfortem podróży
oraz
dostosowaniem
taboru
do
przewozu
osób
niepełnosprawnych. W stolicy Wielkopolski można „złapać”
szynobusy dwóch konkurujących ze sobą firm. ZNTK Poznań
reprezentuje SA108, przedstawicielem PESY Bydgoszcz jest
SA132. Pojazdy te obsługują niezelektryfikowane linie Poznań
– Wolsztyn oraz Poznań – Wągrowiec. Wielkopolskie SA105
stacjonują obecnie w Lesznie, obsługując trasę do Gniezna

SA108-004
Fot.: 5 * Bartosz Kopeć
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przez Gostyń, Jarocin i Wrześnię oraz
sporadycznie kierunki na Wolsztyn
i Ostrów Wlkp.
SA108 – wyprodukowany przez
ZNTK Poznań, swoją premierę miał
w 2003 roku i jest przegubową wersją
SA105. SA108 jest nowoczesnym,
lekkim i niskopodłogowym pojazdem
spalinowym, przeznaczonym do obsługi ruchu
lokalnego. Drzwi umieszczone są w niskopodłogowej środkowej części pojazdu, na obu
końcach znajdują się części wysoko-podłogowe,
do których prowadzą trzy-stopniowe schody.
Wagon wyposażony jest w mocowania dla
rowerów oraz posiada wydzielone miejsce na
wózek inwalidzki. Po obu stronach składu
znajdują się kabiny sterownicze wyposażone w
nowoczesne i ergonomiczne pulpity sterownicze
oraz klimatyzację. Województwo wielkopolskie posiada 5 sztuk
SA108, oprócz Poznania można je spotkać również w Lesznie i
Pile. Kolejne dwa szynobusy zostały zakupione przez
województwo podlaskie, a jeden przez lubuskie. Na dniach
powinny dotrzeć dwa zaległe SA108 dla naszego województwa
i tym samym (w związku z ogromnymi kłopotami finansowymi
producenta) serię będzie można uznać za zakończoną.
SA132 – wyprodukowany w PESA Bydgoszcz,
zaprezentowany w 2005 roku. Jest on produkowany w dwóch
wersjach: 218Ma i 218Mb. Różnią się one liczbą drzwi (Ma – 2,
Mb – 3) oraz liczbą miejsc (Ma – 270, Mb – 300). Wagon
posiada nowoczesny design, niską podłogę oraz wyposażenie,
które zapewnia duży komfort podróżowania. Przystosowany jest
do przewożenia osób niepełnosprawnych na wózkach oraz osób
z dużym bagażem. W zależności od wersji napędzany jest
jednym lub dwoma silnikami wysokoprężnymi. Szynobus
posiada dwie umieszczone skrajnie kabiny sterownicze.
Dotychczas wyprodukowano kilka sztuk tego pojazdu. Wagony
z numerami 001, 003 i 004 (218Ma) trafiły do Wielkopolski,
002 (218Mb) jeździ w województwie dolnośląskim. W ostatnich
dniach na szlakach pojawiły się pomorskie SA132-005 i SA132006
Mamy dwie maszyny różnych producentów, którzy
zaciekle konkurują ze sobą – warto byłoby je porównać.
Nasz miejscowy zawodnik nie dorównuje rywalowi wymiarami.
Jest o prawie 7,5 m krótszy i o 30 cm niższy. Powoduje to,
iż bydgoski pojazd jest w stanie zabrać na pokład 270 osób,
a SA108 – 195. Kolejny istotny parametr to prędkość
eksploatacyjna. Tutaj różnica jest niewielka, „108” potrafi
pędzić z prędkością 110 km/h, zaś „132” – 120. Niestety w
chwili obecnej stan linii kolejowych, na których eksploatujemy
nasze szynobusy, rzadko pozwala na chociażby połowiczne
wykorzystanie tych możliwości. Z prędkością związana jest
także moc pojazdu, a co za tym idzie również przyspieszenie.
SA108 posiada łączną moc 695 KM osiąganą z dwóch silników
MAN D2866. SA132 jest napędzany dwoma motorami IVECO
V8 o całkowitej mocy 945 KM. Obydwie jednostki napędowe
charakteryzują się niskim spalaniem oraz spełniają konieczne
normy emisji spalin.

układu napędowego. „132” jest
wyposażona
w
przekładnię
hydrodynamiczną, która zwiększa
moment obrotowy przy ruszaniu
i przejmuje
zadania
sprzęgła.
Poznaniak przy masie 54 t oraz
układzie osi A'1 + 1'A (oś napędowa
+ oś toczna + oś toczna + oś
napędowa) ma nacisk na oś (masy
służbowej) ma poziomie 16 t. Bydgoski rywal,
dzięki zastosowaniu wózka środkowego o
specjalnej konstrukcji Jacobsa oraz układzie osi
B'2'B' (dwuosiowy wózek napędowy + dwuosiowy
wózek toczny + dwuosiowy wózek napędowy) ma
przy masie 83 t nacisk na oś masy służbowej 13,8
t. Parametr ten jest bardzo istotny, większy nacisk
na oś sprawia, że pojazd potrzebuje torowiska o
lepszej jakości. Niestety, informacje odnośnie
awaryjności tych pojazdów są często utajniane, ale z doniesień
pasażerów i prasy można wysnuć wniosek, że awaryjność jest
niska i mniej więcej podobna w obu typach.
W porównaniu szynobusów należałoby wspomnieć
jeszcze o tym, co najbardziej dotyczy pasażera – wnętrzu.
Obydwa wozy posiadają nowoczesne wnętrza zaprojektowane
z myślą o wygodzie i komforcie. Niska podłoga ułatwiająca
wsiadanie, miejsca do przewozu rowerów i wózków
inwalidzkich, przestronne wygodne siedzenia, duże okna,
układy ogrzewania i wentylacji. Mankamentem, i to bardzo
poważnym, są siedzenia – zwykłe twarde stołki znane
z komunikacji miejskiej. Dopiero wersja SA133 dla
województwa podlaskiego wyposażona została w fotele
lotnicze. Z zewnątrz obydwa pojazdy prezentują się bardzo
ładnie. Mnie osobiście bardziej podoba się SA132, ale jak
wiadomo to kwestia gustu i o tym się nie dyskutuje.
Wynik porównania jest chyba oczywisty. SA108 jest
mniejszy, a co za tym idzie mniej pojemny, mniej dynamiczny.
Ma również większy nacisk na oś masy służbowej. Do tego
dochodzi zła sytuacja finansowa ZNTK oraz spore opóźnienia w
produkcji nowych pojazdów. Gdybym miał wybrać, który szynobus
kupić jako następny, bez wahania wybrałbym SA132.
A Cegielski?
Fabryka Pojazdów Szynowych jeszcze nie wyprodukowała
szynobusa, posiada jedynie jego projekt. Autobus szynowy
o wdzięcznej nazwie Hipolit ma mieć 35 m długości
(bez sprzęgów) i dwa człony. Ma posiadać możliwość
łączenia w składy dwuwagonowe. Hipolit ważyć będzie
(w stanie służbowym) 66 t, w trasie będzie się rozpędzał
do 120 km/h. W kolejnych przetargach Cegielski ma jednak
stawać do walki z ofertą znanego SA108, wchodząc
w konsorcjum z finansowo przegranymi ZNTK Poznań.

Porównywane pojazdy różnią się rodzajem przekładni,
zastosowanej do przeniesienia napędu. „108” posiada
przekładnię hydrokinetyczną, której cechą charakterystyczną
jest brak sztywnego połączenia, co pozwala na znaczne
przeciążanie przekładni, bez niebezpieczeństwa przeciążenia
Opr.: MJ, fot.: strona www producenta
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SA108, SA132 i inne

Autobusy szynowe w Polsce
opracowanie: Tomasz Gieżyński
SN81
Pomorskie
Kujawsko-Pomorskie
Zachodniopomorskie
Warmińsko-Mazurskie
Wielkopolskie
Lubuskie
Dolnośląskie
Łódzkie
Mazowieckie
Śląskie
Małopolskie
Podkarpackie
Świętokrzyskie
Podlaskie
Lubelskie
Opolskie
Razem:

Pomorskie
Kujawsko-Pomorskie
Zachodniopomorskie
Warmińsko-Mazurskie
Wielkopolskie
Lubuskie
Dolnośląskie
Łódzkie
Mazowieckie
Śląskie
Małopolskie
Podkarpackie
Świętokrzyskie
Podlaskie
Lubelskie
Opolskie
Razem:

–

SA102+
111
2

SA103

SA104
+122

SA105

SA106

SA107

SA108

2
9
3
4
2
4

1

5
1
1

1

1
2

3
1
1
5

3

SA109

SA110

1

1

2

3

3
2
12

2
1

7

14

SA131

SA132

SA133

VT627

VT628

Ogółem

1

2

7

4

7

4

9
9
16 (10)
4
10
5
5
0
11
2
4
4
0
8
6
4
97 (91)

12 (6)
3

2

1

2
2
2
2
1
10

Uwagi:
–

SA101+
121
2

W najbliższych tygodniach powinny
się pojawić kolejne szynobusy:
Pomorskie 1 szt. SA132, Wielkopolskie 2 szt. SA108.
W województwie zachodniopomorskim wagony SA110 kursują tylko
w parach, więc z 12 posiadanych
szynobusów można złożyć 6 pojazdów (wartości w nawiasach).
Zachodniopomorskie posiada także
dodatkowo 4 sztuki doczep biernych
SA112, wpinanych w razie potrzeby
między
wagony
zestawu

12 (6)

1

6

2

Prywaciarz?
PCC Rail Szczakowa S.A. utworzyła
spółkę Kolej Nadwiślańska Sp. z o. o.
W lutym 2006 zorganizowała specjalny
przejazd autobusem szynowym, by
pokazać, że prywatny przewoźnik może
uruchomić
przejazdy
pociągów
pasażerskich niezależnie od PKP.
SA132-002 jest własnością Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego i jeździ wypożyczony Dolnośląskiemu Zakładowi Przewozów Regionalnych PKP.
Opr.:MJ, fot.: Jakub Halor
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2

8

–

–

–

–
–

SA110+SA110. Można wpiąć dwie doczepy SA112
w zestaw dwóch SA110.
Wagony SA111 to doczepa wchodząca w skład szynobusa
serii SA102 (cały zestaw SA102+SA111+SA102
ma wspólny numer inwentarzowy).
Wagony SA121 to wagony sterownicze do szynobusa
SA101 (cały zestaw SA101+SA121 ma wspólny numer
inwentarzowy).
Wagony SA122 to wagony sterownicze do szynobusa
SA104 (cały zestaw SA104+SA122 ma wspólny numer
inwentarzowy).
Wagony SA108 i SA109, choć dwuwagonowe, mają
wspólny numer inwentarzowy dla całego zestawu.
Wagony VT628 są dwuwagonowe i mają osobne numery
inwentarzowe dla swoich „połówek”, ale są nierozłączne
(w przeciwieństwie do SA110).

–

Dodatkowo województwa świętokrzyskie i małopolskie
posiadają po 2 sztuki krótkich elektrycznych wagonów
silnikowych serii EN81.

Podsumowanie: najwięcej szynobusów mają Koleje
Mazowieckie, czyli operator regionalny w województwie
mazowieckim (11), zaraz za nimi na drugim miejscu ex aequo
wielkopolskie i zachodniopomorskie (po 10 sztuk), na trzecim
ex aequo pomorskie i kujawsko-pomorskie (po 9) a na
czwartym podlaskie (8). Kolejne miejsce (lubuskie na piątym
z 6 szynobusami) zajmuje już posiadacz niemal dwukrotnie
mniejszej ilości lekkich pojazdów, niż zwycięzca. Razem mamy
w Polsce 97 szynobusów, więc w przyszłym roku koleje
regionalne powinny wejść już w drugą setkę.

Hekurudha Shqiptare

czyli albańskie koleje z bliska
Jan Gosiewski
albańskiej granicy, to drogi – a właściwie ich brak – oraz
samochody. Przejechanie kilku pierwszych kilometrów drogami
Albanii zmienia całkowicie postrzeganie naszych polskich dróg.
Okazuje się, że te nasze – wbrew powszechnie panującej opinii
– wcale nie są takie złe… Albańskie drogi dzielą się na dwie
grupy: wybudowane lub przebudowane po roku 1992 i reszta.
Te pierwsze są w całkiem przyzwoitym stanie, jako
że budowane były przeważnie przez firmy zachodnie. Te drugie
natomiast to pozbawione jakiejkolwiek nawierzchni, dziurawe,
kręte i wąskie, błotniste szlaki, którymi podróżuje się
z maksymalną prędkością 30-40 km/h.

Dworzec kolejowy w stolicy Albanii – Tiranie raczej
nie zachęca do podróży koleją.
Fot.: Jan Gosiewski
Jak to co roku bywa, czas letnich wakacji dobiegł
końca i – czy się tego chce, czy nie – trzeba wrócić do szkoły,
pracy i obowiązków. Powroty z wakacyjnych wojaży mają
jednak tę dobrą stronę, że możemy dzielić się z innymi
wrażeniami z różnych miejsc, które udało się nam odwiedzić.
Do Albanii zamierzałem się wybrać już kilka lat temu.
Kraj położony na samym skraju naszej
europejskiej cywilizacji, przez lata
całkowicie zamknięty na kontakty
ze światem, w którym do roku 1991
zabronione było posiadanie samochodu
(!) – ten kraj zawsze intrygował mnie
swoją „innością”. Niestety, ciągle było
jakoś za daleko i nie po drodze. Jednak
w tym roku udało się w końcu
zrealizować plan odwiedzenia tego
ciekawego zakątka Bałkanów.
Pierwsza rzecz, która szokuje
cudzoziemców zaraz po przekroczeniu

Co do samochodów – niesamowite jest to, że ok. 80%
to mercedesy: stare i nowe, kradzione i sprowadzane nieco
bardziej legalnie. Albania to po prostu jedyna w swoim rodzaju
kraina mercedesów, których kierowcy za nic mają przepisy
ruchu drogowego. Jedyna obowiązująca reguła to ta,
że pierwszeństwo ma większy i mocniejszy. Standardem jest
więc jazda pod prąd, zajeżdżanie drogi, wyprzedzanie z prawej;
kierunkowskazów nie używa prawie nikt, za to klaksonu –
niemal wszyscy.
Widząc jak wygląda kwestia infrastruktury drogowej,
jako rasowy MKM nie mogłem oczywiście przepuścić okazji
bliższego zapoznania się z komunikacją publiczną. Niestety nie
udało mi się dowiedzieć, czy w miastach Albanii funkcjonuje
coś w rodzaju zorganizowanej komunikacji miejskiej. Będąc
w Tiranie, Durres, Shkoder i Elbasan nie zauważyłem żadnych
przystanków, autobusów przypominających miejskie, ani nawet

Stan taboru pozostawia niestety wiele do życzenia…
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Fot.: Jan Gosiewski

„numerowanych” mikrobusów. Tak więc opiszę jedynie
pokrótce jak wygląda komunikacja kolejowa.
Koleje Albańskie (Hekurudha Shqiptare – HSH) swój
początek datują na lata 1917-1930, kiedy to włoscy i austrowęgierscy inżynierowie rozpoczęli budowę wąskotorowych
kolejek o znaczeniu militarnym bądź przemysłowym (głównie
górniczych). Sieć o łącznej długości ok. 300 km składała się
z niezależnych fragmentów o prześwicie 600, 750 oraz 900 mm.
Większość ówczesnej sieci wąskotorowej została po roku 1947
przekuta na normalny tor (zwłaszcza w rejonie wybrzeża), część
połączeń zlikwidowano, a niewielką część zachowano w wersji
wąskotorowej aż do dzisiaj. Jedyne połączenie międzynarodowe
z Albanii do Czarnogóry otwarte zostało w roku 1984, jednak
wykorzystywane jest wyłącznie w ruchu towarowym.
W chwili obecnej łączna długość sieci kolejowej
w Albanii wynosi ok. 680 km niezelektryfikowanych,
jednotorowych linii (450 km głównych i 230 km
drugorzędnych). W ruchu pasażerskim występuje jedynie pięć
relacji:
– Tirana – Durres (trzy kursy);
– Tirana – Durres – Elbasan (jeden kurs);

–
–
–

Tirana – Durres – Elbasan – Pogradec (dwa kursy);
Tirana – Durres – Vlore (dwa kursy);
Tirana – Shkoder (dwa kursy).

Stan taboru oraz infrastruktury torowej jest tragiczny.
Brud, rdza, powybijane okna, pocięte siedzenia. Aż dziw
człowieka bierze, że takim taborem są w stanie w ogóle
jeździć… Jedynym plusem jest cena biletów – nawet
dla miejscowych ceny są śmiesznie niskie.
Byłoby jednak niesprawiedliwe, gdybym nie zauważył
dwóch pozytywnych kwestii. Po pierwsze, pomimo fatalnego
stanu infrastruktury i kompletnie zdekapitalizowanego taboru,
HSH stara się zachować istniejący układ linii, a co więcej –
myśli się o renowacji i rozbudowie sieci (nowe linie: Lezhe –
Kuce – granica Serbii oraz Pogradec – Korce – granica Grecji).
Po drugie natomiast wyraźnie widać starania zarządu kolei
albańskich, aby stać się firmą nowoczesną – po przekształceniu
w 2000 r. w spółkę prawa handlowego HSH uzyskało
członkostwo w Międzynarodowej Unii Kolejowej (UIC) oraz
w Międzynarodowym Komitecie Transportu Kolejowego (CIT).
Kolejom albańskim życzę powodzenia na „drodze do Europy”.

Nowinki z Pyrogrodu
Rondo Kaponiera – spokojnie można powiedzieć,
że głowica po remoncie jest nienormalna. Przy jej konstrukcji
użyto tylko lewych iglic, czego skutkiem jest anormalne
wygięcie toru w kierunku Bałtyku, Mostu Dworcowego
i Głogowskiej. Polecamy przejechać sie bezwózkowym
combinem „niby” na wprost – wrażenia gwarantowane. (TG)
Brygada drukowaczy rozkładów jazdy wydrukowała
i dała do wywieszenia RJ piątki bez uwzględnienia sobotniej
rezerwy śniadaniowej, obsługiwanej przez holendra – ten sam
błąd pojawił się w Ginger. Dziura w rozkładach jazdy została
szybko usunięta. (TG/MJ)
W wyniku drobnej kolizji wagon GT8 654 dorobił się
reflektora na swoim tyle. Jest on identyczny z posiadanym przez
667 i 800-810, lecz umieszczony dość wysoko, co sprawia
komiczne wrażenie. (TG)
Od dawna nie widziany GT6 606 przeszedł
w Modertransie malowanie z wcześniejszym wyjęciem okien
i regeneracją framug (były zardzewiałe i groziły wypadnięciem
szyb). Oznacza to, że wróci na linię. „Już Wkrótce Nockowy”
668 stoi na Gajowej
z rozwalonym sufitem. Kamer w wagonie jeszcze brak,
pojawiła się natomiast
pancerna
kabina dla motorniczego. 308 przechodzi naprawę po
najechaniu na 241.
Ponadto w Modertransie
wypatrzyWagon 606 przygotowany do
malowania – Modertrans.
Fot.: MJ

liśmy w ostatnim czasie:
2034+2070, 194+193 – lekko
wybebeszone na torze nr 15,
142+143 – zdekompletowane
do poziomu gołego pudła oraz
2 wagony (silnik + doczepa)
bez numerów. W dniu 25.10 do
Modetransu zaciągnięty został
głogowski skład 148+149.
Tym samym zakończyła się
pewna epoka w historii
poznańskiej komunikacji miejskiej – żaden dyktowiec (czyli
klasyczny dwukitowy 105N)
nie jest już eksploatowany.
(TG/MJ)
Naprawę, zakresem
bardzo podobną do 606,
przechodzi na zajezdni Madalińskiego wagon 605. (MJ)

Ostatni poznański
szybkowiec – skład 194+193
na terenie S2
Tachografy – na GajoFot.: MJ
wej mają je już wszystkie wozy
– ostatnio dostały 650 i 656. Na
Madalinie do grona wozów z Mesitem dołączyły m.in. 683-686,
691, 692. Lada dzień dostaną tachograf, lub już dostały, 687-690.
Wraz z montażem tachografów w najnowszej serii GT8
z Duesseldorfu (683-692 – wozy przyjęte na stan w 2003 roku)
usuwane są także oryginalne kasetony na tablice boczne – wagony
otrzymują żółte uchwyty takie jak w 105Na po modernizacji. Coraz
więcej stopiątkowych uchwytów pojawia się w wagonach GT6,
GT8 (wszystkie na Gajowej, coraz więcej na Madalińskiego),
a nawet w holendrach (806). (PW/MJ)
informacje zebrali:
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Tomasz Gieżyński, Marcin Jurczak,
Piotr Wawrzyniak

Reklamy tramwajowe

Z archiwum T

opracowanie: Łukasz Nowicki
stan na dzień: 17 października 2006
numer poprzednia
kolor
pojazdu reklama
podkładu

obecna
reklama

kolor
podkładu

uwagi

tramwaje
92+91
98+97

MILKY WAY
-

niebieski
barwy MPK

-

115

-

barwy MPK

Aigo

134+135

Postaw na
swoim

żółto-biały

-

barwy MPK

ARDO

pomarańczowo-czarny

-

barwy MPK
żółto-niebieski

142+143

barwy MPK
barwy MPK

po NG
naklejana po
żółto-niebieski
stronie drzwi

naklejana po
stronie drzwi
naklejana po
żółto-niebieski
stronie drzwi
barwy MPK
kremowoniebieski
naklejana po
żółto-niebieski
stronie drzwi
naklejana po
żółto-niebieski
stronie drzwi
zielony

146

-

barwy MPK

Aigo

150

-

barwy MPK

Aigo

151

SOLARIN

żółto-niebieski

-

156+157

-

barwy MPK

Exim Tours

166

-

barwy MPK

Aigo

178

-

barwy MPK

Aigo

188+187

Flugger farby
Citibank
handlowy

barwy MPK

Scotch-Brite

biały

-

barwy MPK

-

barwy MPK

192+191
218+215

niebieski

228+227

-

barwy MPK

233
234
238+237

OLYMPUS
OLYMPUS
Kołobrzeg

szary
szary
niebieski
niebieskoróżowy

242+241 JOGOBELLA

zielony

niebieski

-

barwy MPK

czerwony

Piotr i Paweł

zielony

barwy MPK
niebieski

Getinbank
-

-

barwy MPK

Drosed

Dziennik

niebieski

-

zielony
barwy MPK
biało-żółtoniebieski
barwy MPK
białoszary/białogranatowy

264+263
274+275
288+289
292+293

250+249
252+251

Stary Browar Centrum granatowo-bialy
Medyczne
barwy MPK
Luvoo
niebieski
Piotr i Paweł
zielony
Getinbank

POLFERRIES
Centrum
Plaza
Roncato

po NG

barwy MPK

403

-

barwy MPK

Blue connect
Era

404

ABRA

zielony

Oficerowie

405

ABRA

-

pomarańczowo
-granatowy
barwy MPK

607

TRUST

TRUST

biało-niebieski

odnowa

TRUST

biało-niebieski

odnowa

-

barwy MPK

Aigo

żółto-niebieski

TRUST

651
903

-

turkusowy

07.09. O godzinie 3:30 na przystanek tramwajowy Murawa
wjechał ze Słowiańskiej pędzący BMW. Kierująca pojazdem
była kompletnie nietrzeźwa i nie można było z nią nawiązać
jakiegokolwiek kontaktu, na domiar złego nie posiadała prawa
jazdy. Siedzący obok pasażer, również w stanie spożycia, prawo
jazdy posiadał. Zniszczone zostały wiata i część słupków
przystankowych. Z powodu głębokości upojenia kierującej
zaszło podejrzenie, iż to „pasażer” obok był faktycznie
prowadzącym i tylko po zdarzeniu przesadził na swoje miejsce
pijaną współtowarzyszkę tej podróży. Ruch porannych
tramwajów nie był w żaden sposób utrudniony.

16.09. 659 8/5. W absolutne osłupienie wprawili motorniczego
helmuta nieznani sprawcy, którzy w trakcie jego kolacji
zamalowali całkowicie przód pojazdu, łącznie z szybami.
Motorniczy po powrocie z punktu dyżurnego nie był więc
w stanie kontynuować pracy. Po doraźnym oczyszczeniu szyb
wagon zjechał do zajezdni.

-

Skok przez
płot

03.09. 651 7/4. Grupa kilku „obszczymurków” otworzyła siłą
drzwi w zatrzymującym się przy ul. Kolejowej helmucie.
W ramach reakcji motorniczy skomentował ich zachowanie,
co wywiązało scysję połączoną z groźbami karalnymi. Kółko
później na Zawadach prowadzący zauważył biegnącą w jego
kierunku grupę mężczyzn, wśród których rozpoznał kilku
grożących mu uprzednio pobiciem. Niewiele się namyślając
umknął z pętli przed czasem i skierował się na Gajową, skąd
został przedysponowany na rezerwę czynną Dębiec.

12.09. 1385 87/1. Wypuszczenie niskopodłogowców na kolejne
linie spotyka się jednak z pewnymi problemami. Tym razem
niefrasobliwy manewr na pętli Różany Potok spowodował
zawieszenie autobusu na wykrocie. Służbie technicznej udało
się wyciągnąć jamnika z – nomen omen – jamy.

324+325

614

02.09. 404 12/1. Najbardziej spektakularna wrześniowa awaria
tatry rozregulowała komunikację śródmieścia w sobotni
poranek. Między 5:16 a 6:35 trwało usuwanie skutków blokady
wózka C przy Multikinie. Tramwaje kierowano najrozmaitszymi
objazdami, w miarę posuwania się uszkodzonego wagonu
naprzód.

07.09. 1316 A/6. Zjeżdżający na Pustą autobus zapłonął
w rejonie komory silnikowej tuż przed wjazdem do zajezdni.
W gaszeniu użyto 11 gaśnic z okolicznych autobusów i zaplecza
zajezdni. Przyczyną pożaru była usterka przewodów
paliwowych i zalanie olejem komory silnika.

falmec/DeLonghi

zielony
srebrnoczerwony
srebrnoczerwony
zielononiebieski

Tomasz Gieżyński

niebieski

środkowy
człon

17.09. Kolejny samochód, który staranował przystanek – tym
razem osłony przy Jeleniogórskiej padły łupem malucha, który
następnie oderwał się od nich i umknął z miejsca zdarzenia.
Znaleziono go po… zgubionej przedniej szybie z naklejką
holograficzną.
Zbiorówka wrześniowa
RT6N1 – 20
Combino – 3 (w tym 3 razy sekcyjny)
3G – 4 (w tym 2 razy sekcyjny)

10 (78) 7 / 8

Rys.: Jędrzej Nowak

„Na torach” − Beynes
Jędrzej Nowak
Holenderskie tramwaje pojawiły się w Poznaniu
w 1991 roku w ramach podarunku od rządu Holandii. Były
to pojazdy wycofywane tam z eksploatacji, a po wcześniejszych
remontach nadal sprawne i będące w dużo lepszym stanie
niż jeżdżące u nas tramwaje typów N, 102N i 102Na.
Beynes typ 1G i 2G wyprodukowano w latach 19561959 i wyposażono w aparaturę Siemensa z czterema silnikami
trakcyjnymi o mocy 50 kW każdy. Pierwotnie tramwaje te były
dwuczłonowe, lecz w latach 70. w ramach remontów
dobudowano w każdym środkowy człon (za wyjątkiem wagonu
nr 851, który otrzymał go w roku 1958).
Pierwsze przywiezione do Poznania egzemplarze
wzbudziły wśród poznaniaków pozytywne uczucia, ale różnice
w rozwiązaniach technicznych w stosunku do tramwajów
polskiej produkcji wywołały pewne nieporozumienia pomiędzy
pasażerami i motorniczymi. Nowością był ruchomy stopień
z czujnikiem obciążenia, który zamykał drzwi po 4 sekundach
od wejścia ostatniego pasażera. Wadą okazały się też wąskie
otwory drzwiowe – ich szerokość wynosiła zaledwie 55 cm.
Kolejnym novum były drzwi otwierane przez pasażera
za pomocą przycisku, co dziś jest standardem w niemal każdym
pojeździe MPK Poznań (wyjątkami są wagony 105N/Na, które
jeszcze nie przeszły modernizacji w ramach naprawy głównej
i najstarsze autobusy).
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Mimo podeszłego wieku część tramwajów typu 1G
i 2G służyła poznaniakom przez 13 lat. Najdłużej przetrwał
wagon szkoleniowy 854, czekający na decyzję o przekazaniu
do muzeum w Amsterdamie. Niestety nie doszło to do skutku
i w kwietniu 2005 roku został on oddany na złom. Wagon 1G
i 2G od początku do końca eksploatowane były z oryginalnymi
holenderskimi numerami taborowymi (8xx) – stąd „dziury”
w numeracji poznańskiej.
W roku 2003 Poznań kupił kolejną partię (numery 6xx)
wycofanych w Amsterdamie beynesów, tym razem typu 3G.
Jeszcze w tym samym roku na trasy wyjechała część z nich,
resztę wprowadzono
do
eksploatacji
rok
później.
Od wcześniejszych modeli wagony różnią się tym, że fabrycznie
zostało zbudowane jako trójczłonowe. Zanim zaczęły wozić
pasażerów, we wszystkich 11 sztukach trzeba było
zdemontować amsterdamskie stanowisko konduktora. Obecnie
po Poznaniu jeżdżą wszystkie pojazdy z tej dostawy.
Ze względu na to, że przedział 6xx zajmują w numeracji
wagony niemieckie – „nowe” holendry otrzymały numery
od 800 w górę.
Podstawowe dane wagonów Beynes 1G/2G/3G
Producent
Typ
Wymiary
(dł. / szer. / wys.)
Liczba osi
/ wózków
Liczba silników
/ moc łączna
Lata produkcji
Lata dostaw
Ilość
dostarczonych

Beynes
2G

1G

23 700 / 2 250 / 3 100 mm
8/4
4 / 200 kW
1956-1957
1958-1959
1991-1995
15 sztuk

5 sztuk

851, 853, 854,
876, 877,
Zakres numeracji 856-863, 866,
879-881
868, 871, 873
Wagony
brak
brak
eksploatowane
Stacjonowanie
S-2 Gajowa
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3G

1961
2003
11 sztuk
800-810
800-810
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10-lecie Muzeum Motoryzacji i Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych

Zabytków czar

Mikołaj Wydra
Dzień 21 października 2006 r., sobotnie przedpołudnie.
Pogoda? Ta jest zawsze, tego dnia również była – tyle,
że brzydka. Centrum miasta – Rondo Kaponiera. Grupka
pasażerów oczekująca na „swój” tramwaj leniwie wpatruje się
w wyłożone płytami przystanki, na które kapie deszczyk. Stoją
dzieci, studenci, a także przedstawicielki płci pięknej.
To właśnie owe kobiety dodają kolorytu całej tej sobotniej,
sennej scenerii. Ale do czasu…
Po chwili daje się słyszeć przeraźliwy zgrzyt.
Wszystkie wyżej wymienione osoby zostają oderwane
od monotonnej stylistyki przystanku, zmąconej jesiennym
deszczem. Ich oczom niespodziewanie, jak grom z jasnego
nieba, ukazuje się ciemnozielony skład eNek, ustawiający się
majestatycznie na jednym z łuków Ronda. Trudno opisać jak
wyglądały oczy grupki przystankowej… były one pełne
nieprzeniknionego ciepła i radości. Nawet kobiety, zmuszone
podzielić monopol piękna między siebie i ową kilkutonową
konstrukcję, zdawały się być zadowolone z tego stanu rzeczy.
Po chwili za poczciwym składem trumien ustawił się Książę
Kanciak, który z kolei torował drogę warszawskiej osobliwości,
jaką niewątpliwie jest wagon 13N.
Na ulicy Roosevelta, zaraz przy wjeździe na parking
buforowy, także działo się coś dziwnego… aparaty, kamery,
dziennikarze – wszyscy pojawili się nagle, a to za sprawą
czerwonego jelcza RTO (popularnego ogórka), który
prezentował swoje wdzięki wraz z budzącą równie ogromne
zainteresowanie przyczepką P01. Po zameldowaniu się
na przystanku wyjątkowe tramwaje otworzyły swoje drzwi…
krótkie spojrzenie na plakaty informacyjne, zapowiadające
paradę starych samochodów oraz pojazdów transportu
publicznego z okazji jubileuszu 10-lecia Muzeum Motoryzacji
i Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych, a także nieodparty
urok każdego wagonu zadecydowały o tym, że na krótką
wycieczkę po Poznaniu skusiło się wiele osób.
Także ogórek zabrał na swój pokład ludzi pragnących
cofnąć się chociaż na kilkanaście minut w czasy swojej
młodości, kiedy to takimi autobusami zmuszeni byli
podróżować, aby dojechać np. na spotkanie ze swoją sympatią.
Dzisiaj ich potomkowie szukają swojej drugiej połówki
najczęściej przez internet, a jeżeli poszukiwania zakończą się
sukcesem, na randkę gnają autobusami niskopodłogowymi –

Fot.: Mikołaj Wydra
krótko: zero klimatu. „Kiedyś to było inaczej…” – wspominał
niejeden tatuś, czując na sobie pogardliwy wzrok żony i matki
zarazem – wszakże owa partnerka życiowa nie przypominała
sobie, aby ukochany jeździł do niej autobusem, ponieważ
ta mieszkała poza miastem, przy dworcu kolejowym…
Tak
oto
natchnieni
emocjami
pasażerowie
zabytkowych pojazdów utknęli przed sygnalizacją świetlną
na skrzyżowaniu z Mostem Teatralnym. Nie było to wcale
wynikiem niezapalenia się zielonego światła – po chwili
wszystko się wyjaśniło. Ze wspomnianego już parkingu
buforowego
wytoczyła
się
kawalkada
zabytkowych
samochodów. Wśród nich znalazły się zarówno pojazdy
zagraniczne (m. in. BMW, mercedesy), jak i znane, lubiane
polskie modele (syrena, polski fiat 125p czy popularna
i budząca powszechne wyrazy sympatii warszawa).
Samochody ustawiły się grzecznie w kolejce wraz
z czerwonym autobusem – bohaterem starej i znanej piosenki.
Po chwili zarówno tramwaje, jak i wszystkie zabytkowe pojazdy
trakcji „ogumionej” wyruszyły w kurs po mieście, zachęcając
do odwiedzenia Muzeum Motoryzacji, jak i przyłączenia się
do akcji poznańskiego Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych
– „Ratujmy stare bimby”.
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Na Placu Wielkopolskim tramwaje zakończyły swój kurs,
natomiast dzielny jelcz wraz z odrestaurowanymi samochodami
udał się na płytę poznańskiego Starego Rynku,
gdzie prezentował swoje wdzięki, budząc ciekawość nawet
wśród obcokrajowców obecnych w stolicy Wielkopolski.
W moim (mam nadzieję, że nie tylko) odczuciu impreza
zorganizowana przez Klub Miłośników Pojazdów Szynowych
i Automobilklub Wielkopolski była ciekawym prezentem
dla mieszkańców Poznania, który znakomicie zareklamował
działania podejmowane przez oba kluby. Na zakończenie
wypada wspomnieć o pewnym jegomościu, który widząc paradę
przecinającą Aleję Niepodległości chciał jak najszybciej do niej
dołączyć,
najprawdopodobniej
zauroczony
pięknem
czterokołowej żółtej syrenki… niestety zrobił to na tyle
niefortunnie, że wjechał wprost pod jadący wagon 13N. Musiał
pokochać inną syrenkę – tę na burcie warszawskiego wagonu.
Fot.: Mikołaj Wydra Jednakże moim zdaniem była ona równie wyjątkowa i warta
uwagi jak jej zmotoryzowana koleżanka. Na szczęście pociąg
Oto szczegółowa trasa przejazdu paradujących osobliwości:
do zmechanizowanej płci pięknej nie spowodował żadnych
Rondo Kaponiera – Dąbrowskiego – Przybyszewskiego – obrażeń u zauroczonego kierowcy, dostał on jednak solidną
Grunwaldzka – Roosevelta – Most Teatralny – Gwarna – życiową nauczkę – nie należy stawać na drodze żadnej kobiecie,
Św. Marcin – Marcinkowskiego – Plac Wolności – Św. Marcin nawet tej cudownej, czerwonej, jeżdżącej po szynach…
– Roosevelta – Most Teatralny – Fredry – Plac Wielkopolski

Nowinki z Pyrogrodu
We wszystkich wagonach tramwajowych zamontowano
uchwyty na chorągiewki. Stopiątki dostały je na rynienkach nad
kabiną, natomiast helmuty na bokach świetlika z numerem linii.
W holendrach uchwytów nie domontowano, bo od dawna
posiadają oryginalne, z Amsterdamu. Uchwyty zostały
wykorzystane w dniu 11 listopada, kiedy wszystkie tramwaje
przyozdobiono flagami. (PW)
Wagon 806 otrzymał radiostację i licznik załączeń
pompy olejowej*. Licznik ten ma za zadanie liczyć załączenia
hamulca tarczowego do ponownego uruchomienia pompy.
Chęci były dobre, ale niestety rozwiązanie może się nie
sprawdzić. Docelowo tarczowy musi załączyć kilkanaście razy
w cyklu. Gdy motorniczy będzie jednak wagonem
przyhamowywał (bez załączenia hamulca tarczowego),
lub używał piasecznic, wartość licznika może zostać
przekłamana. Można tym sposobem uzyskać nawet zero
załączeń hamulca tarczowego pomiędzy kolejnymi załączeniami
pompy olejowej. (PW)
* - w wagonach 3G, co któreśtam załączenie hamulca
tarczowego (czyli postojowego) uruchamia się (na kilka –
kilkanaście sekund) pompa olejowa
Nie wiemy, czym kieruje się wydział A-1, ekspediując
autobusy na linie nocne. Faktem jest natomiast, że w nocy
z 10 na 11 listopada (nie dość, że piątek, to jeszcze po meczu
Lecha!!!) na liniach 231, 233, 235 zaobserwowaliśmy autobusy
jednoczłonowe (Ik260 i MB200). Podstawienie krótkiego
autobusu na najbardziej obciążone linie skutkuje obniżeniem
poziomu bezpieczeństwa, komfortu jazdy i zwiększeniem
ryzyka dewastacji pojazdów. A może właśnie o to chodzi? Żeby
krótkie ikarusy i DAF-y jak najszybciej eksterminować?
Przegubowce coraz częściej pojawiają się natomiast na dużo

spokojniejszych liniach (np. ekologi na liniach podolańskostrzeszyńskich – 236 i 246). (MJ)
Przegapiliśmy bardzo istotną z punktu widzenia
nockowych motorniczych informację – w sierpniu (podczas
remontu PST linia N21 nie kursowała) w wagonie 669
zamontowano „pancerną”, stopiątkową kabinę. Prace
nad drugim nockowym wagonem (668) wciąż trwają, natomiast
na linii N21 nadal jeździ kawiarenkowy 656. (MJ)
Przystanek Os. Batorego I wzbogacił się o dwie nowe
zatoczki autobusowe. Przystanki wybrukowano nową kostką.
Przy budowie zatoczki po zachodniej stronie jezdni niezbędny
był też kosmetyczny zabieg, polegający na zmianie lokalizacji
latarni ulicznej. (MR)
informacje zebrali:

Marcin Jurczak, Maciej Rudzki
Piotr Wawrzyniak

Kilkudziesięciu pasjonatów komunikacji miejskiej spotkało
się na nocnej imprezie tramwajowej 18 listopada. Relacja –
w następnym Przystanku.
Fot.: Marcin Jurczak
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Katarzynka 2006 – plan imprezy
opr. MJ, na podstawie materiałów KMPS, fot.: 3*MJ
Zapraszamy do poznania tajemnic zajezdni tramwajowych i autobusowych.
Zabytkowe tramwaje oraz zabytkowy autobus Jelcz ogórek wyruszą w sobotę 25 listopada 2006 r.
w podróż na zwiedzanie zajezdni MPK Poznań Sp. z o.o.:

LINIA NR 22 – ZAJEZDNIA GŁOGOWSKA
(Wagon 102N-1)

Na terenie zajezdni przy ul. Głogowskiej stacjonują
m.in. najnowsze Siemensy Combino.

Trasa przejazdu: ZAJ. GAJOWA – Zwierzyniecka – Roosevelta –
Głogowska – ZAJ. GŁOGOWSKA – Hetmańska – 28 Czerwca 1956 r.
– Górna Wilda – Królowej Jadwigi – Jana Pawła II – Wyszyńskiego –
Estkowskiego – Małe Garbary – Plac Wielkopolski – 23 Lutego –
Fredry – Roosevelta – Zwierzyniecka – ZAJ. GAJOWA.
W programie zwiedzania zajezdni Głogowska:
– zwiedzanie hal zajezdni,
– prezentacja myjni tramwajowej – przejazd wagonem podczas
mycia,
– prezentacja tokarki podtorowej,
– prezentacja taboru stacjonującego na zajezdni,
– za specjalną opłatą w wysokości 10 zł do skarbonki na rzecz
remontu zabytkowych tramwajów możliwość poprowadzenia
wagonu szkoleniowego GT6 607 na terenie zajezdni pod okiem
instruktora,

LINIA NR 23 – ZAJ. GAJOWA, ZAJ. MADALIŃSKIEGO
(Wagony N+ND)
Trasa przejazdu: ZAJ. GAJOWA – Zwierzyniecka – Kraszewskiego –
Dąbrowskiego – Most Teatralny – Fredry – Gwarna – Św. Marcin – Podgórna –
Strzelecka – Królowej Jadwigi – Górna Wilda – 28 Czerwca 1956 r. –
ZAJ. MADALIŃSKIEGO – Hetmańska – 28 Czerwca 1956 r. – Wierzbięcice –
ZAJ. GAJOWA.
W programie zwiedzania zajezdni:
– przejazd przez halę zajezdni Gajowa,
– zwiedzanie hali zajezdni Madalińskiego,
– prezentacja taboru stacjonującego na zajezdniach.
Zajezdnia Madalińskiego – bastion wagonów
GT6 i GT8, popularnie zwanych helmutami.

LINIA NR 100 – ZAJEZDNIA KACZA (Jelcz RTO+P01,
Jelcz PR110 – dzięki uprzejmości firmy Transkom Sp. z o.o.)

Trasa przejazdu: ZAJ. GAJOWA – Rondo Kaponiera – Roosevelta – Grunwaldzka – Rondo Jana Nowaka-Jeziorańskiego –
Reymonta – Arciszewskiego – Ściegiennego – Promienista – Jawornicka – Mrągowska – ZAJ. KACZA – Mrągowska – Jawornicka
– Promienista – Ściegiennego – Głogowska – Roosevelta – Rondo Kaponiera – ZAJ. GAJOWA.
W programie zwiedzania zajezdni Kacza:
– przejazd autobusem przez zajezdnię po trasie czynności zdawczo-odbiorczych (stacja paliw, myjnia, OC)
– zwiedzanie hal zajezdni,
Odjazdy z zajezdni Gajowa:
– prezentacja taboru autobusowego MPK i stacji diagnostycznej.

12.00, 14.00 i 16.00.

Tramwaje oraz autobus nie zatrzymują się
na przystankach pośrednich.
Zabytkowe pojazdy obsługiwać będą
członkowie Klubu Miłośników Pojazdów
Szynowych.
Podczas przejazdów prowadzona
będzie kwesta na rzecz remontu
zabytkowych wagonów tramwajowych
„RATUJMY STARE BIMBY”
Autobusy MAN są podstawą taboru zajezdni przy ul. Kaczej.
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Pół Wiejska
Tomasz Gieżyński
Z tym skrzyżowaniem zawsze było coś nie tak.
Trasa tramwajowa przecięła obecny węzeł najpierw
w relacji Plac Wiosny Ludów – Rynek Wildecki, jako
wydłużenie trasy z Bramy Wildeckiej (dzisiaj wejście
do Starego Browaru). W 1952 roku dołączyła trasa zza
Warty, skierowana jednak ku Wildzie. Powodowało
to nielichy kłopot dla linii 14, która z Rataj na Łazarz
jeździła wówczas przez Rynek Wildecki i Most Dworcowy.
Jej trasę wyprostowano dopiero 2 lata później,
dobudowując odcinek na wprost – do PKS-u. Przez
następne 14 lat pokutował jednak niefunkcjonalny układ
torowisk, pozwalający wyjechać we wszystkie kierunki
z Górnej Wildy, ale za to z ul. Półwiejskiej tylko prosto.
Relację Centrum – Rataje zapewniała trasa w ul. Półwiejskiej, lecz relacji Centrum – Dworzec przez Półwiejską
nigdy być nie mogło, za czym szły niewykorzystane
możliwości ewentualnych objazdów remontowych. Dziś
możemy tylko gdybać, jakie znaczenie dla rozwoju sieci
miałaby hipotetyczna linia tramwajowa z Łazarza przez W ciągu ostatnich 10 lat znacznie wzrósł ruch na skrzyżowaniu.
Most Dworcowy, PKS, Półwiejską do Centrum (Garbary?). Wciąż rośnie zarówno ilość samochodów, jak i pasażerów
Być może jej popularność ułatwiłaby wykonanie Trasy komunikacji miejskiej.
Piekarskiej?
Fot.: Tomasz Gieżyński, 22.06.1996
Trasę w ulicy Półwiejskiej zlikwidowano jednak
już w roku 1970, nie budując w jej miejsce żadnego zastępstwa,
a jedynie funkcjonującą do dzisiaj prowizorkę w postaci skrętu
z Królowej Jadwigi w Strzelecką (linie 2 i 9). To oczywiste
niechlujstwo planistyczne jest jednym z powodów dzisiejszych
kłopotów i nikt mi nie wmówi, że ewentualna trasa
w ul. Ratajczaka – o ile kiedykolwiek powstanie – będzie miała
szanse naprawić ten błąd. Linie 2 i 9, nie mając żadnej innej
możliwości obsługi Śródmieścia, muszą wjeżdżać na długość
jednego przystanku na trasę Dworzec – Rataje, kolidując
na skrętach z tramwajami i samochodami podążającymi
na wprost, a także zajmując czas i miejsce na przystankach.
Sprawa prezentowałaby się znacznie prościej, gdyby przecinały
one jedynie Królowej Jadwigi, zagłębiając się w tunel
pod Browarem osiągały podziemny przystanek, a następnie
w tunelu wspinały się pod parkiem w górę do Al. Marcinkowskiego… Zamiast tego mamy poważny kryzys, idące
w dziesiątki lub nawet setki tysięcy złotych straty z tytułu
niewykonanych kursów, zdenerwowane służby ruchu,
wściekłych pasażerów, korki, awarie i potrącenia.

do „funkcjonalnej inaczej” długości trzech wagonów
105N – ani to wysepka pojedyncza, ani podwójna.
Torowiska były wówczas również trzydziestoletnie,
szyny tylko z rzadka napawano w najbardziej zużytych
miejscach. Ostatnim dziś bastionem ciemnoty
komunikacyjnej pozostała sygnalizacja świetlna, która
nie dość, że jest stałoczasowa, to na dodatek
w absolutnie żadnym stopniu nie przystaje do obecnie
panujących w tym miejscu uwarunkowań. O takim
drobiazgu, jak znak drogowy niefigurujący w żadnym
kodeksie, nawet nie warto wspominać (chodzi o znak
podporządkowania się z naniesionym na jego tarczy
napisem „dotyczy tylko tramwaju skręcającego” –
ewidentna,
wierutna
bzdura,
zaprzeczająca
podstawowym zapisom KD).
2.

W ostatnich latach pojawiły się tu olbrzymie
kompleksy generujące kolosalny potok pasażerów.
Na początku lat 90. było to targowisko na Półwiejskiej,
następnie przeniesione pod nieodległy Stadion
im. E. Szyca, gdzie funkcjonuje do dziś. Drugim
przybytkiem jest Multikino, posadowione na dawnym
trawiastym boisku do hokeja Warty Poznań. Trzeci
to oczywiście Stary Browar, znany w całym kraju
lansersko-snobistyczny przyczółek Babilonu, gdzie
tysiące klientów dziennie tłoczą się wydając pieniądze,
a dodatkowo w sporej części korzystają z komunikacji
miejskiej, by się doń dostać. Ci, którzy nie jadą
tramwajem, jadą oczywiście samochodem. Ścisk na
przyległych ulicach stał się już wręcz ekstremalny.
Dodając normalne natężenie ruchu II ramy (Królowej
Jadwigi) łatwo sobie wyobrazić Sodomę i Gomorę,
jaka panuje na omawianym węźle.

3.

Z powodu wzrostu ilości pasażerów już jakiś czas temu
na ulicę Królowej Jadwigi skierowano linię 11.
W dużym stopniu odciążyła ona przepełnione 6 i 12.

Oczywiście istne pandemonium, jakie od września
rozpętało się na skrzyżowaniu ulic Królowej Jadwigi
i Półwiejskiej, nie jest efektem samego tylko zlekceważenia
potrzeby istnienia prostej trasy z Wildy do centrum. Gwoździem
do trumny okazał się dzisiejszy układ linii tramwajowych,
ale poprzedził go szereg zaniedbań i niekorzystnych zdarzeń.
Oto one w kolejności swobodnej:
1.

Od początku lat pięćdziesiątych (!) geometria
skrzyżowania pozostaje taka sama. Zmieniał się tylko
rodzaj nawierzchni, układ torów tramwajowych oraz
rozmieszczenie i wysokość drzew i klombów.
Przystanki, których wstydziłaby się epoka gierkowska,
funkcjonowały tam w najlepsze do połowy 2000 roku!
Wtedy to, podczas remontu, za sprawą jakiegoś
ogólnomiejskiego szkodnictwa, skrócono przystanki
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Od połowy sierpnia 2006 r. mamy jednak – w relacji
skręcającej – dwie dodatkowe linie (1 i 7),
objeżdżające zamknięty wiadukt nad Dolną Wildą
w ciągu ul. Hetmańskiej. Powoduje to w dni robocze
natężenie ruchu tramwajowego w wysokości
39 pociągów na godzinę (liczone dla przystanku
Półwiejska, w jedną stronę).
4.

Na
skrzyżowaniu
przy
Półwiejskiej
działa
przedpotopowa sygnalizacja, o której już wspomniałem. Dodajmy więc kamyczek do ogródka: zezwolenie na jazdę dla jednego tramwaju (nieistotne, czy
skręcającego, czy jadącego prosto, gdyż tylko jeden
zdąży przejechać; zresztą mamy tam pojedynczy
przystanek) pojawia się w cyklu 1 min. 45 sekund.
Policzmy zatem: 60 minut w godzinie podzielone przez
1 minutę i 45 sekund daje w przybliżeniu 34,29
zezwolenia na jazdę w ciągu godziny. A tramwajów
rozkładowo pojawia się w tym miejscu 39 na godzinę!

Wnioski? Narzucają się same: najwyraźniej komuś
sprawia trudność liczenie do sześćdziesięciu! Należy więc,
zamiast piętnować odpowiedzialne za ten stan rzeczy jednostki
organizacyjne (zarówno po stronie MPK, jak i ZDM), zamiast
wskazywać palcem poszczególne osoby, ewidentnie winne setek
straconych przez pasażerów godzin i wyparowanych w kosmos
pociągokilometrów, zaproponować gotowe rozwiązania.
Wszystko wskazuje bowiem na to, że kompetentne organy
są jednak niekompetentne, a panujący w tej sprawie marazm nie
jest w stanie się rozruszać nawet po ostrym piśmie, napisanym
przez motorniczych i innych pracowników służb ruchu.
Ludzie ruchu zaczęli radzić sobie sami – próbują
przejeżdżać „na drugiego”, zderzak w zderzak, najeżdżając
na blokadę zwrotnicy i przejeżdżając na czerwonym świetle.
Wcześniej obsługują krótki przystanek dwoma składami naraz –
gdy w tym procederze nie uczestniczy wagon GT6 lub 3G,
to co najmniej dwie pary drzwi otwierają się na trawnik. Korki
sięgają okresowo aż do AWF – motorniczowie wypuszczają
więc rozsierdzonych pasażerów pierwszymi drzwiami na pas
między jezdniami, i trudno im się tu za bardzo dziwić.
Wszystkie te działania są nieregulaminowe, ale to wciąż –
od niemal 3 miesięcy – jedyny sposób na likwidację napięć
w stosunkach międzyludzkich oraz korków na trasie
tramwajowej i opóźnień na liniach.
Propozycji na doraźne usprawnienie newralgicznego
węzła pojawiło się sporo. Jedną z nich było zwiększenie
rozkładowego czasu przejazdu i nowa synchronizacja sieci,
pociągająca za sobą uruchomienie 6 pociągów więcej, czego
w żadnym wypadku MPK nie byłoby w stanie dokonać –
z braku obsługi (6 pociągów to zatrudnienie dodatkowych
18 motorniczych). Alternatywną propozycją było ograniczenie
częstotliwości do 12 minut, lub zmiany tras niektórych linii, tak
by omijały newralgiczny, zapchany pasażerami przystanek.
Nieśmiało przebijały się pomysły podwójnego przystanku
i zmiany
programu
sygnalizacji.
Na
szczęście
te zdroworozsądkowe głosy przeważyły i MPK Poznań
wystosowało do ZDM zlecenie poprawy sytuacji. W propozycji
podano przede wszystkim przywrócenie podwójnego przystanku
na ul. Półwiejskiej w stronę Dębca / PKS oraz rozdzielenie
sygnału dla tramwaju na komory kierunkowe. Światło
dla tramwaju skręcającego paliłoby się w czasie dzisiejszego
światła ogólnego. Światło dla tramwaju jadącego prosto
paliłoby się zaś dłużej, bo przez cały czas trwania zielonego
dla samochodów. Połączenie tych rozwiązań skutkowałoby

nieco częstszym ruszaniem tramwajów, szczególnie jeśli drugi
ze stojących miałby jechać na wprost.
Zobaczymy, co z tego wyniknie, to znaczy jak
do postulatów MPK dotyczących poprawy świateł na Królowej
Jadwigi / Pólwiejska
ustosunkuje się ZDM. Szefostwo
tej jednostki już wielokrotnie dawało oznaki zniecierpliwienia
priorytetem dla tramwaju, mimo szumnie powtarzanych haseł
z polityki transportowej miasta. Niczym najgorsi sabotażyści,
ZDM-owcy cichaczem zmieniali priorytety na najlepiej
działających
sygnalizacjach,
doprowadzając
stopniowo
do karygodnego wydłużenia czasu jazdy tramwajów. W całym
niemal mieście leży odpowiednia infrastruktura, pozwalająca
na zastosowanie 100% priorytetu dla tramwajów. Co byłoby
złego w sytuacji, gdyby tramwaj był obsługiwany natychmiast,
zaś całą resztę cyklu przeznaczałoby się na fazy
dla samochodów w różnych, potrzebnych w danej chwili
kierunkach? Nic. Skorzystaliby wszyscy. Problem w tym, że nie
od wczoraj ZDM stoi na stanowisku, że tramwaj „nie może
pojawiać się na skrzyżowaniu jak duch”. Dlatego też niestety
nie wierzę w rozwiązanie problemu przy Półwiejskiej. Zdaniem
nie tylko specjalistów, ale i praktyków spoglądających
z poziomu pulpitu tramwajowego (a nie woskowanej limuzyny),
sytuację przy ulicy Półwiejskiej można uzdrowić tylko przy
zachowaniu twardych reguł przyznania tramwajowi priorytetu
i jednoczesnym przywróceniu przystanku podwójnego. Do tego
jednak potrzebna jest modernizacja przestarzałej sygnalizacji.
Jest oczywistym że nie nastąpi to ani jutro ani pojutrze.
Dotychczas obserwowana nieudolność decyzyjna nie pozwala
spoglądać na sprawę z należytym optymizmem.
Niestety, problem jest bardziej ogólny i pomału
zaczyna dotykać całego miasta. Niewykorzystane możliwości
techniczne zainstalowanej infrastruktury i zwyczajne
ignorowanie tego problemu powodują lokalne, niepotrzebne
przestoje tramwajów. W skali poszczególnych linii
są to wielkości pozwalające niejednokrotnie, po ewentualnej
poprawie systemu i dopasowaniu synchronizacji i czasów
przejazdu, na zdjęcie nadmiarowej brygady! To oszczędności,
z jakich być może nikt nie zdaje sobie sprawy: zawierają się
w nich nie tylko koszty uruchomienia pociągu na cały dzień,
ale też stracone przez pasażerów i motorniczych nerwy i czas.
Nerwy udzielające się zresztą również osobnikom
wygłaszającym poglądy przeciwstawne do prezentowanych
przeze mnie, całkowicie niepotrzebnie.
Do bezwarunkowych priorytetów MPK powinno więc
obecnie należeć przełamanie niemocy w kontaktach z ZDM
w zakresie sygnalizacji. Tylko ta droga poprawi chorą sytuację,
gdzie z powodu jednego objazdu korkuje się (zarówno
na jezdni, jak i na torach) w sposób beznadziejny jedno
z ważniejszych skrzyżowań w mieście.
Z ostatniej chwili:
Dowiedzieliśmy się, iż zmianie ulegnie trasa linii 2 –
będzie ona prowadzić ulicami Wierzbięcice i Towarową,
omijając całe centrum (Gwarną, place Wolności i Wiosny
Ludów, Marcinkowskiego, AWF i Multikino / Stary
Browar). Wiecej niz pewnym jest, że to rozwiązanie nie
przyniesie oczekiwanej poprawy w funkcjonowaniu
newralgicznego skrzyżowania. Zmniejszy się jedynie ilość
pociągów przejeżdżających w tym miejscu, ale większość
podstawowych problemów pozostanie. Do tego dojdzie
krytyka Bogu ducha winnych pasażerów linii 2, którzy
utracą wieloletnie połączenie Jeżyc ze Śródmieściem.
Dalsze komentarze – w następnym numerze.
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Wagon tramwajowy 123N

Stara baba w ubraniu nastolatki
Marcin Jurczak
O tym wagonie zrobiło się głośno jeszcze zanim
się pojawił. Stworzony w wirtualnej rzeczywistości 123N
zwyciężył w przetargu na dostawę 30 wagonów
wysokopodłogowych dla Warszawy. Wartość kontraktu
zdobytego przez Fabrykę Pojazdów Szynowych to prawie
57 milionów złotych.
Od początku informacje o 123N były skrzętnie
ukrywane. Podczas niedawnych drzwi otwartych w FPS
wszystkie trzy egzemplarze, będące w różnym stadium
zaawansowania, schowano przed zwiedzającymi. Pracownicy
firmy zasłaniali się tym, że wagony są na etapie diagnostyki,
a nielicznych odwiedzających, którzy dostali się w okolice
prototypów, przepędzano. Nie byliśmy w stanie zdobyć żadnych
konkretnych informacji o wagonie – tak jakby nie istniał.
Od producenta udało nam się uzyskać jedynie bardzo
ogólne dane. Wagon mieści 97 pasażerów, rozpędza się do
70 km/h. Wyposażony został w przetwornicę statyczną
MEDCOM i system diagnostyki pokładowej. Tramwaj posiada
m.in. „nowoczesne tablice informacyjne” (cokolwiek to znaczy)
oraz klimatyzację kabiny motorniczego. W wagonie nie
zamontowano
natomiast
piasecznic.
Zainteresowanych
szczegółami dotyczącymi wagonów 123N odsyłamy na stronę
http://tramwar.republika.pl/.
Im bardziej Fabryka Pojazdów Szynowych „chowała”
prototypowe wagony przed szerszą publicznością, tym
ciekawsze o nich informacje wychodziły na światło dzienne.
I tak, najpierw świat obiegła plotka, że podczas prób w hali
połamany został pantograf. Prawdziwą sensacją okazało się
jednak to, że wagon skręcając trze kołami o osłony wózków –
co wywołało lawinę komentarzy, iż producent nie przewidział,
że wagon w czasie służby na linii czasem skręca. Pojawiły się
nawet spekulacje, jak poprowadzić linie tramwajowe w stolicy,
tak by nie było na nich zbyt wielu zakrętów…
Na przełomie października i listopada pierwszy
egzemplarz serii 123N został przetransportowany lawetą
na teren zajezdni MPK przy ul. Fortecznej. W nocy z 14 na
15 listopada wagon wyjechał po raz pierwszy na testy. 123N

123N nr fabr. 001 gotowy do wyjazdu z zajezdni S-3.
Fot.: Tomasz Gieżyński

Tego wagonu fotografować nie wolno...
Fot.: Archiwum Przystanku
opuścił Wydział S-3 punktualnie o godzinie 0:09 i przejechał
trasą: S-3 – GTR – Strzelecka – Fredry – Kaponiera –
Strzelecka – Zamenhofa – S-3. Jak donoszą nasi informatorzy,
pojazd straszliwie huczy i szeleści niczym skrzyżowanie tatry
z combino. Ponadto na hamowaniu blokuje koła.
Fabryka Pojazdów Szynowych chowa tramwaj, którego
chować nie powinna. Zupełnie jakby 123N był nie wiadomo
jak zaawansowaną konstrukcją, ukrywaną przed konkurencją
i działalnością szpiegowską wrogich wywiadów. A to przecież
tylko odrysowana stopiątka, z nowszym designem i innymi
wózkami. Wagon, który po dziesięcioleciach od pojawienia się
rodziny 105N nadal jest mocno niedoskonały (niebezpieczne
dla pasażerów drzwi na skosach pudła, brak piasecznic!). Cała
akcja dezinformacyjna, jaką prowadzi FPS, jest niekorzystna
tylko i wyłącznie dla samego zakładu.
Przedstawiony na zdjęciach 123N jest pierwszym,
który wyjechał z zakładów FPS. Jako potencjalni użytkownicy
z niecierpliwością czekamy na pierwszą konstrukcję
niskopodłogową z poznańskiej fabryki. W najbliższych latach
polskie miasta będą musiały wymienić przynajmniej część
zdezelowanego taboru
tramwajowego. FPS
ma jeszcze szansę dogonić bydgoską PESĘ
i walczyć z nią ramię
w ramię o udziały w
polskim rynku pojazdów
niskopodłogowych. Jako Wielkopolanie mamy nadzieję,
że szansy tej nie
zmarnuje.
Fot.: Tomasz Gieżyński
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Autobusy na lotnisku w Krzesinach

F-16

Maciej Rudzki
odwiedzający obchodzącą imieniny ulicę Św. Marcin mogli
dostać się do Krzesin bezpośrednio z Placu Mickiewicza
podstawionymi około południa dodatkowymi przegubowcami.
Drugim wariantem była dodatkowa linia autobusowa kursująca
na lotnisko – teoretycznie, jak się później okazało – co 15 minut
z Centrum Handlowego M1. Istniała też możliwość dojazdu
dodatkowymi autobusami, również „co 15 minut”, z dworca
na Starołęce.
Przewidywania a rzeczywistość
Zainteresowanie nowym wielozadaniowym samolotem
okazało się tak duże, że w praktyce dostanie się do autobusów –
jak i wydostanie się z nich – chwilami graniczyło z cudem.
Przepełnione
do
granic
możliwości
„empekowskie”
przegubowce, krążące non stop, nie były w stanie sprostać
zadaniu przewiezienia takiej rzeszy zainteresowanych.
Autobusy kursujące planowo od początku posiadały
Fot.: Maciej Rudzki zaprogramowane specjalnie na tę okazję wyświetlacze
Tradycyjnie już 11 listopada w Poznaniu obfituje z czytelną informacją, w jakim kierunku podążają.
w szereg imprez. W tym dniu co roku organizowane
Z upływem czasu na lotnisku pojawiało się coraz
są okolicznościowe imprezy związane z odzyskaniem przez więcej ludzi i coraz więcej (ściąganych z linii???) nowych
Polskę niepodległości, a także słynne już imieniny ulicy Św. wozów (dodatkowo kursowały także turystyczne autobusy
Marcin. Tegoroczne Święto Niepodległości stało się dodatkowo wojskowe), które okazjonalnych końcówek na wyświetlaczach
niebywałą okazją, aby zaprezentować poznaniakom najnowszy już nie miały. Zaowocowało to pewną dezorientacją wśród
zakup Sił Powietrznych – wielozadaniowy samolot typu F-16 pasażerów, którzy na wyświetlaczach nie mogli przeczytać nic –
(ochrzczony imieniem „Jastrząb”). To właśnie nowe bo były wygaszone – lub jedynie informacje typu: „D Linia
„Jastrzębie” przydzielone zostały do służby w 31. Bazie dodatkowa”, czy nawet takie kwiatki jak „L Port Lotniczy
Lotniczej Poznań-Krzesiny, gdzie zorganizowano dla nich Ławica”!!! Doraźnie próbowano rozwiązać problem tablic,
powitalny festyn. Poza dumnie zaprezentowanym F-16, którego „wbijając” na wyświetlacz istniejące linie/końcówki:
wyeksponowano w lotniskowym hangarze, można było także w autobusach kursujących do M1 pojawiało się najczęściej: „A”
zobaczyć inne eksploatowane samoloty, śmigłowce, sprzęt lub „52” kierunek „Centrum Handlowe M1”, a na Starołękę
obsługi naziemnej, czy skosztować popularnej wojskowej „241” kierunek „Starołęka” – to niewątpliwie należy zaliczyć
grochówki. Ciekawscy wybierający się na poznańskie Krzesiny na plus.
mogli tam dotrzeć pieszo, bądź skorzystać z komunikacji
Dużym mankamentem okazał się brak wyznaczenia
autobusowej lub kolejowej (na teren lotniska nie wpuszczano
konkretnych
miejsc postojowych, skąd mogłyby odjeżdżać
samochodów prywatnych).
autobusy w określonym kierunku. Autobusy podjeżdżały
Komunikacja kolejowa
nieregularnie (co przy takim obłożeniu jest nieuniknione),
W związku z festynem PKP uruchomiły kilka
dodatkowych bezpłatnych pociągów, kursujących z Dworca
Głównego przez Dębinę i Starołękę do stacji Poznań Krzesiny.
Połączenie obsługiwały pojedyncze elektryczne zespoły
trakcyjne EN57, cieszące się dużą frekwencją. Podróżni
korzystający z okazjonalnej oferty kolei zmuszeni jednak byli
przesiadać się na stacji w Krzesinach na autobusy komunikacji
miejskiej. Powód – ponieważ „spacerowiczów” nie wpuszczano
na teren lotniska od strony Bramy Krzesiny (piechotą na teren
bazy można było dotrzeć jedynie od Bramy Głównej). Efekt –
dostanie się do pełnego autobusu w tym miejscu chwilami
graniczyło z cudem. Zainteresowani musieli zatem cierpliwie
czekać na okazję, nie mając zbyt dużego wyboru.
Komunikacja autobusowa
Tradycyjnie, jak zwykle przy obsłudze dużych imprez
plenerowych, poznańskie MPK uruchomiło dodatkowe
bezpłatne połączenia autobusowe. Na lotnisko w Krzesinach
można było dojechać autobusem na trzy sposoby. Chętni

Fot.: Maciej Rudzki
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a co gorsza bywało tak, że zatrzymywały się w różnych
miejscach! Przez to dochodziło czasem do dość nerwowych
sytuacji, bo okazywało się, że jeden autobus się w danym
miejscu zatrzymał i wymienił stłoczonych pasażerów, a kolejny
to miejsce przejechał, zatrzymując się np. 50 metrów dalej.
W takiej sytuacji wyznaczenie prowizorycznych sektorów
przystankowych,
obandowanych
najzwyklejszą
taśmą
i postawienie tymczasowego słupka znacznie oszczędziłoby
nerwów i powstałego nieładu.
Podsumowując, tak dużego zainteresowania imprezą
nie mógł do końca przewidzieć nikt. Miejmy nadzieję, że przy
organizacji kolejnych imprez tych rozmiarów niektóre
komunikacyjne drobiazgi zostaną bardziej dopracowane,
co pozwoli zarówno usprawnić płynność komunikacji,
jak i oszczędzić nerwów pasażerom.

Reklamy tramwajowe
opracowanie: Łukasz Nowicki
stan na dzień: 20 listopada 2006
numer poprzednia
obecna
kolor podkładu
kolor podkładu
pojazdu reklama
reklama
tramwaje (bez wagonów 105N i pochodnych)
Blue connect
403
niebieski
barwy MPK
Era
pomarańczowo404
Oficerowie
barwy MPK
granatowy
405
barwy MPK
Big Star
brązowo-czarny
408
barwy MPK
Warka Jasne pełne
czerwono-bialy
606
czerwony
Nowe barwy MPK
żółto-zielony
IV edycja konkursu dla
653
barwy MPK
makro, mikro i średnich
niebieski
przedsiębiorstw
IV edycja konkursu dla
TARHED biało-czerwono676
makro, mikro i średnich
niebieski
DUFA
żółty
przedsiębiorstw
Studio
677
Plywania
zielony
barwy MPK
Zdrowotnego
903
Aigo
żółto-niebieski
turkusowy

Z archiwum T
Tomasz Gieżyński
01.10. 1818 74/2. Zuchwałość i głupota niektórych
przedstawicieli przewożonej masy po prostu przeraża – oto
nieznani sprawcy podpalili włosy współpasażerki i uciekli.
Dziewczyna samodzielnie ugasiła pożar i nie skorzystała
z pomocy przybyłych na miejsce służb NN, Policji i Pogotowia
Ratunkowego.
05.10. Kuriozalne zgłoszenie otrzymała Centrala Nadzoru
Ruchu – otóż podobno na stanowisku budowlanym Wrzoska
pracownicy MPK Poznań tną na kawałki stare szyny i sprzedają
je na złom. Funkcjonariusz NN udał się radiowozem na miejsce,
gdzie
zastał
normalnie
pracującą
brygadę
oraz
konfidencjonalnie nastawionego, nietrzeźwego pracownika
MPK na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, który przyznał się
do dokonania zgłoszenia.
07.10. 1661 79/1. Na przystanku przy Tarczowej pewien
pasażer bawił się przyciskiem STOP, po czym po powtórnym

Komentarz:
Cieszy fakt, że MPK coraz częściej włącza się w organizowane
dla mieszkańców miasta imprezy masowe. Transport publiczny
jest bowiem najbardziej wydajnym i najszybszym środkiem
komunikacji w takich sytuacjach. Przewoźnik został nieco
zaskoczony dużym zainteresowaniem imprezą w Krzesinach.
Na plus należy zaliczyć szybką reakcję przedsiębiorstwa
na zwiększone potrzeby (dodatkowe autobusy) i opanowanie
kierowców (przy ekstremalnych warunkach pracy, braki
odpowiednich komunikatów na wyświetlaczach próbowali
ratować napisami zastępczymi). Minusem jest nieprzygotowanie
wozów przez warsztaty (wspomniane tablice / wyświetlacze).
Marcin Jurczak

zatrzymaniu się pojazdu nie skorzystał z otwierania drzwi i nie
wysiadł. Kierowca ruszył więc po chwili w dalszą drogę,
na co krewki mężczyzna podbiegł do szoferki i bijąc pięściami
w pleksi zaczął wykrzykiwać rozmaite obelgi. Ulotnił się
niezwłocznie po dojechaniu do kolejnego przystanku.
08.10. Kobieta prowadząca corsę nie opanowała trudnego
przecież pojazdu i w środku nocy staranowała wysepkę Park
Wilsona w stronę Górczyna. Do rana posprzątano i usunięto
połamane barierki, więc nie było utrudnień w ruchu tramwajów.
Zryty chodnik naprawiono kilka dni później.
08.10. 1654 68/1. Siwym rankiem na przystanku Białczańska
na monitoring nagrała się niezwykła scena ataku grupy
wysiadającej
młodzieży
na
śmietniczkę
i
młotek
bezpieczeństwa. Oba rekwizyty padły łupem wyrostków, którzy
rozpłynęli się w okolicznej mgle.
08.10. Poczuwający się do odpowiedzialności za jakość
komunikacji w swoim mieście pasażer zgłosił telefonicznie
na CNR, iż tablica świetlna na pętli Ogrody nadal wyświetla
wszystkie kursy, łącznie z sezonowymi, co w stałych odstępach
czasu doprowadza do rozsierdzenia grupy oczekującej
na autobusy linii 95.
11.10. 330+331 13/1. Wyjazdowy kurs na Junikowo
nie przebiegł pomyślnie. Na przystanku Ostroroga motorniczy
spostrzegł w lusterku pewne poruszenie koło drzwi drugiego
wagonu, spowodowane dziwnym zachowaniem dwóch
spóźnionych imprezowiczów. Spróbował podjąć z nimi
mediację w zakresie zamknięcia drzwi i dalszej jazdy, w tym
jednak momencie został zaatakowany pięściami przez jednego
z nich, a tablicą boczną z termometrem przez drugiego.
Szczęśliwym trafem w tym momencie przejeżdżał obok
radiowóz
Policji.
Motorniczy
przytomnie
zatrzymał
funkcjonariuszy, a ci zatrzymali napastników. Wagon odstał
jednak 2 godziny na Junikowie – do czasu zakończenia
składania zeznań przez motorniczego.
13.10. 1213 237/1. W DAF-ie pędzącym w stronę Koziegłów
młoda pasażerka niefrasobliwie bawiła się buteleczką z gazem
obronnym, skutkiem czego ta rozszczelniła się. Efekt przeszedł
najśmielsze (nie)oczekiwania sprawczyni, bowiem praktycznie
jednodrzwiowy autobus z pełnymi szybami stanowił doskonałe
pomieszczenie na „akwarium”. Wszyscy pasażerowie wraz
z kierowcą, kichając i płacząc, opuścili nockę do czasu
odtajania i wywietrzenia. „Małą lady pank” zabrała Policja.
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13.10. 509 14/3. Wczesnym popołudniem na pętli Sobieskiego
motorniczy ze zgrozą zauważył, jak zdradzająca oznaki
upośledzenia dziewczyna podkasała spódnicę, uchyliła bieliznę
i oddała mocz wewnątrz wagonu w rejonie ostatnich drzwi.
Wezwano Policję, która zajęła się niesympatyczną pasażerką,
zaś motorniczy, nie chcąc odstawać więcej niż to konieczne
i zmieniać wozu, sam umył podłogę w tramwaju, skutkiem
czego opuścił tylko jedno kółko.

tramwaju spożywali oni napoje alkoholowe, palili papierosy
i lżyli wszystkich współpasażerów. Motornicza wykazała się
dobrą oceną sytuacji i po dojechaniu do przystanku Rynek
Łazarski zatrzymała przejeżdżający radiowóz. Zdumieni taką
zuchwałością pracownicy MPK rozbójnicy rzucili się do ataku
na funkcjonariuszy Policji! Po kilku chwilach szarpanina
zakończyła się sukcesem sił porządkowych, a łobuzerię
odwieziono za kratki pod ciężkimi paragrafami.

14.10. O godzinie 0:40 pędzący na Most Królowej Jadwigi
samochód osobowy wycedził z dużą prędkością w ustawione
na drodze oznakowanie zabezpieczające miejsce łatania dziur
w asfalcie,
powstałych
wzdłuż
szyn
tramwajowych.
Po staranowaniu znaków kierowca z dużą prędkością o włos
minął pracowników ekipy remontowej. Jako że na miejscu
pozostała przednia tablica rejestracyjna, pracownicy wezwali
Policję i Nadzór Ruchu, którzy po przybyciu na miejsce spotkali
także uciekiniera. Tenże nie chciał przyznać się do winy, która
jednak została jednoznacznie orzeczona przez Policję.
Dodatkową stratą była przednia szyba samochodu, która
potłukła się w drobny mak.

19.10. 1045 68/9. Przed podążającym Strzeszyńską MAN-em
jechała sobie wyładowana gruzem ciężarówka. Spokojna
atmosfera tego przejazdu została zakłócona raz na zawsze,
gdy pokaźna porcja ładunku zsunęła się z wywrotki i uderzyła
w przednią szybę autobusu, który musiał zakończyć służbę
przed czasem.

14.10. 1098 P/1. O 7:30 rano nastąpiło wstrzymanie ruchu
we wszystkich kierunkach na skrzyżowaniu w Zakrzewie,
będące efektem kolizji samochodów osobowych. Na godzinę
utknął w nim autobus sezonowej podmiejskiej pospiesznej
(niepotrzebne skreślić) linii P. Po zwolnieniu przebiegu
kontynuował opóźnione kursy do Sierosławia i Kaponiery,
lecz w następną podróż zdążyła wyjechać za niego rezerwa
w postaci P/R N4020 1368.
14.10. 808 9/3. W kategorii „artyzm komunikacyjny” wysoko
postawił poprzeczkę motorniczy holendra, który w dniu
zamknięcia Górnej Wildy wyjął klocek ze zwrotnicy, przełożył
ją, a następnie pojechał na trasę gdzie wymieniano sieć
trakcyjną, utykając na odcinku bez napięcia. Wyciągnięto
go stamtąd tyłem za pomocą naszego żółtego stara.
14.10. 503 15/1. Zdruzgotany motorniczy zgłosił dyżurnemu
na Budziszyńskiej całkowite zamalowanie lewej burty od środka
do końca wozu, a także całego tyłu pojazdu w jego wnętrzu.
Niestety absolutnie nie potrafił określić, gdzie zajście mogło
mieć miejsce. Kłania się brak monitoringu w combinach…
15.10. 1008 75/1. Znów rozpylenie gazu! Tym razem
z premedytacją, na Będzińskiej. Trzech gówniarzy niestety
uciekło, skutki podobne jak przy zdarzeniu na 237.
15.10. 657 11/1. Klasyczna już niemal sytuacja – żarówkom
oświetlenia wewnętrznego poszły w sukurs kable i podsufitka,
które również raczyły zapłonąć. Pożar udało się ujarzmić.
15.10. Mercedes vito potrącił przy targach na Głogowskiej
dwóch motocyklistów, którzy nieco poturbowani znaleźli się
na torowisku tramwajowym. Ponieważ nie byli w stanie
go opuścić, powstało wstrzymanie do czasu przyjazdu karetek.
Jako pierwsze stało w nim combino 509 jako 14/4.
17.10. 240+239 13/6. Potrącony przez samochód pies dostał się
na torowisko tramwajowe przy skrzyżowaniu Ratajczaka
i Św. Marcina. Ranne i przerażone zwierzę nie było w stanie
ruszyć się z miejsca, więc powoli utworzył się korek
tramwajów. Służby techniczne MPK za pomocą technicznej
maty wyniosły psiaka w bezpieczne miejsce, gdzie zaczekał
na przybycie weterynarzy z lecznicy dla zwierząt.
17.10. 176+175 5/2. Pierwszym wagonem piątki podróżowało
wieczorową porą dwóch rozbawionych jegomości. Na pokładzie

19.10. 17/5. Pod wieczór motorniczy (notabene o wdzięcznym
numerze służbowym, identycznym z oficjalnym numerem
inwentarzowym naszej historycznej eNki) zepsuł skład 92+91
i zjechał na wymianę na Głogowską. Jako ersatz dostał 230+229
z wyświetlaczami i pojechał włączyć się w plan od Mostu
Teatralnego. Tam stwierdził, że nie potrafi na komputerze
zalogować numeru linii i na ciemno zawiózł pasażerów
na Starołękę, skąd ponownie zjechał na S1, by wymienić wóz
na taki bez elektronicznych ekstrawagancji. Głogowskiej
gratulujemy wyszkolonej kadry!
23.10. 332+333 17/9. Wieczorkiem na Nowym Mieście doszło
do nagłego pobicia obywatela Ukrainy w II wozie składu
332+333. Napastnik zerwał hamulec bezpieczeństwa,
rozepchnął drzwi zrywając blokadę i uciekł w mrok nocy.
Żywotny Ukrainiec odmówił udzielenia sobie pomocy
lekarskiej.
1.11, 9.11. W tym miesiącu już dwukrotnie tramwaje z wydziału
S-1 najeżdżały na inne pojazdy szynowe. Szczegóły za miesiąc.
W związku z coraz gorszymi warunkami do jazdy apelujemy
o ostrożność, zwłaszcza przy dojeżdżaniu do przystanków.
Zbiorówka: tym razem podliczyliśmy także stopiątki, które
natychmiast wskoczyły na pozycję lidera w ilości
spowodowanych zatrzymań. Spośród 30 awarii najczęstszymi
były urwane wały kardana, zaniki niskiego napięcia i upalone
przewody wysokiego napięcia. Na drugim miejscu uplasowały
się tatry – 9 awarii: trzykrotnie wózek C, dwukrotnie niskie,
po razie wózek B, wózki ABC (pierwsza awaria tatry pod
wodzą klubowicza! Maltankowi gratulujemy!) i zanik rozruchu.
Pięć razy wstrzymania powodowały holendry (wysokie
napięcie, blokada drzwi i trzykrotnie sekcyjny), cztery razy zaś
helmuty (w tym stanięcie na sekcyjnym w wykonaniu Arnolda).
Po trzy razy stanęły combina (komputer i dwukrotnie drzwi)
oraz wahadełka (nastawnik, niskie i skręcona noga
motorniczego przy zmianie kierunku jazdy).

Piątek trzynastego okazał się być pechowy dla kierowcy
Hondy Civic który zajechał drogę stopiątkom na ul.
Grunwaldzkiej (pomiędzy Grochowską a Palacza).
Fot.: Marcin Jurczak
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„Na torach” − Zieleniewski
Jędrzej Nowak
Firma L. Zieleniewski z Sanoka została producentem
tramwajów dla Poznania w roku 1929. Był to zakup, który
Poznańskie Koleje Elektryczne planowały z okazji
przypadającej na ten właśnie rok PeWuKi, czyli Powszechnej
Wystawy Krajowej. W tamtym czasie eksploatowane przez PKE
tramwaje, w większości z przełomu wieków, wymagały
natychmiastowej wymiany. Jedynym nowoczesnym taborem
były zakupione pięć lat wcześniej czechosłowackie wagony typu
R produkcji Ringhoffera. Ponieważ wygląd zewnętrzny
Ringhofferów został zatwierdzony jako obowiązujący
w dostawach nowych wozów dla Poznania, Zieleniewski
stworzył tramwaj o identycznym wyglądzie i wymiarach,
z aparaturą elektryczną nowych Brown Boveri. Wagon był
oczywiście dwukierunkowy (jak wszystkie ówczesne
konstrukcje), wyposażony w standardowy odbierak pałąkowy,
zakończony rolką. Liczba miejsc siedzących wynosiła 24,
a stojących 30. Pojazdy dostarczono
w dwóch partiach. 15 sztuk przybyło
do Poznania przed samą PeWuKą,
szybko wprowadzono je do liniowej
eksploatacji. Pozostałe pięć nie
miało kompletnego wyposażenia,
przez co ich eksploatacja rozpoczęła
się dopiero w 1930 roku. Czasy ich
świetności trwały do początku
II wojny światowej, kiedy to zaczęto
sprowadzać wagony z Niemiec.

oraz nastawniki T401. W 1957 roku wagon ex 122 (zniszczony
w czasie wojny), został wyremontowany i zmodernizowany
do standardów pozostałych wagonów serii. Nadano mu nowy
numer 2050 i używano w celach szkoleniowych. Od 1965 roku
wagony typu Z przebudowywano na wagony doczepne.
W niektórych (121, 127, 135, 136) zdemontowano tylko
pantograf, silniki i aparaturę rozruchową. W innych (123, 128
i 139) zdemontowano także opory rozruchowe na dachu
i reflektor, a zamontowano światła tylne od wagonu typu N.
Do lat osiemdziesiątych przetrwało kilka sztuk tramwajów typu
Z, używanych jako gospodarcze. Wagon 2050 ex 122
przekazano na złom po wypadku w roku 1981. Do dnia
dzisiejszego nie zachował się niestety ani jeden egzemplarz tego
typu przedwojennego tramwaju.
Podstawowe dane wagonów typu Z
Producent
L. Zieleniewski Sanok
Wymiary (dł. / szer. / wys.)
10700 / 2180 / 3250 mm
Liczba osi / wózków
2/1
Liczba silników / moc łączna
2 / 69,6
Lata produkcji
1929
Lata dostaw
1929
Ilość dostarczonych
20 sztuk
Zakres numeracji
1-15; 104-108
104-108 na 16-20 (1936 r.)
1-20 na 120-139 (1941 r.)
120 na 122’ (1951 r.)
Zmiany numeracji
ex 122 na 2050 (1957 r.)
123, 128, 139 na 606, 610, 613
(1965 r.)
nie zachował się żaden wagon
Wagony zachowane
typu Z
Stacjonowanie
ul. marszałka Focha / Głogowska
(zajezdnie)
ul. Gajowa

W czasie walk o miasto
wóz numer 122 ucierpiał na tyle
poważnie, że został odstawiony, lecz
postanowiono go nie złomować.
Po wojnie do Poznania trafiła spora
dostawa wozów szczecińskich,
ponadto
nadal
eksploatowano
wagony niemieckie.
Tramwaje
z Sanoka wymagały modernizacji,
by mogły sprostać wymaganiom
powojennego miasta. Początkowo
wymieniano pantografy pałąkowe
rolkowe na nożycowe, później także
montowano kasety na tablice
kierunkowe na przedniej szybie,
kierunkowskazy i nowe oświetlenie
zewnętrzne i wewnętrzne, a także Rysunek górny: stan fabryczny z 1929 roku
nowe silniki Lt31 o mocy 60 kW Rysunek dolny: stan po modernizacji powojennej
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Tramwajowa Kasia – po raz jedenasty
Mikołaj Wydra
Dzień 25 listopada 2006 r. Wielu ludzi sterczących o poranku
w kuchni z zaspanymi oczami, kubkiem kawy w ręku
i permanentnym brakiem pomysłów na spędzenie wolnej soboty,
z pewnością nawet nie wiedziało, że tego dnia kolejarze
i tramwajarze obchodzą swoje święto. Wszystko to za sprawą
imienin Katarzyny. To właśnie św. Katarzyna „opiekuje się”
ludźmi pracującymi za sterami pojazdów komunikacji
publicznej dla dobra społeczeństwa. Poznański Klub
Miłośników Pojazdów Szynowych, przy współpracy MPK
Poznań, postanowił już po raz jedenasty przybliżyć
mieszkańcom stolicy Wielkopolski pracę motorniczych
i kierowców miejskiego przewoźnika.
Osoby zainteresowane tematyką komunikacyjną w godzinach
12:00-16:00 miały szansę zwiedzić dwie zajezdnie tramwajowe
– przy ul. Madalińskiego i Głogowskiej – oraz bazę autobusową
mieszczącą się przy ul. Kaczej. W podróży wagonami
i autobusami dzielnie towarzyszyli im mundurowi członkowie
KMPS, dzieląc się swą ogromną wiedzą na temat poznańskiej
komunikacji miejskiej. Odbywała się przy tym kwesta w ramach
coraz bardziej rozpropagowanej wśród poznaniaków akcji
„Ratujmy stare bimby!”. Podczas jedenastej już „Katarzynki”

można było przejechać się bardzo różnorodnym taborem. Do
zajezdni przy ul. Głogowskiej kursowały wagony 102N 1 i 13N
115 na linii 22, natomiast szlak pomiędzy wozownią Gajowa
a Madalińskiego przecierał skład N+ND 602+456. Jadąc
do bazy MPK przy ul. Kaczej można było doznać szoku.
Podczas podróży jednym z jelczy otablicowanych jako setka –
popularnym ogórkiem z przyczepką typu P01 lub wozem PR110
– pasażerów ogarnęła magia wspomnień rodem z poprzedniego
ustroju, którą po kilkunastu minutach jazdy brutalnie zburzył
widok placu postojowego zajezdni Kacza. Zdecydowaną
większość „odpoczywających” na nim wozów stanowiły
nowoczesne autobusy niskopodłogowe MAN. W takim
otoczeniu trudno było sobie wyobrazić, że człowiek znajduje się
np. w latach 70. XX wieku. Maszyny, która pozwalałaby cofnąć
czas, niestety jeszcze nie wynaleziono, zatem uczestnikom
imprezy przyszło zapoznać się z aktualnym stanem każdej
ze zwiedzanych wozowni.
Atrakcji było wiele – goście mogli przymierzyć się do roli
kierowcy w kabinach poszczególnych pojazdów, a nawet
na kilka minut poczuć się jak prawdziwi motorkowi MPK,
wykonując składem wagonów generacji 105N (z pasażerami!)

Członkowie Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych, na chwilę przed rozpoczęciem imprezy.
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Fot.: Leszek Kowal

Przedwyjazdową naradę prowadzi Prezes Klubu.
„rundkę” wokół zajezdni mieszczącej się na Łazarzu.
Bezpieczeństwa całego przedsięwzięcia strzegł czujny
instruktor, nie pozwalając młodym adeptom sztuki
tramwajarskiej na zbyt dalekie odpłynięcie w marzenia.
Ciekawym punktem programu były również przejazdy przez
myjnię, którą posiada każda ze zwiedzanych zajezdni.
Po zaprezentowaniu cyklu codziennej obsługi taboru wielu
uczestników imprezy było wręcz oszołomionych tym, jak wiele
czynności należy wykonać, aby po całym dniu pracy kierujący
pojazdem mógł spokojnie udać się do domu.
Reakcje gości MPK i KMPS wyrażały uczucia lepiej niż słowa.
Jak co roku zostali oni zaskoczeni kolejną porcją ciekawostek
i wrażeń, które z pewnością przełożą się na sympatię, szacunek i
zrozumienie dla jeźdźców, którym czasami (z reguły nie

Specjalne wydanie klubowej gazety, pod nazwą “Przystanek
Katarzynka” rozeszło się w liczbie 80 egzemplarzy. Druk
sfinansował KMPS, a pieniądze zebrane ze sprzedaży trafiły
do puszek kwesty. W specjalnym numerze Przystanku
znalazły się krótkie opowieści o poszczególnych zajezdniach
i szczegółowy plan imprezy.
z ich winy) zdarza się pojawić wraz ze swoimi stalowymi
rumakami kilka minut „po czasie”.
Trasa przejazdu poszczególnych linii specjalnych:
LINIA NR 100 – ZAJEZDNIA KACZA
ZAJ.GAJOWA – ZAJ.KACZA – ZAJ.GAJOWA
LINIA NR 22 – ZAJEZDNIA GŁOGOWSKA
ZAJ.GAJOWA – ZAJ.GŁOGOWSKA – ZAJ.GAJOWA.
LINIA NR 23 – ZAJ. MADALIŃSKIEGO
ZAJ.GAJOWA – ZAJ.MADALIŃSKIEGO – ZAJ.GAJOWA
Chcielibyśmy serdecznie podziękować MPK w Poznaniu
za umożliwienie organizacji imprezy oraz firmie Transkom
za użyczenie autobusu Jelcz PR110.

Ze względu na duże zainteresowanie impezą, liczba
wagonów historycznych okazała się niewystarczająca.
Uruchomiliśmy zatem także tabor liniowy w postaci
holendra nr 801. W drugim holendrze (802) mieściło się
stoisko Przystanku i poczekalnia dla pasażerów.

Wóz nr 1663 wystąpił w roli pojazdu, na przykładzie
którego przeprowadzano na zajezdni A-3 Obsługę
Codzienną. W sumie trzykrotnie. Autobus przejeżdżał przez
halę przeglądową, był tankowany i myty.
Fot.: 4*Marcin Jurczak
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Zapraszamy Czytelników do współtworzenia Przystanku

Panie, gdzie ten tramwaj jedzie?

Wszystkich zainteresowanych komunikacją miejską zachęcamy
do zadawania pytań związanych z tą dziedziną. Osoby pragnące
dowiedzieć się czegoś więcej o funkcjonowaniu komunikacji
miejskiej, podmiejskiej i kolejowej w aglomeracji poznańskiej,
a także o działaniach Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych,
prosimy o przesyłanie pytań na nasz adres mailowy. Na łamach
nowego działu postaramy się odpowiedzieć na wszystkie
pytania. Mamy nadzieję, że powstanie w ten sposób stała
rubryka, tworzona zarówno przez Czytelników Przystanku,
jak i jego Redakcję. Zachęcamy także do dzielenia się własnymi
refleksami i pomysłami. Najciekawsze listy publikować
będziemy na łamach darmopisma.
Piszcie na adres:

pytanie_do_przystanku@tlen.pl

Od dłuższego czasu myślałem nad stałą rubryką na łamach
Przystanku – rubryką, w której co miesiąc spotykałbym się
z czytelnikiem kultowego darmopisma KMPS. W ten sposób
zrodziła się idea działu pt. „Panie, gdzie ten tramwaj jedzie?”
– działu, który w zamierzeniu masz współtworzyć również Ty,
Drogi Czytelniku. Serdecznie zapraszam do współpracy
i czekam na Wasze pytania.
Łukasz Bandosz
Autor jest wiceprezesem Klubu Miłośników Pojazdów
Szynowych, pracownikiem Urzędu Miasta Poznania na
stanowisku związanym z transportem zbiorowym osób, a także
motorniczym w MPK.

Z wizytą u Św. Wawrzyńca
Krzysztof Dostatni, Maciej Rudzki
W dniu 7 grudnia br. w Muzeum Inżynierii Miejskiej przy
ul. Św. Wawrzyńca w Krakowie odbyło się spotkanie
Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu.
Zainteresowani pracą tego ogólnopolskiego klubu, skupiającego
przede wszystkim członków Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Komunikacji, postanowiliśmy nawiązać kontakt
z organizacją o podobnym profilu działalności i udaliśmy się
na delegację do Krakowa w składzie dwuosobowym, tj. KD
i MR. Warto zaznaczyć, że zebranie odbywało się w zabytkowej
zajezdni tramwajowej, w której obecnie trwają prace
restauracyjne, prowadzone między innymi dzięki funduszom
unijnym, wywalczonym przez dyrektora istniejącego na terenie
zajezdni Muzeum Inżynierii Miejskiej. Punktualnie o godzinie
11.00 w jednej z dawnych hal zajezdni przy ul. Św. Wawrzyńca
rozpoczęło się seminarium, w którym wzięło udział kilkunastu
delegatów z różnych miast Polski. Wygłoszono 3 referaty.
Pierwszym prelegentem był pan Waldemar Brzoskwinia, który
pokrótce przybliżył zgromadzonym historię tramwaju
wąskotorowego w Krakowie, funkcjonującego w tym mieście
w latach 1901-1953. Pomimo istnienia bardzo skąpej
dokumentacji, ślady po tym środku transportu zachowały się
do dzisiaj. Pamiątkami są m.in. pozostałości torowiska
na ul. Szewskiej czy zarysowania (po pantografach krążkowych)
na sklepieniu Bramy Floriańskiej. Niewątpliwą ciekawostką
krakowskiego tramwaju wąskotorowego był nietypowy rozstaw
torów wynoszący 900 mm. Wielkość ta była podyktowana
koniecznością poprowadzenia linii tramwajowej przez Bramę
Floriańską, do szerokości której dopasowano szerokość torów.
Rozwiązanie nietypowe jak na owe czasy, aczkolwiek
pomysłowe i odważne. Konstrukcja Bramy Floriańskiej miała
istotny wpływ na infrastrukturę krakowskiej linii wąskotorowej
nie tylko w tym obszarze. Brama wymusiła także obniżenie
poziomu ulicy w taki sposób, aby umożliwić poprowadzenie
sieci trakcyjnej. Obiekt Bramy Floriańskiej już wtedy
traktowany był jako zabytek i niedopuszczalna była ingerencja
budowniczych w zmianę wysokości sklepienia bramy. Należy
także wspomnieć, iż budowa wąskotorowych wagonów
krakowskich odbiegała od panujących w tym czasie trendów.

Otóż tramwaje te jako jedyne posiadały dwa świetliki na dachu
– i to również za sprawą wysokości sklepienia Bramy
Floriańskiej. Różnica polegała na tym, że w wagonach
krakowskich odbieraki prądu zamocowane były do samego
poszycia dachu, w prześwicie między dwoma świetlikami,
natomiast w zwykłych tramwajach w tamtych czasach odbieraki
prądu mocowane były na konstrukcji dachu podwyższonej przez
świetlik.
Niestety do dnia dzisiejszego nie zachował się żaden
z wagonów wąskotorowych. Dlatego referat zakończony
był apelem kolegów z Krakowa. Być może któryś z naszych
czytelników podczas podróży po Polsce zauważy gdzieś wagon
z nietypową konstrukcją dachu i dwoma świetlikami –
z pewnością będzie to wagon krakowski. W takim przypadku
prosimy o kontakt.
Kolejny referat, wygłoszony przez pana Jacka Kołodzieja,
poświęcony był historii tramwaju w Tarnowie, który

Odnowiona fasada zajezdni przy ul. Wawrzyńca.
Fot.: Maciej Rudzki
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funkcjonował w latach 1911-1942. Mimo, że od daty jego
likwidacji minęło sporo czasu, to do dnia dzisiejszego miłośnicy
komunikacji znajdą tam pamiątki po tarnowskiej linii
tramwajowej, głównie w postaci rozet na budynkach. Czujne
oko wypatrzy w Tarnowie również charakterystyczny słupek
przystankowy, wyraźnie podkreślający obecność tramwaju
w tym miejscu. Podobnie jak po wąskotorowych tramwajach
krakowskich, o tramwaju tarnowskim znaleźć można niewiele
publikacji.
Jako ostatni z prelegentów wystąpił dyrektor Muzeum Inżynierii
Miejskiej, pan Stanisław Pochwała, przedstawiając plany
i pokazując postęp prac przy renowacji kompleksu
zajezdniowego przy ul. Św. Wawrzyńca w Krakowie, gdzie
mieści się MIM. Zabytkowa zajezdnia na Kazimierzu na remont
czekała długie lata. Do tej pory wewnątrz hali głównej
znajdowała
się
ekspozycja
poświęcona
motoryzacji
i komunikacji miejskiej. Z zewnątrz budynek wyglądał jednak
mało zachęcająco, więc odnowiono elewację, tym samym
przywracając jego oblicze sprzed stu lat. Obecnie kończą się
prace w hali tramwaju konnego. W tym roku ruszyła
modernizacja hal tramwaju elektrycznego (odrestaurowana
fasada na zdjęciu). Do renowacji pozostanie jeszcze jedna hala,
w której stacjonowały wagony normalnotorowe – po remoncie
stanie się ona muzealnym garażem dla tramwajowych zabytków.
Odnowa czeka także nawierzchnię całego placu, na którym
znajdują się zabytkowe obiekty. Plany Muzeum przewidują
połączenie zajezdni z sąsiadującą starą gazownią, która pomału

również otwiera się dla zwiedzających. Dzięki takiemu
połączeniu obiekt stanie się jeszcze ciekawszy, łącząc w sobie
dwa różne tematy z zakresu inżynierii i działalności miasta.
Warto podkreślić, iż już teraz Muzeum Inżynierii Miejskiej
funkcjonuje jako instytucja dydaktyczna. Wiele szkół odwiedza
obiekty muzeum, gdzie ich uczniowie mogą uczestniczyć
w prawdziwej lekcji historii. Jest to aspekt warty podkreślenia
i z pewnością wykorzystany przez krakowskich kolegów
w staraniach o pozyskanie środków unijnych. Miejmy nadzieję,
iż poznańscy urzędnicy w podobny sposób podejdą do kwestii
zajezdni tramwajowej przy ul. Gajowej. KMPS występuje
bowiem z ogromną inicjatywą społeczną – dzięki temu, jak
również dzięki poparciu społeczeństwa dla potrzeby dbania
o zabytki techniki, uwzględniając także dydaktyczny aspekt
instytucji muzeum, mamy naprawdę duże szanse na zdobycie
unijnych funduszy na odrestaurowanie przepięknych
hal zajezdni Gajowa z 1880 r.
Krakowskie spotkanie należy uznać za bardzo interesujące.
Dzięki niemu nasze stowarzyszenie nawiązało kontakty z dość
dużą organizacją ogólnopolską, mającą ogromną siłę
opiniotwórczą w dziedzinie komunikacji. Miejmy nadzieję,
że w przyszłości pozyskane kontakty będą się rozwijały
i zaowocują korzyściami w działaniach realizowanych
na gruncie poznańskim i nie tylko. Być może dzięki nim łatwiej
nam będzie wspólnie z Krakowem odbudować poznańską
legendę, czyli „dwa pokoje z kuchnią”.

15. rocznica likwidacji linii nocnych

Historia malowana teraźniejszością
Mikołaj Wydra
Noc z 18 na 19 listopada 1991 r. Po 28 latach zawieszone
zostaje kursowanie nocnych linii tramwajowych po poznańskich
szlakach. A tych przez ów okres pojawiło się bardzo dużo: 1N,
4N, 5N, 8N, 9N, 10N, 11N, 13N, 15N. Obecnie po stolicy
Wielkopolski można przejechać się tylko jedną regularną
tramwajową linią nocną, ale daleko jej do dawnej świetności
nocnych tramwajów Poznania.
Klub Miłośników Pojazdów Szynowych uświetnił piętnastą
już rocznicę tego wydarzenia przejazdem wagonami N+ND
i 102N. Co ciekawe, z myślą o owej imprezie, odbywającej się

Fotostop na Junikowie.
Fot.: Mikołaj Wydra

w nocy z 19 na 20 listopada 2006 r., rozpisano specjalny
rozkład, który umożliwiał cofnięcie się w czasie. Uwzględniał
on wszystkie linie, które dokładnie 15 lat wcześniej zjechały
po raz ostatni do zajezdni.
Impreza rozpoczęła się o godz. 22:30 na ul. Towarowej. Nocną
eskapadę uświetniło przybycie sporej grupy gości z innych
miast, co w sumie z członkami KMPS dało liczbę ponad
60 uczestników. Ten przejazd musiał się udać…
I tak też się stało. Po przywitaniu sympatyków komunikacji
miejskiej przez prezesa KMPS Krzysztofa Dostatniego
tramwaje – jako linia 10N – wyruszyły w stronę pętli na Dębcu.
Po dotarciu na miejsce radości nie było końca. W osłupienie
zostali wprawieni natomiast pasażerowie oczekujący na ostatnie
liniowe kursy dwójek, dziewiątek i dziesiątek. Nieczęsto
zdarzało im się chyba widzieć aż tylu zapaleńców z aparatami,
fotografujących dość nietypowe obiekty o tak dziwnej porze.
Podobnie wyglądali ludzie na Placu Wiosny Ludów, gdzie
z kolei jako linia 9N wagony ustawiły się do pamiątkowych
zdjęć.
Na chwilę zastygły w swych pozach – niczym Stary Marych praktycznie wszystkie osoby oczekujące na ciepłe przekąski
w okolicznych punktach gastronomicznych. Wszak była
już prawie północ. Mimo wszystko trzeba przyznać, że zielone
wagony doskonale uzupełniły tętniące życiem centrum miasta.
Po wykonaniu fotografii udaliśmy się dalej w podróż linią 9N.
Kolejny niesamowity fotostop, tym razem bez udziału osób
postronnych, odbył się przy zabytkowej „zielonej budce”
na Sołaczu. Klimat, jaki stworzyła obecność dwóch
zabytkowych dziewiątek, udzielił się chyba wszystkim.
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To miejsce jest naprawdę niepowtarzalne, szczególnie jeśli
człowiek znajduje się w nim przed godziną pierwszą w nocy,
w totalnej ciszy, a jedyną przeszkodą akustyczną zakłócającą
kontemplację chwili jest dźwięk statywów rozkładanych przez
maniaków, którzy przeżywają tę chwilę tak samo jak my.
Magia, totalna magia…
Po dojeździe do pętli Piątkowska, wycieczka wróciła pod
dawny hotel Merkury, aby dalej jako linia 13N pognać w stronę
końcówki mieszczącej się na Junikowie. Tutaj przez 15 lat
przerwy w kursowaniu tramwajów nocnych otoczenie niewiele
się zmieniło. W powietrzu unosiła się mgła. Widok równie
niezapomniany, jak sołackie historie malowane teraźniejszością.
Wagony stojące obok siebie, otablicowane jako linia 13N,
wyglądały wręcz zjawiskowo dla osób przyzwyczajonych do
obecności na poznańskich torowiskach niskopodłogowych
siemensów Combino. Po prostu czary… Przyszedł czas, aby
opuścić Junikowo – rozkład gonił. Wagony N+ND i 102N
ponownie dotarły na Rondo Kaponiera, aby dalej udać się
na Miłostowo…
Kolejna przycmentarna pętla. Tutaj jednak ciszę i szum drzew,
które ożywiał listopadowy wiatr, przerwały sympatyczne
rozmowy sporej grupy ludzi. Była trzecia nad ranem. Dobre
duszki, przeciskające się alejkami miłostowskiego cmentarza,
musiały się nieźle zdziwić – a to tylko grill przygotowany przez
ludzi, których pasją są parówki, niekoniecznie w wersji
kulinarnej. Atmosfera była wspaniała. Wiele osób miało okazję
poznać bliżej kolegów z innych miast. Wszyscy doskonale
dogadywali się ze sobą. Czas na Miłostowie upływał
niesamowicie miło i szybko przyszła pora odjazdu z pętli celem
zaliczenia przejażdżki ostatnią trasą przygotowaną na tę noc.
Była to jakże bliska autorowi tekstu linia 4N. Tramwaje ruszyły
trasą przez Górny Taras Rataj. Koniec lat 90. – to właśnie
pierwsza myśl, która zrodziła się w głowach uczestników
imprezy, kiedy z okien eNki bądź Kanciaka oglądali ratajskie

Dwie brygady linii N9 na ul. Fredry.
Fot.: Mikołaj Wydra
blokowiska. Widok równie specyficzny, co niebywale pięknie
przywracający obraz dawnych czasów, w których to często swój
zalążek znalazła życiowa pasja, trwająca po dziś dzień.
Tramwaje linii 4N, subtelnie „klekocząc” kołami na zwrotnicach
nocnego Poznania, dotarły ostatecznie do punktu wyjścia –
ul. Towarowej, gdzie zakończyła się cała impreza. Przejazd był
zdecydowanie jednym z najbardziej klimatycznych, w których
mojej skromnej osobie dane było uczestniczyć. Mam nadzieję,
że podobną dozę magii odczuli pozostali uczestnicy imprezy.
Przecież „(…) to tylko Ezoteryczny Poznań”, jak śpiewał wokalista
poznańskiego zespołu Pidżama Porno…

Szybciej na cmentarz
Jan Gosiewski
W piątek 8 listopada o godz. 11.00 spod budynku dyrekcyjnego
przy ul. Głogowskiej wyruszył tramwaj Combino, wioząc
w kierunku Junikowa przedstawicieli władz miasta, ZDM

Modernizacja systemów sterowania ruchem to piekne
zwieńczenie remontu torowiska na ul. Grunwaldzkiej,
przeprowadzonego w roku 2003.
Fot.: Marcin Jurczak, 04.07.2003

i MPK oraz liczne grono wyposażonych w mikrofony i kamery
dziennikarzy lokalnych mediów. Co było powodem tej dość
oryginalnej wycieczki? Otóż dobiegła końca modernizacja
sygnalizacji świetlnej na trasie Grunwaldzkiej i w ten właśnie
sposób postanowiono pokazać zaproszonym gościom,
jak w praktyce
wygląda
wprowadzony
na
odcinku
od ul. Palacza do pętli na Junikowie priorytet dla tramwaju.
Całość wykonanych prac dofinansowana została ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – projekt
zatytułowany „Zintegrowany system sterowania ruchem w
ul. Grunwaldzkiej” otrzymał bowiem pozytywną ocenę i został
zakwalifikowany do realizacji w ramach Działania 1.6 ZPORR
„Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach”. Łączne
nakłady na realizację projektu wyniosły ok. 4,5 mln zł,
a UE sfinansowała 50% tej kwoty. Zakres projektu obejmował
unowocześnienie sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach
Grunwaldzkiej z ulicami: Palacza, Jugosłowiańską, Miczurina,
Jawornicką, Jeleniogórską, Grotkowską i Malwową (wraz
z przejściami dla pieszych), dzięki czemu możliwe było
włączenie ich do systemu komputerowego centrum sterowania
ruchem. Zamontowane zostały pętle detekcyjne dla tramwajów
i pozostałych pojazdów, a także przyciski i sygnalizatory
akustyczne dla pieszych. Dotychczasowe sterowniki zostały
wymienione na zapewniające odpowiedni poziom priorytetu
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dla komunikacji szynowej, a stare sygnalizatory zastąpiono
nowymi, energooszczędnymi i lepiej widocznymi. Pętle
indukcyjne dla samochodów zostały uzupełnione o system
wideodetekcji – wykrywający pojazdy w oparciu o sygnały
z kamer umieszczonych ponad jezdnią.
Teoretyczne założenia modernizacji przewidywały skrócenie
czasu przejazdu z Junikowa do centrum o trzy minuty.
Oczywiście szybszy będzie także przejazd w kierunku
przeciwnym – na największy poznański cmentarz. Podczas
przejażdżki inauguracyjnej faktycznie dało się zauważyć,

że czas oczekiwania na „pionową kreskę” jest zdecydowanie
krótszy niż dotychczas. Potwierdzają to także doniesienia
klubowych motorniczych. Kolejnym krokiem będzie zapewne
odpowiednia korekta rozkładów jazdy – miejmy więc nadzieję,
że za jakiś czas, jak to niestety już się zdarzało, odpowiedzialni
za priorytety i sterowniki nie zapomną o tym, że celem projektu
było przyspieszenie komunikacji publicznej. Projektantom
i wykonawcom gratulujemy i życzymy kolejnych takich –
ukierunkowanych przede wszystkim na pasażerów komunikacji
miejskiej – modernizacji na pozostałych trasach tramwajowych
w Poznaniu.

Kup Pan tramwaj
Marcin Jurczak
Nowy? Używany?
Poznań nie ma szczęścia do nowych wagonów tramwajowych.
Konsorcjum CKD-FPS szybko się rozleciało (czeski kontrahent
okazał się bankrutem), a „supernowoczesne combino” ma wadę
konstrukcyjną. Nic więc dziwnego, że decyzja dotycząca
zakupu nowych tramwajów, jako strategiczna, generująca duże
koszty i – jak wykazują doświadczenia ostatnich kilkunastu lat –
bardzo ryzykowna, jest ciągle odkładana. A potrzeby rosną.
Wzrasta liczba pasażerów, najstarsze wagony z demobilu jeżdżą
u nas już od 10 lat i powoli należałoby pomyśleć o ich
wymianie. Jeżeli dodać do tego wizje rozwoju sieci
tramwajowej, zwiększenie ilostanu wagonów jest koniecznością.
Zakup pojazdów nowych to horrendalne koszty, nic więc
dziwnego, że – podobnie jak inne polskie miasta – łaskawym
okiem patrzymy w stronę wagonów używanych.
Tatry KT4Dt mają być w MZK Szczecin eksploatowane
zarówno jako solówki, jak dwuskłady. Na zdjęciu podczas
nocnej imprezy tramwajowej zorganizowanej przez
Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji
Miejskiej.
Fot.: Marcin Jurczak
Temat zakupu nowego taboru tramwajowego powraca jak
bumerang. O ile bowiem tabor autobusowy jest w naszym
mieście systematycznie odmładzany, o tyle sytuacja
w tramwajach wygląda dużo gorzej. Przyczyna tego stanu
rzeczy jest prosta. Nowy tramwaj jest kilka razy droższy niż
nowy autobus przegubowy. Ze względu na to, że koszty zakupu
partii wagonów to co najmniej dziesiątki milionów złotych, nie
jest możliwa wymiana taboru tramwajowego wyłącznie
ze środków Miejskiego Przedsiębiorstwo Komunikacyjnego.
Ostatnie zakupy
Fabrycznie nowych wagonów przybyło na naszych torach
niewiele. Od połowy lat 90. były to zaledwie 24 tramwaje
niskopodłogowe – licząc dwa przetargi na dostawę wagonów
Tatra RT6N1 i Siemens Combino. Pojawił się u nas ponadto
prototypowy tramwaj typu 115N (105N/2) – choć teoretycznie
fabrycznie nowy, to w praktyce zbudowany na podstawie dwóch
starych wagonów. Sytuację ratują modernizacje wagonów
z rodziny
105N
–
przeprowadzane
systematycznie
i kompleksowo, pozwoliły na znaczne podniesienie komfortu
i bezpieczeństwa w poznańskich tramwajach. MPK musiało
także ratować się zakupami pojazdów używanych – najpierw
z Amsterdamu, potem z Düsseldorfu i Frakfurtu nad Menem.
Nawiązana współpraca zaowocowała pojawieniem się
w Poznaniu kilku typów (a dokładniej: kilkunastu podtypów)
różnych wagonów tramwajowych. Pozostaje pytanie: co dalej?

Starzy znajomi: VGF
Trwa realizacja kontraktu na 65 bombardierów (typ S)
dla przewoźnika z Frankfurtu. Dostawy zostaną zakończone
w przyszłym roku. Już teraz jednak VGF wystawiło na sprzedaż
25 (z 40 posiadanych) wagonów Pt. Podobnie jak dostarczone
do Poznania tramwaje typu O, posiadają one drzwi z obu stron
pudła i dwie kabiny. Od sprowadzonych do nas, starszych
helmutów różnią się m.in. wspólnym dla obu kabin pantografem
i ręcznym zadajnikiem jazdy (czyli joystickiem) zamiast
nastawnika. W polskich realiach kłopoty w eksploatacji
sprawiłyby jednak rozkładane stopnie w drzwiach. Proces
otwierania drzwi jest bowiem dwuetapowy: najpierw rozkłada
się stopień, a następnie rozsuwają skrzydła drzwi.
Przy zamykaniu proces przebiega odwrotnie – najpierw drzwi,
a potem stopień. U nas ów stopień byłby notorycznie „deptany”
przez dobiegających pasażerów. Rozłożenie stopnia jest
ponadto niemożliwe, gdy stoją na nim pasażerowie (we wnętrzu
wagonu) – wagony Pt byłyby w naszych realiach kompletnie
nieprzydatne.
Rheinbahn Düsseldorf
Ciekawie przedstawiają się możliwości współpracy z Rheinbahn
Düsseldorf. Firma ma na stanie 36 dobrze nam znanych
wagonów GT8 (a także doczepy B4 do nich). Ponadto
dysponuje wagonami GT8 w wersji dwukierunkowej –
oznaczonymi jako GT8S (29 sztuk) i GT8SU (34 sztuki).
Interesujące byłoby jedynie 29 wozów typu GT8S – wersja SU
posiada podobne do frankfurckich Pt mechanizmy składanych
stopni w drzwiach. Takie stopnie nie są w niemieckich
tramwajach niczym niespotykanym – zanim „wymyślono”
wagony niskopodłogowe, eksperymentowano z budową
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wysokich peronów – klasyczny tramwaj podjeżdżający na taki
wysoki przystanek pozbawiony był stopni wejściowych
w drzwiach. Podobne rozwiązania stosowane są w klasycznych
liniach metra. W wielu niemieckich miastach pozostałością
dawnych wysokoperonowych tramwajów są systemy kolejek
miejskich – nierzadko podziemnych, a także wagony:
przystosowane do obsługi zarówno tradycyjnych peronów
tramwajowych, jak i wysokich peronów kolejowych.
A może by tak z BVG?
Jednym z większych wydarzeń w światku tramwajowym
AD 2006 był zakup tramwajów KT4Dt przez Miejskie Zakłady

Komunikacyjne w Szczecinie. Do Berlina jest blisko, zarówno
dostawy wagonów, jak i części, szkolenia czy serwis są znacznie
ułatwione. Warto spojrzeć na stolicę Niemiec ze względu
na atuty samego taboru: pojazdy są zadbane, oferują wysoki
komfort i motorniczemu, i pasażerom. Wagony berlińskie
do najtańszych nie należą, poziomem technicznym przewyższają
jednak tramwaje rodzimej produkcji, eksploatowane
w większości polskich miast. W chwili obecnej niemiecki
przewoźnik wystawił na sprzedaż 19 pojazdów. Należałoby
przyjrzeć się przede wszystkim wagonom T6 i B6 – gabarytowo
odpowiadają rodzimym 105N. T6 to wagony silnikowe, a B6 –
doczepne. Czytelników zainteresowanych tematyką tramwajów
z BVG odsyłamy do artykułu „Tatry T6 dla Poznania?”
(P73, 19.05.2006). W chwili obecnej na sprzedaż wystawione
jest 17 jednoczłonowych wagonów obu typów.
Czas pokaże

Dwukierunkowy wagon Pt z Frakfurtu nad Menem.
Fot.: Marcin Jurczak

Nowe wagony oznaczają kolejny, inny typ tramwajów
do serwisowania (przy zakupie combino była opcja dokupienia
kolejnych 10 sztuk – jeśli nadal jest aktualna, pozwoliłaby
na nabycie znanego nam już typu wagonów). Zakup tramwajów
z demobilu to z kolei pożywka dla przeciwników sprowadzania
czegokolwiek używanego zza naszej zachodniej granicy.
Pozostaje mieć nadzieję, że polsckie firmy przy najbliższej
możliwej okazji zaprezentują niskopodłogowe i niedrogie
wagony własnej produkcji. Biorąc pod uwagę sytuację polskich
przedsiębiorstw tramwajowych, popyt na nie (nie tylko
w Poznaniu) na pewno się znajdzie.

Dwójka z planowania
Tomasz Gieżyński
Dzisiejszy felieton sponsoruje cyferka 2. Tak właśnie oznaczona
jest poznańska linia tramwajowa, która stała się ostatnio ofiarą
nieprzemyślanej polityki komunikacyjnej, a jednocześnie
przedmiotem jednej z najbardziej kontrowersyjnych decyzji
w poznańskim transporcie w mijającym 2006 roku.
Jak już zdążyliśmy poinformować w poprzednim numerze
Przystanku,
odpowiednim
panaceum
na
problemy
ze skrzyżowaniem przy Półwiejskiej okazała się zmiana trasy
linii 2. Od dnia 25.11. br. – czyli, o ironio, od Świętej
Katarzyny – dwójka jedzie z Ogrodów do Kaponiery,
by następnie – zdradziecko i niepostrzeżenie – całkowicie
ominąć centrum miasta i przez Towarową, PKS, Wierzbięcice
przemknąć się ku Dębcowi. W ocenie specjalistów takie
posunięcie miało przede wszystkim usprawnić ruch
na wzmiankowanym skrzyżowaniu, dzięki czemu nie trzeba
by budować dłuższego przystanku, czy nie daj Bóg
przeprogramowywać świateł. Przy absolutnej bierności
w zakresie tych zmian, postulowanych – nie tylko przez nas –
miesiąc temu, okazało się jednak, że nie warta skórka wyprawki
i modyfikacja trasy linii 2 zyskała większą liczbę
przeciwników, aniżeli zwolenników. Mając na uwadze długą
historię przebiegu dwójki przez Centrum można było
przewidzieć, że zmiana trasy wywoła falę protestów.
Przypuszczalnie mniejszym bólem byłoby skierowanie przez
ul. Towarową linii 9 – jej trasa mocno pokrywałaby się jednak
wówczas z jedenastką”.
Być może nie od rzeczy będzie tu krótkie wypunktowanie
konsekwencji, jakie z mocą efektu domina pociągnęło za sobą
to kontrowersyjne posunięcie. Punkty będą miały postać liczb,

odpowiadających poszczególnym liniom, których – niestety –
dotyczą.
1 – Zdaje się, że zniknięcie dwójki miało spowodować poprawę
punktualności linii 1. Niestety, udało się to tylko połowicznie,
a to dlatego, że korki przy Półwiejskiej nadal się tworzą. Zresztą
to jedynka jest od początku większym problemem niż dwójka –
źle poprowadzona trasa (powinna jechać GTR-em odwrotnie –
przez Os. Lecha na Stomil) lub, jak kto woli, w ogóle wciśnięta
na siłę (od początku mogłaby kończyć na Pamiątkowej,
a w zamian za nią na GTR linia 11 wydłużona na Stomil /
Starołękę. Jedynka dalej jednak kursuje w najlepsze, stanowiąc
dla mieszkańców Wildy tak dobry dojazd do centrum,
jak obecna dwójka.
2 – Tutaj generalnie wszystko jasne. Z powodu nagłości zmian
na linii 2 pozostały składy 2x105Na, notorycznie świecące
pustkami między Kaponierą a Rynkiem Wildeckim. Wściekłość
pasażerów, orientujących się, że tramwaj jedzie inaczej,
nie zna granic. Do MPK i prasy docierają dziesiątki skarg
na obecne rozwiązanie. Wszystko jednak wskazuje na to,
że decydenci MPK są przekonani o swojej nieomylności
w zakresie tej decyzji i na żadne zmiany związane z dwójką
nie ma obecnie co liczyć.
7 – Wbrew pozorom nie zniknęły spóźnienia, wypadnięcia
kursów, czy zaginione gdzieś na Placu Wielkopolskim brygady
siódemki. Lepiej jest tylko od rana do godziny 14:00, później
wraca „stare”.
8 – Próbując ratować jak się da sytuację spowodowaną przez
Inżynierię, wydziały ruchowe zmieniły nieco przydział
wagonów na linie. Najwięcej do powiedzenia miała
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tu Madalina, która zmuszona była wysłać na dziewiątkę same
GT8. Niestety, wciąż mamy wagony GT6 i musiały się one
gdzieś zmieścić. W dużych ilościach hasały więc na ósemce,
co już wielokrotnie powodowało sytuacje pięciominutowych
postojów lub niezabrania pasażerów z przystanku. Ciekawe,
czy wiedzą oni, że zawdzięczali to światłej decyzji o zmianie
trasy dwójki? Na szczęście po dwóch tygodniach przerzucono
GT6 na linię 7, na której radzą sobie znacznie lepiej
niż na 8 i 11.
9 – Trudno mówić o podniesieniu komfortu na tej linii.
Stanowiąc jedyny dojazd z Dębca i Wildy do centrum,
dziewiątka otrzymała same GT8 (w tym z Gajowej!). Ludzie
pomstowali, w korku nadal stali, momentami były problemy
ze zmieszczeniem się do środka wozu. Po kilkunastu dniach
pasażerowie nauczyli się maszerować ulicą Półwiejską w stronę
Multikina, gdzie mieszkańcy Wildy mają do dyspozycji również
linie 1 i 7, co obniżyło tłok w dziewiątce.
Wieczorami tramwaj z centrum na Dębiec jedzie co 20 minut,
po prostu rewelacja! W wagonach z Gajowej, zgodnie
z najnowszymi
trendami
kazachskimi,
zamontowane
są niewygodne i źle ustawione siedziska z 1G/2G, zaś tablice

z numerem linii wyklejone są czarną taśmą izolacyjną,
bądź wysmarowane od wyciętego chyba z kartki A4 krzywego
szablonu. Podobno szykuje się zamiana obsługi między liniami
2 i 9. Ruch ten, który jednak powinien był nastąpić natychmiast
– w dniu zmiany trasy linii 2, ma szanse nieco poprawić
katastrofalną sytuację.
11 – Tutaj też pojawiły się GT6, zmuszając pasażerów w osi
Dworzec – Półwiejska – Rataje do ćwiczenia kompresji.
18 – A na osiemnastce nadal w zupełnym spokoju i luzie jeżdżą
GT8 „O”. Może tylko dlatego, że nikt nie umie zrobić bocznych
tablic (o nieco innych wymiarach niż w pozostałych GT8)
na linie 7, 8 i 11?
Szerszy komentarz jest tu zbyteczny. Każdy z Czytelników
zauważa problemy ostatnich tygodni i potrafi je sam
sklasyfikować. My ze swej strony ponownie apelujemy
o podwójny przystanek na Półwiejskiej, zmianę programu
sygnalizacji świetlnej, na koniec dokładając ostatni postulat –
przywrócenie dotychczasowej trasy linii 2, która w zbliżony
sposób kursuje przecież już od początku tramwajów
elektrycznych w Poznaniu!

Z archiwum T
Tomasz Gieżyński
01.11. 2025
gospodarczy.
Prześmiesznie skończyło
się ściąganie uszkodzonej tatry 409 przez forteczański holownik
4N1 2025. Przy AWF-ie padła jedna grupa silników i całą
kawalkadę musiała zepchnąć 13/1 248+247.
02.11. 650 vs 96+95. Wagon #650 obsługujący linię 11 dorobił
się szerokiego uśmiechu po tym, gdy dostał strzała od składu
96+95 na linii 6. Zderzenie miało miejsce na przystanku
przy AWF-ie (kierunek Półwiejska). Skład 96+95 dzień później
ponownie widziano na linii. Helmuta wyklepano.
02.11. 252. Tego dnia, a w zasadzie nocy, dokonano
odkrywczej kontroli działania światła dla autobusów linii 252
na wysepce przystanku Głogowska / Hetmańska w stronę
Kaczej. Jak wiadomo, oprócz sygnalizatora „kropkowego”
dla tramwajów, znajduje się tam też sygnalizator „wałeczkowy”
dla autobusów rzeczonej linii. Wnioski pokontrolne były
zaskakujące. Autobusy podjeżdżając blokowały rygle zwrotnic

(!), lecz nie wzbudzały sobie światła. Po odjeździe, równolegle
z jadącymi samochodami, lub na wzbudzonym przez zjazdowy
tramwaj
świetle
tramwajowym,
zwrotnice
się
nie odblokowywały. Gdy zaś podjeżdżał wspomniany tramwaj,
po chwili na sygnalizatorze autobusowym rozświetlała się
„choinka”, to znaczy w kolejności szybkiej i bezładnej
następowały po sobie wszystkie możliwe i niemożliwe sygnały.
W środku nocy, przy zerowym ruchu samochodów, 252 nie miał
szans, by zgodnie z przepisami pokonać ulicę Hetmańską…
04.11. 809 9/2. Motorniczy dziewiątki jadącej w kierunku
Dębca napotkał przy Okrąglaku zwrotnicę przestawioną w lewo.
Próby ręcznego przełożenia jej w prawo w Gwarną nie dały
rezultatu. Przybyły na miejsce funkcjonariusz NN zdecydował
się wysłać tramwaj objazdem przez Rondo Śródka (ach, jakże
brakuje sprawnych w każdej chwili torów na Placu
Wielkopolskim!), a następnie własnoręcznie wyjął spod iglicy
samochodową śrubę z podkładką, udrażniając ruch w stronę
Gwarnej.
04.11. 1840 74/1. Przy ulicy Orlej nastąpiła szybka akcja
pacyfikacyjna grupy wyrostków, którzy – będąc pod wpływem
alkoholu – lżyli pasażerów i kierowcę autobusu, a nadto
usiłowali otwierać drzwi w czasie jazdy. Wybryki przekroczyły
poziom
tolerancji
kierowcy,
który,
mrugnąwszy
do nadjeżdżającego z naprzeciwka autobusu, wespół z jego
kierowcą sprowadził gównarzerię do parteru i oddali w ręce
przybyłej Policji.

GT8 650 po zderzeniu na ul. Królowej Jadwigi. O tym
wagonie usłyszymy ponownie już w następnym wydaniu
archiwum.
Fot.: Marcin Jurczak, 02.11.2006

04.11. 809 9/2. Jedna z dziesiątek podobnych sytuacji
w listopadzie: nietrzeźwa młoda pasażerka, z butelką alkoholu
w ręce, biegała po pojeździe i wrzeszczała na pasażerów
i motorniczego, używając przy tym wyzwisk, przy których
więdły uszy. W końcu rozlała napój i tak się tym zafrasowała,
że nie stawiała oporu Policji, z którą udała się na wycieczkę
do Izby Wytrzeźwień.
05.11. 904 18/2.
bezpieczeństwa przy

12 (80) 8 / 12

Częściowo wyciągnięty hamulec
II drzwiach stał się przyczyną

wstrzymania. Po kilku minutach grzebania w wagonie
zdecydowano o zjeździe z tylnej kabiny „na wstecznym”,
ale zgodnie z kierunkiem ruchu po prawym torze, w asyście
pracownika technicznego w pierwszej kabinie i radiowozu NN
przed tramwajem. Po uruchomieniu wagonu na Dębcu pozostał
on na linii.
06.11. 671 2/8. Jeszcze na właściwej trasie przyblokował
dwójkę samochód, który raczył skutecznie się unieruchomić
na skrzyżowaniu Górnej i Dolnej Wildy, wprost na torowisku.
We wstrzymaniu wzięły udział trzy tramwaje, reszta pojechała
objazdem przez PKS i Wierzbięcice, potęgując i tak już
kolosalne zamieszanie w rejonie Półwiejskiej. Samochód został
ściągnięty przez tramwajowy dźwig i po 30 minutach przejazd
udrożniono.
06.11. Wieczorny wyjazd z zajezdni Gajowa na linię 11 nie był
zbyt szczęśliwy dla Zwierzaka, który niegroźnie skręcił nogę
podczas manewrów na skrzyżowaniu Gajowa / Zwierzyniecka.
Służba społeczeństwu jednak jest najważniejsza, wobec czego
kontynuował on pracę. Na Pułaskiego / Wielkopolska tramwaj
nie otrzymał jednak światła dla skrętu w lewo – powodem
okazał się uszkodzony nadajnik TRACK. Po dojechaniu
na pętlę Piątkowska motorniczego przedmuchano alkomatem
na okoliczność skręconej nogi (wynik oczywiście 0,00), poczym
ruszył on do… zajezdni na wymianę wozu.
09.11. 334+335 vs 100+99. Kolejne międzywydziałowe starcie.
Głogowska jedynka staranowała tego dnia forteczańską
czwórkę. Jak donoszą informatorzy, skład 100+99 wpadł
w poślizg, a uruchomione hamulce szynowe po chwili puściły.
Pogotowie techniczne po otwarciu szaf, stwierdziło,
iż bezpieczniki od szynowych i hamulców bezpieczeństwa
opadły. Przyczyną zderzenia (kilka osób zostało rannych) była
zatem najprawdopodobniej usterka techniczna.
09.11. Wieczorową porą pękła rura wodociągowa pod ulicą
Starołęcką za torami kolejowymi, skutkiem czego przez niemal
dwie doby linie 58, 89 i 94 jeździły objazdami: w stronę
Marlewa Żeglarską, Oświęcimską, Ożarowską i Czernichowską,
a w przeciwnym kierunku Czernichowską, Ożarowską
i Minikowską.
10.11. 230+229 17/4. Po niezbyt udanym meczu pseudokibice
Lecha postanowili wyładować swoją złość na tylnym
wyświetlaczu numeru linii składu 230+229. Zrobili to na tyle
skutecznie, że do dziś zestaw ten jeździ bez żadnego oznaczenia
linii na tyle…
11.11. 1065 79/2. Kilka minut opóźnienia autobusu powstało
po tym, jak kierowca przyłączył się do reanimacji kobiety
na przystanku Kordeckiego, prowadzonej już od kilku chwil
przez młodą dziewczynę. Pogotowie przyjechało na czas
i dzięki wspólnym wysiłkom chorą udało się uratować.
13.11. Pierwszy wpis w Archiwum dotyczący nowej trakcji –
rowerów! Na pętlę zgłosił się pasażer, który oddał miast roweru
sam kluczyk do blokady, po czym stwierdził, że rower
z uszkodzoną blokadą był zmuszony pozostawić na Morasku,
gdyż nie udało się go odpiąć. Odpowiednie służby
zlokalizowały nienadający się do „odpalenia” pojazd
i po przecięciu popsutej blokady zabrały go z powrotem na pętlę
Sobieskiego.
15.11. 202+201 17/1. Podczas przejazdu pod wiaduktami Trasy
Katowickiej na GTR, motorniczy wprowadzony został w stan
szoku po tym jak niezidentyfikowany obiekt spadający zbił
przednią szybę tramwaju, a ta rozprysła się w drobny mak.

17.11. 657 7/6. Znowu pożar podsufitki wynikający
z zastosowania dziadowskich oprawek do żarówek! Helmuty
z Gajowej stają się pomału poważnym zagrożeniem
z opóźnionym zapłonem…
18.11. 906 wynajem. Krótko po północy dwukierunek
obsługujący wynajem zatrzymał się na przystanku AWF,
by wysadzić dwóch uczestników zamkniętego przejazdu.
Na przystanku stał wówczas niezbyt stabilny pasażer, który
zechciał dostać się do wagonu. Gdy to mu się nie udało,
zatrzepotał rękami i zbił lusterko. Akcja odwetowa została
przeprowadzona błyskawicznie, z iście klubowo-kontrolerską
precyzją, a napastnik momentalnie wytrzeźwiał na widok
radiowozów NN i Policji oraz dwóch tajniackich pojazdów,
pełnych „zakapiorów” w służbie Komendy Miejskiej.
18.11. 198+197 5/5. Słabymi nerwami popisał się motorniczy
piątki, który nie chciał przejechać koło blisko ustawionego
samochodu na ul. Podgórnej. Dopiero, gdy zauważył
nadchodzącego Policjanta, ponaglany narzekaniami pasażerów,
zjechał na Plac Wiosny Ludów i oznajmił, że… wszyscy mają
opuścić pojazd, gdyż ma usterkę i jedzie do zajezdni.
Pasażerowie niebezpodstawnie uznali to za akt złośliwości
i odmówili opuszczenia pojazdu, żądając dalszej jazdy i grożąc
linczem. Na miejsce przybył Radiowóz NN, a jego
funkcjonariuszom złożono szereg skarg na arcychamskie
wypowiedzi prowadzącego tramwaj. Koniec końców pogotowie
techniczne orzekło, iż na miejscu nie jest w stanie potwierdzić
diagnozy motorniczego i skład skierowano do zajezdni.
20.11. 298+299 4/6. Na Moście Teatralnym pasażerowie
stwierdzili obecność w wagonie psa rasy groźnej, pozbawionego
kagańca, biletu i opiekuna. Stafford został zawieziony pustym
tramwajem na Połabską, gdzie w końcu zgłosił się właściciel,
płacąc za wstrzymanie ruchu i pojazdu. Postój trwał około 1 h.
24.11. 144+145 17/4. Stopiątka przemieszczająca się
od Starołęki w stronę centrum siedmiokrotnie spowodowała
wybicie podstacji, motornicza jechała jednak uparcie dalej.
Dopiero w okolicach Placu Cyryla Ratajskiego kłęby dymu
uniemożliwiły dalsze brnięcie naprzód, gdyż spalił się
wyłącznik liniowy w drugim wozie. Motornicza, absolutnie
nieobeznana z obchodzeniem się z usterkami wagonów 105Na,
została w gaszeniu wyręczona przez funkcjonariusza NN. Skład
zepchnięto na Głogowską, skąd wyruszył jeszcze tylko raz –
do wybebeszenia przed modernizacją w Modertransie.
25.11. 220+219 10/4. Motorniczy kompletnie zdumiał się
na widok przybyłych „na gwizdkach” radiowozów NN i Policji
– wszak to był tylko zwykły, spokojny kurs. Okazało się, że
przy przypadkowym uniesieniu pulpitu nieco w górę załączył
się przycisk napadowy, ściągając „wszystkich świętych”
na miejsce postoju wagonu.
30.11. 612 7/1. Jako pierwszy we wstrzymaniu stanął krótki
helmut, gdy na zjeździe z Mostu Królowej Jadwigi pewien
pijany jegomość postanowił zatrzymać ruch tramwajów.
Do pewnego stopnia mu się to udało (3 pociągi), lecz wówczas
przyjechała Policja i zaprowadziła wywijającego przechodnia
na trotuar.
Zbiorówka.
Jak zwykle nie popisały się najliczniejsze stopiątki, których
udziałem było 25 wstrzymań ruchu z okazji usterek.
Najpopularniejsze były jak zwykle kwestie związane
z luzownikami i pantografami, ale dały się we znaki także
upalone przewody WN. Drugie w kolejności, o dziwo, były
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helmuty. Siedmiokrotnie spowodowały one zatrzymania, w tym
jedno kuriozalne, polegające na kilkukrotnym, uporczywym
wybijaniu podstacji z powodu usterki w obwodzie wysokiego
napięcia. Combina dwukrotnie stanęły na sekcyjnym (503
i 506), raz pasażer unieszkodliwił drzwi (511), a tylko raz
wagon padł sam z siebie (505 – wyłącznik główny).
Zaskakująco mało usterek zanotowały tatry – tylko dwukrotnie
uszkodzeniu uległy pantografy (403 i 409). Tyle samo awarii
miały na koncie holendry (800 z padniętym sterowaniem i 804
z Gruhą za sterami i martwą przetwornicą).

Z innych zdarzeń wręcz notoryczne były w listopadzie
zasłabnięcia
pasażerów
i
stwierdzenia
upojonych
do nieprzytomności amatorów mocniejszych trunków. We znaki
dały się też wielokrotnie zwrotnice podłączone do systemu
TRACK (w tym raz miłośnik Warszawiak nie potrafił przełożyć
wajchy na TRAUgutta, z czym bez problemu po chwili
poradziło sobie pogotowie torowe). Absolutnie leżała
współpraca ze Strażą Miejską w zakresie interwencji przy źle
zaparkowanych samochodach, utrudniających ruch pojazdów
komunikacji miejskiej.

Nowinki z Pyrogrodu
Zakaz palenia. Dobra wiadomość
dla niepalących pasażerów MPK: 21 listopada weszła w życie
Uchwała Rady Miasta Poznania, ustalająca strefy wolne od dymu
tytoniowego pod wiatami przystanków autobusowych
i tramwajowych oraz na dworcach komunikacji miejskiej.
Nieprzestrzeganie zakazu ma być karane mandatem. (MJ)
Z życia Combino. Na linii kursują: 501, 502, 503, 505,
506, 508, 509, 510 i 511. Do Niemiec pojechały 513 i 514.
Na dzień 14 grudnia unieruchomione były 3 wozy: rozbity 512
(w styczniu ma pojechać na wycieczkę zagraniczną i wrócić
w lepszym stanie w marcu), lekko uszkodzony po puszkowaniu
507 oraz 504 (przetaczanie obręczy). (TG)
Newsletter stopiątkowy. Po remoncie wyjechał 142+143
(już w pierwszych dniach kursowania widziany z padniętym
czołowym wyświetlaczem dachowym). 30 listopada głogowski
2020 zaholował na Gajową wagony 144 i 145, a 14 grudnia
dołączyły do nich 190 i 189 (ten ostatni to ex-będziński 427).
15 grudnia na próbach widziano skład 148+149 (czyli
148”+149”, bo pudła po 148+149 znajdują się w Łodzi).
(TG/MJ)
Newsletter trójstopiątkowy. Już od nowego roku
trójskłady pojawić się mają na linii 16. Wiadomo, że będą one

Trwają przenumerowania autobusów MPK. Objęta nimi
zostanie większość z ponad 320 pojazdów.
Na zdjęciu: nowy-stary Neoplan N4009 nr 1902 (ex 1252).
Fot.: Marcin Jurczak, 22.12.2006
złożone z wagonów najdłużej nieremontowanych, gdyż tylko
takie mają gniazda na obu końcach wagonów. Zagadką pozostaje
natomiast obsługa szesnastek. Za S-1 przemawia większa ilość
szrotowych stopiątek, przeciw natomiast długość kanałów
przeglądowych w nowej hali – trójskład się nie zmieści.
Na Fortecznej od-wrotnie – lepsze są możliwości doko-nania OC,
ale mniej wagonów
nadaje
się
do
łączenia. W grę
wchodzą
zatem
także mieszańce –
np.
forteczańskie
340+341 czy 336+
337 z bonusowym
wagonem głogowskim – oraz przetasowania wagonów
pomiędzy wydziałami. Aż się prosi o
wykonanie
kilku
modernizacji z gniazdami na obu końcach
wagonów.
(TG/MJ)

Czytelnikom i sympatykom Przystanku życzymy Wesołych Świąt
informacje zebrali:
i wszystkiego dobrego w Nowym roku!
Fot.: Maciej Rudzki, 16.12.2006 Tomasz Gieżyński,
Marcin Jurczak
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Rys.: Jędrzej Nowak

„Na torach” − 105N/2
Jędrzej Nowak
Na początku lat 90. podjęto decyzję, że tory budowanego
wówczas Poznańskiego Szybkiego Tramwaju zostaną połączone
z siecią tramwajową miasta, a nie – jak wcześniej planowano –
z torami kolejowymi. Dlatego zaistniała potrzeba zakupu taboru
o dużej pojemności. Mimo, że wcześniej z powodzeniem
testowano możliwość wprowadzenia do eksploatacji składów
4x105Na, miejski przewoźnik zdecydował się na zakup
nowoczesnych pojazdów niskopodłogowych. Ówczesna oferta
europejskich producentów tramwajów tego typu była jednak
poza zasięgiem możliwości finansowych miasta, natomiast
rynek krajowy nie posiadał jeszcze w sprzedaży pojazdów
spełniających wymagania MPK.

Podstawowe dane wagonu 105N/2
Producent
Wymiary (dł. / szer. / wys.)
Liczba osi / wózków
Liczba silników / moc łączna
Lata produkcji
Lata dostaw
Ilość dostarczonych
Zakres numeracji
Stacjonowanie

Konstal Chorzów /
Hipolit Cegielski Poznań
26 500 / 2 400 / 3 050 mm
8/4
4 / 8 x 41,5 kW
1995
1995
1 sztuka
400

S-1 Głogowska

W roku 1995 firma H. Cegielski w ramach modernizacji
tramwaju typu 105N zbudowała trójczłonowy pojazd
z częściowo niską podłogą. Człony skrajne powstały na bazie
dwóch wagonów o numerach bocznych 163 i 164, a człon
środkowy, niskopodłogowy, został wyprodukowany od podstaw
przez HCP. Planowano zbudowanie następnych wozów tego
typu, być może właśnie w tym celu zakupiono 5 wagonów 105N
na Śląsku, ale – ponieważ pojawiły się środki na zakup 10 sztuk
nowych tramwajów dla PST (jak się później okazało, typu
RT6N1) – z planów tych zrezygnowano.
105N/2 to czterowózkowy, trójczłonowy pojazd, z 19%
udziałem niskiej podłogi w stosunku do całej powierzchni
tramwaju. Wózki zostały dostosowane do standardu 105Na,
zainstalowano przetwornicę statyczną, zmieniono też wystrój
wnętrza (nowa kolorystyka ścian bocznych) i wymieniono
siedzenia na miękkie, pokryte estetyczną tapicerką.
Zamontowano także nowe drzwi, wykonane z tworzywa, oraz
mechanizmy drzwiowe IFE.
Szybko okazało się, że nowe przetwornice są elementem
wadliwym – do dziś stanowią one największy problem tramwaju
105N/2. Wada ta spowodowała, że jego eksploatacja była
i nadal jest tylko epizodyczna. Obecnie ponownie pojawił się
w ruchu miejskim, po rocznej przerwie. Nieubłaganie zbliża się
jego remont, w czasie którego być może uda się wyeliminować
przyczyny tak wysokiej awaryjności wagonu. Jednak na razie
nie jest znany termin naprawy głównej.

W grudniu 2006 wagon ożył. W ciągu kilku pierwszych dni
nowego życia mieliśmy okazję go oglądać m.in. na liniach
1, 2, 10 i 14.
Fot.: Mikołaj Wydra, 16.12.2006
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Reklamy tramwajowe
opracowanie: Łukasz Nowicki
stan na dzień: 15 grudnia 2006
numer poprzednia
pojazdu reklama

kolor
podkładu

obecna
reklama

kolor
podkładu

uwagi

tramwaje (stan na dzień 15.12.2006)
96+95

Big Star

niebieski

102+101

-

barwy MPK

115

Aigo

żółto-niebieski

120+119

-

barwy MPK

142+143

-

barwy MPK

Głos
Wielkopolski
Głos
Wielkopolski
-

146

Aigo

żółto-niebieski

STOVIT

147

-

barwy MPK

STOVIT

152+153 Flugger - farby
156+157 Exim Tours
168+167

Gellwe

172+171 JOGOBELLA
176+175

ARDO

180

Ciszak

182+181 AP edukacja
186+185 MLEKO JANA
224+223 OLYMPUS
231

-

232

PRO

246+245
254+253
256+255
262+261
270
271
274+275

biały

Głos
Wielkopolski
Głos
Wielkopolski
ARDO

kremowoniebieski
żółty
niebieskoróżowy
pomarańczowoARDO
czarny
zielony
białoRoyal Canin
pomarańczowy
biały
szary
150 lat Gazowni
barwy MPK
w Poznaniu
150 lat Gazowni
biały
w Poznaniu

Warka Jasne
czerwono-bialy
pełne
kremowoExim Tours
niebieski
Warka Jasne
czerwono-bialy
pełne
kremowoExim Tours
niebieski
zielonoProfesja
pomarańczowy
barwy MPK
barwy MPK

niebieski
barwy MPK
niebieski
po NG

barwy MPK

Głos
Wielkopolski

niebieski

-

barwy MPK

Głos
Wielkopolski
Głos
Wielkopolski
Głos
Wielkopolski

barwy MPK

294+295 MILKY WAY
302+303

-

barwy MPK

322+323

-

barwy MPK

328+329

-

barwy MPK

340

Profesja

zielonopomarańczowy

-

barwy MPK

czerwono-biały

-

barwy MPK

niebieski

-

barwy MPK

czerwono-biały

-

barwy MPK

czerwono-biały

-

barwy MPK

czerwono-biały

-

barwy MPK

czerwony

-

barwy MPK

biały

Platinum Finance

barwy MPK

barwy MPK

673
677

-

barwy MPK

684

Studio
Plywania
zdrowotnego

zielony

-

688

-

barwy MPK

Aigo

903

-

turkusowy

Aigo

406

niebieski

408

biało-niebieski

409

barwy MPK

410
odnowa

663

barwy MPK
biały
barwy MPK
barwy MPK
żółto-zielony
żółto-zielony

Drosed

Warka Jasne
pełne
Blue connect
Era
Warka Jasne
pełne
Warka Jasne
pełne
Warka Jasne
pełne
Agencja
Inwestycyjna
e-Gazeta

401

niebieski

biało-niebieski

-

biało-żółtoniebieski
niebieski

288+289

barwy MPK

barwy MPK
niebieskobiały
niebieskobiały

282+283

niebieski
niebieski
niebieski

niebieski

pomarańczow
o-niebieski
pomarańczow
o-niebieski

środkowy
czlon

środkowy
czlon
środkowy
czlon

Lech Pils

biało-żółty

-

barwy MPK

Lech Pils

biało-żółty

-

barwy MPK

Lech Pils

biało-żółty

–

przenumerowania autobusów miejskich

Lech Pils
GP

biało-żółty
niebieski

–

relacja ze świątecznych przejazdów tramwajami
na linii nr 20

W następnym numerze m.in:
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Pięć lat razem!
Szanowni Czytelnicy!
Koniec roku to dobra pora na wszelkiego rodzaju
podsumowania. Dla nas styczeń 2007 jest szczególny
także z innego powodu – mija właśnie pięć lat
od momentu pojawienia się na świecie pierwszego
numeru Przystanku. Pięć lat, w ciągu których udało się
wydać 80 numerów czasopisma. Z tej okazji, oprócz
tradycyjnego Szczęśliwego Nowego Roku, chciałbym
życzyć Czytelnikom następnych, równie dobrych albo
jeszcze lepszych 80 numerów darmopisma!
Marcin Jurczak
Redaktor naczelny

Krótka historia
NzP. Historia piśmiennictwa w Klubie Miłośników Pojazdów
Szynowych sięga roku 1997. Wtedy to światło dzienne ujrzał
pierwszy numer dwutygodnika Nowinki z Pyrogrodu. Nasze
obecne darmopismo jest jego bezpośrednim spadkobiercą.
Od początku do końca (przez okrągłe 100 numerów, aż do
końca 2001 roku) Nowinki prowadził red. Tomasz Gieżyński.
P01, 29.01.2002. Pierwszy numer Przystanku pojawił się
na początku 2002 roku. Redaktorem naczelnym nowego
darmopisma został Adam Konieczka, pierwszy numer pisma
miał 10 stron. Z czasem objętość rosła – czasopismo
obejmowało swoim zasięgiem obszar całego kraju.
P51, 17.05.2004. Po prawie półrocznej przerwie, wraz
z odmłodzonym zespołem redakcyjnym pojawia się nowy
Przystanek. P.o. redaktora naczelnego (a potem naczelnym)
został Adam Białas. Formuła darmowej gazety klubowej została
utrzymana,
czasopismo
ograniczyło
jednak
swoje
zainteresowanie do terenu aglomeracji poznańskiej.
P64, 12.08.2005. Tym razem przekazanie „władzy” nastąpiło
całkowicie pokojowo i bez przerw w wydawaniu darmopisma.
Od nr 64 funkcję redaktora naczelnego pełni Marcin Jurczak.
Po raz trzeci w historii Przystanku formuje się zespół gotowy
do redagowania gazety. Od początku 2006 roku darmopismo
ukazuje się raz w miesiącu, a redakcja działa w prawie
niezmienionym składzie.

Statystyka – Przystanek 2006
razem numerów

12+1*

razem stron

108+8*

średnio liczba stron na numer (bez numeru spec.)

9

liczba odwiedzin strony internetowej [2006]

21 426

liczba odwiedzin strony internetowej [XII 2006]

2 785

* numer specjalny wydany na listopadową „Katarzynkę”

Z głębokim żalem żegnamy
ś. p. Elżbietę Skałecką
Członka Zarządu P.W. TRANSKOM Sp. z o.o.
Pani Elżbieta zawsze była przychylna
inicjatywom Klubu Miłośników Pojazdów
Szynowych i chętna do współpracy
z naszym Stowarzyszeniem.
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Komentarze
Po publikacji artykułu dotyczącego zmiany trasy linii tramwajowej
nr 2 (P80, 24.12.2006), otrzymaliśmy komentarz ze strony
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego:
Ustosunkowując się do artykułu p. Gieżyńskiego
pt.: „Dwójka z planowania" chciałbym przedstawić kilka
wyjaśnień w stosunku do zarzutów zamieszczonych w tekście.
Analizując temat od początku, problem na skrzyżowaniu Królowej
Jadwigi / Półwiejska powstał w momencie zamknięcia wiaduktu
na ul. Hetmańskiej i wytyczeniu tras objazdowych dla linii 1 i 7.
Decyzja o skierowaniu linii nr 1 i 7 przez 28 Czerwca, Górną
Wildę i Królowej Jadwigi zgodna była z przyjętym przez nas
trendem zachowywania, oczywiście o ile to możliwe, stałych
końcówek dla każdej z linii tramwajowych. Polityka ta ma na celu
zmniejszenie niedogodności podróży oraz ryzyka dezinformacji dla
pasażerów, a także uniknięciu korekt na liniach nie objętych
zmianami organizacji ruchu. W przypadku „jedynki" i „siódemki"
za taką decyzją przemawiało zachowanie bardzo ważnych,
bezpośrednich połączeń rejonu Hetmańskiej i Grunwaldu
ze Śródką, GTR oraz ul. Zamenhofa. Dodam, że w przeciągu
ostatnich lat Trasa Hetmańska kilkakrotnie zamykana była dla
komunikacji tramwajowej i w przypadku skracania i dzielenia
linii nr 1, zawsze dochodziły do nas głosy protestujących
mieszkańców GTR po utracie bezpośredniego połączenia
z Hetmańską i Grunwaldem. Tym razem problemem okazała się
przestarzała infrastruktura w rejonie skrzyżowania Królowej
Jadwigi z ul. Półwiejską. Alternatyw na rozwiązanie tego
problemu było wiele. Idea stworzenia podwójnego przystanku
Półwiejska rozważana była wielokrotnie, jednak po dogłębnej
analizie sytuacji okazało się, że bez modernizacji sygnalizacji
świetlnej, takie rozwiązanie nie przyniosłoby oczekiwanego efektu.
Co więcej biorąc pod uwagę ogromne natężenie ruchu
pasażerskiego
oraz
wąską
platformę
przystankową
wprowadzenie przystanku podwójnego znacznie zwiększyłoby
niebezpieczeństwo występowania potrąceń pasażerów przez
tramwaje. Doskonale o tym wiedział p. Gieżyński ponieważ
uczestniczył w spotkaniu ze związkami zawodowymi
w przedmiotowym temacie. Równolegle cały czas prowadziliśmy
rozmowy z ZDM nt. modernizacji sygnalizacji świetlnej

na przedmiotowym skrzyżowaniu,
w najbliższym czasie.

której

doczekamy

się

Aby doraźnie zmniejszyć straty czasu dla wszystkich linii
tramwajowych zdecydowaliśmy w trybie awaryjnym zmienić trasę
jednej z linii biegnących w tym rejonie. Rozważanych było kilka
możliwości, m. in. jedną z nich była propozycja zmiana trasy
linii nr 9. Takie rozwiązanie spowodowałoby konieczność
wprowadzenia tej linii na Rondo Kaponiera, gdzie powstałaby
dodatkowa relacja skrętna z przeciążonej już dziś ulicy Roosevelta
w ul. Św. Marcin. Rozwiązanie takie mogłoby znacząco wpłynąć
na zwiększenie strat czasu linii tramwajowych biegnących przez
Kaponierę. Chcąc uniknąć powstania tego problemu
ostatecznie zdecydowaliśmy się zmienić trasę linii nr 2.
Doskonale zdajemy sobie sprawę, że rozwiązanie takie powoduje
niedogodności dla naszych pasażerów. Jednak nie wiem skąd
p. Gieżyński posiada informacje o rzekomych dziesiątkach skarg
na obecne rozwiązanie wpływających do MPK Poznań Sp. z o.o.
Zmiana trasy linii nr 2 spowodowała konieczność wprowadzenia
na linię nr 9 wyłącznie wagonów GT8 i z przyczyn
organizacyjno-logistycznych spowodowało to pojawienie się
wozów GT6 na linii nr 8. Z nastaniem nowego miesiąca problem
ten jednak został rozwiązany.
Artykuł p. Gieżyńskiego zdaje się przedstawiać jego
prywatny punkt widzenia. Profesjonalna krytyka nie powinna
jednak zapominać o przedstawieniu argumentów drugiej
strony. Oceniając czyjeś decyzje autor powinien pamiętać
o podstawowym obowiązku dziennikarskim, jakim jest znajomość
prawa prasowego. Zgodnie z rozdziałem 2 art. 12 „Prawa i
obowiązki dziennikarzy" cytuję: „Dziennikarz jest obowiązany
zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i
wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić
zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło
(...)". W związku z powyższym mogę pokusić się o wystawienie
oceny Panu Gieżyńskiemu - dwójki ze sztuki dziennikarskiej.
Z poważaniem
Zbigniew Rusak
Z-ca Dyrektora Naczelnego
ds. Organizacji Przewozów i Rozwoju

Świąteczna bimba
Maciej Rudzki
Święta Bożego Narodzenia kojarzone są z rodzinną
atmosferą, kolędami, choinką i śniegiem. Ten ostatni
w tym roku jednak nie dopisał. O nadchodzących
świętach przypominały jedynie przystrojone okna
wystaw sklepowych, kolorowe światełka na ulicach,
a także… świąteczna bimba. Klub Miłośników
Pojazdów Szynowych wspólnie z poznańskim MPK,
podtrzymując tradycję zapoczątkowaną kilka lat
temu, w przedświąteczny weekend (16-17.12.2006)
uruchomił specjalne kursy zabytkowego tramwaju.
Flagowa „eNka” (602+456) z mikołajową czapą,
przyozdobiona światełkami i girlandami, w tym roku
pojawiła się na dodatkowej linii nr 20,
wprowadzając
miły
przedświąteczny
akcent
na poznańskich ulicach. W wagonie wybrzmiewały Czerwoni z zielenią w tle.
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Fot.: Jakub Gielniak, 17.12.2006

kolędy, które niosły się także na zewnątrz (dzięki dodatkowemu
nagłośnieniu). Każdy, kto zdecydował się na przejażdżkę tym
nietypowym tramwajem, mógł liczyć na słodki upominek
od obsługi, która specjalnie na tę okazję wcieliła się w rolę
konduktorów-gwiazdorów.
Świąteczny tramwaj kursował na trasie: Ogrody –
Dąbrowskiego – Kraszewskiego – Zwierzyniecka – Św. Marcin
– Podgórna – Strzelecka – Królowej Jadwigi – Górna Wilda –
Rynek Wildecki – Wierzbięcice – Królowej Jadwigi –
Strzelecka – Podgórna – Plac Wolności – Gwarna – Św. Marcin
– Zwierzyniecka – Kraszewskiego – Dąbrowskiego – Ogrody,
w godzinach od 13 do 19.

Rynek Wildecki.

Fot.: Maciej Rudzki, 16.12.2006

Przejazdy cieszyły się dużym zainteresowaniem i zostały bardzo
miło przyjęte przez poznaniaków. Doskonałym dowodem
na to były liczne uśmiechy na twarzach pasażerów
i przechodniów, składane wzajemnie świąteczne życzenia,
a także zdjęcia z przebraną obsługą.

Turystyka – z wizytą w Berlinie

Hurra, es schneit!* (1)

Michał Górny
* – tytuł został zapożyczony z magazynu dla klientów BVG
(„plus_12”, grudzień 2006). W dniu 28 grudnia w stolicy
Niemiec padał śnieg, część opadów zabraliśmy ze sobą
do kraju.
Na ten dzień klubowicze KMPS czekali od dawna. 28 grudnia
2006 roku odbyła się wycieczka do Berlina, poświęcona
zwiedzaniu sieci tramwajowej w okolicy Köpenick. Wszyscy
stawili się punktualnie na Dworcu Zachodnim i wspólnie poszli
zająć miejsca w drugim wagonie składu zmierzającego
do Frankfurtu nad Odrą.
W przygranicznym mieście byliśmy po prawie trzech godzinach
jazdy. Wysiedliśmy i czekaliśmy na kolejny pociąg, tym razem
już bezpośrednio do Berlina. Po chwili nadjechał skład
piętrusów, jednak zdecydowanie różniący się od znanych nam
wagonów, użytkowanych przez PKP PR. Nie, to nie tylko inne
malowanie – to drzwi otwierane przez pasażera i samoczynnie
się zamykające, to przejścia miedzy przedziałami otwierane
pneumatycznie, ubikacje z zamkniętym obiegiem, to w końcu
fotele znane raczej z wagonów PKP IC – a przecież
podróżowaliśmy tylko pociągiem regionalnym… Niestety, nie
znaleźliśmy wolnych miejsc na piętrze, jak wstępnie
planowaliśmy, dlatego zajęliśmy przestrzeń przeznaczoną
dla pasażerów z wózkami w pierwszym wagonie. Ruszyliśmy.
Oj, czyżby tak szybko przepięto lokomotywę? Nie. Przecież już
minęliśmy Odrę – byliśmy w pociągu pchanym przez
lokomotywę, w którym maszynista znajduje się w pierwszym
wagonie – w kabinie sterowniczej, gdzie ma pełną kontrolę nad
pociągiem. Wszyscy byliśmy ciekawi jak taka kabina wygląda,
dlatego udaliśmy się na średni poziom piętrusa, gdzie
zauważyliśmy szklane drzwi. Zajmowały one całą szerokość
wagonu a za nimi można było poobserwować maszynistę, który
obsługiwał nasz skład. Pociąg po pokonaniu kilku łuków
pozostawił Frankfurt za sobą. Spojrzeliśmy na tabliczki
wskazujące maksymalną prędkość szlakową, a tam już 16 –
„Hmm… czyżby tutaj można było aż tak szybko jechać?”
Maszynista nie kazał nam długo czekać na odpowiedź.
Już po chwili osobowy pociąg pchany przez lokomotywę pędził
z prędkością 160 km/h. Niestraszne mu są łuki, ani nawet prace
przy budowie sąsiedniego toru, coś niewiarygodnego. Każda

stacja jest zapowiadana z wyprzedzeniem, a także wyświetlana
na licznych wyświetlaczach lub monitorach LCD, na których
można spotkać także reklamy.
Niecałą godzinę po ruszeniu z Frankfurtu dotarliśmy do Erkner,
przedmieść Berlina. Wypatrywaliśmy pociągu S-bahn, który
na tej stacji kończy bieg. Jednak cel naszej podróży był ukryty
głębiej, w centrum miasta, więc pojechaliśmy dalej. Znaleźliśmy
się na estakadzie, z której mogliśmy podziwiać zabytki Berlina.
Nagle zza zabytkowych budynków miasta wyłoniła się
olbrzymia szklana konstrukcja – Hauptbahnhof (Dworzec
Główny), czyli nasz cel. Dworzec jest ogromny. Stojąc
na peronie i unosząc głowę do góry zaobserwowaliśmy, że jego
konstrukcja składa się ze stalowych dźwigarów i szklanej tafli,
która wypełnia całą zewnętrzną strukturę dworca. Następnie
zjechaliśmy schodami z peronu na dół – wtenczas poniżej
nas zauważyliśmy kolejne pociągi. Jest to możliwe, ponieważ
budynek posiada dwa poziomy torów kolejowych. Poziom
dolny jest położony pod ziemią, gdzie znajdują się cztery
perony do obsługi pociągów relacji północ-południe, a także
stacja U-bahn (metra). Natomiast poziom górny – ponad
poziomem ziemi – posiada trzy perony do obsługi pociągów
jadących w kierunkach: wschodnim i zachodnim, a także peron
kolei miejskiej. Berliński Dworzec Główny został oddany
do użytku w 2006 roku, jest drugim pod względem wielkości
dworcem kolejowym w Europie. Wywarł on na nas kolosalne
wrażenie.
Po szybkim i pobieżnym zwiedzeniu dworca powróciliśmy
na górny poziom, skąd odjeżdża S-bahn do stacji Mahlsdorf.
S- bahn to szybka kolejka miejska. Zasilana jest prądem stałym
o napięciu 800V z trzeciej szyny, która znajduje się obok
torowiska, kilkanaście centymetrów nad ziemią. Wejście
do pociągów S-bahn nie nastręcza trudności, ponieważ
wysokość peronów i poziom wejścia są takie same.
W trakcie podróży mogliśmy jeszcze raz zobaczyć zabytkowe
centrum Berlina a także – równie interesujący dla miłośników
komunikacji miejskiej – węzeł przesiadkowy Wuhletal. Węzeł
ten był wręcz wzorcowy. Nasz pociąg właśnie zbliżał się
do stacji, gdy między torami S-bahn spod ziemi wyłoniły się
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jak się później okazało, nie spotkaliśmy
w Berlinie innych. Na końcu jednotorowego
odcinka znajduje się pętla Mahlsdorf-Süd,
gdzie kończą trasę wariantowe kursy 62.
Na pętli stał niskopodłogowy GT6N, więc
pożegnaliśmy się z żółtą tatrą, a w dowód
sympatii pospiesznie sfotografowaliśmy
tramwaj.
Pętla w Mahlsdorf znajduje się na skraju
lasu. Za otaczającymi torowisko drzewami
przebłyskują domy z poznanego wcześniej
osiedla willowego. Z pewnością pięknie jest
tu latem, kiedy wokół szumią zielone drzewa,
choć i w grudniowo-jesienny dzień okolica
Nowy berliński dworzec główny robi wrażenie.
Fot.: Michał Górny wyglądała zachwycająco – szczególnie
kolorowy dywan z liści. W dalszą podróż
tory U-bahn, którymi pędził skład wagonów metra. Oba pociągi do centrum Köpenick ruszyliśmy niskopodłogowcem.
prawie równocześnie zatrzymały się na stacji, po czym
otworzyły drzwi i czekały aż pasażerowie się przesiądą. Dodać Po kilkuset metrach urokliwy las zamienił się w tętniące życiem
należy, że oba pociągi zatrzymały się na tym samym peronie miasto – zbliżaliśmy się do serca Köpenick. Minęliśmy
dosłownie drzwi w drzwi. Gdy wszyscy już zajęli miejsca kilkanaście domów z ciągiem sklepów i przez most nad Müggelw odpowiednich pociągach, oba składy ruszyły dalej po swoich spree dotarliśmy na starówkę. Tramwaje kursują tutaj po trasie
trasach. Jeszcze nie ochłonęliśmy z wrażenia zaobserwowanym ułożonej w trójkąt – po każdym jego ramieniu jadą w jedną
skomunikowaniem, a już przyszedł czas pożegnać S-bahn stronę, tworząc coś na kształt ronda. Na każdym wierzchołku
trójkąta znajduje się rozjazd i tramwaje podążają w trzy strony
i przesiąść się w Strassenbahn, czyli tramwaj.
świata. Oczywiście nie obyło się bez sesji fotograficznej na tle
Kilka kroków od stacji ujrzeliśmy początkowy przystanek ratusza i odrestaurowanych kamienic, pod którymi ostrymi
tramwajowej linii 62. Jeszcze tylko przed oczami przejechał łukami przejeżdżają nasze ukochane pojazdy, zwane
nam berliński solaris U18 i zaraz podjechał skład dwóch tatr po poznańsku bimbami.
T6A2. Zajęliśmy miejsca w drugim wagonie i rozpoczęliśmy
kolejny etap podróży. Od samego początku mogliśmy słuchać Gdy przemierzaliśmy ciasne uliczki, szukając odpowiednich
jak piszczą tyrystory w naszej tatrze, co uwydatniało się miejsc do uwiecznienia żółtych pojazdów, ku naszemu
zaskoczeniu ujrzeliśmy (rzadko pojawiający się w tej okolicy)
zwłaszcza przy hamowaniu składu.
skład KT4Dt, których 21 sztuk niedawno zakupił Szczecin.
Berlińskie tatry T6A2 i B6A2 zostały dostarczone do wschod- Naszym oczom ukazał się również inny widok – można by rzec
niej części Berlina pod koniec lat 80. Po zjednoczeniu Niemiec, wręcz sensacyjny. Otóż kierowca mercedesa 0405, który tego
w połowie lat 90., tramwaje przeszły modernizacje – liniowo dnia pełnił służbę na linii 164, po zakończeniu sprzedaży
kursują tylko egzemplarze po modernizacji. Berlińskie tramwaje biletów na przystanku przed ratuszem, wziął w rękę szmatkę
należą do przedsię-biorstwa BVG, które pod swoją pieczą i zaczął pucować od środka całą kabinę. Czyżby widząc grupę
ma również U-bahn, autobusy, a także promy, o których jeszcze miłośników z aparatami stwierdził, że ma brudną kabinę i źle
wspomnę. Pierwszym tramwajem w Berlinie, jak w większości wyjdzie na zdjęciach? Tego niestety nie wiemy, a interpretację
miast, był tramwaj konny, który wyruszył w swój pierwszy kurs tego nadprzyrodzonego zjawiska pozostawiamy Czytelnikom.
22 lipca 1865 roku. Miasto może się także poszczycić pierwszą
Druga część relacji – za miesiąc.
elektryczną linią tramwajową, którą otwarto w roku 1881, czyli
rok po uruchomieniu poznańskich tramwajów konnych.
Większość linii tramwajowych znajduje się po wschodniej
stronie miasta, ponieważ w części zachodniej tramwaje zostały
zlikwidowane (linia 55 wyjechała na ostatni kurs 2 października
1967 roku). Jednak po zjednoczeniu Niemiec, a tym samym
scaleniu obu połówek miasta, rozpoczęto prace nad
przywróceniem linii tramwajowych w zachodniej części Berlina.
Zostawmy jednak historię i powróćmy do podróży linią 62.
Trasa jest jednotorowa; początkowo tory znajdują się
w oddzielonym znakami pasie ruchu. Jednak ulica nie należy
do szerokich, więc samochody często zjeżdżały na torowisko.
Ponadto poruszaliśmy się pod prąd, tramwaj nie mógł więc
rozwinąć swoich pełnych możliwości. Po pokonaniu w ten
sposób odległości dwóch przystanków, torowisko „przeniosło
się” poza jezdnię i choć nadal był to jednotor z mijankami
na przystankach, to wyraźnie odczuwaliśmy większą prędkość,
ponieważ za oknami szybciej zmieniał nam się widok domków
jednorodzinnych. Ulica czasami przypominała poznańskie
Winogrady, z tą różnicą, że tu tramwaj nie odchylił się od pionu
nawet o centymetr. Torowisko było w bardzo dobrym stanie –

GT6N nr 1074 na pętli Mahlsdorf-Süd. Reklama jest
całkowicie wyklejana, w miejscu logo przewoźnika –
odsłonięty oryginalny lakier.
Fot.: Marcin Jurczak
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Uruchomienie, przenumerowania, autobusy dostarczone i wycofane

Autobusy AD 2007

opr. Rafał M. Bręczewski, Marcin Jurczak, Maciej Rudzki
Rok 2006 był okresem dość istotnym dla poznańskiej
komunikacji autobusowej. Nasz przewoźnik wzbogacił się o
52 nowoczesne pojazdy niskopodłogowe, tym samym
wyzbywając się sporej części autobusów wysokopodłogowych.
Systematyczna wymiana taboru na nowy, kasacje starych
wysłużonych jelczy czy ikarusów oraz rotacja pojazdów między
zajezdniami doprowadziły do sporych luk w numeracji.
Wprowadzone
w
1996
roku
zakresy
numerów
dla niskopodłogowców z biegiem lat w niektórych przypadkach
zaczęły się wyczerpywać. Zaowocowało to tym, że autobusy
jednego typu zaczęły zajmować różne zakresy.
Pod koniec 2006 roku zapadła decyzja o przenumerowaniach
taborowych. Pojawiło się kilka propozycji. Jedna z nich
przewidywała wprowadzenie zupełnie nowego – niewystępującego dotąd w Poznaniu – zakresu od 3000 (3xxx dla wydziału
A-3 i pozostawienie 1xxx dla wydziału A-1). Ostatecznie
zatwierdzono jednak wariant przewidujący podział na pół
zakresu 1000 – wydział A-3 Kacza otrzymał przedział
od 1001- 1499, a wydział A-1 Warszawska przedział od 1501
do 1999.
Ciekawostką jest fakt, że wydział A-1 po wprowadzeniu zmian
w swojej flocie autobusowej nie posiada obsadzeń

trzynastkowych! W numeracji wozów liniowych pominięto
numery: 1513, 1613, 1713, 1813, 1913 (wyjątkiem
jest zabytkowa przyczepa P01 #1813).
Wprowadzanie tych zmian rozpoczęto pod koniec grudnia.
Z dnia na dzień w mieście pojawiało się coraz więcej pojazdów
z nowymi oznaczeniami. Warto odnotować, iż kilka autobusów
z wydziału A-1 (w pośpiechu?) przenumerowano według
niewłaściwego wariantu: 21.12 przyłapano na mieście ikarusy
z numerami 1901 i 1917, które powinny nosić neoplany N4009.
Niedociągnięcia pojawiły się także na A-3. Tam z kolei
autobusy przenumerowano właściwie, jednak w niektórych
przypadkach zapomniano o numerze wewnątrz autobusu,
zmieniając tylko numery zewnętrzne (np. we wnętrzu
przenumerowanego wozu 1060 mogliśmy zobaczyć numer
1048, a w 1225 – 1075). Zdarzyło się też, że na liniach pojawiły
się dwa wozy o identycznych numerach taborowych („stary”
ikarus 1505 i „nowy” neoplan 1505).
Całą wymianę numerów na autobusach można potraktować jako
operację logistyczną dużego kalibru. Przenumerowano łącznie
260 z 326 posiadanych wozów, czyli prawie 80 %. Jak na tak
dużą jednorazową akcję, poszła ona całkiem sprawnie.

Uruchomienie taboru autobusowego (stan na dzień 01.01.2007)
Nr
linii Wydz.

Dni robocze
Tabor

Całodz. Szcz.R

Dni wolne

Szcz.P

Raz. R

Raz. P

Wydz.

Tabor

47

A-1

N / 12

-

3

3

3

3

-

-

Sob. R Sob. P Św. R
-

-

-

Św. P
-

48

A-3

N / 12

2

1

1

3

3

A-3

N / 12

2

2

2

2

49

A-3

N / 10

1

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

50

A-3

N / 12

2

-

-

2

2

A-3

N / 12

2

2

2

2

51

A-1

N / 18

7

1

1

8

8

A-1

N / 18

4

6

4

5

N/9

1

-

-

N / 12

2

-

-

3

3

A-1

N / 12

2

2

2

2

52

A-1

53

A-1

N / 18

1

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

54

A-1

N / 12

2

1

1

3

3

A-1

N / 12

1

1

1

1

55

A-1

N / 15

2

-

-

2

2

A-1

N / 15

1

1

1

1

56

A-3

N / 18

2

1

1

3

3

A-3

N / 18

2

2

2

2

57

A-1

N/9

-

1

-

N / 12

1

2

2

4

3

A-1

N/9

2

2

2

2

58

A-1

N / 18

3

-

-

3

3

A-1

N / 18

2

2

2

2

59

A-3

N / 12

2

1

1

3

3

A-3

N / 12

2

2

2

2

60

A-1

N / 12

3

2

1

5

4

A-1

N / 12

3

3

2

2

61

A-3

W / 17

3

1

1

4

4

A-3

N / 12

3

3

3

3

62

A-1

N / 18

1

-

-

1

1

A-1

N / 18

1

1

1

1

4

1

1

3

4

3

3

3

-

1

2

2

2

2

N / 12

4

1

2

N / 18

3

-

-

N/9

1

1

1

63

A-1
A-3

64

A-3

65

A-1

N / 12

A-1

8

9

8

9

A-3

N / 12

5

6

5

5

2

2

A-1

N/9

1

1

1

1

A-3
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Uruchomienie taboru autobusowego (stan na dzień 01.01.2007)
66

A-1

N / 12

2

-

-

2

2

A-1

N / 12

1

1

1

1

67

A-1

N / 12

4

1

-

5

4

A-1

N / 12

3

3

2

2

A-1

N / 18

2

-

-

A-3

N / 12

3

1

2

6

7

A-3

N / 12

4

5

4

4

69

A-3

N / 12

7

2

2

9

9

A-3

N / 12

5

7

5

5

70

A-1

N / 18

3

2

2

5

5

A-1

N / 18

3

5

3

3

71

A-3

N / 12

7

-

-

7

7

A-1

N/9

4

5

3

3

A-3

N / 12

1

2

2

2

72

A-1

N / 15

3

1

1

4

4

A-1

N / 12

2

2

2

2

73

A-1

N / 15

2

-

-

2

2

A-1

N / 15

2

2

2

2

74

A-1

N / 18

7

1

2

8

9

A-1

N / 18

5

7

5

5

75

A-3

N / 12

2

1

1

3

3

A-3

N / 12

2

2

2

2

76

A-1

N / 18

4

-

-

4

4

A-1

N / 12

3

4

3

3

4

4

1

1

1

1

2

2

2

2

68

77

A-1
A-3

N / 18

1

-

-

2

1

1

A-1
A-3

N / 18

78

A-3

N / 12

3

-

-

3

3

A-3

N / 12

1

1

1

1

79

A-3

N / 12

3

-

-

3

3

A-3

N / 12

2

2

2

2

80

A-3

N / 12

1

1

1

2

2

A-3

N / 12

1

1

1

1

N / 12

3

-

-

N / 18

-

1

1

4

4

A-1

N / 12

2

3

2

2

3

-

-

8

8

2

2

2

2

81

82

A-1
A-1

A-1

4

1

1

3

4

3

3

A-1

N / 12

5

1

2

6

7

A-1

N / 12

3

3

3

3

84

A-1

N/9

4

-

-

4

4

A-1

N / 12

3

3

3

3

85

A-1

N / 12

5

1

2

6

7

A-1

N / 12

5

5

5

5

86

A-3

N / 18

2

-

-

2

2

A-3

N / 18

1

1

1

1

87

A-1

N / 18

2

-

-

2

2

A-1

N / 12

1

1

1

1

88

A-1

N/9

1

-

-

1

1

A-1

N/9

1

1

1

1

89

A-1

N / 12

1

-

-

1

1

A-1

N / 12

1

1

1

1

90

A-1

N / 15

6

1

2

7

8

A-1

N / 15

4

6

4

4

91

A-3

N / 18

6

2

2

8

8

A-3

N / 18

4

6

5

5

92

A-1

N/9

1

-

-

1

1

A-1

N / 18

1*

1*

1

1

93

A-3

N / 12

6

2

2

8

8

A-3

N / 12

4

6

4

4

94

A-1

N / 12

1

-

-

1

1

A-1

N / 12

1

1

1

1

95

A-3

N / 12

1

-

-

W / 17

-

1

1

2

2

A-3

W / 17

1

1

1

1

96

A-1

N / 18

1

-

-

1

1

A-1

N / 18

1

1

1

1

97

A-1

N/9

-

1

1

1

1

A-1

N/9

1

1

1

1

98

A-1

W / 17

1

1

-

N / 18

2

-

-

4

3

A-3

N / 12

2

2

2

2

99

A-1

N/9

1

-

-

1

1

A-1

N / 15

1

1

1

1

3

-

1

3

2

3

1

2

9

2

3

7

3

3

3

3

1

-

-

1

1

A-3

N / 12

1

1

1

1

A-1
A-3

N / 12

A-3

N / 18

83

A

A-3

N / 18

A-1
A-3

N / 12

L

A-3

N / 12

T

A-1

W / 17

4

-

-

4

4

A-1

W / 17

3

3

3

3

101

A-3

N / 12

2**

-

-

2**

2**

A-3

N / 12

1**

1**

1**

1**
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Uruchomienie taboru autobusowego (stan na dzień 01.01.2007)
N/9

1

-

-

N / 12

-

1

1

A-1

W / 12

2

1

A-1

W / 12

1

-

107

A-1

111
188

2

2

A-1

N/9

1

1

1

1

1

3

3

A-1

W / 12

1

1

1

1

-

1

1

-

-

-

-

-

-

* – od pierwszej zmiany wóz N / 9, podmiana na N / 18 od
kursu o 18.30
** – jeden wóz dwudrzwiowy
Dodatkowo:
– wydział A-1 uruchamia dwie brygady całodziene na linii
Tesco (wozy 9-metrowe), uruchamiane są ponadto
przewozy pracownicze – po jednym wozie (popołudniowe,
12 m) dla Ahold (dni robocze, wydział A-3) i Bridgestone
(7 dni w tygodniu, wydział A-1).
– rezerwy (wozy wysokopodłogowe przegubowe): 2 sztuki na
A-3 (w weekendy 1 szt) i 4 sztuki na A-1 (wszystkie dni
tygodnia)

Oznaczenia kolumn:
kolejno: numer linii, wydział obsługujący w dzień roboczy, ilość
brygad w dzień roboczy (całodziennych, szczytowych
porannych, szczytowych popołudniowych, razem rano, razem
popołudnie); wydział obsługujący w soboty i święta, rodzaj
taboru, ilość wozów w soboty (rano / popołudnie) i w święta
(rano / popołudnie)
Oznaczenia taboru:
N – niskopodłogowy, W – wysokopodłogowy; cyfra oznacza
długość autobusu w metrach: 9 (2-drzwiowy), 10 (3), 12 (3), 15
(3), 17 (4) lub 18 (4)

Przenumerowania autobusów MPK Poznań z dniem 1.01.2007
Zajezdnia A-3 (ul. Kacza)

1731 – 1735

1370 – 1374

Neoplan N4021td

N / 18

1801 – 1812

1375 – 1386

Solaris Urbino 18

N / 18

1814 – 1843

1814 – 1840, 1811, 1812,
1813

Solaris Urbino 18

N / 18

1901 – 1912,
1914 – 1923

1251 – 1262,
1263 – 1272

Neoplan N4009

N/9

1931 – 1934

1211, 1213, 1218, 1222

DAF MB200

W / 12

1935 – 1938

1727, 1735, 1737, 1740

Ikarus 260.04

W / 12

1404, 1410, 1414, 1469,
1472, 1486

Jelcz M11

W / 12

Nowe nr

Stare nr

Marka / Typ

Rodzaj

1001 – 1039

1041, 1002 – 1036, 1040,
1038, 1039

MAN NL202

N / 12

1051 – 1064

1042, 1049 – 1051, 1043
– 1048, 1052 – 1055

MAN NL223

N / 12

1065

1067

MAN NL283

N / 12

1066

1068

MAN NL283/3T

N / 12

1101 – 1110

1057 – 1066

MAN Lion's City

N / 12

1940 – 1945

1111 – 1112

1650 – 1651

MAN Lion's City

N / 12

1951

1501

Ikarus 435

W / 18

1113 – 1132

1652 – 1671

MAN Lion's City

N / 12

1201 – 1210

1090 – 1099

MAN NG272

N / 18

1952 – 1962

1505 – 1509, 1511, 1517,
1525, 1539, 1545, 1547

Ikarus 280.26

W / 17

1211 – 1219

1089 – 1081

MAN NG312

N / 18

1963 – 1972

1560 – 1569

Ikarus 280.70A

W / 17

1220 – 1227

1079, 1080, 1078 – 1073

MAN NG313

N / 18

1991

IVECO 4010

prac.

1401

1056

MAN NM223.3

N / 10

1992

1394

Neoplan N116

turyst.

1993

1395

IVECO 391E Falcon

turyst.

1994

1396

SCANIA IRIZAR
NEWCENTURY
12.35

turyst.

1997

1401

Jelcz M11

szkol.

1998

1461

Jelcz L100I

szkol.

1999

1535

Ikarus 280.26

szkol.

1679

1679

Jelcz RTO

hist.

1813

1813

Jelcz P01

hist.

1441 – 1446

1121 – 1126

Jelcz M11

N / 12

1451 – 1459

1628, 1630, 1632 – 1638

Ikarus 280.70A

W / 17

1491

2002

IVECO 4010

prac.

1492

1069

MAN NÜ313

N / 12

Zajezdnia A-1 (ul. Warszawska)
Nowe nr

Stare nr

Marka / Typ

Rodzaj

1501 – 1512,
1514 – 1533

1301 – 1312,
1314 – 1333

Neoplan N4016

N / 12

1551

1497

Jelcz M121M

N / 12

1552 – 1558

1490 – 1496

Jelcz M125M Vecto

N / 12

1601 – 1612,
1614

1336 – 1345, 1346

Solaris Urbino 12

N / 12

1615 – 1624

1801 – 1810

Solaris Urbino 12

N / 12

1701 – 1712,
1714 – 1720

1351 – 1362,
1363, 1369

Neoplan N4020

N / 15

Objaśnienia:
N – niskopodłogowy, W – wysokopodłogowy; liczba oznacza
długość autobusu w metrach: 9 (2-drzwiowy), 10 (3), 12 (3), 15
(3), 17 (4) lub 18 (4)
turyst. – autobus turystyczny
prac. – wykorzystywany do przewozów pracowniczych
szkol. – autobus szkoleniowy
hist. – autobus historyczny
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Zmiany ilostanu autobusów MPK Poznań w roku 2006
AUTOBUSY DOSTARCZONE
Nr
tab.
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1650
1651
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1826
1827
1652
1653
1654
1655
1656
1825
1828
1829
1830
1831

Producent,
model / typ
Solaris
Solaris
Solaris
Solaris
Solaris
Solaris
Solaris
Solaris
MAN
MAN
Solaris
Solaris
Solaris
Solaris
Solaris
Solaris
Solaris
Solaris
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
Solaris
Solaris
Solaris
Solaris
Solaris

Urbino 18
Urbino 18
Urbino 18
Urbino 18
Urbino 18
Urbino 18
Urbino 18
Urbino 18
Lion`s City
Lion`s City
Urbino 18
Urbino 18
Urbino 18
Urbino 18
Urbino 18
Urbino 18
Urbino 18
Urbino 18
Lion`s City
Lion`s City
Lion`s City
Lion`s City
Lion`s City
Urbino 18
Urbino 18
Urbino 18
Urbino 18
Urbino 18

Rok
prod.

Data przyjęcia

2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

21.06.2006
21.06.2006
21.06.2006
21.06.2006
21.06.2006
21.06.2006
27.06.2006
27.06.2006
29.06.2006
29.06.2006
03.07.2006
03.07.2006
03.07.2006
05.07.2006
05.07.2006
05.07.2006
07.07.2006
07.07.2006
10.07.2006
10.07.2006
10.07.2006
10.07.2006
10.07.2006
11.07.2006
12.07.2006
12.07.2006
12.07.2006
12.07.2006

1832
1657
1658
1659
1660
1661
1833
1834
1835
1836
1662
1663
1664
1665
1666
1837
1839
1838
1840
1667
1668
1669
1670
1671
1396”

Solaris
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
Solaris
Solaris
Solaris
Solaris
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
Solaris
Solaris
Solaris
Solaris
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
ScaniaIrizar

Urbino 18
Lion`s City
Lion`s City
Lion`s City
Lion`s City
Lion`s City
Urbino 18
Urbino 18
Urbino 18
Urbino 18
Lion`s City
Lion`s City
Lion`s City
Lion`s City
Lion`s City
Urbino 18
Urbino 18
Urbino 18
Urbino 18
Lion`s City
Lion`s City
Lion`s City
Lion`s City
Lion`s City
New Century
12.35

2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

13.07.2006
14.07.2006
14.07.2006
14.07.2006
14.07.2006
14.07.2006
18.07.2006
18.07.2006
19.07.2006
19.07.2006
20.07.2006
20.07.2006
20.07.2006
20.07.2006
20.07.2006
25.07.2006
25.07.2006
26.07.2006
26.07.2006
28.07.2006
28.07.2006
28.07.2006
28.07.2006
28.07.2006
26.10.2006

Uwagi:
MAN Lion's City – typ NL263
Solaris Urbino 18 – III generacja
Scania-Irizar New Century – autobus turystyczny

AUTOBUSY SPRZEDANE LUB ZŁOMOWANE
Nr tab.
1037
1510'''
1513"
1519"
1521'''
1556"
1557"
1502'''
1504'''
1512"
1515"
1548
1554"
1537
1518"
1736
1408
1471
1479
1451
1165
1170
1161
1516'''
1503'''
1514"
1520'''
1523"
1524"
1538
1485
1403
1450
1141
1411
1201

Producent, model / typ
MAN
Ikarus
Ikarus
Ikarus
Ikarus
Ikarus
Ikarus
Ikarus
Ikarus
Ikarus
Ikarus
Ikarus
Ikarus
Ikarus
Ikarus
Ikarus
Jelcz
Jelcz
Jelcz
Jelcz
Ikarus
Ikarus
Ikarus
Ikarus
Ikarus
Ikarus
Ikarus
Ikarus
Ikarus
Ikarus
Jelcz
Jelcz
Jelcz
Ikarus
Jelcz
DAF

NL202
280.26
280.26
280.26
280.26
280.26
280.26
280.26
280.26
280.26
280.26
280.26
280.26
280.26
280.26
260.04
M-11
M-11
M-11
M-11
280.26
280.26
260.04
280.26
280.26
280.26
280.26
280.26
280.26
280.26
M-11
M-11
M-11
280.26
M-11
MB200

Rok prod.

Data skreślenia

Uwagi

1996
1989
1985
1988
1990
1990
1989
1989
1990
1985
1990
1987
1990
1985
1985
1985
1988
1988
1988
1988
1989
1990
1985
1990
1990
1985
1990
1990
1990
1986
1989
1988
1988
1987
1988
1982

28.06.2006
28.06.2006
28.06.2006
28.06.2006
28.06.2006
28.06.2006
28.06.2006
13.07.2006
13.07.2006
13.07.2006
13.07.2006
13.07.2006
13.07.2006
13.07.2006
13.07.2006
13.07.2006
13.07.2006
13.07.2006
13.07.2006
13.07.2006
31.07.2006
31.07.2006
31.07.2006
31.07.2006
31.07.2006
31.07.2006
31.07.2006
31.07.2006
31.07.2006
31.07.2006
31.07.2006
31.08.2006
31.08.2006
31.08.2006
03.10.2006
13.10.2006

złomowany
ex nr 1150, złomowany
ex nr 1783, złomowany
ex nr 1794 / 1557, do Świerklańca na nr 0602
ex nr 1181, złomowany
ex nr 1184, złomowany
ex nr 1143, złomowany
ex nr 1149, do Świerklańca na nr 0610
ex nr 1171, do Świerklańca na nr 0611
ex nr 1780, do Świerklańca na nr 0608
ex nr 1789, do Świerklańca na nr 0609
do Piekar Śląskich na nr 33
ex nr 1168, do Piekar Śląskich na nr 32
do Świerklańca na nr 0606
ex nr 1792 / 1521, do Świerklańca na nr 0607
złomowany
ex nr 1607, złomowany
złomowany
do Wyższej Szkoły Handlu i Usług
do Wyższej Szkoły Handlu i Usług
złomowany
złomowany
złomowany
ex nr 1175, do Piekar Śląskich na nr 34
ex nr 1183, złomowany
ex nr 1787, złomowany
ex nr 1176, złomowany
ex nr 1167, złomowany
ex nr 1180, złomowany
złomowany
złomowany
ex nr 1603, do Piekar Śląskich na nr 36
do Piekar Śląskich na nr 35
autobus szkoleniowy, złomowany
do Piekar Śląskich na nr 37
ex Utrecht, złomowany
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Z archiwum T
Tomasz Gieżyński
01.12. 652 11/2. Ponad dwie godziny trwało wstrzymanie
w okolicach Bonina, gdy ciężarowy mercedes zerwał sieć
trakcyjną przy wyjeździe z budowy nieopodal Wrzoska.
Zniszczeniu uległo kilkadziesiąt metrów miedzi, wieszaki
i wysięgniki, a także ślizgi helmuta 652, które jednak
wymieniono na miejscu w trakcie usuwania awarii. Dwa inne
rupiecie wycofano przy pomocy dźwigu pod sprawną sieć
trakcyjną, skąd tyłem pojechały do Pułaskiego. Pozostałe
pociągi linii 9 i 11 jeździły w tym czasie na Połabską.
01.12. 1019 A/3 i 1010 59/2. Dwa stare MAN-y zostały
perfidnie ostrzelane z broni palnej w okolicach stacji
benzynowej na Jugosłowiańskiej. Azymut wskazywał na blok
osiedla Kopernika, lecz sprawcy nie ustalono. Zbite szyby
najpierw musiano pozbawić folii reklamowych, a dopiero potem
przystąpiono do wymiany.
04.12. 676 2/2. Klasyka na Towarowej – kierowca mitsubishi
odebrał auto z policyjnego parkingu, uiszczając stosowną
opłatę, a helmut postał trochę we wstrzymaniu. Co ciekawe,
inne dwójki puszczano objazdem przez Most Dworcowy,
omijając przystanek Rondo Kaponiera, byle tylko nie dopuścić
do powrotu wozów tej linii na prawidłową trasę. Było to zresztą
jedno z wielu takich grudniowych wstrzymań na Towarowej.
06.12. 186+185 10/5. Strasznie pechowo zakończył swą jazdę
skład dziesiątki – na samym środku skrzyżowania przy PKS
przetarły mu się o zamek sprzęgu Alberta kable
międzywagonowe. Podczas kilkunastominutowego wstrzymania
w okolicy zdążyły się wytworzyć spore korki-potworki.
Aż dziwne, że składu tego nie prowadzili 3704 lub 3717, znani
z egzotycznych usterek i spektakularnych wstrzymań…
07.12. 324+325 1/5. Godzinne wstrzymanie przy Traugutta
(kierunek GLHE) spowodowane było „wypadnięciem bolca
mostka kotwicznego linki spinającej druty jezdne”,
na co natknął się motorniczy jedynki. Trasę zatramwaju
wydłużono do Ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego.
08.12. 651 7/6. Kolejny helmut w ogniu – tym razem podsufitka
zajęła się od zwierających oprawek żarówkowych w wagonie
651, który uatrakcyjnił pasażerom przejazd przez tak nudny
przecież węzeł przy Półwiejskiej.

łuną całą okolicę. Niektórzy motorniczowie od tej pory nie mają
tam do kogo pomachać…
15.12. 506 14/5. Gówniarz rysujący rysikiem po szybach
w combinie, a następnie poprawiający flamastrem, musiał się
nieźle zdziwić, gdy jadący po cywilnemu motorniczy wstał
z siedzenia i przyłożył artystę do niskopodłogowej części.
W tej pozycji niedoszły twórca został przetransportowany do
zajezdni Głogowska, gdzie wezwano Policję i spisano wszystkie
zniszczone szyby (4 sztuki), a także zabezpieczono narzędzia
zbrodni.
20.12. 128+129 4/2. Kolejna ekipa plastyczna nie skończyła
swego dzieła w drugim wagonie, gdyż obaj malarze, upojeni
przedświątecznymi trunkami, usnęli. O ciągu tych zdarzeń
poinformowano na pętli motorniczego, który przystąpił
do działań, w efekcie których Policja bez problemu ujęła
śpiochów wraz z przestępczym dobytkiem.
21.12. W godzinach porannego szczytu na około pół godziny
zawieszono kursowanie tramwajów od Ronda Rataje do Ronda
Starołęka. Powodem była awaria (z obwieszeniem) sieci
trakcyjnej. Wszystkie tramwaje skierowano objazdem przez
Os. Lecha.
21.12. 678 9/10. Pewien wysportowany młody człowiek
w stroju blokerskim naoglądał się zapewne zbyt dużo filmów
z serii „Trainsurfing”, gdyż zainstalował się na Moście
Teatralnym (kierunek Fredry) na tylnym zderzaku helmuta
z zamiarem spędzenia podróży do centrum w takiej właśnie
pozycji. Pech chciał, że tuż za nim podjechała skoda Nadzoru,
z której wysiedli funkcjonariusze i zdjęli akrobatę z gorącego
uczynku na ziemię.
23.12. 123N 001+002. Na strzeżonym terenie doszło
do obsmarowania
„wrzutami”
warszawskich
testerów.
Wywołało to ogólne poruszenie, jako że Forteczna uchodziła
dotąd za bastion praworządności i bezpieczeństwa. Cóż, jakiś
ziomal zaliczył niezłe trafienie.
25.12. 686 8/2. Młodzież podróżująca wagonem w pierwsze
Święto Bożego Narodzenia widocznie uznała przejażdżkę
za arcywygodną, gdyż podczas wysiadania przy Krańcowej

09.12. Około godziny 11:00 z końcówki tramwajowej na Dębcu
do CNR dotarło kuriozalne zgłoszenie. Otóż okazało się,
że zepsuł się zamek drzwi wejściowych, a wewnątrz punktu
zatrzasnęli się motorniczowie 2/1 i 18/1 wraz z dyżurnym ruchu.
Przybyłe na miejsce pogotowie techniczne szybko
zdemontowało kratę okienną i uwolniło motorniczych, którzy
z opóźnieniami pojechali w trasy, zaś następnie zajęto się
naprawą zamka i ponowną instalacją krat.
12.12. Czerwony kur zapiał w południe na Kraszewskiego,
gdzie utknęły trzy dwójki (kierunek Ogrody) w godzinnym
wstrzymaniu spowodowanym gaszeniem kamienicy. Reszta
pojechała objazdem (choć nie bardzo wiadomo, dlaczego aż tyle
pojazdów wjechało na zamknięcie – wszak to musiało potrwać
ponad 20 minut!).
14.12. Kolejna akcja gaśnicza, tym razem na dębieckich
wiaduktach, ciemnym rankiem. W korku stanęło 7 pociągów,
a płonący pawilon przytorowego baru rozświetlił efektowną

Uszkodzony wagon 401 na wylocie PST.
Fot.: Bartosz Kopeć, 08.12.2006
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zabrała ze sobą dwie
z helmutowych siedzeń.

podwójne

„kanapy”

dermowe

29.12. 802 4/10. Podczas wieczornego postoju na Połabskiej
doszło do całkowitego zamalowania tyłu pojazdu. Malarzy
spłoszyła wjeżdżająca na pętlę dziesiątka, jednak zdołali zbiec,
a holender nadawał się już tylko do zjazdu na solidną myjkę.
29.12. Jakiś frustrat wdrapał się na słup trakcyjny u zbiegu
Wierzbięcic i Topolowej, po czym jął w celach samobójczych
targać drutami odciągowymi i bawić się odgromnikiem.
„Niestety” zasięg jego ramion nie wystarczył na sięgnięcie poza
strefę izolowaną, co ułatwiło odpowiednim służbom ściągnięcie
aktora z wysokości.
W całym grudniu nieprzeliczone ilości razy znajdowano
w pojazdach osoby nietrzeźwe i zarazem niekomunikatywne,
co nierzadko powodowało wypadnięcia kursów lub przymusowe
zjazdy dezynfekcyjne. Do rzadkości nie należały też dewastacje
wiat przystankowych, zaparkowane w skrajni tramwajowej

samochody, zasłabnięcia i pojazdy obce w torowisku.
Ciekawostką było dwukrotne namolne popsucie się sygnalizacji
u zbiegu Św. Michała i Warszawskiej, której odechciewało się
uwzględniać tramwaj. Najdziwniejsze jednak z pewnością było
kilkadziesiąt przypadków samoczynnego włączenia się sygnału
napadowego, zarówno w tramwajach, jak i w autobusach,
i to w większości przy absolutnym wykluczeniu umyślnego
załączenia przycisku przez prowadzących pojazdy. Czyżby
system KWSR się sypał?
Zaskakująca jest też statystyka awarii. Zwyciężyły stopiątki
z piętnastoma wstrzymaniami spowodowanymi usterkami
technicznymi, na drugim miejscu uplasowały się wagony
niemieckie z siedmioma zdarzeniami (610 i 678 – szczotki
osiowe; 656, 657 i 906 – grupy silników; 651 – żarówki i 681 –
obwód wysokiego napięcia), na trzecim zaś tatry (401
dwukrotnie – II oś w ostatnim wózku oraz układ niskiego
napięcia; 402 – układ niskiego napięcia; 406 – wózek C i 410 –
także wózek C). Żadnych awarii nie zanotowały w grudniu
wagony 3G i combino!

Pierwsza w Polsce kampania wizerunkowa

Czy Ty też kochasz Poznań?

Marcin Jurczak
tego typu akcja, mająca na celu utrwalenie i kreowanie
wizerunku firmy jako takiej, która na pierwszym miejscu stawia
dobro pasażera, jest nowoczesna i przyjazna. Hasłem
przewodnim jest stwierdzenie, że komunikacja poznańska jest
najnowocześniejsza w kraju. Każdy kto podróżował po Polsce
dobrze wie, że na tle innych miast Poznań wygląda bardzo
korzystnie.
Akcja ma jednak także drugi cel. Ma uświadomić, zwłaszcza
młodszym pasażerom, że jednym z głównych źródeł
finansowania komunikacji miejskiej są wpływy z biletów. Jazda
„na gapę” jest zatem nie tylko szalbierstwem, ale przekłada się
m.in. na niższy poziom inwestycji. W roku 2006 ujawniono
około 125 tysięcy przypadków przejazdów bez biletu,
o 19 tysięcy więcej niż rok wcześniej.
Oprócz 6 pojazdów komunikacji miejskiej (679, 1608, 1609,
1610, 1612, 1614) w kampanii uczestniczy 100 city-lightów,
100 plakatów na przystankach, 200 plakatów w tramwajach...
i ściana budynku sąsiadującego z siedzibą firmy. Akcja potrwa
do 15 marca.
W akcji uczestniczą także pojazdy komunikacji miejskiej:
pięć Solarisów Urbino 12...
Fot.: Marcin Jurczak, 17.01.2007
Czasy gdy komunikacja zbiorowa była jedynym sposobem
przemieszczania się po mieście (nie licząc popularnych po dziś
dzień wycieczek pieszych i rowerowych) bezpowrotnie minęły.
Coraz częściej stajemy przed wyborem: komunikacja miejska
czy samochód, i związanymi z tym najróżniejszymi
kalkulacjami. Nic więc dziwnego, że komunalny przewoźnik
interesuje się nie tylko przebytymi wozokilometrami, ale
i postrzeganiem firmy wśród pasażerów. Jednym z ostatnich
elementów kreowania wizerunku MPK jako spółki przyjaznej
i wychodzącej frontem do klienta jest kampania Kocham
Poznań.
W pojazdach, na przystankach, a także na burtach kilku
wybranych pojazdów pojawiły się spejalne plakaty. To pierwsza

...i tramwaj typu GT8.
Fot.: Marcin Jurczak, 30.12.2006
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Zapraszamy Czytelników do współtworzenia Przystanku

Panie, gdzie ten tramwaj jedzie?

Łukasz Bandosz
Jako pierwsi do działu „Panie, gdzie ten tramwaj jedzie”
napisali pan Sławek oraz pan Piotr. Czytelnicy poruszyli tematy
związane z rozbudową sieci tramwajowej w Poznaniu.
Jestem miłośnikiem transportu tramwajowego i od dawna
zastanawiam się kiedy wreszcie ruszy budowa tramwaju na
Franowo. Już dawno było słychać o niej, lecz jeszcze nawet nie
ma do tej budowy przygotowań. Ile można z tą budową
zwlekać! Ta linia jest potrzebna wszystkim Poznaniakom!
Byłbym wdzięczny, gdybym mógł się tego dowiedzieć.
Jak wiadomo, po wakacjach pojedziemy trasą przez most Św.
Rocha, a jeszcze w tym roku ma się rozpocząć modernizacja
torowiska od ul. Jana Pawła II do pętli Os. Lecha. Plany
wspominają o przesunięciach przystanków, zapewne powstaną
ekrany akustyczne. Miasto i przewoźnik starają się o
dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej na budowę trasy
na Franowo oraz zajezdni tramwajowej mieszczącej 100
tramwajów (z rezerwą na następne 50 bimb). Jeśli wszystko
pójdzie dobrze, budowa rozpocznie się jeszcze w tym roku, a na
Franowo pojedziemy pod koniec roku 2009.
Problem układu komunikacji tramwajowej po otwarciu trasy
przez most Św. Rocha poruszył w swoim mailu do redakcji
Przystanku także pan Piotr. Nasz Czytelnik zawarł w swoim
liście także pewne propozycje dotyczące przebiegu niektórych
linii.
Dzień dobry,
Chciałbym przedstawić
tramwajowych: 11 i 18.

swoją

wersję

przebiegu

linii

Linia 11:
Obecnie trasa linii 11 to Piątkowska-Os. Lecha. Moja
propozycja wygląda tak, aby „jedenastkę” przedłużyć do
Starołęki przez GTR (Chartowo, Żegrze, Hetmańska, R.
Starołęka, Starołęcką, STAROŁĘKA). W przyszłości, po
budowie trasy tramwajowej przez Most Rocha, na pętli Os.
Lecha prawdopodobnie kończyć będą tramwaje linii 16. Wtedy
na przykład na przystanku Polanka kursować będą: 1, 5, 11,
16, 17, a na przystanku Żegrze III już tylko: 1, 5, 17. Myślę, że
wydłużenie linii 11 ułatwi dojazd mieszkańcom GTR do:
Multikina, Starego Browaru, dworca PKS i PKP, oraz do

Ronda Rataje, AWFu – przecież „piątka” będzie kursować
Mostem Rocha.
Osobiście dosyć często korzystam z linii 11 (aby dojechać np.
do Starego Browaru czy też na Dworzec PKP) Większość ludzi,
na Os. Lecha przesiada się na inny tramwaj jadący dalej na
GTR.
Linia 18:
„Osiemnastka” natomiast pozostałaby bez zmian, tzn. z
Hetmańskiej na Dębiec. Mieszkańcy Dębca natomiast nie mają
tramwaju skręcającego w lewo na Hetmańską. Obecnie,
podczas trwającego remontu, mieszkańcy uzyskali możliwość
szybszego dojazdu na Ogrody, poprzez Hetmańską i
Głogowską.
Tramwaje na obu liniach kursują co 20 minut. Sytuacja na pętli
Starołęka byłaby analogiczna do sytuacji, gdy kończyła tam
„osiemnastka”. Czas kursu na linii 18 jest krótszy o ok.
5 minut, a linia 11 wydłużyłaby się o ok. 13 minut.
Wraz z otwarciem nowego żelaznego szlaku zmienią się trasy
większości linii tramwajowych odwiedzających Nowe Miasto.
Dotychczas nie przedstawiono do publicznej wiadomości
ostatecznego schematu sieci tramwajowej, który miałby
obowiązywać od września. Nową przeprawą przez Wartę
pojadą najprawdopodobniej linie 5, 13 i 16. Otwarcie trasy
przez most Św. Rocha przyczyni się do zmniejszenia potoków
pasażerskich na pozostałych tramwajowych przeprawach przez
Wartę, a zakłada się, że globalna liczba pasażerów się zwiększy.
Z pewnością wykazały to badania, których wyniki posłużyły za
ekonomiczne uzasadnienie realizacji inwestycji.
O tym, jak tramwaje pojadą od września, przekonamy się
później, jednak dotychczasowe przyzwyczajenia pasażerów oraz
realia szarej codzienności zrewidują obliczenia i prognozy
nawet najdoskonalszych programów komputerowych. Otwarte
pozostaje pytanie, co stanie się z takimi liniami jak 3, 11 i 18.
Zmiany obejmą również linie autobusowe. Tutaj z pewnością
podjęte zostaną próby częściowego rozładowania potoku
pasażerskiego, który dziś do Ronda Rataje dojeżdża autobusami
i dalej kontynuuje podróż do Centrum tramwajem przez ul.
Królowej Jadwigi. Nowa oferta komunikacji autobusowej na
Ratajach powinna przyczynić się to tego, by chociaż część z
tych pasażerów miała możliwość przesiadki na tramwaj jadący
mostem Św. Rocha.
Tak czy inaczej będzie to sytuacja przejściowa do czasu
otwarcia trasy na Franowo. Wówczas rozwiązania
komunikacyjne na Ratajach ponownie ulegną zmianie.
Korzystając z okazji pragnę podziękować panu Tomkowi, który
pod adresem KMPS napisał wiele ciepłych słów. Zarówno
Zarząd KMPS, jak i Redakcja Przystanku dołożą wszelkich
starań, aby działania Klubu oraz treści naszego darmopisma
trafiały w oczekiwania takich Czytelników jak Pan.
Redakja Przystanku czeka na Wasze pytania.
Nasz adres:

Czytelnikom i sympatykom Przystanku w Nowym Roku
życzymy spełnienia marzeń!
Fotomontaż: Marcin Jurczak

pytanie_do_przystanku@tlen.pl
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„Na torach” − 102Na
Jędrzej Nowak
Wagon 102Na produkcji chorzowskiej wytwórni konstrukcji stalowych „Konstal” jest wersją rozwojową pojazdu typu 102N. Mimo,
iż wizualnie
jest
to
powrót
do starszego modelu (przód i tył
pochodzi z modelu 13N), to jego
eksploatacja jest znacznie wygodniejsza dla motorniczego. Wyeliminowano znane z Kanciaka oślepianie
przez refleksy światła wewnętrznego
w nocy. Pozostałe parametry, w tym
wymiary, były identycznie z wagonem 102N. Pierwsze egzemplarze
dostarczono do Poznania w roku
1970, ostatnie przybyły w styczniu 1973. Nadano im numery od 9
do 73. Jedyne zmiany, jakie w nich
wprowadzono podczas eksploatacji, to odkryte wózki, w
niektórych zamontowano siedzenia z wagonów 105N, a także
zlikwidowano gniazda sterowania wielokrotnego. Wyjątkiem
był wagon 41 – po remoncie otrzymał on wózki i wiele innych
elementów od wagonów generacji 105N.
Podstawowe dane wagonów 102Na
Producent
Konstal Chorzów
Wymiary (dł./szer./wys.)
19 300 / 2 400 / 3 050 mm
Liczba osi / wózków
6/3
Liczba silników / moc łączna
4 / 4*41,5 kW
Lata produkcji
1970-1973
Lata dostaw
1970-1973
Ilość dostarczonych
65 sztuk
Zakres numeracji
9 – 73
20 na 2000
Zmiany numeracji
(1992 r. na szkoleniowy)
Wagony zachowane
1 szt. – nr 71
Stacjonowanie
S-3 Forteczna
Na początku lat 90. rozpoczęto próby łączenia stodwójek
w składy podwójne. W tym celu przy okazji remontów
przystosowano wagony 22 i 23 do takiej jazdy. Ponownie
zamontowano w nich gniazda wielokrotnego zasilania,
a w wagonie 22 (pierwszym w składzie) zamontowano
dodatkowy zestaw kontrolek, pokazujący stan obwodów
elektrycznych w drugim wagonie. Tak przygotowany skład
został przekazany do zajezdni przy ulicy Fortecznej i tam
obsługiwał linię nr 14 (Górczyn – Królowej Jadwigi –
Starołęka). Do jazdy ukrotnionej przystosowano także wozy 45
i 56, nigdy jednak nie przeprowadzono testów jazdy w parze.
Niestety związki zawodowe były przeciwne dwuskładom
stodwójek. Ich członkowie uważali, że jest to marnotrawstwo w
sytuacji, kiedy liczba osób korzystających z komunikacji
miejskiej spada. Po krótkim czasie skład rozłączono.
Połowa lat 90. to zmierzch serii 102Na i zastępowanie jej taborem
z niemieckiego demobilu. W roku 2003 na stanie MPK
pozostawało 7 sztuk (33, 34, 40, 41, 66, 71 i 2000 ex 20).
W styczniu 2004 były już tylko dwie sztuki (66 i 71), a od lutego
2004 mamy tylko jedną 102Na – 71 (jedyna w stopiątkowej
starołęckiej krainie okrągła stodwójka zwana jest przez
pracowników zajezdni „Księżniczką”). Została ona wytypowana

Rys.: Jędrzej Nowak
do zachowania na wóz historyczny. W kwietniu 2005 roku przeszła
remont bieżący – przywrócono jej dawne barwy zakładowe
i odświeżono wnętrze. W takim stanie wzięła udział w paradzie
z okazji 125-lecia istnienia komunikacji miejskiej w Poznaniu.
2 czerwca 2006 roku po raz ostatni wyjechała na linię, a 3 czerwca
została odstawiona na czas remontu skrzyżowania ulic Głogowska
i Hetmańska. Obecnie odstawiona na terenie zajezdni S-3 oczekuje
na naprawę główną.

Reklamy tramwajowe
opracowanie: Łukasz Nowicki
stan na dzień: 11 stycznia 2007
numer
pojazdu

poprzednia
reklama

kolor
podkładu

obecna
reklama

148+149

Exim Tours

kremowoniebieski

186

-

barwy MPK Money Bank

224+223

-

barwy MPK

278+279

VAILLANT

kolor
podkładu

uwagi

tramwaje

294+295
676
679

-

-

barwy MPK po NG
bialy

po stronie
drzwi

Głos
niebieski
Wielkopolski
biały
barwy MPK
Głos
barwy MPK
niebieski
Wielkopolski

IV edycja konkursu
dla makro, mikro i
niebieski
średnich
przedsiębiorstw
HESJA
biały

-

barwy MPK

-

barwy MPK
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W wykopie i na estakadzie

Marcin Jurczak
652 był pierwszym na PST z pasażerami, 650 – gwiazdą
uroczystego otwarcia trasy). Za helmutem podążały wagony
historyczne (N+ND i 102N), a następnie tabor liniowy wysoko(3G 801 i 105Na+105NaD 190+189) i niskopodłogowy
(RT6N1 408 i combino 509). Kawalkada dojechała „na pusto”
do
Kaponiery,
skąd
z
pasażerami dokulała
się
do Os. Sobieskiego. Tutaj nastąpiło rozbicie kolumny poprzez
wsadzenie w środek parady wagonów liniowych (12/6 409
z wściekłokolorową reklamą pomiędzy ciemnozielonymi
zabytkami wyglądała uroczo; przed 509 jechał dodatkowo 504
jako 15/1). Kolumna dotarła ostatecznie (choć w ratach)
do zajezdni Głogowska, gdzie nastąpił dalszy ciąg obchodów.

Jubileuszowy wagon GT8 679 na estakadzie.
Fot.: 2* Marcin Jurczak
Na ten dzień czekaliśmy od dawna. 3 lutego odbyła się,
zapowiadana od miesięcy, reklamowana w mediach,
na plakatach i citylightach, parada z okazji 10-lecia
Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. Impreza połączona była
z otwarciem Muzeum Komunikacji Miejskiej i drzwiami
otwartymi w zajezdni tramwajowej przy ul. Głogowskiej,
obchodzącej w tym roku setne urodziny.

Nie zabrakło uroczystych przemówień (w roli mówców
wystąpili: Wojciech Tulibacki, Dyrektor Naczelny MPK
i Ryszard Grobelny, Prezydent Miasta), nagród dla równolatków
PeSTki oraz okolicznościowego tortu. Zainteresowanie imprezą
przerosło oczekiwania największych optymistów – zajezdnię
odwiedziło grubo ponad tysiąc mieszkańców miasta. W stan
najwyższej gotowości postawione zostały wszystkie służby
MPK, mieszczące się na S-1. Pochwalić należy kierownictwo
Wydziału za zapobiegliwość. W trakcie imprezy przygotowane
były wozy rezerwowe, gotowe w każdej chwili wyjechać
„na miasto”. Zjazdy wagonów uszkodzonych odbywały się
natomiast na pobliską pętlę Górczyn. Zmobilizowane w 110%
Jednostki Porządkowe KMPS dzielnie radziły sobie z tłumem –
jak się później okazało, aż do godziny 16.

Punktem
zbiórki
była
zajezdnia
tramwajowa przy ul. Gajowej. To właśnie
tu, już od rana, gromadzone były wagony
uczestniczące w paradzie. Tutaj także
przedimprezową naradę zwołał Prezes
KMPS – kol. Krzysztof Dostatni.
Stopniowo przybywały wagony z innych
zajezdni, przybywało też obsługujących
imprezę pracowników i klubowiczów.
Około godziny 11.30 rozpoczęło się
ustawianie
pojazdów
na
ulicy
Zwierzynieckiej.
Paradę z okazji 10-lecia PST otworzył
ex-frankfurcki wagon GT8 679 (wagony
GT8, tyle że ex Rheinbahn Duesseldorf
zapisały się w historii 10 lat temu:
Zainteresowanie zajezdnią przy ul. Głogowskiej było ogromne.
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Komentarze (2)
Temat zmiany trasy linii tramwajowej numer 2 wzbudził spore
zainteresowanie nie tylko wśród pasażerów. Decyzja
ta, niezwykle konstrowersyjna, okazała się bardzo ciekawym
tematem do analizy. Problem poruszony w artykułach Tomasza
Gieżyńskiego (P79, P80) pokazał, że komunikacja miejska
stanowi niezmiernie wrażliwy na zmiany system naczyń
połączonych, a optymalizacja tego systemu wymaga sprawnego
współdziałania różnych podmiotów i organizacji. Poniżej
prezentujemy kolejny komentarz.
1. Przepustowość skrzyżowania Półwiejska – Królowej Jadwigi
– faktycznie przez wlot Królowej Jadwigi od strony AWF może
przejeżdżać 1 tramwaj na cykl – można więc policzyć, że przy
cyklu 120 sekund można obsłużyć tylko 5 linii, przy cyklu 100
sekund – 6 linii, przy cyklu 90 sekund – 6,5 linii (linię nr 11
kursującą co 20 minut liczę jako 0,5 linii), przy cyklu 80 sekund
– 7,5 linii. Skrzyżowanie to jest krytyczne zarówno dla ruchu
tramwajowego, jak i dla ruchu samochodowego, stąd można
spodziewać się oporu przy próbach skracania cyklu.
2. Możliwość 1 – zmiana programu sygnalizacji. Jest ona przy
obecnym starym sterowniku niemożliwa, konieczna byłaby więc
wymiana sterownika. Pozostaje pytanie prawne czy zmiana
programu sygnalizacji i wymiana sterownika nie spowodowałaby konieczności dostosowania sygnalizacji do obecnych
wymagań – to z kolei oznaczałoby zakaz skrętu w lewo dla
samochodów z obu wlotów ulicy Królowej Jadwigi, lub istotne
obniżenie przepustowości. Widzę więc potencjalnie silny opór.
3. Możliwość 2 – przed zmianą kursowało na omawianym
wlocie 6,5 linii tramwajowych, tymczasem cykl na sygnalizacji
wynosił w godzinach szczytu 100 i 120 sekund – nie dziwiły
więc zatory powodujące nawet ponad 10 minut oczekiwania
(dziwi natomiast że ani miasto ani MPK nie raczyło szybko

zauważyć problemu)! Biorąc pod uwagę zapisane w sterowniku
programy (brak cyklu 90 sekund) i opór przed ograniczaniem
przepustowości optymalnym rozwiązaniem wydawało się
zdjęcie co najmniej 0,5 linii i ograniczenie maksymalnej
długości cyklu do 100 sekund.
4. Linię zdjęto, ale zatory tworzą się nadal – powody mogą
być dwa: albo w godzinie szczytu cykl jest równy 120 sekund,
albo jest to wpływ zakłóceń na sieci – wystarczy że tramwaj
spóźni się 2 minuty i może spowodować zakłócenie likwidowane
nawet po 20 minutach. Co można zrobić to kontrolować ZDM
żeby nie próbowali realizować cyklu 120 sekund.
5. Skoro zdejmujemy linię, to którą – moim zdaniem
optymalnym wariantem było przeniesienie linii 7 na trasę
Ogrody – ... – Hetmańska – 28 Czerwca – Wierzbięcice –
Towarowa – Most Dworcowy – Roosevelta – Św. Marcin –
Towarowa – Wierzbięcice – 28 Czerwca – Hetmańska – ... –
Ogrody. Obserwuję, że tramwaje kursujące przez Most
Królowej Jadwigi są słabiej zapełnione niż tramwaje jadące
przez Plac Wiosny Ludów, więc rozwiązanie takie
spowodowałoby najmniejsze niedogodności.
6. Inne linie – 1 jest potrzebna do obsługi GTR, 2, 6, 9, 12
to stare linie do których klienci są przyzwyczajeni, 11 jest
potrzebna do obsługi pasażerów na trasie AWF –
Most Dworcowy.
Stąd uważam, że w obecnej sytuacji dobrym rozwiązaniem było
raczej skrócenie linii nr 7 i dbanie o długość cyklu
nieprzekraczającą 100 sekund.
Rozwiązaniem najlepszym
w ul. Ratajczaka.

byłaby

trasa

tramwajowa

dr inż. Jeremi Rychlewski

Echa naszych publikacji
Kończąc ten temat, pozwolę sobie na ustosunkowanie się
do zawartych w odpowiedzi (dyr. Rusaka z P81 – przyp. red.)
stwierdzeń i zarzutów.
Na wstępie jednak zmuszony jestem do jasnego podkreślenia
pewnego aspektu, który, jak się wydaje, ma tu fundamentalne
znaczenie. Otóż „Przystanek” jest czasopismem wydawanym
przez Klub Miłośników Pojazdów Szynowych. Pasjonaci
tworzący nasze stowarzyszenie oraz miesięcznik (a zatem w tej
grupie również ja), to ludzie, którym bardzo zależy na tym,
by nasza komunikacja miejska rozwijała się we właściwym
kierunku. By była wzorcowa dla innych, by czerpała pełnymi
garściami sprawdzone rozwiązania, które widujemy podczas
naszych miłośniczych, komunikacyjnych peregrynacji na całym
bez mała świecie. By wszystko, co może się udać, po prostu się
udało. Jasnym jest, że tak nie będzie nigdy, ale tym bardziej
smutne jest, gdy źle się dzieje na nasze – tu już mam na myśli
grupę ludzi decydującą o kształcie komunikacji miejskiej
w Poznaniu – własne życzenie. Z tego i tylko z tego wynika
nasza troska o kierunek zmian. Wydźwięk felietonów istotnie nie
był pozytywny, o czym później, ale w końcu inny być niestety
nie mógł. Nie było jednak naszym zamiarem w żaden sposób

atakować personalnie kogokolwiek.
przedmiotem rozważań, a nie ludzie.

To

decyzje

były

Podstawowy ze sformułowanych w felietonach zarzutów
dotyczył zbyt długiego podejmowania decyzji w sprawie korków
tramwajowych na węźle Półwiejska i w konsekwencji
przetrasowania linii 2 na Towarową. Przy założeniu
niedzielenia linii 1 i 7 (co, wg odpowiedzi Dyrektora, a o czym
nie było mi wiadomo, było podstawowym warunkiem)
pozostawały faktycznie dwa rozwiązania: podwójny przystanek
lub/i zmiana programu sygnalizacji świetlnej. Przystanek
podwójny funkcjonował w tym miejscu bardzo dobrze
aż do roku 2000, kiedy w trakcie remontu torowiska jego
platformy skrócono do długości około 42-45 metrów. Od tego
czasu wzrosły potoki pasażerów i przechodniów na tym
skrzyżowaniu – i to o kilkaset procent. Faktem jest więc, że bez
odpowiedniej przebudowy przejścia (mało miejsca, wąsko)
i sygnalizacji nie mogłoby być mowy o dobrze działającym
przystanku podwójnym – drugi pojazd miałby spore szanse
najechać na przechodniów, za nic mających czerwone światło.
Tymczasem nie tylko nie poprawiono geometrii skrzyżowania,
ale i nic nie zrobiono ze światłami, a na dokładkę skrócono
przystanki. O tym wszystkim napisałem w pierwszym felietonie
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i wydaje mi się, iż z połączenia tych informacji płynie jedyny
możliwy wniosek: dopuszczono do degradacji przepustowości
skrzyżowania i w zaistniałej sytuacji (przy wspomnianych
założeniach) przesunięcie dwójki na Towarową było jedynym
możliwym posunięciem. To niestety nie oznacza, że posunięciem
dobrym.
Nie rozumiem niestety tłumaczenia dotyczącego „przyczyn
logistyczno-organizacyjnych” wpuszczenia na dobry tydzień
większej ilości wagonów GT6 na linię 8. Wynikło
to najprawdopodobniej ze zwykłego nieprzemyślenia sytuacji.
Ósemka jest nie od wczoraj najbardziej obciążoną linią
obsługiwaną przez Wydział S2 i taka sytuacja zwyczajnie
nie powinna była zaistnieć. Tym bardziej, że na linii 18
kursowały wówczas cztery wagony GT8 (dwukierunkowe), które
tylko z braku tablic nie były wysyłane na inne linie. Później
okazało się, że wymiana krótkich pojazdów na długie z linią 7
również zdała egzamin. Nie można było tak od razu?...
Co do poziomu profesjonalizmu krytyki dziennikarskiej,
pozwolę sobie mieć nieco odmienne zdanie. Nie uważam się
oczywiście za „dziennikarza zupełnego”. Zresztą w Przystanku
mamy dużo mniejsze (bo lokalne) aspiracje, niż choćby grubsze
i kolorowe czasopisma z tej samej branży. Sądzę jednak,
że dopełniłem wszelkich możliwych starań, by uzyskać
wiarygodne informacje o kolejności decyzji i działań. Świadczy
o tym choćby wspomniana przez pana Dyrektora moja

obecność na spotkaniu ze związkami zawodowymi. Miałem też
wiele innych możliwości, by mieć odpowiedni wgląd
w następujące po sobie wydarzenia. Poza brakiem informacji o
dogmacie niedokonywania podziału linii objazdowych mogę
jedynie uderzyć się w pierś za sformułowanie „dziesiątki
skarg”. Faktycznie, nie były to zapewne dziesiątki; skargi jako
takie jednak napływały. Nie tylko zresztą przewidzianymi
do tego celu kanałami, ale również w formie wypowiedzi
uczestników forów na portalach internetowych poczytnych
gazet codziennych. Stąd utrzymuję się w przeświadczeniu,
że ocena z dziennikarstwa, jaką pan Dyrektor był łaskaw
mi wystawić, była jednak nieco zbyt surowa. W świetle
poznanych faktów oczywiście uznałem za takową również ocenę
z planowania, jaką ja wystawiłem w poprzednim numerze całej
zaistniałej sytuacji.
Jako hobbyści, piszący (przynajmniej niektórzy) od ponad
dziewięciu lat na tematy związane z transportem miejskim
Poznania, nadal będziemy bacznie obserwować rozwój naszej
komunikacji i zmagania różnych sił na decyzyjnej szachownicy
miasta. Mamy jednak nadzieję, że wkrótce siły te sprzymierzą
się i będą wspólnie działać w odpowiednim kierunku. Takim,
który nie dopuści do pojawienia się kolejnych problemów
w rodzaju węzła Półwiejska.
Tomasz Gieżyński

Problem zaistnienia pewnej dziury pojawił się późnym wieczorem 13 stycznia...

„To jest dziura na miarę naszych możliwości”

Łukasz Bandosz
–

Panowie, ja nie żartuję! Dajcie mi tu jakiś pręt!

W tym momencie pan Franek przykuł uwagę swoich kolegów.
Wszyscy zauważyli pęknięcia na całkiem świeżym asfalcie
otaczającym zwrotnicę. Skala problemu ujawniła się podczas
sprawdzania głębokości, z której zniknął tłuczeń, za pomocą
metalowego pręta. Długi na ponad dwa metry pręt, wpuszczony
przez szczelinę pomiędzy zwrotnicą a asfaltem, cały w nią
wpadł. Torowcy stali przez chwilę zamyśleni. Przez ich głowy
szybko przebiegały myśli. Zastanawiali się co mogło wypłukać
cały tłuczeń, przecież skrzyżowanie było remontowane pół roku
temu. Niektórzy próbowali sobie wyobrazić katastrofę, jaka
mogła się wydarzyć na skrzyżowaniu Głogowska/Hetmańska,
gdyby zawieszone w powietrzu szyny nie wytrzymały ciężaru
przejeżdżającego tramwaju.
W związku z poprowadzeniem objazdów ul. Grunwaldzką,
wąskim gardłem okazała się sygnalizacja świetlna
na skrzyżowaniu ul. Bukowskiej i Roosevelta.
Fot.: Marcin Jurczak, 15.01.2007
Grupa torowców sprawdzała akurat stan torowiska
na skrzyżowaniu ulic Głogowska i Hetmańska. Wszystko
przebiegało bez najmniejszego problemu, ostatnie tramwaje
właśnie zjechały do zajezdni, a na skrzyżowaniu większe
poruszenie wzbudzały jedynie pojawiające się rytmicznie
autobusy komunikacji nocnej. Ale w pewnej chwili…
–

–

Chłopaki, tu chyba nie ma tłucznia! – wykrzyknął Franek,
świecąc latarką na zwrotnicę najazdową na Głogowskiej
od strony centrum.
Co ty bredzisz??? – odpowiedział mu jeden z robotników.
Reszta zawtórowała śmiechem.

Później wydarzenia potoczyły się błyskawicznie. Nadzór Ruchu
pilnował przez całą noc, aby autobusy jeździły jezdnią, a nie
torowiskiem. Miejsce, w którym torowisko zostało podmyte,
oznaczono i przygotowano na przybycie ekip od wodociągów
i kanalizacji.
W niedzielę tuż po 5 rano pierwsi motorowi zaczęli pojawiać
się na zajezdni Madalińskiego. Tego dnia miałem obsługiwać
linię 8. Już od samej bramy zajezdni dobiegły mnie krzyki.
– Dziś ósemki jeżdżą objazdem!
– A dlaczego?
– Woda podmyła torowisko na Głogowskiej, cała ulica
zamknięta, jeździmy przez Przybysza!
– Sprawdziłem niedzielny rozkład ósemki.
– Spokojnie, damy radę, na Górczynie 14 minut postoju,
na Miłostowie 20, a objazd przez Rondo Jeziorańskiego
to najwyżej 5 minut spóźnienia.

2 (82) 3 / 12

Niewiele się zastanawiając ruszyłem w trasę.
Trzeba przyznać, że w sytuacji kryzysowej, która pojawiła się
w nocy z soboty na niedzielę, MPK zareagowało bardzo szybko.
Już pierwszego dnia awarii nad ranem spod zajezdni przy
ul. Głogowskiej ruszały autobusy „za tramwaj”, które kursowały
ulicą Głogowską do Ronda Kaponiera. Jeszcze przed południem
tego samego dnia na przystankach znajdujących się w pobliżu
zamkniętej dla tramwajów ulicy pojawiła się informacja
pasażerska. Duże plakaty z trasami objazdowymi linii 5, 8, 14
i 18 oraz szczegółami dotyczącymi komunikacji zastępczej
rzucały się w oczy, były zauważalne.
Tak czy inaczej przez pierwsze dwa dni awarii wielu pasażerów
okazywało swoje niezadowolenie z zaistniałej sytuacji.
– Co pan robi?! Gdzie pan jedzie?! – wykrzykiwali niektórzy.
– Spokojnie, jadę na Górczyn. Na Głogowskiej pękła rura
i dlatego mamy objazd przez Rondo Jeziorańskiego.
Wielu pasażerom ta informacja wystarczała. Niestety
znajdowali się i tacy, którym dodatkowa przesiadka lub
wydłużenie podróży na tyle psuło plan dnia, że motorniczy
zmuszony był wysłuchać pod adresem swoim i swojego
pracodawcy paru gorzkich słów, często poprzeplatanych tzw.
„łaciną”. Dość kłopotliwe dla pasażerów było przesiadanie się
z tramwajów linii 5, 8 i 14 na autobus „za tramwaj” w okolicy
Ronda Kaponiera. Gdy wysiadło się z bimby, która właśnie
skręciła przy Bałtyku w prawo, okazywało się,
że do najbliższego przystanku zatramwaja trzeba sobie zrobić
całkiem spory spacer. Jeden z przystanków był umiejscowiony
na wysokości ul. Bukowskiej przed Rondem Kaponiera. Aby
do niego dojść, należało wrócić do przejścia podziemnego pod
rondem – był to głównie przystanek dla wysiadających.
Większość pasażerów przesiadających się z tramwaju
na autobus przechodziła z przystanku Bałtyk pod główną bramę
Międzynarodowych Targów Poznańskich. Tu zlokalizowany był
przystanek autobusu jadącego w stronę skrzyżowania ulic
Głogowska i Hetmańska.
–
–

Panie, taki kawał trzeba lecieć na ten autobus… – narzekała
jedna z pasażerek.
To prawie jak dzień pieszego pasażera. – żartem
odpowiedział człowiek zmierzający w tym samym
kierunku.

Prawdziwy sprawdzian dla zreorganizowanej komunikacji
na Łazarzu nadszedł w poniedziałek. Wtedy to MPK

O zmianach tras informowały czytelne plakaty umieszczone
na przystankach.
Fot.: Marcin Jurczak, 15.01.2007
uruchomiło dodatkowe brygady na liniach 5, 8 i 14. W miarę
sprawnie kursowały autobusy „za tramwaj”. Było jednak widać,
że 12-metrowe pojazdy wystawione przez wydział A-3 nie
dawały sobie rady z potokiem pasażerskim na ul. Głogowskiej.
Zdecydowanie lepiej wypadały tam piętnastometrowce z A-1.
Objazdy trwały do wtorku. W tym czasie pracownicy Aquanetu
zlokalizowali awarię i wymienili felerny fragment wodociągu.
Okazało się, że do znajdującej się ponad 3 metry pod ziemią
rury robotnicy nawet nie dotarli podczas wakacyjnego remontu
skrzyżowania. Dlaczego wtedy wymieniono infrastrukturę
jedynie do głębokości 2 metrów – tego nie wiemy. Miejmy
nadzieję, że wnioski na przyszłość zostaną wyciągnięte,
bo z żywiołami żartów nie ma i – jak się przekonaliśmy –
wypłukanie ponad 3 metrów ziemi nie stanowi dla wody
najmniejszego problemu.
Wszyscy poznaniacy czekają na dalszy ciąg tej sprawy. Przede
wszystkim interesuje nas na odpowiedź na pytanie, kto jest
winny zaistnienia awarii, czyli kto powinien ponieść koszty
z nią związane. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że dodatkowe
uruchomienie trzech tramwajów, większe wozokilometry
i kursowanie autobusów „za tramwaj” to konkretne złotówki
po stronie wydatków MPK Poznań. Naszemu przewoźnikowi
należą się słowa uznania za szybką reakcję w trudnej sytuacji,
szczególnie za informację na przystankach, która pojawiła się
błyskawicznie w niedzielny poranek.

Komunikację zastępczą zapewniły wydziały A-1 i A-3,
dostarczając na zatramwaje po trzy wozy.
Fot.: Marcin Jurczak, 15.01.2007

We środę rano tramwaje podjęły kursy na stałych trasach
i wszystko wróciło do normy. Już tradycyjnie wszystkie linie
przejeżdżające
na
wprost
przez
skrzyżowanie
Głogowska/Hetmańska długo czekały na światło. A pasażerowie
skręcającej tam osiemnastki wręcz zasypiali w rytm
mrugających kierunkowskazów nim motorniczy otrzymał
światło pozwalające wykonać manewr skrętu.
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Tatra T6A2 w Poznaniu – dlaczego nie?

Demobil z doczepą

Karol Tyszka
Od 1991 roku, kiedy to Poznań otrzymał z Amsterdamu
pierwsze tramwaje z zachodniego demobilu, nasze MPK stało
się największym „importerem” taboru ze „starej” UE. Dziś
na stanie przedsiębiorstwa znajdują się w sumie 73 takie
pojazdy: 11 wagonów 3G (lata produkcji 1960-61), 15 typu
GT6 (w tym 4 gospodarcze, 1956-63), 41 typu GT8 (1959-65)
i 6 typu GT8ZR (1963). O ile ich obecny stan techniczny jest
co najmniej zadowalający, to jednak wszystkie są już dość
poważnie nadgryzione zębem czasu. Mimo, że w tym roku
ma nastąpić zakup nieco młodszych wozów GT8S
z Düsseldorfu,
które
zastąpiłyby
swoich
najbardziej
wysłużonych starszych braci, a na rok 2008 planowany jest
podobno
przetarg
na
kolejną
transzę
pojazdów
niskopodłogowych, to jednak są to kroki niewystarczające,
by zapobiec w najbliższych latach kryzysowi taborowemu,
jakiego świadkami byliśmy kilka lat temu. Na wykończeniu są
także niemieckie „zapasy” starszych tramwajów, zdatnych
do eksploatacji w Poznaniu. Nic nie wskazuje na to, by w ciągu
najbliższych kilku lat znalazły się pieniądze na zakup
wystarczającej ilości nowych pojazdów, by odesłać wszystkie
wagony z demobilu na zasłużoną emeryturę w okolicach ich 50.
urodzin. Oczywiście doświadczenia z Mediolanu pokazują,
że przy odrobinie dobrej woli liniowo eksploatować można
nawet pojazdy 80-letnie, jednakże utrzymanie helmutów
i holendrów do roku 2036 raczej nie byłoby dla Poznania
i poznaniaków optymalnym rozwiązaniem. Stąd też sugestia,
by sprowadzić do Poznania wagony typu Tatra T6A2 i B6A2
z Niemiec.
Ale najpierw trochę historii i danych o tych wagonach.
Po przystąpieniu do układu RWPG dawna Niemiecka Republika
Demokratyczna zaprzestała produkcji taboru tramwajowego
i zaczęła kupować tramwaje wyłącznie w czechosłowackiej
fabryce ČKD Tatra. Po dostarczeniu wielu wagonów typu
T3D/B3D i T4D/B4D, których ostatnie egzemplarze dla NRD
zjechały z taśm montażowych w 1988 r. (skład T3D+T3D+B3D
417+418+359 dla Schwerin, obecnie wagony muzealne!),
w Pradze zdecydowano się na zaprojektowanie wagonu, którego
linie i rozwiązania techniczne będą szły z duchem czasu.
Od 1983 r. produkowano już tramwaje typu T6B5 dla ZSRR
i dla NRD postanowiono stworzyć podobne pojazdy. W 1985 r.
zbudowano prototypowy trójskład generacji T6 (dwa wozy

Niskopodłogowa doczepa bierna NB4 w Lipsku.
Fot.: Fabryka Pojazdów Szynowych

Dwuskład wagonów T6A2 5194+5200 przy Mahlsdorf-Süd
w Berlinie.
Fot.: Marcin Jurczak, 28.12.2006
silnikowe T6A2 i doczepka B6A2), który przekazano
do Drezna. Mimo że wagony te się w Dreźnie nie przyjęły
(obecnie są to również eksponaty muzealne, a na ulicach kursują
jeszcze dużo starsze tatry T4D), to w latach 1988-1991
przekazano łącznie 186 wagonów silnikowych i 92 doczepki
do przedsiębiorstw komunikacji miejskiej w Berlinie (118 szt.
T6A2 i 64 B6A2), Dreźnie (4 silnikowe i 2 doczepne,
nie kursują w ruchu liniowym), Rostocku (24 silnikowe
i 6 doczepnych), Lipsku (28 silnikowych i 14 doczepnych) oraz
Magdeburgu (12 silnikowych i 6 doczepnych). Poza Niemcami
wagony T6A2 eksploatowane są także w bułgarskiej Sofii
(57 sztuk, roczniki 1991 i 1999) oraz w węgierskim Segedynie
(Szegedzie – 13 szt. z roku 1997). Podobne wagony, ale
z pudłem szerokości 2500 mm, eksploatowane są u naszych
południowych sąsiadów – w Pradze, Ostrawie, Brnie,
Bratysławie i Koszycach. Do tego w krajach byłego ZSRR,
w Sofii i Phenianie w Korei Północnej kursuje ponad tysiąc
wozów T6B5.
Wagony T6A2 wyposażono w kanciaste, dość podobne
do polskich 105N pudło długości 14,5 m, posiadające trzy pary
drzwi, z czego dwie – nieco węższe – umieszczono na przednim
i tylnym skosie pojazdu. Na potrzeby przede wszystkim Lipska
i Berlina szerokość pudła zwężono do 2,2 m. Wewnątrz
znajduje się 28 siedzeń (ustawienie 2+1) i 49 miejsc stojących
(według ostrych norm niemieckich). T6A2 wyposażono
w 4 silniki o mocy 45 kW oraz w tyrystory typu TV3, dające
wagonom niepowtarzalne brzmienie. Przy dopasowywaniu
przekładni konstruktorzy poszli na kompromis – tramwaj potrafi
osiągnąć tylko 55 km/h, może za to uciągnąć samodzielnie
doczepę B6A2 na w miarę płaskim terenie, natomiast trójskład
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T6+T6+B6 bez problemów pokona każdą górę o każdej porze
roku.
Losy NRD-owskich T6 potoczyły się dość różnie. Mimo,
iż tramwaje te są konstrukcją nie mniej udaną niż ich przodek –
najlepiej sprzedawany tramwaj świata typu T3/T4 – to niestety
produkcja ich rozpoczęła się w dość burzliwym okresie historii.
Po połączeniu obu republik niemieckich i rozpoczęciu
wielkiego programu inwestycji we wschodnich landach zaczęto
masowo kupować tramwaje niskopodłogowe. W Magdeburgu
wagony zmodernizowano, jednak ostała się tylko połowa
pierwotnego stanu. W Rostocku odstawiono wszystkie doczepy
B6A2 (część sprzedano do Segedyna w celu wbudowania
silników i dołączenia tych wagonów jako czynnych doczep
do tamtejszych T6A2), zaś T6A2 gruntownie zmodernizowano
i zakupiono do nich w latach 2001-2002 22 sztuki
niskopodłogowych doczep biernych NB4 (których pudła
wyprodukowano w poznańskim HCP!). W Lipsku prawie
identyczne doczepy dołączono do zmodernizowanych tatr T4D,
które mają kursować po mieście do około 2015 r., zaś tramwaje
generacji T6 pozostawiono bez większych ulepszeń i już osiem
z 14 trójskładów T6A2 odstawiono w zajezdni w wyniku
wyczerpania się dopuszczenia do ruchu. W Berlinie zaś w latach
1993-96 wagony poddano całkowitej odbudowie w firmie
Mittenwälder Gerätebau (MGB). W ramach modernizacji
odbudowano i od nowa polakierowano pudło oraz
wyremontowano wózki. Najważniejsze zmiany dotyczą jednak
wnętrza: wymieniono podłogi, siedzenia, kabinę motorniczego,
drzwi (na uskokowo-uchylne). Dodatkowo w wagonach
zamontowano komputery pokładowe IBIS, wyświetlacze
(większe – wskazujące numer linii i trasę – na czole i z boku
wagonu oraz mniejszy – wskazujący jedynie numer linii –
z tyłu) oraz elektrycznie ustawiane i podgrzewane lusterka
zewnętrzne. Ponadto zmieniono sterowanie wagonem z pedałów
na joystick i wymieniono pantograf nożycowy na elektrycznie
podnoszony pantograf połówkowy. Jednakże pomimo tak dalece
posuniętej modernizacji już w 2002 r. zdecydowano się
odstawić wszystkie doczepy i pierwsze wagony silnikowe.
Obecnie odstawione są w sumie 33 T6A2 i wszystkie posiadane
B6A2, znaczna część z nich jest na sprzedaż w cenie 100 000
euro za wagon silnikowy i 12 000 euro za wagon doczepny.
Wagony odstawione w Lipsku też są na sprzedaż, ale nie ma
informacji o ich cenie – jednakże, biorąc pod uwagę brak
modernizacji, będzie ona zapewne dużo niższa niż w Berlinie.
Po tym dłuższym wywodzie należałoby rozważyć za i przeciw
idei sprowadzenia tychże wagonów do Poznania. To świetna
szansa na zakup godnych następców sędziwych helmutów
i holendrów. Wagony te są dużo młodsze – tak wiekiem, jak

i pod względem zastosowanych w nich rozwiązań technicznych
– a części zamienne do nich będą, ze względu na popularność
wagonów, dostępne powszechnie i tanio jeszcze przez długie
lata. Same wagony powinny zaś spokojnie osiągnąć wiek nawet
40 lat przed skierowaniem na emeryturę. Po wyjęciu jednego
rzędu siedzeń będą również prawie tak samo pojemne jak
stopiątki, a ilość drzwi i ich szerokość, mimo że może być
postrzegana jako niewystarczająca w porównaniu do konstali,
powinna dać dużo lepsze wyniki czasu wymiany pasażerów
niż w holendrach. Szerokość pudła – 2,2 m – pozwala natomiast
swobodne wykorzystanie wydziału S2.
Ale to jeszcze nie koniec korzyści. Do wagonów T6 można by,
wzorem Rostocku, dobudować niskopodłogowe doczepy
podobne do NB4 i stworzyć w ten sposób składy
niskopodłogowe! Nawet dość wysoka cena wozów z Berlina
i cena niskopodłogowej doczepki nie dorównają kosztom
zakupu nowego tramwaju niskopodłogowego (np. wrocławskie
skody 16T kosztowały 1,72 mln. euro każda). Wagony T6
w połączeniu z doczepką bierną zachowują się co prawda dość
niemrawo, aczkolwiek nie słyszałem, by w Rostocku czy
w Lipsku składy takie miały problemy z podjazdami pod
wzniesienia. W grę wchodziłoby także przebudowanie doczep
B6A2 tak, by miały one niskopodłogową „wnękę”
w środkowych drzwiach. Podobny zabieg wykonano w Lipsku
na wagonach B4D, jednakże wagony te są obecnie
tak „delikatne”, że nie wolno ich spychać gdy są na końcu
trójskładu (ze zwykłymi B4D nie było takich ograniczeń).
Tym niemniej obie opcje stworzenia składów niskopodłogowych w ten sposób są godne rozważenia.
Podsumowując, ze względu na sytuację finansową oraz
kurczącą się drastycznie podaż zachodnioniemieckich
tramwajów na sprzedaż, zastąpienie starzejących się coraz
szybciej helmutów i holendrów może okazać się dość trudnym
zadaniem. Wagony T6A2, mimo że nie są bynajmniej nowe,
są opcją godną rozważenia. Tym bardziej że, przy odrobinie
pomysłowości, kupując te wagony MPK jest w stanie znacznie
zwiększyć ilość tramwajów niskopodłogowych za ułamek ceny
zakupu fabrycznie nowych wagonów od zachodnich
producentów. Kto wie – może niedługo ulice Poznania zabarwią
się na żółto?
Źródła:
www.tatrabahnen.de
www.l-nv.de
www.drehscheibe-online.de
www.berlin-straba.de
www.tatrabahn.de

Turystyka – z wizytą w Berlinie

Hurra, es schneit! (2)

Michał Górny
Czas nieuchronnie uciekał, musieliśmy więc opuścić ciasne
i malownicze zakątki starówki, aby udać się do Wendenschloß.
Wsiedliśmy znów do niskopodłogowego GT6N. Przejeżdżając
kolejne przystanki dało się zauważyć zmianę charakteru
otoczenia – okolica wypełniona była znacznie nowszymi
od kamienic blokami. Nagle padło hasło: „na prawo patrz!”.
Za oknami ukazał się widok małej, kameralnej zajezdni
tramwajowej, na terenie której mogliśmy zauważyć królujące
w tamtej okolicy tatry. Postój przy zajezdni nieoczekiwanie się
przedłużył, ponieważ to właśnie tam następowała zmiana

motorniczych naszego tramwaju. Po kilku uwagach
wymienionych przez obu panów, pożegnaniu i ponownym
załączeniu tramwaju, minęliśmy jeszcze kilka przystani
jachtowych i większych budynków mieszkalnych, a następnie
wjechaliśmy do dzielnicy willowej. Jazda tramwajem w takiej
okolicy to sama przyjemność. Cisza, spokój, mały ruch
w tramwaju – nasza grupa drastycznie podniosła frekwencję.
Spokojnie można pooglądać pięknie urządzone przydomowe
ogródki, w których królują wysokie drzewa, dopełniające klimat
dzielnicy. Tramwajem jechało się jakby przez malutkie
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stronie krajobraz wypełniał nam bezgraniczny, jak by się mogło
wydawać, las. Zastanawialiśmy się nawet, czy nadal jedziemy
tramwajem – wszystko wyglądało tak, jakbyśmy zmienili środek
transportu i podróżowali malowniczo położoną linią kolejową.
Wyobrażaliśmy sobie jak musi tu być ładnie, gdy krzewy
i drzewa pokryją się liśćmi. Iście dziewiczy krajobraz zakłóciły
nam domki stojące po obu stronach torowiska. Na prawie
każdej działce przed domkiem stała łódź, czyli ze spokojnego
i cichego lasu wjechaliśmy w jakiś letni kurort. Jednak
właścicieli tych domów próżno było szukać przy tak
niesprzyjających warunkach, w jakich przyszło nam podróżować, a mianowicie w zimny, pochmurny dzień z padającym
i topniejącym śniegiem. Powrotną trasę do centrum Köpenick
pokonaliśmy wagonami T6A2 – podziwiając wody Langer See.

Pamiątkowe zdjęcie grupowe na Rahnsdorf / Waldschänke.
Fot.: aparat Marcina Wojciechowskiego
miasteczko – miasteczko, gdzie wszyscy się znają, a sąsiedzi
pomagają sobie w potrzebie. Jednak ten spokój przerwał
komunikat z głośników informujący, że przed nami przystanek
końcowy i należy opuścić tramwaj. Pętla znajdowała się
pośrodku domków, a dookoła nich rosły stare, grube
i przepięknie powyginane drzewa. Poczuliśmy się prawie jak
na poznańskim Sołaczu.
Niestety wskazówki zegara nieubłaganie poruszały się dalej
i musieliśmy podążyć w dalszą drogę – tym razem pieszo. Nasza
trasa biegła ulicą wyłożoną brukiem, co potęgowało
niepowtarzalny klimat okolicy. Po kilkuset metrach naszym
oczom ukazał się prom. Była to jedna z sześciu linii
promowych, obsługiwanych przez BVG. Co ważne, podróżuje
się nimi używając zwykłych miejskich biletów – prom, jak
każdy inny środek lokomocji, wyposażony jest w kasownik.
Jedyna różnica – przed wyruszeniem w drogę kapitan promu
zapytał nas o bilety (czego nie było w mniej egzotycznych
środkach berlińskiej komunikacji miejskiej), zaś przy
wysiadaniu powiedział wszystkim „Auf Wiedersehen”. Szybkim
krokiem w niecałe kilka minut dotarliśmy do przystanku
Wasserportallee, gdzie czekaliśmy na tramwaj linii 68
do Alt- Schmöckwitz.
Ulica Wasserportallee posiada podobny układ torowy, jaki
w przyszłości ma powstać na Winogradach. Tory biegną
w jezdni, mniej więcej pośrodku pasa ruchu, a przy
przystankach zbliżają się do krawędzi chodnika. Dzięki temu
mogliśmy bez trudu dostać się nawet do wysokopodłogowych
tatr, które towarzyszyły nam już do końca podróży berlińskimi
tramwajami. Przejechaliśmy odległość jednego przystanku
i znów wśród drzew przydrożnego parku znaleźliśmy tory
tramwajowe oznaczające pętlę. Znajduje się ona przy stacji
S- Bahn Grünau i nie jest wykorzystywana liniowo. Jednak
najpiękniejsze widoki były dopiero przed nami. Po przebyciu
kolejnego odcinka, który biegł poprzez zaobserwowany
wcześniej park, dojechaliśmy do brzegu jeziora. Dalej – niczym
naszą Maltanką – jechaliśmy wzdłuż Langer See: od wody
oddzielała nas jedynie droga pieszo-rowerowa, a po drugiej

Szybki przejazd składem przez wcześniej już zwiedzaną
starówkę dowiózł nas do przystanku przy Bahnhofstrasse. Jest
to nowe centrum miasta, gdzie panuje duży ruch uliczny, a także
znajdują się liczne punkty usługowo-handlowe. Oczekiwanie
przy ruchliwej trasie na kolejny tramwaj – tym razem linii 60,
którą mieliśmy udać się do Altes Wasserwerk – nie trwało długo
i żądni nowych wrażeń wkrótce ruszyliśmy naprzód. Nasz cel
został osiągnięty po kilkunastu minutach. Należy dodać,
że na tym odcinku trasy nie tylko my stanowiliśmy polski akcent
– jest nim także przystanek Josef-Nawrocki-Str. Pętla Altes
Wasserwerk przypomina naszą dawną pętlę na Ogrodach.
Tramwaj objeżdża dookoła skwer, gdzie rośnie kilka drzew
i jest kilka alejek. Wszystko otoczone jest domkami, do których
prowadzi wąska uliczka okalająca plac. Gdy ruszaliśmy z pętli
przy starych wodociągach, na dworze zaczęło robić się szaro
i uznaliśmy, że czas coś zjeść. Dlatego wprost z tramwaju
udaliśmy się na strawę, którą spożyliśmy w spokojnej
atmosferze.
Wychodząc z baru zauważyliśmy podjeżdżający skład linii 61.
Niektórzy ubierali się w biegu, ale wszyscy zdążyli wsiąść.
Chwilę później znów znaleźliśmy się w lesie. Trasa tej linii
przebiega przez kolejny leśny kompleks, których w okolicy nie
brakuje. Przystanki na trasie są na żądanie, a jako że w środku
lasu nikt nie wysiadał, to w szybkim tempie znaleźliśmy się
na pętli. Ponieważ tramwaj szybko mknął przez ciemny o tej
porze las, nie byliśmy w stanie dokładnie dojrzeć otaczającego
nas piękna natury. Pętla Rahnsdorf/Waldschänke to jeden tor,
którym można tylko nawrócić, bez mijanki lub żeberka
umożliwiającego minięcie się składów. Ponieważ położona

Skład T6A2 5215+5180 na Köpenick. Za chwilę skręci
na most w stronę S-Bhf Adlershof.
Fot.: Tomasz Gieżyński
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na skraju lasu pętla urzekła nas swym urokiem, tym bardziej,
że sypiący śnieg już nie topniał i zrobiło się biało,
postanowiliśmy zrobić grupowe zdjęcie na tle tatr.
Kilka zdjęć później zajęliśmy już miejsca w drugim wagonie
i udaliśmy się na przystanek Friedrichshagen. Wysiedliśmy
z tramwaju i po przejściu pod wiaduktem, którym biegną tory
kolejowe oraz S-Bahn, znaleźliśmy się przed wąskotorowym
wagonem Düwag GT6ZR. Poza innym rozstawem kół berliński
krótki helmut różni się od poznańskich także tym, że jest
dwukierunkowy. Linia 88 jest jedyną linią tramwajową
w Berlinie, której szerokość toru wynosi 1000 mm. Prowadzi
ona z parku przy stacji S-Bahn Friedrichshagen do Alt
Rüdersdorf, a jej początkowy odcinek przebiega w lesie.
Obsługiwana jest wyłącznie przez dwukierunkowe wagony
GT6ZR sprowadzone z Heidelbergu (w rezerwie stoi kilka
ostatnich tatr KT4D). Pierwszy pociąg na tej linii ruszył
28 sierpnia 1910 roku. Początkowo była to kolejka,
dysponująca dwiema lokomotywami spalinowymi i czterema
dwuosiowymi wagonikami. Umożliwiło to zachowanie
półgodzinnego taktu na początkowej trasie o długości 5,6 km.
Elektryfikacja linii nastąpiła dopiero 30 maja 1914 roku –
wówczas do jej obsługi wprowadzono 5 wagonów o napędzie
elektrycznym. Trasa ta przeżywała także trudne chwile. Linia
ta została zapomniana przez władze i chyliła się ku upadkowi.
Tabor z lat 20. i 30., a także zły stan infrastruktury prowadził
do wielu wykolejeń, częstych spóźnień i wypadania kursów,
co skutecznie zniechęcało pasażerów do korzystania z tej linii.
Trasa 88 była wyposażana kolejno w typowy dla NRD tabor –
gothy, reko i tatry KT4D, które wymusiły posiadanie pętli.
Dopiero od kilku lat jeżdżą GT6ZR. Sytuacja zmieniła się
w 2000 roku, kiedy postanowiono ją sprywatyzować. Obecnie
linia należy w 70% do Connex-Gruppe, jest w bardzo dobrym
stanie i należy do atrakcji komunikacyjnych, dzięki wąskiemu
torowi i malowniczej trasie przez przedmieścia Berlina.
Z zaśnieżonego już lasu przy stacji Friedrichshagen udaliśmy
się S-Bahn na miejsce kolejnej atrakcji, a mianowicie końcówkę
linii 87, która prowadzi z Rahnsdorf do Woltersdorf, Schleuse.

Tramwaj rozpoczyna swój bieg w tym samym kompleksie
leśnym co linia 88. Następnie przez las dociera do położonych
w Woltersdorf jezior, między którymi zbudowana jest, jak
wskazuje nazwa końcowego przystanku, śluza. Trasę obsługują
wyłącznie dwuosiowe i dwukierunkowe tramwaje produkcji
gotha. Końcówka w Rahnsdorf przypomina obraz z mej
młodości, kiedy pociągi dojeżdżały jeszcze do Osowej Góry.
Jeden tor przy peronie przystanku i drugi jako przelotka dla
wozu silnikowego. W dni robocze, w godzinach szczytu,
na trasie tej jeżdżą składy złożone z jednego wagonu
silnikowego i doczepki. Ponadto doczepka jest ciągnięta tylko
do przystanku Ernst-Thälmann-Platz, po czym zostaje
odłączona i podpięta do wozu jadącego z powrotem
do Rahnsdorf. Wymiana wagonów jest możliwa dzięki
wyposażeniu ich w sprzęgi Scharfenberg, które umożliwiają
szybkie łączenie wagonów, niewymagające specjalistycznego
sprzętu. Na marginesie należy dodać, że wszystkie berlińskie
tramwaje posiadają sprzęgi tego rodzaju. Linia tramwajowa do
Rahnsdorf została wybudowana w 1913 roku i do dziś pozostaje
samodzielnym przedsiębiorstwem, obsługującym odcinek o długości około 6 km. Ponadto na stanie firmy są także pojazdy zabytkowe, między innymi znany nam wagon KSW z 1943 roku.
Nagłe poruszenie wśród zebranych na przystanku osób wywołał
przyjazd tramwaju. Była to Gotha 27 z 1960 roku. Tramwaj
ma niepowtarzalny urok niczym nasza eNka, ale wszystko psuje
wyświetlacz, kompletnie niepasujący do tak nastrojowego
wagonika.
Czas nieubłaganie mijał, słońce zaszło już dawno za horyzont
i powoli kończyliśmy naszą wycieczkę po Berlinie. Jeszcze tylko
S-Bahn do Erkner, gdzie przesiedliśmy się w pociąg jadący
do Frankfurtu. Mocno już zmęczeni, zobaczyliśmy Poznań około
godziny 22. Podczas podróży dowiedzieliśmy się wielu ciekawych
rzeczy, a także zaliczyliśmy część berlińskiej sieci tramwajowej.
Do pełni szczęścia zabrakło nam słonecznej pogody oraz
dodatkowych 2 godzin, które przeznaczylibyśmy na zaliczenie
jakże egzotycznych jak na berlińskie warunki linii 87 i 88. Pomimo
tego wszyscy uczestnicy byli szczęśliwi i zadowoleni.

Z archiwum T
Tomasz Gieżyński, Marcin Wojciechowski
01.01. 12/3 409. Późnym popołudniem na pędzącą między
Szymanowskiego a Kurpińskiego tatrę napadł wózek sklepowy
z pobliskiego hipermarketu. Został on celnie spuszczony
ze skarpy przez nieznanych sprawców, uszkadzając osłonę pod
przednim zderzakiem i deskę ochronną pod wagonem.
03.01. 3/7 298+299. Błyskawiczna akcja zatrzymania
małoletniego malarza wagonów odbyła się na Winogradach.
Wstrzymanie zakończyło się po 12 minutach, łącznie
z przyjazdem Policji i zeznaniami świadków. Brawa
dla motorniczego za czynny udział w pacyfikacji wandala.
03.01. 12/7 410. Po południu na jednym z peronów
przyjazdowych pętli Starołęka dwóch nieznanych sprawców
pobiło motorniczego. Po otrzymanych ciosach w tył głowy
upadł na płytę przystanku, zdążył jednak zauważyć samochód,
do którego uciekli napastnicy i zapamiętać jego numery
rejestracyjne. Samochód oddalił się w kierunku Głuszyny,
a przybyła na miejsce zdarzenia Policja zasugerowała
motorniczemu skarżenie agresorów z powództwa cywilnego.
Pracownik MPK wolał jednak udać się do szpitala, a tramwaj
poprowadził motorniczy z rezerwy.

11.01. 61/3. O tym zdarzeniu nie wiemy zbyt wiele, poza tym,
że się wydarzyło. Oto wewnątrz autobusu samoczynnie
otworzyła się gaśnica, dość skutecznie zraszając wyposażenie
i podróżujących nim ludzi.
12.01. 5/9 304+305. Przed Dworcem Zachodnim rozegrała się
scenka komediowa z lekko odurzonym jakimiś środkami
zawodnikiem w roli głównej. Najpierw wskoczył on do kabiny
stara „śmieciarki” 2150, po czym natychmiast wspiął się
na dach szoferki, skąd spadł wprost pod nadjeżdżający
samochód Renault Thalia. Niezwłocznie wstał, otrzepał się
i uciekł do wagonu 304, którego za nic w świecie nie chciał
opuścić. Dopiero połączone siły Pogotowia, Policji i Nadzoru
Ruchu zakończyły tę tragikomedię.
13.01. Na byłym terenie PKS-u koło zajezdni Madalińskiego
prowadzono wycinkę drzew. Jedno z nich przechyliło się na sieć
trakcyjną, a następnie zerwało kamerę i instalację przy wjeździe
do zajezdni.
14.01/16.01. Trzy dni trwały objazdy awarii spowodowanej
pęknięciem wodociągowej, kamionkowej rury o średnicy 200
mm pod północną głowicą skrzyżowania Głogowska /
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Hetmańska. Woda wypłukała dziurę ponad czterometrowej
głębokości, a podczas zakończonego kilka miesięcy wcześniej
remontu rura ta nie była w ogóle wymieniana. Linie 5, 8 i 14
kursowały objazdem przez Reymonta i Grunwaldzką.
W niedzielę combino trafiły na linię 6, a w poniedziałek
i wtorek na linię 16, ustępując miejsca stopiątkom na linii 14.
Decyzja ta była dość kontrowersyjna, ponieważ i tak wszystkie
wyjazdy i zjazdy combin odbywały się przez ul. Reymonta
i Grunwaldzką. Jak na sytuację kryzysową przystało,
skrzyżowania tramwajowe na trasie objazdu (GLHE, RJNJ,
BALT) stanęły na granicy przepustowości. Tworzyły się
swobodne korki długości kilku pociągów, przy Głogowskiej
dodatkowo wspomagane kompletnie rozregulowanym po letnich
remontach skrzyżowaniem Hetmańskiej z Kasprzaka.
15.01. T 1717. Znów przed Dworcem Zachodnim działy się
rzeczy straszne. Tym razem w deskorolce nastąpiła bójka
pasażerów. Jeden z nich użył kastetu i mocno poranił swego
przeciwnika, po czym zbiegł. Zbiegli również pozostali jadący
autobusem, gdyż pokonany dość obficie broczył krwią. Zajęło
się nim pogotowie, zaś boksera ujęła w trybie natychmiastowym
wezwana na miejsce Policja.
17.01. 2, 10, 71. Prawdopodobieństwo podłożenia ładunku
wybuchowego na Dworcu PKS było powodem tymczasowej
zmiany trasy wymienionych linii. Tramwaje pojechały Królowej
Jadwigi i Górną Wildą do Rynku Wildeckiego, zaś autobusy
Królowej Jadwigi i Niedziałkowskiego do Przemysłowej.
18.01. 107/1 1528. Pierwsze uderzeniu orkanu Kirył uwięziło
późnym wieczorem neoplana w Czapurach. Z powodu
powalonego na jezdnię drzewa, autobus został wycofany
do Poznania przez Babki i Głuszynę.
19.01. Po północy rozpętało się istne pandemonium. Zaczęło się
od zablokowania 241/1 (1968) na Piaśnickiej, gdzie nadal
istniało zagrożenie spadającymi gałęziami i drzewami, dlatego
do końca zmiany linia 241 jeździła przez Wiatraczną. Splątane
na ziemi druty energetyczne napotkał na swej drodze w Spławiu
244/1 (1965), utykając na dwie godziny od 1:40 począwszy.
Z kolei na Bułgarskiej, nieopodal stadionu Lecha, 240/1 (1008)
przy pomocy pasażerów omijał leżące drzewo. Na samej
Kaponierze leżący na ziemi konar jakiegoś drzewa stłukł
halogen w 239/2 (1007), a na Rondzie Starołęka odfrunęła
w całości wiata postawiona na odjazdowym przystanku
zatramwajów. Oba wozy z linii 231 (1967 i 1952) czekały
od 2:42 (pierwszy) do 4:15 na dalsze dyrektywy z powodu
zablokowania ul. Zamenhofa w kierunku Starołęki. Pierwszy
poranny kurs 107/1 (1528) najechał na… to samo drzewo
co wieczorem, tylko od drugiej strony, i swoje odstał. Niestety
możliwości objazdu przez Sypniewo też się skończyły, gdyż tam
sporą część nocy i poranka spędził 247/1 (1965), który,
wydostawszy się ze Spławia, po przeszyldowaniu, około 4:10
dotarł do leżącego drzewa. Przy pomocy pasażerów
i mieszkańców ominął je poboczem, do czego nie były już
zdolne przybyłe z rana solarisy na linii 58. Te musiały czekać
do 7:00. Od 4:15 aż do 14:00 linia 95 kursowała w relacji
Ogrody – Strzeszynek, co i tak dobrze o niej świadczy. Dalej
trasa była kompletnie zawalona drzewami i gałęziami,
a w jednym z samochodów stracili życie ludzie.
19.01. 15/6 502. Combino spędziło noc na Budziszyńskiej
na sekcyjnym, co spowodowało konfuzję przybyłego rano
motorniczego i konieczność ściągania ekipy technicznej
z kluczem zwalniającym hamulec. Niskopodłogowiec został
wypchnięty przez 6/1 92+91, która wykonała skrócony kurs
do Gwarnej i z powrotem, a on sam odstał do czasu pełne kółko.

21.01. N21/2 669. O godzinie 1:10 na Alejach Solidarności ktoś
rozpylił gaz łzawiący wewnątrz nocnego helmuta.
Po wywietrzeniu wagonu (17 minut) tramwaj ruszył w dalszą
drogę.
22.01. Setki poznaniaków miały poważny problem
z poruszaniem się ulicą Głogowską, gdyż w godzinach 8:018:30 zabrakło prądu w sieci. Objazdy tramwajów wiodły przez
ul. Reymonta, a powodem awarii było uszkodzenie kabla KZ8
między podstacją a słupem trakcyjnym. Uruchomiono
zatramwaje w liczbie dwóch krótkich MAN-ów 1106 i 1037.
24.01. 66, 97, 233. Około 22:15 autobus linii 66 napotkał
na przejeździe kolejowym w Zielińcu wykolejony pociąg
towarowy. Ponieważ o rychłym posprzątaniu bałaganu na PKP
nie mogło być mowy, wynaleziono tymczasową końcówkę
przed przejazdem: skrzyżowanie Rugijskiej z Zieleńską, gdzie
można było bezpiecznie zawrócić. Do końca zmiany kursowały
tak 66, 97 i nocna 233.
25.01. 12/9 409. O godzinie 18:01, tuż po przejechaniu pętli
Stomil w kierunku centrum miasta, nastąpiło tragiczne
w skutkach zasłabnięcie motorniczego tramwaju, który
w następstwie tego zdarzenia zmarł na służbie. Nikomu
z pasażerów nic się nie stało, gdyż w tatrze zadziałał czuwak
i tramwaj zahamował. Według raportów z miejsca zdarzenia,
do czasu przyjazdu pogotowia motorniczowie (#2636, #2806,
#4025) z nadjeżdżających tramwajów, posiadający odpowiednie
umiejętności, próbowali reanimować kolegę. Dostali się oni
do kabiny, wyjmując najpierw klucz od niej przez lewe okno.
Reanimacja rękami fachowców trwała od 18:09 do 18:40.
Wówczas lekarz stwierdził zgon. Tramwaj wycofano na pętlę
Stomil, gdzie prokurator odstąpił od dalszych czynności,
przekazując ciało rodzinie zmarłego. O godzinie 22:25 firma
pogrzebowa zabrała ciało motorniczego, osiem minut później
nastąpił zjazd tatry do zajezdni. Przez kilka następnych dni
wszystkie wagony z Wydziału S3 Forteczna woziły zawiązane
na lusterkach kiry.
Nasz kolega Stanisław miał 47 lat. Cześć Jego pamięci!
26.01. 1/13 190+189. W pachnącym świeżością po odbytej NG
składzie, pod sam koniec służby przymarzła linka pantografu,
co spowodowało wstrzymanie na GTR-ze od 22:39 do 22:54.

W dniu 23.01. wagon 906 podjął próbę staranowania
forteczańskiego składu stopiątek. Helmuta wyklepano.
Fot.: Marcin Jurczak, 31.01.2007
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Statystyka. Wygrały klasycznie stopiątki, z 31 spowodowanymi
przez siebie wstrzymaniami ruchu. Za nimi uplasowały się
wagony klasy GT (12 awarii): 612 wyłącznik nadmiarowy,
614 również wyłącznik, 615 nastawnik, 650 niskie napięcie,
652 zwarcie w oprawkach żarówek oświetlenia wagonu,
661 najpierw I grupa silników, potem II grupa, 666 hamulec
tarczowy, 688 przekładnia w IV wózku, 903 zwarcie instalacji

niskiego napięcia, 907 najpierw wysokie napięcie, potem zaś
wyłącznik nadmiarowy. Cztery usterki zanotowały tatry: 401 raz
wysokie napięcie, raz wózek C, 403 komputer pokładowy,
410 silniki wózka A. Po jednej awarii miały combino
i holendry: w 506 zadziałał samoczynnie i nieustępliwie
hamulec ratunkowy, a w 801 wystąpiło zwarcie wysokiego
napięcia.

Nowinki z Pyrogrodu
W związku
z akcją „dziura” uruchomiono autobusową linię
„Za tramwaj”. Obsługę
zapewniło sześć wozów,
po trzy brygady z wydziałów A-1 i A-3. Zajezdnia Warszawska wystawiła tabor 15 / 18metrowy (zarówno neoplany jak i solarisy), zaś
cierpiąca na niedobór
przegubowców Kacza –
pojazdy
12-metrowe. Nowy przystanek początkowy pętli
Gdy tabor 12 m okazał autobus linii 95.
się
niewystarczający,
pojawiły się (w ramach podmian) wozy przegubowe (12xx).
Kursowaniem autobusów zatramwajowych zajmowały się służby
NN (w razie wystąpienia przeciążeń na linii, wozy kursowały
w kółko, bez postojów).
Nie doczekaliśmy się trójskładów. Pomimo szumnie
zapowiadanego wprowadzenia takich zestawów na linię 16,
nadal kursują tam jedynie stopiątki zestawione po dwa wagony,
doprowadzając pasażerów na trasie PST w godzinach szczytu –
tradycyjnie już – do białej gorączki.
W
ramach
szeroko
zakrojonych
działań
racjonalizatorskich
wagony
GT8ZR
pojawiły
się
(po wyposażeniu w uchwyty na tablice boczne w systemie
„poznańskim”) na liniach innych niż 18. Już w grudniu widziane
były na ósemce, znane są przypadki ich pojawienia się
na jedenastce, ostatnio najczęściej (prawie codziennie)
widywane są na linii numer 9. Obecnie wszystkie wagony
wyposażone są w standardowe żółte uchwyty do tablic
po prawej stronie wagonu, odstawiony 901 i 903 posiadają
uchwyty z obu stron wnętrza.
Wyjechał 605. Podobnie jak wcześniej 606, przeszedł
on kurację odmładzająco-wzmacniającą. Warto zwrócić uwagę,
że 605 jest pierwszym helmutem w malowaniu wg nowej normy
(do tradycyjnego malowania empekowskiego dodany żółty pas
nad oknami). Kolejnym przechodzącym renowację jest wagon
674. Nie wyjadą już na trasy krótkie frankfurty nr 611 i 613
(skreślone z inwentarza z dniem 6.02.2007). Ten pierwszy jest
już mocno niekompletny, drugi stoi jeszcze pod płotem zajezdni
Madalińskiego.
26 stycznia na linii N21/2 zadebiutował wagon 668.
Posiada on plastikowe siedzenia, pancerną kabinę motorniczego

Literacka. W tle stojący w miejscu dawnego przystanku
Fot.: Marcin Jurczak, 22.02.2007
i kamery w liczbie 8 sztuk (w tym jedna rejestrująca to, co dzieje
się przed pojazdem). Przed wyjazdem spędził ok. 3 dni
na Gajowej, gdzie przechodził tzw. przegląd zerowy. Wagon 668
nie został przemalowany, zatem nie otrzymał – modnego ostatnio
– żółtego paska. Po tygodniowej służbie na linii N21 z helmuta
wymontowano (ze względu na uszkodzoną śrubę regulacyjną
i brak możliwości prawidłowego ustawienia) oryginalny
niemiecki reflektor. Tym samym 668 dołączył do grona
helmutów z „małą lampą”.
Od dnia 1 lutego linia 64 przedłużona została do nowej
„pętli” na skrzyżowaniu ulicy Literackiej z Puszkina. Nową trasą
jedzie jedynie część kursów, oznaczonych w rozkładach jazdy
gwiazdką. Przy okazji tych zmian przeniesiono także przystanek
początkowy pętli Literacka (autobusy wracające z Puszkina
wykonywały kosmiczne wręcz manewry przy wjeździe na starą
pętlę). Przy okazji odwrócono kierunek ruchu na tejże pętli.
Przenosząc przystanek, przeniesiono także wiatę. Niestety,
z przyczyn nieznanych, w starym miejscu pozostała ławeczka dla
pasażerów – obecnie już niezadaszona. Ponadto od dnia 1 lutego
„Publicznie powielanie rozkładów jazdy wymaga zgody MPK
Poznań Sp. z o.o.”.
Od dnia 8 lutego, w związku z pracami prowadzonymi
przy budowie dworca autobusowego na Os. Sobieskiego,
autobusy linii 93 kończą trasę w tym samym miejscu co wszystkie
inne (74, 90, 98). Dawny przystanek początkowy linii 93 uległ
likwidacji.
Na przystanku Półwiejska pojawiła się nowa sygnalizacja
świetlna. Światła działają wg tego samego cyklu co dawniej,
zamontowano jednak wzbudzanie. Daje to możliwość
powtórzenia światła dla tramwaju jadącego na wprost, w kierunku
dworca PKS.
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Na Gajowej wylądowały pudła składu 115+116.
Wagony te były z wielu powodów nietypowe: posiadały
odwróconą numerację, uchylne okna i (początkowo) system
zapowiadania przystanków. Z uwagi na jasny kolor
wykończenia wnętrza skład ten często zwany był „szpitalem”.
Po NG wyjedzie jako 116+115.
Trwa remont wagonów 194 i 193, które – pomalowane
w oryginalne barwy – pełnić będą funkcję historycznego składu
105N. Stopiątki mają być gotowe na koniec kwietnia. Ponadto
na remont oczekują m.in. doczepa sanocka 436 i stodwójka 71.

Walne zebranie członków KMPS odbyło się dnia 11 lutego
w Muzeum Komunikacji Miejskiej. Oby obecny rok był dla
Klubu co najmniej tak samo dobry jak ubiegły!
Fot.: Marcin Jurczak

W dniu 11 lutego odbyło się zebranie walne członków
Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych. Na spotkaniu
przedstawione zostały działania Klubu w roku ubiegłym, a także
plany na rok bieżący. Zgromadzenie Członków udzieliło
Zarządowi absolutorium.
opracowanie: Marcin Jurczak

Reklamy tramwajowe

Sonda

opracowanie: Łukasz Nowicki
stan na dzień: 21 lutego 2007
numer
pojazdu

poprzednia
reklama

kolor
obecna
poprzedniego
reklama
podkładu
tramwaje

145
150
166
178
190+189

Centrum
Panorama
Riccardo
Aigo
Aigo
Aigo
-

202+201

-

barwy MPK

Milka

246+245
256+255
270+271
401
404

Lech Pils
Lech Pils
Lech Pils
-

biało-żółty
biało-żółty
biało-żółty
barwy MPK
barwy MPK

-

barwy MPK

Danone
Danone
Przewodnik
Katolicki

144

406

kolor
obecnego
podkładu

pomarańczowy

-

barwy MPK po NG

żółty
żółto-niebieski
żółto-niebieski
żółto-niebieski
barwy MPK

-

barwy MPK po NG
barwy MPK
barwy MPK
barwy MPK
barwy MPK po NG
czerwonofioletowy
barwy MPK
barwy MPK
barwy MPK
fioletowy
fioletowy

niebieski

-

barwy MPK

409

barwy MPK

fioletowy

410

-

barwy MPK

Danone
Przewodnik
Katolicki

605

-

barwy MPK

barwy MPK*

zielonożółty

653

IV edycja
konkursu dla
przedsiębiorstw

niebieski

-

barwy MPK

663

Aigo

664

Aigo

679

-

barwy MPK

686

M1

687

Aigo

688

Aigo

903

Aigo

niebieski
pomarańczowo
-niebieski
pomarańczowo
-niebieski
pomarańczowo
-niebieski

pomarańczowo
-niebieski
pomarańczowo
-niebieski

Aigo
Aigo
Autoreklama
MPK
TRUST
Aigo
Aigo
Aigo

Do końca lutego w sondzie oddano ponad 400 głosów. Prawie
połowa (47% czytelników) byłaby zainteresowana większą ilością
zestawień tabelkowych dotyczących posiadanego taboru i jego
uruchomienia. 15% chciałoby znaleźć w Przystanku więcej
informacji o komunikacji podmiejskiej, po 10% odpowiedzi
dotyczyło kolei i miłośniczych relacji z odległych miejsc.
Wyniki sondy:
Co Twoim zdaniem powinno znaleźć się w najbliższym
numerze Przystanku?
miłośnicza relacja z końca świata – 42
statystyka ilości posiadanego taboru (+uruchomienie) – 190
więcej informacji o komunikacji podmiejskiej – 63
krzyżówka – 39
niczego mi nie brakuje – 28

biały

żółtoniebieski
żółtoniebieski

W dniu 26 grudnia na stronie internetowej Przystanku pojawiła
się sonda. Pytanie dotyczyło oczekiwań Czytelników odnośnie
zawartości darmopisma. Za wszystkie odpowiedzi – dziękujemy!

więcej informacji o kolei – 43

biały

Blue connect
Era
-

407

uwagi

opracowanie: Marcin Jurczak
na podstawie www.przystanek.z.pl

odnowa
odnowa

zielony
niebieski
żółtoniebieski
żółtoniebieski
żółtoniebieski

odnowa
odnowa
odnowa
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„Na torach” − Typ I
Jędrzej Nowak
Już za rok, w styczniu 2008, minie sto dziesięć lat
odkąd na poznańskie ulice wyjechały pierwsze
tramwaje elektryczne. Ich producentem były
zakłady Bergische Stahlindustrie. Nazwano
je typem pierwszym (I). Poznański przewoźnik,
zwany wtedy Posener Strassenbahn, zakupił
15 takich pojazdów. Po przybyciu do Poznania
stacjonowały one w jedynej wówczas poznańskiej
zajezdni tramwajowej przy ul. Gajowej. Pojazdy
były wyposażone w aparaturę elektryczną
berlińskiej firmy Union Elektrizitäts Gesellschaft.
Wygląd zewnętrzny ówczesnych tramwajów
nie odbiegał od wcześniejszych tramwajów
konnych. Pomosty były otwarte i nieoszklone,
więc praca motorniczego w zimowe dni była
bardzo uciążliwa. Zamontowano odbierak prądu
pałąkowy, zakończony rolką. Szybko okazało się,
że eksploatacja wagonów o tak małej mocy
sprawia problemy przy ciągnięciu doczepy biernej,
dlatego w 1909 roku zdecydowano się
na instalację dodatkowego silnika. Idąc z duchem
czasu – i aby praca motorniczego nie była tak
uciążliwa – w 1921 roku zaczęto zabudowywać
pomosty wagonów typu I szybami. Ponadto
wyposażano
je
w
obwody
hamowania
elektrodynamicznego, co poprawiło hamowanie
i bezpieczeństwo.
Już w drugiej połowie lat dwudziestych rozpoczęto
przebudowę tych wagonów na doczepy bierne.
Takim remontom poddano 11 wozów. Modyfikacje
objęły nie tylko demontaż aparatury elektrycznej,
ale także kompletną zabudowę i wydłużenie
pomostów tramwaju. Zlikwidowano też podział
tramwaju na przedział pasażerski i pomosty, tym
Rys. 1 – stan oryginalny z przełomu wieków
samym zwiększając pojemność. Pozostałe wozy
Rys. 2 – po przebudowie na doczepkę w warsztatach PKE
przekazano do celów gospodarczych. Działania
Rys. 3 – stan po modernizacji powjennej w warsztatach MPK
II wojny światowej nie spowodowały zniszczeń
Rys.: Jędrzej Nowak
wśród doczep tego typu i wszystkie dotrwały do jej
końca. Mimo, iż w czasie wojny, jak również po jej
produkcji Cegielskiego, L. Zieleniewskiego, czy Ringhoffera.
zakończeniu, Poznań otrzymywał dostawy wagonów z miast Zmieniono także oznaczenie – z Typu I na P 3D. W takim kształcie
niemieckich, a później również z odzyskanego Szczecina, nie wagony te przetrwały do 1967 roku. Głównym powodem
zdecydowano się na likwidację tramwajów typu I. Wagony były już ich kasacji były dostawy tramwajów typu N z Warszawy, które
przestarzałe i w 50-lecie ich eksploatacji, tj. w roku 1948, poddane zastępowano tam nowoczesnymi tramwajami 13N. Tak zakończyła
zostały gruntownej rekonstrukcji. W trakcie tego remontu się niemal siedemdziesięcioletnia historia pierwszych elektrycznych
rozebrano dotychczasowe nadwozie i zamontowano całkowicie poznańskich tramwajów. Do dnia dzisiejszego nie przetrwał żaden
nowe, o wyglądzie zbliżonym do przedwojennych tramwajów egzemplarz tej serii, natomiast zachowała się lora ciężarowa
na podwoziu Bergische Stahlindustrie.
Podstawowe dane wagonów Typu I
Producent
Bergische Stahlindustrie
Liczba osi / wózków
2/1
WYDAWCA: Klub Miłośników Pojazdów Szynowych,
ul. Grotkowska 23a, 60-176 Poznań
Liczba silników / moc łączna
1 / 15 KM
ADRES REDAKCJI: ul. Grotkowska 23a, 60-176 Poznań
Lata produkcji
1897
EMAIL REDAKCJI: przystanek.kmps@interia.pl
REDAKTOR NACZELNY: Marcin Jurczak (kurczakk@interia.pl)
Lata dostaw
1898
STALI WSPÓŁPRACOWNICY: Łukasz Bandosz, Adam Białas,
Ilość dostarczonych
15 sztuk
Krzysztof Dostatni, Tomasz Gieżyński, Jan Gosiewski, Jędrzej Nowak,
Łukasz Nowicki, Piotr Wawrzyniak, Mikołaj Wydra
Zakres numeracji
1-15
Zmiany numeracji

1 na 302 (1922 r.);
2-15 na 171, 172, 180-185, 110-112,
186-188 (1925 – 1927 r.);
171, 172, 181-188 na 340-350 (1941 r.)

Wagony zachowane

brak

KOREKTA: Tomasz Gieżyński, Kamila Panasiuk
SKŁAD: Marcin Jurczak
NAKŁAD: 50 egzemplarzy

Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo do ich
redagowania, skracania oraz opatrywania własnymi tytułami. Redakcja nie
odpowiada za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń.
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Trwają remonty wagonów 105N i 102Na

Historyczne liniówki

Krzysztof Dostatni
Na przełomie stycznia i lutego br. do remontu trafiły dwa
ostatnie poznańskie wagony serii 105N 194+193. Podczas
ostatniej naprawy bieżącej w 1997 roku zachowano w tych
wagonach
wiele
historycznych
elementów
wyglądu
zewnętrznego, wewnętrznego oraz aparatury elektrycznej.
Niestety w minionym 10-leciu wagony te jeździły pomalowane
w reklamy, a w ostatnich latach w obowiązujące obecnie barwy
MPK Poznań Sp. z o.o., przez co niewiele osób zauważało
oryginalność tych wozów.
Na szczęście zabytki stają się coraz bardziej modne. Niemały
udział w propagowaniu wiedzy o historii poznańskiej
komunikacji ma także nasze stowarzyszenie. Dzięki inicjatywie
KMPS udało się zachować kilka historycznych pojazdów, które
często stają się głównymi bohaterami okolicznościowych
imprez współorganizowanych przez MPK Poznań Sp. z o.o.
i Klub. Dlatego wykorzystujemy każdą nadarzającą się okazję,
aby zabezpieczyć dla potomnych kolejne wagony historyczne.
Tak właśnie dzieje się w przypadku ostatnich poznańskich
tramwajów 105N. Prowadzone obecnie prace remontowe przy
tych wagonach mają na celu maksymalne możliwe przywrócenie
ich oryginalnego wyglądu z lat 70. Podstawowe kierunki
modernizacji obejmują:
–
–

zachowanie zewnętrznego wyglądu pudeł wagonów 105N
z lat 70.,
zachowanie oryginalnego wnętrza wagonu 105N,

–
–

zachowanie oryginalnej aparatury elektrycznej wagonu
105N,
możliwość wykorzystywania wagonów w ruchu liniowym.

Połączenie tego ostatniego elementu z trzema poprzednimi
spowoduje konieczność pogodzenia obowiązujących przepisów
z niektórymi zabytkowymi cechami wagonów. Przede
wszystkim kompromisowe rozwiązania będą zastosowane
w wyposażeniu aparatury elektrycznej, a także w elementach
wnętrza. Z pewnością ostatnie poznańskie wagony 105N będą
przyciągały uwagę przeciętnego pasażera tradycyjną
kolorystyką (kość słoniowa i ciemna zieleń), a także
oryginalnym wyglądem pudeł i tradycyjnymi „szybkami”.
Ponadto wagony zachowają w zasadzie już historyczne
otablicowanie, czyli okrągłe, metalowe tablice z numerem linii
oraz tablice z opisem trasy. Wewnątrz szybkowce odróżniać się
będą oryginalnymi kabinami motorniczego, oryginalną
kolorystyką wewnętrznych materiałów wykończeniowych, czy
też oryginalnymi siedzeniami.
Historyczne stopiątki będą posiadały także aparaturę
nagłośnienia wnętrza, dzięki czemu w głównej mierze
wykorzystywane będą podczas przejazdów zamówionych
i okolicznościowych. Pomimo statusu wagonów liniowych
i przystosowania do normalnego ruchu liniowego (kasowniki,
rejestrator zdarzeń itp.), historyczne 105N z pewnością nie będą
eksploatowane tak intensywnie w codziennych przewozach
pasażerskich jak pozostałe tramwaje liniowe. Zakończenie prac
remontowych przewidywane jest mniej więcej na przełomie
maja i czerwca.
Równolegle z historycznymi stopiątkami do remontu trafiła
również nasza klubowa Księżniczka, czyli ostatni poznański
wagon 102Na o numerze 71. Pisząc pokrótce, główne założenia
naprawy tego tramwaju obejmują przywrócenie stanu z okresu
liniowej eksploatacji i dalsze utrzymywanie tramwaju w ruchu
na dotychczasowych zasadach, czyli pod opieką motorniczych
KMPS oraz KHZZT.

82 i 81 – pierwsze wagony typu 105N w Poznaniu.
Fot.: Hans Oerlemans, 13.09.1975

Cieszy fakt, że Zarząd MPK Poznań Sp. z o.o. docenia starania
i troskę KMPS o zachowanie ostatnich historycznych
egzemplarzy tramwajów poszczególnych typów. Dziękując
Zarządowi Spółki za przychylność dla działań naszego Klubu
pozostaje życzyć sobie dalszej tak owocnej współpracy
i podejmowania wyzwań przy odbudowie kolejnych pojazdów
zabytkowych.
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Rozliczenie kwesty KMPS za rok 2006

Kwesta – finał

Zarząd stowarzyszenia Klub Miłośników Pojazdów Szynowych w Poznaniu informuje, że na podstawie decyzji
Prezydenta Miasta Poznania nr SO.VII/5022-3/06 z dnia 17 lutego 2006 roku przeprowadzał zbiórkę publiczną
w terminie od 1 marca 2006 r. do 28 lutego 2007 r.
Celem zbiórki było zgromadzenie funduszy na remont zabytkowych wagonów tramwajowych typu S2D (duży
szczeciniak) oraz typu Heidelberg. W wyniku kwesty, przeprowadzanej w pojazdach zabytkowych oraz na podstawie
wpłat na rachunek stowarzyszenia pozyskano środki w wysokości:
–

–

3 894,99 złotych – zebranych do puszek kwestorskich. Rozliczenie tych środków zostało przeprowadzone przez
specjalnie wybrane komisje. Rozliczenie jest potwierdzone przez protokół załączony do niniejszego
sprawozdania (do wglądu w KMPS).
40 złotych – zebranych dzięki wpłatom na rachunek stowarzyszenia.

W sumie podczas zbiórki zebrano środki na kwotę 3 934,99 złotych.
W imieniu stowarzyszenia Klub Miłośników Pojazdów Szynowych pragnę podziękować wszystkim, którzy wzięli
udział w zorganizowanej przez nas zbiórce publicznej. Mam tu na myśli osoby oraz podmioty, które dokonały wpłat
do puszek kwestorskich oraz na rachunek stowarzyszenia, a także wszystkich tych, którzy w ramach wolontariatu
czynnie uczestniczyli w wielu akcjach organizowanych przez KMPS w roku 2006.
Prezes Zarządu KMPS
Krzysztof Dostatni

Unia rozdaje na transport

Analiza SPOT

Marcin Jurczak
W ramach wsparcia z Unii Europejskiej przewidziane jest
dofinansowanie m.in. inwestycji komunikacyjnych.
W zależności od rodzaju inwestycji mogą one być
finansowane z różnych źródeł. Komunikacja miejska
otrzymuje zazwyczaj wsparcie w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (czyli
ZPORR),
natomiast
istnieje
także
możliwość
dofinansowania taboru i infrastruktury z Sektorowego
Programu Operacyjnego Transport (czyli SPOT) – gdy
zasięg projektów obejmuje na przykład teren aglomeracji.
Wśród obecnie realizowanych projektów są cztery
obejmujące województwo wielkopolskie – są jednak
i takie, które obejmują obszar kilku województw, a nawet
całego kraju.
SPOT dla Przewozów Regionalnych
Z punktu widzenia rozwoju transportu osobowego
i komunikacji miejskiej najistotniejsze są projekty
związane z rozwojem kolei. To właśnie kolej ma
w najbliższych latach przejmować część zadań stawianych
transportowi zbiorowemu na obszarze aglomeracji.
Transport szynowy pozostaje w naszym kraju pozostaje
wciąż niedoinwestowany, daleko w tyle za europejskimi
standardami (co potwierdzi każdy, kto choć raz korzystał
z usług na przykład Deutsche Bahn). Tym większe
zainteresowanie budzi więc kwestia dofinansowania
w ramach UE projektów kolejowych. W grudniu 2005
roku podpisane zostały dwie umowy: na modernizację
75 elektrycznych
zespołów
trakcyjnych
EN57
i na modernizację
81
wagonów
dla
pociągów

Unijne wagony
81 wagonów osobowych
zmodernizowała poznańska
Fabryka Pojazdów Szynowych (wartość projektu –
ponad 80 milionów złotych).
Pierwsze dwa składy wyjechały na trasę w kwietniu
2006 roku i obsługują pociąg
Krakowianka w relacji Kraków – Kołobrzeg. W ramach
modernizacji część wagonów
przebudowano na bezprzedziałowe, pojawiły się też
miejsca dla osób niepełnosprawnych. Wagony te (fabrycznie) dostosowane są do
prędkości eksploatacyjnej 160
km/h, modernizacja ma więc
na celu przede wszystkim
zwiększenie komfortu podróży (poprzez zabudowę nowego wnętrza), oraz standardowe naprawy podwozia
i konstrukcji pudła wagonów
– zatem bez np. kosztownej
wymiany wózków. (MJ)
Fot.: Marcin Jurczak
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Projekty realizowane w ramach SPOT w Wielkopolsce*
Numer
projektu

Tytuł projektu

Zakup 8 sztuk autobusów szynowych
SPOT/
przeznaczonych do wykonywania regionalnych
1.1.2/104/04
przewozów pasażerskich

Beneficjent

Budżet projektu

Dofinansowanie UE**
(i udział w budżecie)

Województwo
Wielkopolskie

49 650 000,00 zł

24 825 000,00 zł 50%

10 000 000,00 zł

7 500 000,00 zł 75%

SPOT/
2.2/126/05

Remont i przebudowa ul. Głogowskiej w
Poznaniu na odcinku od wiaduktu
Górczyńskiego do ul. Rawickiej

Miasto Poznań

SPOT/
2.2/22/04

Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg
drogi krajowej nr 25***

Urząd Miejski
w Koninie

199 928 355,00 zł 148 521 266,00 zł 74%

SPOT/
2.2/62/04

Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągu
dróg krajowych nr 5 i 11 w Poznaniu

Miasto Poznań

106 085 000,00 zł

79 563 750,00 zł 75%

SPOT/
2.3/23/04

Komenda Główna
Wyposażenie jednostek ratowniczo-gaśniczych
Państwowej Straży
w samochody ratownictwa chemicznego****
Pożarnej

10 117 000,00 zł

7 587 750,00 zł 75%

SPOT/
2.3/24/04

Komenda Główna
Wyposażenie jednostek ratowniczo-gaśniczych
Państwowej Straży
w samochody ratownictwa technicznego****
Pożarnej

10 117 000,00 zł

7 587 750,00 zł 75%

98 294 274,28 zł

40 284 538,64 zł 41%

Modernizacja osobowych wagonów
SPOT/
z miejscami do siedzenia UIC-Y typów: 111A,
1.1.2/100/04
112A i YB****

PKP Przewozy
Regionalne
Sp. z o.o.

* – kolejne 10 projektów ma status realizowanych w całej Polsce, wśród nich m.in. projekt związany z modernizacją elektrycznych
zespołów trakcyjnych serii EN57
** – Unia Europejska jest gotowa sfinansować do 75% wartości projektu
*** – obejmuje budowę nowego trzyprzęsłowego mostu, trzech wiaduktów, a także estakad o łącznej długości prawie 1,5 km
**** – projekt realizowany wspólnie z innymi województwami
międzyregionalnych (pospiesznych). Beneficjentem obu umów
jest PKP Przewozy Regionalne. Zmodernizowane pojazdy
pojawiły się także w Wielkopolsce. Do końca 2006 roku
wyjechać miało 40 zmodernizowanych EZT i wszystkie wagony
osobowe. Pozostałe 35 EZT-ów pojawi się na torach do końca
listopada 2007.
SPOT dla województwa
Autobusy szynowe stopniowo zastępują tradycyjne zestawy
kolejowe, złożone z lokomotywy i wagonów. Nowe, lekkie
pojazdy są przede wszystkim tańsze w eksploatacji niż ciężkie
lokomotywy spalinowe, a co za tym idzie także ekologiczne.
Są ponadto bardziej mobilne i funkcjonalne (niska podłoga,
miejsce na wózki, brak konieczności oblotu składu podczas
zmiany kierunku jazdy). Docelowo planowane jest zastąpienie
autobusami szynowymi wszystkich połączeń regionalnych
obsługiwanych przez lokomotywy dieslowskie. W ramach SPO
Transport pojawi się w województwie wielkopolskim 8 nowych
szynobusów. Unia Europejska dofinansowała wartą prawie
50 milionów złotych umowę w połowie. Nowe pojazdy
są dwuczłonowe, a dostarcza je (w latach 2007-2008) bydgoska
PESA. Zwiększenie udziału szynobusów w realizowanych
przewozach ma obniżyć jednostkowe koszty eksploatacji kolei
w regionie i przełożyć się bezpośrednio na zachowanie większej
(czy likwidację mniejszej) liczby nierentownych połączeń.
SPOT dla Poznania
Skutki działania SPOT odczuli także kierowcy i pasażerowie
miejskiej komunikacji w Poznaniu. W ramach Programu

Nowe-stare EN57
Przetarg na modernizację EZT wygrało konsorcjum trzech
firm: ZNTK Mińsk Mazowiecki, PESA Bydgoszcz i
NEWAG Nowy Sącz. Wartość projektu to ponad 135
milionów złotych. Modernizacja ma na celu przede
wszystkim poprawę estetyki i funkcjonalności wnętrza oraz
wymianę awaryjnych elementów układu elektrycznego, a
także tych, które powodują największe wibracje i hałas.
Kwestią gustu pozostaje ocena zmodernizowanej przedniej
ściany takiego wagonu. Nowy-stary EZT ma być standardem
dla krótkich podróży regionalnych i uzupełniać obsługę
ruchu lokalnego, gdzie wystarczające są prędkości
eksploatacyjne nie wyższe niż 100-120 km/h. (MJ)
Fot.: Maciej Rudzki
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realizowana jest modernizacja obiektów inżynieryjnych w ciągu
dróg krajowych nr 5 i 11. Projekt obejmuje przebudowę obiektów
w ciągu ulicy Hetmańskiej (mostu Przemysła i wiaduktu nad
ul. Dolna Wilda – pierwszy zakończony, a drugi w trakcie budowy
od podstaw). Ponadto projekt obejmuje przebudowę wiaduktów:
Górczyńskiego (wraz z modernizacją przejścia podziemnego pod
torami PKP) i Franowo (ul. Krzywoustego). Inwestycje
te przekładają się także na rozwój (wyższą funkcjonalność bądź

optymalizację) transportu zbiorowego. Wszystkie te obiekty
wymagały modernizacji – ze względu na kiepski stan techniczny,
ale także na konieczność dostosowania do norm unijnych
(maksymalnego nacisku na jezdnię w wysokości 11,5 tony
na oś pojazdu). Ponadto (jako osobny projekt, ale również w
ramach programu SPOT) modernizowana jest ulica Głogowska na
odcinku od wiaduktu Górczyńskiego do ul. Rawickiej.

„Pytanie do Przystanku”

Gospodarcze eNy na ulicach Poznania
opr. Łukasz Bandosz
Niektóre z nich widujemy prawie każdego dnia, inne stoją
zaszyte na zajezdniach. W odpowiedzi na pytanie pani Anny,
pragniemy zaprezentować zestawienie gospodarczych wagonów
tramwajowych typu N oraz wagonów zbudowanych na ich
podstawie. Poniższa tabela powstała na bazie skrupulatnych
notatek Rafała M. Bręczewskiego oraz Tomasza Gieżyńskiego.
Przy zbieraniu informacji bezcenna okazała się publikacja
Piotra Dutkiewicza pt. „Tramwaje w Poznaniu”, wydana w 2005
r. przez wydawnictwo Kolpress, a także tabela pt. „Wagony
specjalne tramwajów poznańskich”, opracowana przez
Jana Wojcieszaka, zamieszczona w czasopiśmie Parowozik 3/91
(poprzednik Świata Kolei). Zapraszamy także do bardziej
obszernej lektury tego zagadnienia w materiale zamieszczonym
w Świecie Kolei 4/2007, który ukaże się w kwietniu. Mamy
nadzieję, że zebrane przez nas informacje przydadzą się
Czytelnikom „Przystanku”, a także przyczynią się
do poszerzenia wiedzy na temat gospodarczych eNów
w Poznaniu. W pierwszej kolumnie poniższej tabeli znajduje się
typ wozu. Druga kolumna to aktualny numer taborowy – warto
zaznaczyć, że nie zawsze jest on uwieczniony na pojeździe.
Trzecia kolumna przedstawia dawne numery taborowe, przy
części wozów również numer sprzed 1978 r., kiedy
przenumerowano większość wagonów typu N. Kolejna kolumna

zawiera informacje o producencie. W przypadkach, gdy pojazd
powstał w warsztatach MPK Poznań, dodano informację
o producencie wagonu, na którego bazie go zbudowano.
Kolejne dwie kolumny to rok produkcji tramwaju, a także rok
rozpoczęcia służby jako wóz roboczy. Kolumna nr 7 informuje
o operatorze, do którego należy pojazd, a następna zawiera
nazwę zajezdni, na której dany wagon stacjonuje.
W przedostatniej kolumnie umieszczono informacje o funkcjach
opisywanych tramwajów, natomiast na samym końcu
zaprezentowano aktualne barwy wagonów gospodarczych.
Redakja Przystanku czeka na Wasze pytania.
Nasz adres:

pytanie_do_przystanku@tlen.pl

Zestawienie wagonów gospodarczych
(wagony generacji N lub zbudowane na ich podstawie)
1.

2.

Typ

Nr
tab.

3.
Poprzednie
numery
taborowe

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Zajezdnia

Funkcja

Barwy

Prod.

Rok Gosp
prod od

Operator
Modertrans

4N1 2019’’’

725 / 242

Konstal

1960 1988

4N1 2020’’’

724 / 264

Konstal

1958 1988 MPK Poznań

4N1
N

2025
2031

703 / 225
613 / 314

1958 1993 MPK Poznań
1950 1993 MPK Poznań

ND

2064

ND

2075

ND

2051

ND

2052

Konstal
Konstal
MPK Poznań,
podwozie
Konstal
MPK Poznań,
podwozie
Konstal
MPK Poznań,
podwozie
Konstal
MPK Poznań,
podwozie
Sanok

597

silnikowy, holownik,
fioletowy,
jednokierunkowy
pomarańczowy
silnikowy, holownik,
Głogowska
zielony
jednokierunkowy
Forteczna
silnikowy
zielony
Głogowska
silnikowy
zielony
skrzyniowy z niskimi
fioletowy,
Gajowa
bokami, doczepa
pomarańczowy
do wozu 2019’’’
Gajowa

1975 1975

Modertrans

1980 1980

MPK Poznań

Forteczna

doczepny skrzyniowy
z niskimi bokami

zielony

1975 1975

MPK Poznań

Madalińskiego

doczepa kryta
do piasku

szary

1975 1975

MPK Poznań

Forteczna

doczepa kryta
do piasku

szary
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4ND

2053

ND

2066

ND

2073

558

4N1
4N1

2041
2042

698 / 220
696 / 219

ND

2067

ND

2093

4N1
N
N

MPK Poznań,
podwozie
Konstal
MPK Poznań,
podwozie
Konstal
MPK Poznań,
podwozie
Konstal
Konstal
Konstal
MPK Poznań,
podwozie
Konstal
MPK Poznań,
podwozie
Konstal

465

2037 / 735 /
252
2037’’ 670 / 270
2034
2050

603 / 293

1975 1975

MPK Poznań

Gajowa

doczepa kryta
do piasku

szary

1975 1975

MPK Poznań

Madalińskiego

doczepny skrzyniowy

zielony

1979 1979

MPK Poznań

Gajowa

doczepny skrzyniowy

szary

1958 1984 MPK Poznań
1957 1981 MPK Poznań

Gajowa
Gajowa

pomarańczowy
pomarańczowy

1974 1974

MPK Poznań

Gajowa

1986 1986

MPK Poznań

Gajowa

wieżowy
wieżowy
doczepny
z agregatem
prądotwórczym
doczepny
z agregatem
prądotwórczym

Konstal

1960 1981 MPK Poznań

Gajowa

pług wirnikowy

pomarańczowy

Konstal

1950 1982 MPK Poznań

Głogowska

Konstal

1949 1981

pług wirnikowy
silnikowy,
manewrowy

pomarańczowy
fioletowy,
pomarańczowy

Modertrans

Gajowa

szary
szary

Modernizacja Poznańskiego Węzła Kolejowego

Szybciej przez Poznań

Bartosz Kopeć
Poznański Węzeł Kolejowy jest jednym z większych na terenie
naszego kraju. Przebiegają przezeń trasy łączące Szczecin
z Krakowem, Trójmiasto z Wrocławiem oraz najważniejsza

z nich, czyli Warszawa – Berlin. Ta ostatnia należy
do Peneuropejskiego Korytarza Transportowego Wschód –
Zachód i łączy Moskwę z Berlinem. Rozpoczęta niedawno
modernizacja obejmuje 22-kilometrowy odcinek tej trasy.
Wschodnią granicą prac remontowych jest Swarzędz, kolejne
stacje to Poznań Antoninek, Poznań Wschód, Poznań Garbary,
Poznań Główny, Poznań Górczyn oraz leżący na zachodnim
krańcu miasta przystanek osobowy Poznań Junikowo. Projekt
ten początkowo miał kosztować 69,6 mln euro, jednak podczas
prac projektowych zmieniono wartość zadania na 102,9 mln
euro. Przewidywana data zakończenia budowy to 31 grudnia
2009 roku. Projekt ten jest w 75% finansowany ze środków
ISPA / Funduszu Spójności.
Główne cele modernizacji to:
–
–
–

–

zwiększenie przepustowości oraz dostosowanie szlaku
do ruchu nowoczesnych lokomotyw elektrycznych,
poprawa bezpieczeństwa i niezawodności węzła,
poprawa oferty przewozowej przez podniesienie komfortu,
skrócenie czasu przejazdu oraz obniżenie kosztów
transportu,
poprawa warunków środowiskowych – zmniejszenie
hałasu.

Modernizacja obejmuje:
–

–
–

Modernizacja obejmuje także stacje i przystanki znajdujące
się na trasie E-20.
Fot.: Bartosz Kopeć, 07.03.2007

–

przebudowę około 22 km torów (wymiana nawierzchni)
oraz wymianę 112 zwrotnic w celu dostosowania szlaku
do prędkości 160 km/h,
przebudowę stacji Poznań Główny,
likwidację dwóch przejść na poziomie szyn i zastąpienie
ich przejściami nad- i podziemnymi, pozostałe przejazdy
i przejścia będą wyposażone w nowoczesną sygnalizację
i nadzór wizualny,
wymianę systemu zasilania i sieci trakcyjnej w celu
przystosowania do ruchu lokomotyw elektrycznych o mocy
6MW,
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–

–

budowę nowoczesnych peronów
z uchylnymi krawędziami peronowymi na stacjach Swarzędz,
Poznań
Antoninek,
Poznań
Wschód, Poznań Garbary oraz
na p.o. Poznań Junikowo,
likwidację nastawni leżących na
szlaku i budowę głównej nastawni
sterującej ruchem w całym węźle.

W
chwili
obecnej
zakończono
wymianę nawierzchni i trakcji na torze
1 na odcinku Swarzędz – Poznań
Wschód oraz budowę nowego peronu
na stacji Poznań Antoninek. Nadal
trwają prace przy modernizacji głowicy
wyjazdowej na stacji Poznań Główny Ruch pociągów odbywa się z utrudnieniami, opóźnienia sięgają jednak (według
oraz Swarzędz, wymianie nawierzchni rozkładów jazdy) maksymalnie pół godziny.
na torze 2 pomiędzy stacjami Swarzędz
Fot.: Marcin Jurczak, 28.03.2007
i Poznań Wschód, wymianie słupów
trakcyjnych na odcinku Poznań Główny – Poznań Garbary oraz pociągów w kierunku Wągrowca – w Czerwonaku pasażerowie
budowie skrzyżowania dwupoziomowego linii kolejowej przesiadają się do autobusów i nimi dojeżdżają na Dworzec
Główny.
z droga kołową w Swarzędzu.
Z modernizacją związane są również zmiany w rozkładzie jazdy Rozpoczęte prace pozwalają na dość optymistyczne spojrzenie
pociągów. Niektóre połączenia są czasowo zawieszane, inne na wielkopolską kolej. Po ich zakończeniu pociągi pasażerskie
mają zmienione godziny przyjazdów i odjazdów. Obecnie część będą śmigały po Poznaniu z prędkością do 160 km/h, dla pociągów
pociągów jedzie objazdem, który przebiega przez Nową Wieś, towarowych maksymalna prędkość wynosić będzie 120 km/h.
Franowo, Starołękę i Dębinę. Ciekawostką jest skrócenie trasy Pozostaje nam tylko cierpliwie czekać.

Aktualizacja tabeli z numeru 73

Wyświetlacze stopiątkowe
opracowanie: Mikołaj Wydra i Jędrzej Nowak
WYŚWIETLACZE W WAGONACH SERII 105N – INFORMACJA ZEWNĘTRZNA DOTYCZĄCA LINII
(stan na dzień 15.03.2006)
Typ wagonu

Numer taborowy

105Na + 105NaDK

98 + 97 (S-1)

105Na + 105NaD
105Na + 105NaD
105Na + 105NaD
105Na + 105NaD
105Na + 105NaD
105Na + 105NaD

112 + 111 (S-1)
128 + 129 (S-1)
134 + 135 (S-1)
136 + 137 (S-1)
138 + 139 (S-1)
142 + 143 (S-1)

105Na + 105NaD
105Na + 105NaD
105Na + 105NaD
105Na + 105NaD
105Na + 105NaD
105Na + 105NaD
105Na + 105NaD
105Na + 105NaD
105Na + 105NaD
105Na + 105NaD
105Na + 105NaD
105Na + 105NaD

144 + 145 (S-1)
146 + 147 (S-1)
148 + 149 (S-1)
162 + 161 (S-1)
172 + 171 (S-1)
174 + 173 (S-1)
190 + 189 (S-1)
204 + 203 (S-1)
206 + 205 (S-1)
220 + 219 (S-1)
230 + 229 (S-1)
244 + 243 (S-3)

Czołowy
Czołowy
wewnętrzny dachowy
tak
tak2

Boczne
(ilość)
tak (2)

Tylny
wewnętrzny
tak

Tylny
dachowy
tak2

Kolor wyświetlaczy

tak
tak
tak
tak
tak
tak

2

tak
tak2
tak2
tak1
nie
tak2

tak (2)
tak (2)
tak (2)
tak (2)
tak (2)
tak (2)

nie
nie
nie
nie
tak
nie

2

tak
tak2
tak2
tak1
nie
tak2

pomarańczowe
pomarańczowe
pomarańczowe
pomarańczowe
pomarańczowe
pomarańczowe

tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
nie
tak
tak
tak
tak

tak2
nie
tak2
tak2
tak2
tak2
tak2
nie3
tak2
tak2
tak2
nie

tak (2)
tak (2)
tak (2)
tak (2)
tak (2)
tak (2)
tak (2)
nie
tak (2)
tak (2)
tak (2)
tak (2)

nie
tak
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
tak

tak2
nie
tak2
tak2
tak2
tak2
tak2
nie3
tak2
tak2
tak2
nie

pomarańczowe
zielone
pomarańczowe
pomarańczowe
pomarańczowe
pomarańczowe
pomarańczowe
zielone
pomarańczowe
pomarańczowe
pomarańczowe
zielone
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pomarańczowe

Typ wagonu

Numer taborowy

105Na + 105NaD
105Na + 105NaD
105Na + 105NaD
105Na + 105NaD

290 + 291 (S-3)
298 + 299 (S-3)
310 + 311 (S-3)
312 + 313 (S-3)

Czołowy
Czołowy
wewnętrzny dachowy
tak
tak1
tak
tak2
tak
tak2
tak
tak1

Boczne
(ilość)
tak (2)
tak (2)
tak (2)
tak (2)

Tylny
wewnętrzny
nie
nie
nie
nie

Tylny
dachowy
tak1
tak2
tak2
tak1

Kolor wyświetlaczy
pomarańczowe
pomarańczowe
pomarańczowe
pomarańczowe

1 – wyświetlacz okrągły dachowy R&G, czcionka zwykła
2 – wyświetlacz okrągły dachowy R&G,
czcionka stylizowana na historyczną
3 – wyświetlacz prostokątny dachowy,
czcionka „komputerowa”, zdjęty w roku 2007
Wśród skład 105Na+105NaD są także najnowsze modernizacje
całkowicie pozbawione klasycznego otablicowania. Miejsce
tablic czołowych zajęły wyświetlacze: dachowy zewnętrzny
z numerem linii i wewnętrzny z nazwą kierunku. Funkcję
termometru czyli tablicy bocznej z trasą przejazdu i nazwami
kolejnych przystanków przejęły wyświetlacze boczne (będące
elementem systemu informacji zewnętrznej) i system
zapowiadania przystanków (w obu wagonach składu
umieszczono wyświetlacze pokazujące nazwę najbliższego
przystanku
wraz
z
zapowiedzią
głosową).
Tak „zinformatyzowane” składy pojawiają się przede wszystkim
jako rezerwy, brygady posiłkowe oraz na (wymagającej
przetablicowań w trakcie zmiany) linii 3 / 4.

Ciekawostką jest wagon 97 – jest to jedyna poznańska
stopiątka posiadająca wyświetlacz nazwy kierunku na końcu
wagonu doczepnego
Fot.: Rafał Bręczewski

Nowinki z Pyrogrodu
Wagon 670 jako pierwszy GT8 otrzymał nowy schemat
malowania i lakier położony nową metodą. Dzięki temu jego zieleń
wygląda bardzo soczyście nawet w pochmurny marcowy dzień.
Przypomnijmy że takie malowanie posiada również GT6 – 605.
(TG)

W dniach 26.02 – 10.03, przez prawie dwa tygodnie,
poczciwy skład N+ND reklamował nowy polski film
pt. „Testosteron”. Była to największa jak dotąd kampania
reklamowana przez ten konretnie nośnik reklamy mobilnej.
Fot.: Marcin Jurczak, 26.02.2007
„Tuning” w Modertransie postępuje. Skład 172+171
doczekał się logo... na zewnętrznej, przedniej ścianie wozu.
Na dodatek logo to było chromowane i wyglądało jak znak
handlowy jednego z niemieckich producentów luksusowych
samochodów. Na szczęście zanim skład wyjechał na poznańskie
tory, logo zdemontowano. Ponadto od teraz w trakcie remontu
Modertrans rezygnuje z instalacji taranów na rzecz zderzaków.
(JN)

Stopiątka Podbite Oko zdobywa główną nagrodę
w konkursie na Najbrzydszy Tramwaj Marca.
Fot.: Błażej Brzycki, 25.03.2007
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W Neoplanie 1517 w ostatnich drzwiach
zastosowano
osobliwe
guziki
do otwierania drzwi przez pasażera.
Pochodzą one z Ikarusa z pulpitu
kierowcy. Czyżby brakowało części
zamiennych do Neoplanów?
Fot.: Mateusz Halaburda, 26.02.2007
Na skrzyżowaniu Wołyńskiej i Małopolskiej
wśrubowano w kostkę mikropachołki, które mają za zadanie
ostrzegać nierozważnych kierowców o wyjściu torowiska
z bruku na odsłonięte podkłady. Miejmy nadzieję, że zdadzą
egzamin, gdyż do tej pory było to jedno z najbardziej
narażonych na wstrzymania ruchu miejsc w Poznaniu. (TG)
Zabudowana na podwoziu ND lorka towarowa
o numerze 2075, należąca do S3 Forteczna, została odstawiona
poza tory. Jej nowym miejscem pobytu jest skrawek ziemi
za ostatnim torem harfy rozjazdowej w polu na Fortecznej,
a wagonik ustawiono na zgrabnie ułożonym cokole z białych
pustaków. (TG)
11.03 na linii 100 pierwszy raz w historii pojawiła się
niskopodłogowa rezerwa – w postaci leasingowego solarisa
Urbino 12 (1616). Ogórek w drodze na Gajową się przegrzał
i musiał wrócić do zajezdni. (MJ)
Dwukierunkowy wagon o numerze 901, który ostatnimi
czasy zimował na terenie Budziszyny, obudził się z zimowego
letargu. Dzięki pozyskanym z Niemiec częściom zamiennym,
pierwszego dnia wiosny powrócił na linię i jak na razie ma się
dobrze. Jego przerwa w eksploatacji trwała od lipca 2006, kiedy
to wagon uległ awarii. (TG)

W dniu 15 marca wagon 102Na 71 odwieziony został do
Modertransu celem przeprowadzenia remontu kapitalnego.
Wóz już został zdekompletowany i odwieziony do Biskupic
na remont pudła. Wymienione zostanie poszycie zewnętrzne,
zainstalowana przetwornica statyczna, a wizualnie wagon
będzie zbliżony do stanu z lat 80-tych. Do zajezdni
przy ulicy Gajowej przywieziono natomiast wyremontowane pudło szybkowca 194. (JN)
Fot.: 2 * Rafał Bręczewski

MAN 1032 przeszedł zabieg odświeżający wnętrze
w postaci wymiany siedzeń na Stery. Z pewnością zapobiegnie
to ich dewastacji w trakcie służb nocnych. Przy okazji spadł
niestety komfort podróżowania. (MH)
W połowie kwietnia Zakład Komunikacji Publicznej
w Suchym Lesie wprowadzi w weekendy nocne kursy
autobusów. Na razie będzie to próbna linia, uruchomiona
na okres trzech miesięcy. Jeżeli nocne połączenia spotkają się
z zainteresowaniem mieszkańców, to kursy te na stałe znajdą się
w rozkładzie jazdy ZKP. Bilet normalny będzie kosztował
7,20 zł a ulgowy 3,60 zł. (MJ)
W dniu 17.03 nasi klubowi motorniczowie, odbywali
kurs szkoleniowy na wagonie 13N celem zdobycia pozwolenia
do kierowania tym typem pojazdu. Grono mogących prowadzić
„trzynastkę” zwiększyło się, co rokuje częstsze wizyty tego
wagonu na poznańskich torach. (MJ)
Na Starołęce zakończył się remont biurowca MPK
i co za tym idzie podłączono z powrotem po wielomiesięcznej
przerwie tablicę świetlną informującą o godzinach odjazdu
tramwajów. (JN)
Z powodu silnych opadów śniegu w drugi dzień wiosny,
co mądrzejsi motorniczowie helmutów wyjmowali tabliczki z

kominków i kładli za szybą w kabinie, co zapewniało konieczną
rozpoznawalność numeru linii. Nie mogli tego niestety uczynić
prowadzący zmodernizowane, tarczowe stopiątki. (TG)
W piątek 23.03 obył się na S-1 pokaz służb
ratowniczych dla delegacji, która przyjechała z Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego z Wrocławia. Pokaz ten
został zorganizowany z powodu zakupów nowego taboru
w tamtejszym MPK. W pokazach uczestniczył dźwig
TRAM123, a także tramwaje 662 i 508. Wykolejano je
i ustawiano z powrotem na tory. (TG)
Na poznańskich torach po remoncie pojawił się wagon
116, na razie w ramach jazd próbnych, ale prace remontowe
przy nim są już na ukończeniu. W trakcie remontu
postanowiono odwrócić kolejność numeracji wagonów, teraz
wagon 116 będzie pierwszym w składzie, zaś 115 będzie
doczepą czynną. (TG)
opracowanie: Jędrzej Nowak
informacje zebrali: Błażej Brzycki, Tomasz Gieżyński,
Mateusz Halaburda, Marcin Jurczak,
Jędrzej Nowak
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Uruchomienie tramwajowe od 01.12.2006
opr. Marcin Jurczak

Dzień roboczy – liczba pociągów
S1

5.00 – 6.30
S2M S2G

S3

S1

6.30 – 19.00
S2M S2G

S3

19.00 – 23.00
S1 S2M S2G S3

typ taboru

1

3

-

-

6

5

-

-

10

3

-

-

4

105N

2

2
-

2
-

1

-

2
-

3
-

2

-

2
-

-

1

-

105N
GT6 / GT8
3G

3/4

3
-

-

2

4
-

4
-

-

2

4
-

4
-

-

1

-

105N
3G

5

5

-

-

2

8

-

-

3

4

-

-

1

105N

6

7

-

-

-

11

-

-

-

5

-

-

-

105N

7

-

5

1

-

-

6

3

-

-

2

2

-

GT6 / GT8

8

-

6

-

-

-

10

-

-

-

5

-

-

GT6 / GT8

9

-

5
-

1

-

-

9
-

1

-

-

4
-

1

-

GT6 / GT8
3G

10

5

-

-

-

8

-

-

-

4

-

-

-

105N

11

-

2
-

1
2

-

-

2
-

1
2

-

-

2
-

2

-

GT6 / GT8
3G

12

-

-

-

1
6

-

-

-

3
7

-

-

-

4

105N
RT6N1

13

-

-

-

10

-

-

-

11

-

-

-

6

105N

14

6

-

-

-

7

-

-

-

4

-

-

-

Combino

15

5
1

-

-

-

7
1

-

-

-

3
1

-

-

-

105N
Combino

16

3

-

-

-

7*

-

-

-

2

-

-

-

105N

17

3

-

-

4

6

-

-

5

2

-

-

3

105N

18

-

3

2
-

-

-

3

2**
-

-

-

3

1
-

-

3G
GT6 / GT8

43

23

10

33

66*

33

13**

43

34

16

8

18

RAZEM

S1 – zaj. Głogowska

S2M – zaj. Madalińskiego

S2G – zaj. Gajowa

uwagi

linia obsługiwana
alternatywnie wagonami
Combino

* - w tym dwa pociągi w
godzinach 6.40-9.00
** - w tym jeden pociąg w
godzinach 4.50-10.30

S3 – zaj. Forteczna

Sobota – liczba pociągów
S1

5.00 – 9.00
S2M S2G

S3

S1

9.00 – 15.00
S2M S2G

S3

S1

15.00 – 23.00
S2M S2G S3

typ taboru

1

4

-

-

3

6

-

-

3

5

-

-

2

105N

2

3

-

-

-

5

-

-

-

3

-

-

-

105N

4

-

-

2

3
-

-

-

2

4
-

-

-

2

3
-

105N
3G

5

3

-

-

2

4

-

-

3

4

-

-

1

105N

6

5

-

-

-

7

-

-

-

5

-

-

-

105N

7

-

1

3

-

-

2

4

-

-

2

2

-

GT6 / GT8

8

-

5

-

-

-

6

-

-

-

5

-

-

GT6 / GT8
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uwagi

9

-

4
-

1

-

-

5
-

1

-

-

4
-

1

-

GT6 / GT8
3G

10

4

-

-

-

5

-

-

-

4

-

-

-

105N

11

-

2
-

2

-

-

3
-

3

-

-

1
-

3

-

GT6 / GT8
3G

12

-

-

-

5

-

-

-

6

-

-

-

5

RT6N1

13

-

-

-

6

-

-

-

8

-

-

-

6

105N

14

4

-

-

-

4

-

-

-

4

-

-

-

Combino

15

3
-

-

-

-

3
3

-

-

-

2
2

-

-

-

105N
Combino

17

2

-

-

3

3

-

-

4

2

-

-

3

105N

18

-

-

-

-

-

4

1
-

-

-

4

-

-

3G
GT6 / GT8

28

12

8

22

40

20

11

28

31

16

8

20
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18/1 (3G) wykonuje kursy
posiłkowe jako 2/0 i 5/0

Z archiwum T

Święta – liczba pociągów
5.00 – 15.00

15.00 – 23.00

S1 S2M S2G S3

S1 S2M S2G S3

1

4

-

-

3

4

-

-

3

105N

2

3

-

-

-

3

-

-

-

105N

4

-

-

2

3
-

-

-

2

3
-

105N
3G

5

3

-

-

2

3

-

-

2

105N

6

5

-

-

-

5

-

-

-

105N

7

-

-

4

-

-

-

4

-

GT6 / GT8

8

-

5

-

-

-

5

-

-

GT6 / GT8

9

-

4
-

1

-

-

4
-

1

-

GT6 / GT8
3G

10

4

-

-

-

4

-

-

-

105N

11

-

2
-

2

-

-

2
-

2

-

GT6 / GT8
3G

12

-

-

-

5

-

-

-

5

RT6N1

13

-

-

-

6

-

-

-

6

105N

14

4

-

-

-

4

-

-

-

Combino

15

4

-

-

-

4

-

-

-

Combino

17

2

-

-

3

2

-

-

3

105N

18

-

-

-

-

-

4

-

-

-

29

11

9

22

29

15

9

22
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typ taboru

Tomasz Gieżyński
04.02. 8/1 673. Na przystanku Rondo Śródka od strony Katedry
doszło do bestialskiej napaści postronnych osób na kontrolera nr
066, wypisującego opłatę dodatkową pasażerom bez biletu.
W wyniku tego incydentu kontroler – uderzony znienacka w tył
głowy – doznał wstrząsu mózgu i musiał udać się do szpitala.
Napastnicy, mimo dokonania swego wyczynu tuż pod miejską
kamerą, a także podjętego natychmiast policyjnego pościgu,
zdołali się ulotnić.
05.02. Doskonałe bywają tłumaczenia pracowników ZDE
dotyczące pojawiających się awarii infrastruktury. Oto na
Zamenhofa przy Selgrosie, nad torem w kierunku Rataj,
nastąpiło zerwanie linki pionowej, w następstwie czego doszło
do „wyhaczenia się laski wypychającej”. Tłumacząc to na
polski: chodzi o długi wysięgnik słupa trakcyjnego, kierujący
drut jezdny od zewnątrz ku osi toru.
06.02. Na terenie zajezdni Głogowska zapaliły się kable
w studzience położonej tuż przy wjeździe na halę przy torze nr
16. Spowodowało to opóźnienie wyjazdu na trasę składów 6/11
(35 minut) i 17/7 (14 minut).
06.02. 9/10 676. Niezły pretekst do wspaniale długiego postoju
na Piątkowskiej pojawił się wraz ze sztajmesem, który ulokował
się w helmucie i zasnął, na cały pojazd emitując silną i przykrą
woń. Czynności operacyjne Policji i służb dezynfekcyjnych
wymusiły postój dziewiątki od 20:51 do końca zmiany (zjazd
z Piątkowskiej 22:34). Powoził klubowicz Nowik.
07.02. 8/9 691. Nareszcie motorniczowie zaczęli pisać raporty
na wadliwie działające sygnalizacje świetlne! Tym razem
powodem był ekstremalny przypadek niezapalenia się przez 10
minut zezwolenia na wjazd na skrzyżowanie Głogowska /
Hetmańska od strony Arciszewskiego w kierunku Górczyna.
Swoją drogą, działanie tutejszej sygnalizacji to swoiste
kuriozum, ale istnieją obawy, iż temat ten nie zostałby podjęty
nawet gdyby sygnalizator zbliżył się do decydenta z prędkością
combino i uderzył go prosto w czoło. W każdym razie w skali
miesiąca pojawiły się również liczne skargi pisemne
na sygnalizacje przy Moście Dworcowym i Teatralnym,
na Półwiejskiej, przy Dworcu Zachodnim i na Towarowej przy
Świętym Marcinie. Taka postawa cieszy, bo nie można
pozwolić na stworzenie wrażenia, że wszystko jest w porządku
3 (83) 10 / 12

(„nie mieliśmy sygnału o nieprawidłowościach”). Dodatkowo
przy okazji tego wątku należy wymienić inne usterki
infrastrukturalne, a więc nieśmiertelny przejazd kolejowy
w Strzeszynku (trzykrotnie w lutym) oraz awarie tłumików
napędów zwrotnic na Głogowskiej / Hetmańskiej (dwukrotnie).
09.02. 98/1 1972. Na pętli Różany Potok kierowca nie uniósł
manewru omijania stojącego autobusu linii 87 i zsunął się
w błoto. Do wyciągnięcia ikarusa konieczne było sprowadzenie
służb technicznych, by wyrwały go z lepkiej mazi.
10.02. 88/1 1817. Awaria ogranicznika przegubu podczas
zawracania na pętli Morasko spowodowała wypchnięcie solarisa
z pożądanej trajektorii i umieszczenie na grząskim poboczu.
Ponownie trzeba było wezwać holownik.
12.02. 14/1 504. Combino stało pierwsze we wstrzymaniu,
do jakiego doszło między stacjami Al. Solidarności i Lechicka /
Poznań Plaza z powodu samochodu osobowego marki Volvo,
który wpadł w poślizg i z ogromną prędkością zjechał
do wykopu PST, blokując oba kierunki. Szofer następnie oddalił
się z miejsca wypadku (22:45), by później się na nim pojawić
(0:30), tłumacząc, iż pobiegł wezwać pomoc. Wyciąganie wozu
trwało do 1:05, z wyłączeniami napięcia w godzinach 23:58 –
0:26 i 0:49 – 1:05, a całością zadań dyrygował torowy wóz
spalinowy CSW44 2038 z palfingerem, wcofany od Roosevelta
po torze niewłaściwym. Takoż PST opuściły tramwaje liniowe,
zablokowane od strony centrum – wycofały się do Roosevelta
i przez Połabską wróciły do macierzystych zajezdni. Tramwaje
zablokowane od strony Sobieskiego (16/6, 15/5, 16/3, 14/6,
12/9) stały aż do 0:26, gdyż wg brygadzisty ekipy sieciowej,
wadliwe wykonanie sieci trakcyjnej nad przelotką przy Plazie
uniemożliwiło przejazd tramwajów na niewłaściwy tor. Czy
w takim razie latem, przy okazji podbijania torowiska i zmiany
torów przez wahadła, byliśmy świadkami cudu?...
12.02. 64/2 1033. Autobusem podróżowała para pijanych ludzi.
Gdy po nieco ostrzejszym hamowaniu przy Parku Sołackim
przewrócili się oni w pojeździe, zaczęli ubliżać kierowcy
i krzyczeć wniebogłosy, że są połamani. Gdy kierowca
zaproponował przyjazd pogotowia i policji, główni uczestnicy
zajścia, bełkocąc coś niezrozumiale, oddalili się z miejsca
zdarzenia.
16.02. 91/6 1206. Po obsłużeniu przystanku Aleje Solidarności
kierowca podjechał do sygnalizatora świetlnego śluzy
autobusowej i oczekiwał na sygnał. Wtem podbiegł do autobusu
jakiś mężczyzna, który zaczął kopać drzwi i wrzeszczeć, by go
wpuścić. Z racji faktu, że autobus znajdował się już poza
przystankiem, a także z powodu wysokiej agresji napastnika,
kierowca nie zdecydował się na otwarcie drzwi. Wówczas
mężczyzna wbiegł przed autobus i odstawił „anioła”
na przedniej szybie, czym uniemożliwił odjazd ze światła.
Wtedy prowadzący nawiązał kontakt z CNR, w czasie którego

agresor ujrzał co się święci, popukał długotrwale w czoło,
a następnie uciekł.
21.02. 10/5 200+199. Podczas wstawiania sprawdzonych na OC
pojazdów na tory odstawcze Budziszyńska skład 200+199
wjechał na tor „zerowy” (bez sieci trakcyjnej). Uszkodzeniu
uległ pantograf, a motorniczy w stanie wzburzenia
emocjonalnego udał się do domu. Ustawiacz mętnie się potem
tłumaczył, że sądził, iż zwrotnica na tor zerowy jest
zablokowana. 200+199 został wyciągnięty z tarapatów przez
136+137 i skierowany na naprawę pantografu na Głogowską.
22.02. Bardzo obfite opady śniegu i słabe umiejętności
kierowców były powodem wstrzymań ruchu na podjeździe ulicy
Poznańskiej w Koziegłowach. Problemy z podjazdem,
blokowanie drogi, zsuwanie się do rowu i łamanie w przegubie
były udziałem m.in. 1805 jako 70/3 i 1810 jako 70/5.
23.02. 17/3 144+145. Na Moście Teatralnym do siedemnastki
wsiadł nieco wybuchowo usposobiony pasażer, który drogę
do Placu Cyryla Ratajskiego wykorzystał na wrzaski i kopanie
w drzwi kabiny oraz szafę aparatury elektrycznej. Na „Cyrylu”
motorniczy zauważył przejeżdżający radiowóz i znakami
świetlno-dźwiękowymi
wzbudził
zainteresowanie
funkcjonariuszy. Na tym skończyła się podróż frustrata, który
dalsze wyjaśnienia musiał złożyć na komisariacie, tonem
znacznie spokojniejszym.
24.02. Radość kibiców po zwycięstwie Lecha Poznań nad
Pogonią Szczecin (3:2) była tak bezbrzeżna, że zniszczeniom
nie oparły się 6/0 162+161, 15/0 298+299, 6/3 218+215 i
13/0 230+229.
28.02. 238/2 1967. Przy Selgrosie zapaliła się wiązka
elektryczna pod przegubem. Pasażerowie uciekli w popłochu,
a kierowca użył gaśnicy. Zjazd uszkodzonego wozu na Pustą
odbył się w asyście holownika, lecz o własnych siłach.
Podsumowanie wstrzymań awaryjnych.
Jak zwykle wygrały stopiątki – nic nowego. W lutym odnotowano
16 wstrzymań ruchu spowodowanych ich awariami. Na drugim
miejscu uplasowały się wagony niemieckie z dziewięcioma
usterkami: 605 uszkodzony ślizg pantografu, 607 brak rozruchu
(ciekawa lekcja poglądowa dla kursantów nauki jazdy), 675
zwarcie w I grupie silników, 680 zaciągnięty hamulec awaryjny,
681 ślizgi pantografu, 684 usterka I drzwi, 691 zwarcie w
instalacji wysokiego napięcia (motorniczym był klubowicz
Nowik), 692 zwarcie w instalacji ogrzewania, 906 wybijał
nadmiarowy. Na podium zmieściły się również tatry: 406
komputer pokładowy, 408 styczniki w członie A i brak
luzowania, 409 dwukrotnie zablokowany wózek C i 410 silniki na
wózku A, czyli 5 awarii. Mniej premiowane lokaty zajęły
holendry (3 wstrzymania: 800 zaciągnięte dwa hamulce awaryjne,
801 oberwany kloc hamulca szynowego, 808 ślizg pantografu) i
combina (2 wstrzymania spowodowane usterką drzwi w 509 i
zwarciem w instalacji niskiego napięcia w 511).
WYDAWCA: Klub Miłośników Pojazdów Szynowych,
ul. Grotkowska 23a, 60-176 Poznań
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„Na torach” − N+ND
Jędrzej Nowak
Podczas II wojny światowej sieci tramwajowe uległy
poważnemu zniszczeniu. Przywrócenie sprawnej komunikacji
miejskiej było w wielu przypadkach niemożliwe bez zakupu
nowych tramwajów. Również Poznań miał problemy z brakiem
taboru, mimo dostaw wozów z demobilu niemieckiego i nowych
wagonów KSW. Niestety nie było w kraju producenta, który
wytwarzałby nowe tramwaje. Brak nowych wozów był na tyle
poważny, że nie było czasu na opracowanie nowego modelu.
Dlatego
na
Zjeździe
Kierowników
Przedsiębiorstw
Komunikacyjnych podjęto decyzję o budowie pierwszego
polskiego powojennego tramwaju na bazie sprawdzonej
konstrukcji niemieckiej. Wybrano wagon wojenny KSW
(Na torach – KSW; P74, 17.06.2006). Tramwaje takie były
w Poznaniu eksploatowane od 1944 roku. Był to zabieg
tymczasowy – do momentu opracowania zupełnie nowej
konstrukcji. Jednak produkcja wagonów typu N trwała ponad
10 lat. Sporządzono dokładną dokumentację, na podstawie
której powstał pierwszy tramwaj znormalizowany.
Był on niemal identyczny w stosunku do swego niemieckiego
pierwowzoru. Tak samo jak on, typ N był dwukierunkowym
wagonem dwuosiowym o konstrukcji stalowej. Posiadał cztery
pary bardzo szerokich, ręcznie otwieranych drzwi – po dwie
na każdej burcie. Drzwi te w warunkach wojennych umożliwiały
sprawne opuszczenie pojazdu, natomiast w warunkach
normalnej eksploatacji były za ciężkie. Ponadto wagony typu N
wyposażono w mocne silniki o mocy 60 kW i nastawniki typu
T401. Ich wytwarzaniem przez cały okres produkcji zajmowały
się cztery zakłady zlokalizowane w różnych regionach kraju.
Były to: Sanocka Fabryka Wagonów, Konstal, Fabryka
Wagonów w Świdnicy i Stocznia Gdańska. W tej ostatniej
budowano tylko wagony silnikowe, zaś w Sanoku tylko
doczepne. Produkcję pilotażową rozpoczęto w Chorzowie
w 1948 roku od wagonów doczepnych dla Górnego Śląska. Rok
później podjęta została produkcja wagonów silnikowych
dla Warszawy.
Poznań otrzymał pierwsze eNki w 1950 roku. Początkowo były
to same wagony doczepne z Sanoka. Pierwsza partia tych
wozów otrzymała numerację 431-438. Serię tę charakteryzowały okna uchylne zamiast opuszczanych, jak również
kasety na tablice kierunkowe z przodu i z tyłu wagonu. Rok
później do Poznania przybyły wozy silnikowe. Do roku 1954
niektóre wozy wyposażone były tymczasowo w pantografy
rolkowe, gdyż poznańska sieć
trakcyjna nie była jeszcze
przystosowana do pantografów
ślizgowych.
Od
początku
eksploatacji tramwaje typu N jeździły jako wagony pojedyncze,
a także jako dwuskłady i trójskłady. Były one też sprzęgane
z różnymi
typami
doczep
przedwojennych. Od 1957 roku
Poznań otrzymywał już unowocześnioną wersję 4N. Zmieniono tu układ drzwi, przesuwając je bliżej końców wagonu,
dzięki czemu powiększyła się
przestrzeń wewnątrz przedziału
pasażerskiego. Pod koniec lat

Podstawowe dane wagonów z rodziny N
Wymiary (dł./szer./wys.)
10 400 / 2 163 / 3 215 mm
Liczba silników / moc
2 / 60 kW (tylko silnikowe)
Lata produkcji
1948-1961
Lata dostaw
1950-61 (1966-69 z War.)
N – 49 szt., 4N – 52 szt.
Ilość dostarczonych nowych
ND – 42 szt., 4ND – 46 szt.
Ilość dostarczonych
N – 41 szt., 4N – 1 szt.
używanych
ND – 86 szt., 4ND – 3 szt.
S-1 Głogowska,
Stacjonowanie
S-2 Gajowa, S-3 Forteczna,
Modertrans Poznań
pięćdziesiątych, gdy do produkcji wprowadzono nowy
szybkobieżny model 13N, zaprzestano wytwarzania tramwajów
znormalizowanych, bazujących na niemieckim KSW. Przez
kolejne kilkanaście lat, gdy realizowano tylko dostawy
wagonów 13N dla stolicy, pozostałe miasta otrzymywały duże
partie wagonów typu N, wycofanych z Warszawy. Były to wozy
w różnym stanie technicznym i w różnym stopniu
zmodernizowane. Najdalej posuniętą modyfikacją była wersja
PN, posiadająca trzy człony połączone przegubami. Okazało się
jednak, że jest ona bardzo awaryjna i po kilku latach wszystkie
tak zmodernizowane wagony zostały w Poznaniu zezłomowane.
Gdy w roku 1969 rozpoczęły się dostawy wagonów 102N/Na,
a później 105N/Na, tramwaje typu N zaczęły powoli znikać
z poznańskich ulic. Część wozów znalazła zatrudnienie jako wozy
gospodarcze, ale większość trafiła na złom. W Poznaniu wagony te
w zasadzie do końca 1992 roku były codziennym widokiem.
Dostawy wagonów 105Na w latach 1987 - 1991 oraz rozpoczęte w
1991 roku dostawy holendrów znacznie przyspieszyły kasacje
eNów. 31.12.1992 to data zakończenia liniowej eksploatacji
wagonów dwuosiowych. Po tym dniu około 20 składów zostało
zamkniętych na torach odstawczych na Budziszyńskiej, jako
wagony tzw. rezerwowe. W 1996 roku uruchomiono kilka
wagonów dla potrzeb filmu o Poznańskim Czerwcu. W 2000 roku
podjęto decyzję o renowacji eNek o numerach 602 i 456, które
pełniąc funkcję wagonów historycznych na stałe wpisały się w
krajobraz miasta. Spodziewane jest także zakończenie remontu
drugiej doczepy typu ND, wyprodukowanej w Sanoku. Zostanie
ona odtworzona do stanu z roku 1948.

Rys.: Jędrzej Nowak
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Inaugracja linii turystycznych według letniego rozkładu jazdy

Ale jazda, czyli sezon rozpoczęty!

Szymon Biały
Stało się! 29 kwietnia oficjalnie ruszył sezon letni na liniach
turystycznych. I to nie byle jaki, gdyż po zupełnie innych,
ciekawszych trasach!
Krótko po godzinie 12 na ul. Gajowej pojawiły się historyczne
pojazdy w postaci tramwajów typu N+ND i 102Na oraz pięknie
lśniącego czerwienią Jelcza 043 Caro. Natomiast pierwsi
pasażerowie, zaciekawieni i spragnieni przejażdżki, zawitali
na Gajowej tuż przed odjazdem, zaplanowanym na godzinę 13.
Członkowie Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych byli już
w pełnej gotowości do pracy. Cieszył nas każdy uśmiech ludzi
na widok zabytkowej bimby lub ogórka – szczególnie tych
najmłodszych. Co tu dużo pisać – milusińskim taka jazda
sprawia najwięcej radości, frajdy i zabawy. Tego dnia maluchy
miały poważny problem: który tramwaj wybrać na przejażdżkę
– a może jednak autobus?
Punktualnie o 13 wszystkie pojazdy ruszyły, po raz pierwszy po
nowych trasach. Konduktorzy powitali serdecznie pasażerów,
informując pokrótce o trasie, przystankach i atrakcjach
mijanych po drodze. Ci, którzy zdecydowali się na jazdę
ogórkiem, mogli z jego okien zobaczyć ciekawe miejsca
i obiekty, takie jak przywrócony do dawnej świetności plac
Wolności, ciekawy architektonicznie Stary Browar, most
Św. Rocha oraz wspaniałe tereny rekreacyjne z Jeziorem
Maltańskim i stokiem narciarskim. W tych właśnie okolicach,
na rondzie Śródka, usytuowano przystanek przesiadkowy
na kolejkę dziecięcą „Maltanka”, dowożącą pasażerów
do Nowego Zoo. Następnie ogórkowa linia 100 wkroczyła
w historyczny rejon Poznania, to jest Ostrów Tumski.
W rozwidleniu rzeki Cybiny i Warty, pomiędzy mostem
Mieszka I i Bolesława Chrobrego, wyłoniła się Katedra
Poznańska. Dalej ogórek sunął przez Małe Garbary, Aleje
Marcinkowskiego obok Sądu Okręgowego i Prokuratury, plac
Wolności oraz plac Mickiewicza z Poznańskimi Krzyżami
i pomnikiem wieszcza – do ul. Gajowej. Podczas całej drogi
zdjęciom robionym przez przechodniów nie było końca.
To miłe.
Natomiast zerówka podążyła ul. Głogowską, obok Dworca
i Parku Wilsona, w kierunku zajezdni, prosto do Muzeum
Komunikacji. Grupka pasażerów tramwaju z zainteresowaniem
oglądała stare fotografie, kolekcję biletów, makietę PST oraz
słuchała członków KMPS, opowiadających o historii MPK.
Wpisywano się też do księgi pamiątkowej. Ze wspomnianej
zajezdni zerówka wracała przez Wildę, Królowej Jadwigi,

Strzelecką oraz plac Wiosny Ludów z Kupcem Poznańskim,
deptakiem i pomnikiem przedstawiającym znaną wszystkim
poznaniakom kultową postać Starego Marycha. Kolejne
interesujące obiekty, mijane przez zerówkę, to neogotycki
Kościół Najświętszego Zbawiciela z charakterystyczną strzelistą
wieżą, Opera i Most Teatralny. Przejazdy sprawiły wszystkim

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu
19 maja 2007 w wieku zaledwie 35 lat odszedł
na zawsze nasz kolega, motorniczy, wielki pasjonat,
miłośnik komunikacji

PIOTR DUTKIEWICZ
Pozostawił po sobie niezacieralny ślad, promując i pielęgnując
wiedzę o komunikacji miejskiej. Był autorem licznych publikacji
(m.in. monografii „Tramwaje w Poznaniu” i cyklu artykułów
„Tramwajami Mojego Poznania”, publikowanych w „Nowinkach
z Pyrogrodu”). Zainicjował działania w kierunku sprowadzenia
do Poznania Jelcza 043 wraz z przyczepą, który na stałe wpisał się
w krajobraz miasta, obsługując turystyczną linię autobusową.
Piotr był także twórcą nazwy i logo „Przystanku”.
Współpracował z KMPS w szerokim zakresie i od wielu lat.

Piotrze – dziękujemy!
Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.
Koleżanki i Koledzy z KMPS
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wiele przyjemności. Następne kursy też upłynęły we wspaniałej
atmosferze.
W tym sezonie po raz pierwszy wprowadzono w pojazdach
obsługę konduktorską zaopatrzoną w kasę fiskalną do sprzedaży
biletów. Dodatkową nowością na liniach turystycznych 0 i 100
jest możliwość zakupu biletów dziennych i rodzinnych,
uprawniających do przejazdów autobusem, tramwajem i kolejką

Maltanką oraz do zwiedzania Muzeum Komunikacji przy
ul. Głogowskiej. Kupując bilet u konduktorów można się
również zaopatrzyć w książki oraz kolorowanki dla
najmłodszych.
Linie 0 i 100 będą kursowały w każdą niedzielę, co godzinę,
począwszy od 13 do 17. Sezon potrwa do 14 października.
Zapraszamy serdecznie!

Trwają prace przy wagonach 105N i 102Na

Remontowe wieści

Krzysztof Dostatni

Trwa naprawa główna wagonu 102Na 71. Równolegle
prowadzone są prace przy wagonach 105N.
Fot.: Jakub Gielniak, 18.05.2007

W warsztatach spółki Modertrans Poznań Sp. z o.o.
sukcesywnie postępują prace remontowe przy historycznych
wagonach. Na zajezdni przy ul. Gajowej znajdują się już
naprawione i polakierowane pudła wagonów nr 194 i 193, przy
których trwają obecnie prace instalacyjne aparatury elektrycznej
i prace montażowe wyposażenia wnętrz. Z pewnością wielu
miłośników komunikacji miejskiej zauważyło, iż jeszcze
do niedawna na torze 15 zajezdni Gajowa stał zdewastowany
wagon 105N nr 193, a tuż obok w hali znajdowały się – lśniące
kremowo-zielonym lakierem – pudła dla historycznych wozów
105N. Podczas modernizacji pudła wagonu z nr 194
w Biskupicach naprawiono również pudło dla wagonu nr 193,
natomiast oryginalny wóz z numerem 193 pozostawiono jako
wzór do wykończenia naprawianych wozów. Z tej przyczyny
wagon 105N nr 193 nie będzie posiadał swojego oryginalnego
pudła, choć tak naprawdę podczas stosowanej obecnie
technologii modernizacji pudeł, ze starej konstrukcji zostaje
bardzo niewiele elementów. Całkowitej wymianie poddawane są
poszycia blacharskie, a ponadto w zależności od stopnia
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zniszczenia
również
elementy
konstrukcji
nośnej
są zastępowane nowymi. Ponadto podczas prac montażowych
wykorzystuje się niewiele zregenerowanych elementów, jak
np. siedzenia dla pasażerów, poręcze, czy też wózki trakcyjne.
Zakończenie prac remontowych przy historycznych stopiątkach
planowane było na przełom czerwca i lipca br. Dłuższy okres
naprawy, w stosunku do standardowo modernizowanych
wagonów 105Na, spowodowany jest przede wszystkim
różnicami pomiędzy wagonami odtwarzanymi jako historyczne
a standardową modernizacją, zarówno w stylistyce pudeł,
jak i w aparaturze elektrycznej oraz w wyposażeniu wnętrza
tych wozów.
Kolejnym historycznym wagonem remontowanym przez firmę
Modertrans Poznań Sp. z o.o. jest 102Na nr 71. Wagon
przebywa obecnie w warsztatach spółki w Biskupicach
na rekonwalescencji pudła. Podobnie jak w przypadku wozów
105N, ze starego pudła stodwójki zostanie niewiele elementów.
Stara konstrukcja naszej Księżniczki była mocno nadwerężona
iw
wielu
miejscach
dalece
odbiegała
kształtem
od pierwowzoru,
głównie
przez
liczne
uszkodzenia
powypadkowe. Na szczęście – dzięki solidnej naprawie pudła –
image Księżniczki z lat świetności zostanie przywrócony.
Później naprawione i polakierowane pudło wozu 102Na 71
zawita na Gajową, gdzie rozpocznie się proces montażowy i
wykończeniowy.

Sekcja B podczas manewrów nad lądowiskiem Biskupice.
Fot.: Jakub Gielniak, 18.05.2007

Zamknięcie trasy PST nie sparaliżowało ruchu w mieście

Zalana PeSTka

Błażej Brzycki
Była ciepła noc z 13 na 14 kwietnia. Wydawać by się mogło,
że po piątku trzynastego nic nie może się już zdarzyć. A jednak
stało się. Motorniczy N21 jak zawsze robił kolejne kółko
na trasie PST. Jadąc w stronę Os. Sobieskiego za przystankiem
Kurpińskiego nagle zauważył zwały błota pokrywające
torowisko. Zaalarmował odpowiednie służby. Jak się okazało,

Tabor gospodarczy MPK okazuje się mieć z roku na rok
coraz więcej użytecznych funkcji.
Fot.: Błażej Brzycki
przyczyną zalania torowiska była pęknięta rura wodociągowa
przy bloku na os. Chrobrego 13.

Władcy Ciemności za dnia. Pętla Sobieskiego.
Fot.: Błażej Brzycki

Wypływająca na zewnątrz woda rozlewała się po okolicy,
tworząc wielkie bajoro. Przybyłe na miejsce jednostki straży
pożarnej z miejsca zajęły się wypompowywaniem wody,
ponieważ istniała groźba zalania pobliskich budynków. Podjęto
również decyzję o zamknięciu Pestki. Po raz pierwszy od 10 lat
tramwaje rano nie pojawiły się na trasie. Nocne wagony
pozostawiono na pętli Sobieskiego. Na przystankach wzdłuż
linii 12, 14 i 15 rozwieszono informacje o zmianie tras tych linii
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do odwołania – 12 i 14 skierowano na Połabską, a 15 do pętli
Piątkowska.

linii. W tatrach natomiast wyświetlacze pozostawiono bez
zmian.

Wzdłuż PST uruchomiono komunikację zastępczą, obsługiwaną
przez sporą grupę autobusów, która jednak i tak nie zapewniała
odpowiedniej częstotliwości. Pochwalić należy za to sposób
powiadamiania pasażerów o awarii. W tramwajach
dojeżdżających do Mostu Teatralnego usłyszeć można było
informacje o zmianie trasy. Na przystankach PST, w odstępach
co ok. 5 minut, rozbrzmiewał komunikat o niekursowaniu
tramwajów. Niestety, były również pewne niedociągnięcia.
Wagony Combino jeżdżące z Górczyna pozbawiono numeru

W tym samym czasie brygady MPK przystąpiły w pocie czoła
do usuwania skutków awarii. Zalegającą na torowisku ziemię
wywoził CSW-44, po czym następował przeładunek
na wywrotkę. Prace posuwały się na tyle szybko, że po godzinie
15 tramwaje ponownie pojawiły się na trasie Poznańskiego
Szybkiego Tramwaju. Skutki awarii były jednak odczuwalne
jeszcze przez kilka dni. W miejscu zalania znacznie
ograniczono prędkość, a kursowanie nocnych tramwajów
zostało zawieszone. Aż strach pomyśleć co by było, gdyby
to nie była sobota…

Nasi górą!
Redakcja „Przystanku” z przyjemnością informuje, iż praca
magisterska jednego ze współtwórców naszego darmopisma
została wyróżniona w konkursie na najlepszą pracę
magisterską/doktorską o Poznaniu. Łukasz Bandosz zgłosił
do konkursu swoją pracę pt.: „Zintegrowany system transportu
zbiorowego w aglomeracji poznańskiej”. Łukasz pełni funkcję
Wiceprezesa Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych,
jest absolwentem
kierunku
Gospodarka
Przestrzenna
na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Nasz redakcyjny
kolega pracuje w Wydziale Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Poznania, gdzie zajmuje się
transportem zbiorowym osób, zaocznie doktoryzuje się na
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a czasem można go nawet
zobaczyć za sterami tramwaju.
Praca Łukasza jest dostępna
w bibliotece Urzędu Miasta Poznania.

Celem mojej pracy magisterskiej jest wykazanie słuszności
stworzenia zintegrowanego systemu komunikacji zbiorowej
w aglomeracji poznańskiej. Aby ten cel zrealizować, pracy
nadałem charakter teoretyczno-praktyczny. Ująłem w niej
zarówno zagadnienia teoretyczne dotyczące roli transportu
w rozwoju miast, jak i aktualny stan komunikacji miejskiej
w badanym obszarze oraz propozycje działań i rozwiązań, które
mają przyczynić się do poprawy tego stanu. Przyjąłem hipotezę,
że realizacja takich działań jak rozdzielenie podmiotów
organizujących
i
wykonujących
usługi
przewozowe,
wprowadzenie jednolitego systemu taryfowo-biletowego oraz
konkurencji na rynku przewozów lokalnych, a także
wykorzystanie kolei w komunikacji miejskiej przyczyni się
do uatrakcyjnienia transportu zbiorowego wśród mieszkańców
aglomeracji poznańskiej.
Łukasz Bandosz

Premiera tramwaju wyprodukowanego w FPS

Niska podłoga od Cegielskiego

Marcin Jurczak
Fabryka Pojazdów Szynowych podjęła się budowy
nowoczesnego tramwaju niskopodłogowego. Po długich
oczekiwaniach
(wcześniej
światło
dzienne
ujrzały
wysokopodłogowe wagony 123N) podczas czerwcowych
targów ITM Polska 2007 na Międzynarodowych Targach
Poznańskich zaprezentowano prototyp tramwaju 118N.
Wagon 118N jest konstrukcją trójczłonową o długości
całkowitej 30,6 metra. W odróżnieniu od modnych ostatnio
konstrukcji modułowych, nie posiada członów podwieszanych.
Pojazd osadzono na czterech wózkach, z których dwa skrajne
są napędowe. Stoosiemnastkę wyposażono w trzy pary
dwuskrzydłowych drzwi (szerokość 1300 mm) oraz pojedyncze
drzwi na początku i końcu wagonu (po 700 mm).
Nie przewidziano osobnego wejścia dla prowadzącego pojazd.
Środkowy człon wagonu osadzony jest na dwóch wózkach,
nad pierwszym z nich umieszczono pantograf. Aparatura
elektryczna zamontowana jest częściowo pod siedzeniami,
częściowo w kontenerach na dachu wagonu. Wagon napędzany
jest za pomocą silników asynchronicznych, zainstalowano
w nim przetwornicę statyczną.
Nowy wagon z Cegielskiego, w konfiguracji prezentowanej
na MTP, dysponuje 82 miejscami siedzącymi i 132 stojącymi.
Liczba miejsc siedzących jest duża, przekłada się więc
na mniejszą ilość przestrzeni dla pasażerów stojących i węższe

Prototypowy wagon 118N na terenie MTP.
Fot.: Adam Werczyński
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i klimatyzację kabiny motorniczego. Klimatyzacja przedziału
pasażerskiego przewidziana jest jako opcja.

Fot.: Adam Werczyński
przejścia we wnętrzu wagonu. Środkowa część tramwaju
jest niskopodłogowa, zaś nad skrajnymi wózkami podłoga
jest wyżej – umieszczono tu po jednym stopniu poprzecznym.
W sumie niska podłoga obejmuje 67% powierzchni wagonu.
Ciekawostką jest zastosowanie kamer zamiast klasycznych
lusterek. Wagon wyposażony jest w przesuwne okna

Jaka będzie przyszłość wagonu 118N? Po targach wrócił
do fabryki, jednak już w najbliższym czasie ma być testowany
przez Tramwaje Warszawskie. Wagon jeszcze nigdzie nie
jeździł. Mamy zgodę z Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego w Poznaniu, że będzie mogła odbyć się jego
jazda próbna. MPK chce nam udostępnić swoją infrastrukturę.
Jeżeli przez któreś większe miasto będzie ogłoszony przetarg na
dostawę taboru, to będziemy w nim uczestniczyć. W chwili
obecnej trwają dostawy wagonów 123N do Warszawy. 10 sztuk
zostało już sprzedanych, pozostałe 20 powinniśmy dostarczyć
do końca września – informuje Filip Prętki, szef zespołu
marketingu i sprzedaży w Fabryce Pojazdów Szynowych
(wypowiedź nieautoryzowana – przyp. autora).

Nowinki z Pyrogrodu
A jednak stało się… na terenie zajezdni Gajowa stały
obok siebie dwa wozy o numerze bocznym 193: stary,
odstawiony od ubiegłego roku oraz nowe pudło składu
„zabytkowego”. Obecnie nie wiemy jaki był poprzedni numer
boczny historycznego składu. KMPS będzie się starał o nadanie
mu numeru 82+81. (JN)
Od kwietnia nazwy przystanków końcowych
w wagonach 105Na z otablicowaniem łódzkim i w helmutach
pisane są literkami pisanymi. Pomaga to osobom
niedowidzącym rozszyfrować dokąd zmierza tramwaj. (JN)
Remont wiaduktu tramwajowego nad Dolną Wildą
z dniem 1 maja dobiegł końca – tramwaje linii 1, 7 i 18
powróciły na swoje dawne trasy. W trakcie remontu na
wiadukcie zainstalowano ekrany akustyczne, a sam tor został
wykonany w technologii płyty żelbetonowej. (JN)

Pogotowie Zwrotnic to nowa jednostka odpowiedzialna za
utrzymanie w odpowiednim stanie tramwajowych
rozjazdów. Na wyposażenie dostała wóz 2053, zbudowany
na podwoziu Peugeot Boxer .
Fot.: Marcin Jurczak

Z kolei na nowo budowanej trasie na Rataje tory
tramwajowe są już w przeważającej części ułożone. Obecnie

na większości
odcinkach
rozpoczynają
się
prace
wykończeniowe i kosmetyczne. Trwa układanie chodników
i zaczynają się prace brukarskie. (JN)
Skład 156+157 powrócił z Naprawy Głównej, w trakcie
której zamontowano w nim zmodyfikowane wózki napędowe.
W pierwszym wagonie modernizację wózków wykonał
Modertrans, zaś w drugim FPS Poznań. Teraz wózki powinny
charakteryzować
się
mniejszymi
wibracjami,
gdyż
zamontowano im dodatkowe odsprężynowanie. (MR)
All we hear is Radio Wiata… tak można od pewnego
czasu określić zjawisko na niektórych przystankach
tramwajowych (m.in. na rondzie Śródka i przy Dworcu
Zachodnim PKP). Otóż stacja radiowa RMF FM zamontowała
tam swoje odbiorniki radiowe i 24 godziny na dobę słuchać
można muzyki płynącej z eteru. (TG)

W dniu 5 kwietnia wywieziono na złom wagon 613 (ex VGF
613). To drugi GT6 skasowany w tym roku, wcześniej
pożegnaliśmy 611 (ex VGF 607).
Fot.: Bartosz Kopeć

Przybywa
autobusów
niskopodłogowych
w podpoznańskich komunikacjach gminnych. Volvo B10LSN12 to najnowszy nabytek lubońskiego Translubu. Autobus
(ex BVG Berlin) otrzymał numer 106. Pojazd jest wyposażony
w klimatyzację i monitoring. Silnik o pojemności 9,6 litra
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spełnia normy emisji Euro II. Autobus wyprodukowany został
w roku 1999. Zakup kolejnych pojazdów uzależniony będzie
m.in. od doświadczeń zebranych podczas eksploatacji. (MJ)
W nocy 11/12.04.2007 r. odbyły sie próby działania
odbiorników TRACK200 o zmniejszonej czułości. W próbach
udział wzięły wagony: 105Na 128+129, RT6N1 408, GT8ZR
904 i 3G 805. Wagony przejechały z Górczyna, przez
Głogowską, Most Dworcowy, Dworzec PKS, Rondo Rataje,
Rondo Starołęka, GTR, Kórnicką, Rondo Rataje, Dworzec

PKS, Most Dworcowy, Rondo Kaponiera, Most Teatralny,
Gwarną, Marcinkowskiego i Fredry na Rondo Kaponiera.
Ostatni etap prób (od MT do RKAP ) ominął tatrę, która udała
sie na Sobieskiego i później do zajezdni. Próby przebiegły bez
żadnych problemów – wszystkie zwrotnice działały prawidłowo.
(BK)
opracowanie: Jędrzej Nowak
informacje zebrali: Tomasz Gieżyński, Marcin Jurczak,
Bartosz Kopeć, Jędrzej Nowak,
Maciej Rudzki

35 lat Kolejki Parkowej Maltanka

Parowozem do ZOO

Robert Bartkowiak
Tego nie można było przegapić! Liczne plakaty porozwieszane
w całym mieście, setki artykułów w lokalnych gazetach, a nawet
zapowiedzi głosowe w autobusach informowały o tym ważnym
wydarzeniu. To nie żaden sławny muzyk czy polityk odwiedził
nasze miasto – to urodziny Kolejki Parkowej Maltanka.
Wąskotorowa kolejka na Malcie powstała dokładnie 35 lat
temu, po zlikwidowanej wcześniej Harcerskiej Kolejce
Dziecięcej. Łączyła ona niegdyś Ogród Jordanowski i tereny
rekreacyjne na Łęgach Dębińskich. Rozwój terenów
nad Jeziorem Maltańskim oraz budowa nowego ZOO sprawiły,
że kolejka stała się bardzo popularnym i atrakcyjnym środkiem
transportu, jakim pozostaje do dnia dzisiejszego. Rodzice i ich
pociechy nie wyobrażają sobie letniego popołudnia
bez przejażdżki naszą Maltanką.
Z okazji 35-lecia w sobotę 23 czerwca 2007 roku
zorganizowano wielki Festyn Rodzinny przy stacji początkowej
kolejki na poznańskiej Śródce. Mimo pogody w kratkę
poznaniacy nie zawiedli i tłumnie stawili się na Malcie.
Dla dzieci – bo głównie do nich skierowana była cała impreza –
przygotowano liczne atrakcje, takie jak: skakanie w gumę,
skakankę, hula hop, gry w kapsle, klasy, kulki. Wszystkie te gry
i zabawy miały pokazać, jak wyglądało dzieciństwo 30 lat temu,
bez komputera czy telewizji. Jednak największą atrakcją całego
festynu okazał się parowóz, „Borsig”, który w tym dniu woził
pasażerów. Trzy wagony doczepione do poczciwego
„kopciucha” oraz spalinowej lokomotywy okazały się
niewystarczające, ponieważ każdy pociąg wyjeżdżał ze stacji
początkowej wypełniony ludźmi po brzegi – nawet na miejscach
stojących!

Fot.: Robert Bartkowiak
W kulminacyjnym momencie, o godzinie 14, złożono Maltance
życzenia oraz zaśpiewano „Sto lat” przy akompaniamencie
orkiestry dętej MPK. Każdy, kto miał ochotę, mógł także
poczęstować się kawałkiem tortu, przygotowanego specjalnie
na tę okazję. Uruchomiono również specjalne kursy linii
turystycznych „0” i „100”, obsługiwanych taborem
zabytkowym: N+ND, 102N oraz Jelcz RTO 043.
Na koniec nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć naszej
Jubilatce, by jak najdłużej woziła mieszkańców Poznania
i turystów wokół Jeziora Maltańskiego oraz doczekała się
zapowiadanej już od kilku lat rozbudowy. Sto lat!

Z archiwum T
Tomasz Gieżyński
01.03. 95/1 1026. Uszkodzenie lokomotywy elektrycznej PKP
Cargo, jadącej luzem po obwodnicy północnej, spowodowało
jej postój w okolicy Psarskiego, wskutek czego nie zwolniły się
kontakty zezwalające na otwarcie przejazdów kolejowych
na trasie linii 95. Wstrzymanie ruchu trwało ponad godzinę,
w końcu służby NN zaczęły „ręcznie” przepuszczać samochody
i autobusy przez omijane półrogatki.

Fot.: Robert Bartkowiak

02.03. 1/3 278+279. Na jadącą w stronę Rataj mostem Królowej
Jadwigi jedynkę wyjechał z naprzeciwka spieszący się gdzieś
kierowca seicento. Był to jego ostatni manewr w życiu.
Po zderzeniu czołowym z tramwajem samochód skrócił się
o połowę i zapłonął. Motorniczy zużył służbową gaśnicę w akcji
ratowniczej, ale życia kierowcy samochodu uratować nie
4 (84) 6 / 8

zdołano – zmarł po odwiezieniu do szpitala. Na moście
natychmiast powstały gigantyczne korki. W obustronnym
zatrzymaniu utknęły 23 pociągi. Dwie ranne pasażerki wagonu
279 hospitalizowano. W momencie wypadku skład 230+229
(5/10) również uległ kolizji z innym samochodem (Daewoo
Leganza), gdyż jego motorniczy zapatrzył się na tragiczną scenę
i nie wyhamował przed ustawionym na torach korkiem.
06.03. 6/10 130+131. Na stojący spokojnie na światłach przy
przystanku Św. Michała skład stopiątek (kierunek Miłostowo)
niespodziewanie najechał TIR mknący od Warszawy w stronę
centrum Poznania. Okazało się, że jego kierowca delikatnie
przysnął, po czym nie skręcił na łuku ulicy i wpadł kolejno
na krawężnik, trawnik, chodnik, przystanek i tor w stronę
miasta, a także płotek międzytorowy, kończąc tę szarżę na boku
wagonu 130. Na szczęście nikomu nic się nie stało, tylko
motorniczemu nie od razu na Centrali uwierzono, że stojąc
na przystanku zderzył się z TIR-em…
07.03. Gigantyczna awaria podstacji Kaponiera i Marcelińska
uwięziła dziesiątki tramwajów na obszarze od Mostu
Teatralnego do Dworcowego i od Gwarnej po Rondo Jana
Nowaka-Jeziorańskiego. Co gorsza, miało to miejsce tuż przed
szczytem porannym (6:51-7:19) i całkowicie rozregulowało
ruch tramwajów tego przedpołudnia.
10.03. 94/1 1504. Niezahamowany hamulcem postojowym
neoplan stoczył się po terenie pętli Książęca (Starołęka
Dworzec)
i
zdruzgotał
bramę
prywatnej
posesji
wraz z zamontowanym przy niej domofonem.
10.03. 2/3 208+207. Pod jadący powolutku i uważnie tramwaj,
prowadzony przez młodego motorowego (dawnego kontrolera
015) w towarzystwie jego patrona, wtargnęła przy Zeylanda
młoda dama ze słuchawkami na uszach. Zdarzenie było tak
nagłe, że nie uniknięto lekkiego kontaktu stopiątki
z dziewczyną, skutkiem czego ta wyłożyła się jak długa przed
zatrzymanym w miejscu składem.
10.03. A/5 1509. Przy skrzyżowaniu Kurlandzkiej
ze Szwajcarską
samospaleniu
uległa
komora
silnika
w neoplanie. W gaszeniu pomagała jednostka straży pożarnej,
dzięki czemu uratowano resztę autobusu. Nieco wcześniej
przypaliły się te same okolice w autobusie 1519 – plaga
pożarów w autobusach niskopodłogowych nadal trwa.
10.03. 5/6 238+237. Niebywale ułożyła się akcja pacyfikacyjna
trzech agresywnych pasażerów na ulicy Głogowskiej. Pijąc
alkohole i paląc w pojeździe papierosy, zaczęli oni zaczepiać
podróżnych. Zaalarmowany przez pasażerów motorniczy podjął
próbę mediacji z napastnikami, co tylko ich rozjuszyło.
Na szczęście w następnej chwili udało się zwrócić uwagę
obsady policyjnego radiowozu (za pomocą dostępnych
sygnałów świetlno-dźwiękowych) i niemal na gorącym uczynku
schwytano dwóch prowodyrów, którzy dodatkowo zaczęli się
„stawiać”. Trzeci opuścił tramwaj przez przesuwne okienko,
ale natychmiast jak spod ziemi wyrosła furgonetka służb
technicznych ZSR, której załoga podjęła pościg i doprowadziła
trzeciego młodzieńca do radiowozu Policji. Wszystkich
zatrzymanych ulokowano w Izbie Wytrzeźwień, a nazajutrz
przedstawiono im po kilka zarzutów, z napaścią
na funkcjonariuszy Policji włącznie.
14.03. 56/4 1205. Podczas pokonywania rozkopanego
skrzyżowania Głogowskiej z Mieleszyńską kierowca MAN-a
najechał tylną osią na chodnik, czym spowodował całkowite
unicestwienie postawionej tam skrzyneczki z narzędziami,
należącej do pracowników ZDM.

25.03. 4/5 290+291. Podczas kontroli biletów, prowadzonej
od przystanku Małe Garbary w kierunku Połabskiej przez
kontrolerów o numerach 064, 080 i 120, ustalono pasażera bez
biletu, który miał na koncie ponad 20 niezapłaconych opłat
dodatkowych, na dodatek wystawionych na podstawie
skradzionego innej osobie dowodu tożsamości. Wzorowa
postawa kontrolerów sprawiła, że przybyła na pętlę Policja
miała niezbyt dużo roboty. Pasażer przyznał się do zarzucanych
mu czynów (posługiwania się nie swoimi dokumentami
i wyłudzania przejazdów od MPK w Poznaniu). Podkreślić
należy w tej sytuacji bardzo dobrą współpracę z motorniczą,
która po przybyciu na pętlę zatrzymała pojazd w kółku
i poinformowała o zajściu Centralę.
26.03. 10/2 224+223. Podczas próby hamowania składu linii
10 przed przystankiem Murawa (kierunek centrum) okazało się,
że pociąg nie reaguje na bodźce. Przystanek został pokonany
na przelocie, a w łuku skrzyżowania tramwaj rozbił corollę
i escorta. Z podstacji uzyskano potwierdzenie chwilowego
zaniku napięcia w sieci trakcyjnej podczas rozpoczynania przez
motorniczego procesu hamowania. Ponieważ jednak to nie
powinno mieć związku ze skutecznością hamowania, Policja
skierowała sprawę na dochodzenie.
30.03. 2/6 800. O godzinie 20:40 na Dębiec przybyła opóźniona
dwójka ze śpiącym bezdomnym na pokładzie. Ponieważ była
kilka minut po odjeździe, nie rozpoczęto procesu wybudzania,
tylko wysłano tramwaj w dalsza trasę na Ogrody.
Tam odstawiono go na bok do czasu planowego odjazdu (21:07
– 21:53). W międzyczasie okazało się jednak, że pasażer już nie
śpi, tylko nie żyje. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon,
a pojazd nie wykonał już tego dnia żadnego kursu…
12.04. 93/1 2291+1066. Ikarus holował MAN-a po wycieku
oleju na teren zajezdni Kacza tak dziarsko, że kierowca
autobusu liniowego nie nadążył kręcić kierownicą
(z wyłączonym
wspomaganiem)
i
na
skrzyżowaniu
Dąbrowskiego ze Szpitalną doprowadzono do uszkodzeń holu
i zderzaka przedniego w 1066.
13.04. 7/7 679. Piątek trzynastego był ogólnie sądnym dniem
komunikacji miejskiej w Poznaniu, ale największym
wydarzeniem była mocna bomba, do jakiej doszło
na skrzyżowaniu Przybyszewskiego i Marcelińskiej. Ciężarówka
Star zawracała tam przez tory w niedozwolonym miejscu,
doprowadzając do kolizji z rozpędzoną siódemką. Prowadzący
pojazdy zostali ranni, a wagon oczekuje na decyzję. Z powodu
uszkodzeń w ramie pojazdu należy się liczyć nawet z kasacją.
Z racji rozmaitych opóźnień w powstawaniu kolejnych
numerów Przystanku w tym numerze zamieściliśmy
najciekawsze i najdziwniejsze wydarzenia z zakresu 01.03.br. –
18.04.br. Poniżej prezentujemy statystykę za miesiąc marzec.
Późniejsze wstrzymania zostaną przedstawione osobno.
Z racji swej ilości i cech charakterystycznych jak zwykle
najwięcej namieszały pojazdy generacji 105N. Aż 35 razy
ich awarie spowodowały wstrzymania ruchu tramwajowego.
Na drugim miejscu ex aequo uplasowały się tatry (408 pantograf,
401 wózek C, 406 brak niskiego i wysokiego napięcia, 409 wózek
B, 404 sterowanie i 409 wózek C) oraz helmuty (605 ślizgi
pantografu, zaś kiedy indziej brak niskiego napięcia, 673 brak
rozruchu, 674 ślizgi, 692 brak ładowania i 906 usterka
pierwszych drzwi) – po 6 zatrzymań. Po trzy usterki zanotowały
combina (501 hamulec sprężynowy, 506 drzwi i 507 hamulec
tarczowy) i holendry (800 przetwornica, 802 brak niskiego
napięcia i 810 przepalona nastawnica).
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„Na torach” − 115+116
tekst i rysunek: Jędrzej Nowak
Wagony generacji 105N produkowano dla Poznania w latach
1975-1991. Do dnia dzisiejszego stanowią one trzon taboru
MPK
Poznań.
Poznański
przewoźnik,
wiedząc,
że w najbliższych latach zakup większej partii nowych
wagonów nie będzie możliwy, postanowił modernizować
posiadane wozy 105N/Na. Robiono to głównie z myślą o liniach
PST, które miały być obsługiwane przez unowocześnione
tramwaje. Pierwszym znacząco zmodernizowanym składem,
wyremontowanym przez Fabrykę Pojazdów Szynowych,
był 115+116.
W wagonach tych, oprócz zamiany pierwotnej kolejności
wagonów,
zastosowano
kilka
znaczących
ulepszeń,
poprawiających komfort podróżowania i mających na celu
podniesienie ekonomiki ich eksploatacji. Najbardziej widoczną
zmianą była przebudowa drugiego wagonu na doczepę czynną
i likwidacja kabiny motorniczego. Zwiększyło to pojemność
wagonu – wzrosła liczba miejsc stojących. Zdemontowaną szafę
bezpiecznikową zabudowano wzdłuż ścian w przedniej części
wagonu, pod oknami. Zamontowano też zamykane skrzynki
z przyciskami służącymi do sterowania wagonem w czasie jazdy
manewrowej. Skład ten zdobył sobie przydomek „tramwaju
szpitalnego”, a to za sprawą kolorystyki wnętrza. Poręcze
pomalowane były proszkowo, na kolor kości słoniowej,
natomiast ścianki pod oknami były w kolorze ciemnozielonym.
Inna niż zwykle była również gładka, antypoślizgowa
wykładzina podłogi. Zmieniono także sposób otwierania okien –
zamiast odsuwanych zastosowano mniejsze uchylne, podobne
do tych, które montowano w warszawskich stopiątkach w latach
90. Niestety, takie okna się nie sprawdziły, bo wymiana
powietrza w porównaniu do dawnego rozwiązania pogorszyła
się. Podobnie było z siedzeniami, nieodpornymi na wandalizm –
były one obite miękką tapicerką. Mimo, że wygodne, to już
Podstawowe dane wagonów 105Na / 105NaD*
Producent
Konstal/HCP Poznań
Wymiary (dł./szer./wys.)
13 500 / 2 400 / 3 050 mm
Liczba osi / wózków
4/2
Liczba silników / moc łączna
4 / 41,5 kW
Lata produkcji
1994-1995
Lata dostaw
1995
Ilość dostarczonych
2 sztuki (jeden skład)
Zakres numeracji
115+116
Stacjonowanie
S-1 Głogowska
* – w tabeli nie uwzględniono późniejszych modernizacji

po kilku latach były do tego stopnia
że wymieniono je na siedzenia kubełkowe.

zdewastowane,

Kolejnym udogodnieniem były drzwi otwierane indywidualnie
przez pasażera. Nie było to nowe rozwiązanie, podobne
stosowano już w pierwszych wagonach 105N. Powrócono
do niego, gdyż pozwala na oszczędności ogrzewania podczas
zimy, a także na skrócenie czasu przejazdu w sytuacji gdy
na danym przystanku nikt nie wysiada. Ciekawym rozwiązaniem
było oznakowanie wozu. Zamiast tablicy kierunkowej
na przedniej szybie umieszczono wyświetlacz. Jednak
wyświetlane na nim informacje były mało widoczne pod słońce,
dlatego zrezygnowano z niego i zainstalowano tradycyjną kasetę
na tablicę kierunkową. Jednym z elementów nowoczesnej
informacji pasażerskiej, poza elektronicznymi tablicami, były
tu zapowiedzi przystankowe, ułatwiające orientację w mieście
osobom niewidomym oraz przyjezdnym nieznającym układu
komunikacyjnego Poznania. Skład 115+116 wyposażony był
w takie udogodnienie, odtwarzane z kasety magnetofonowej
(odtwarzacz znajdował się na pulpicie).
W następnych modernizowanych składach ograniczono zakres
wprowadzanych ulepszeń. Było to związane z kosztami tak
zaawansowanego remontu. Dopiero w XXI wieku standardem
w modernizacjach stały się wyświetlacze diodowe zamiast tablic
kierunkowych oraz informacja pasażerska, czyli zapowiadanie
przystanków. Pierwszy zmodernizowany skład w takim stanie
jeździł w służbie Poznaniakom przez 11 lat, od 1995 do 2006 roku,
i był ciekawym wyjątkiem wśród dziesiątek standardowych
modernizacji tramwajów 105N/Na. Obecnie skład ten powrócił
na tory po Naprawie Głównej – przy okazji przywrócono
mu pierwotną numerację (wagon 116 jest znów pierwszy
w składzie).
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Noc Muzeów w Warszawie

Ogórkowe zwycięstwo
Szymon Biały
wypieszczonym i wypucowanym ogórkiem, Jelczem 043 Caro
1679. Towarzyszyła nam doczepka P01 1813, popularnie zwana
korniszonem.
Tradycyjnie już podczas całej trasy po stolicy nasz ogórek
stanowił nie lada atrakcję. Praktycznie z każdej strony autobus
spotykał się z wyrazami sympatii w postaci uśmiechów,
licznych zdjęć oraz spojrzeń pełnych sentymentu i nostalgii.
Zanim jednak autobus zaczął rozwozić warszawiaków
do muzeów, do południa – wraz z pozostałymi szesnastoma
ogórkami – prezentował się na placu Bankowym. Mieszkańcy
stolicy oraz turyści przebywający tego dnia w mieście oglądali
i oceniali zgromadzone wozy. Ogłoszono bowiem plebiscyt
na „Najfajniejszego Ogórka”, który zorganizowała Gazeta
Wyborcza i warszawski Klub Miłośników Komunikacji
Miejskiej. Nasz ogórek startował w konkursie z numerem 10.
Ku naszej radości warszawiacy oddali najwięcej głosów
na naszego „zawodnika”. Zachwycił ich wnętrzem i karoserią.

Pamiątkowy dyplom odbiera Zygmunt Zwierzchlewski –
kierowca poznańskiego autobusu.
Fot.: Arkadiusz Lubka
Podobnie jak w latach poprzednich, tak i w tym roku, w dniu
19 maja odbyła się ogólnopolska Noc Muzeów. Poznański Klub
Miłośników Pojazdów Szynowych po raz kolejny uczestniczył
w tej imprezie. Delegacja KMPS wybrała się do Warszawy

Udało się! Wygraliśmy! Poznański jelcz otrzymał tytuł
„Najfajniejszego ogórka”!!! Honorowy dyplom odebrał
kierowca poznańskiego MPK – Zygmunt Zwierzchlewski.
To dla nas prawdziwy zaszczyt, zwłaszcza że konkurencja była
ogromna. Należy zaznaczyć, że na to wyróżnienie zapracowali
także członkowie KMPS, którzy dawali z siebie wszystko,
reklamując naszego „reprezentanta”, chętnie udzielając
informacji o autobusie i jego historii. W nagrodę nasz
zwycięzca otwierał paradę ogórków po ulicach stolicy.
O godzinie 18 „zabytki” rozpoczęły obsługę specjalnych
warszawskich linii autobusowych, uruchomionych z okazji
Nocy Muzeów. Pojawiały się one na trzech z siedmiu tras –
na linii A, C i D. Nasz pojazd kursował po najciekawszej trasie,

Fot.: 2 * Maciej Rudzki
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obsługując najczęściej kursującą linię A, mijając po drodze
takie obiekty jak Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum
Kolejnictwa czy Wystawę Starych Tramwajów na placu
Starynkiewicza. Dla porównania: linia A kursowała co 5 minut,
podczas gdy linie F, G i H w odstępach od 15 do 20 minut,
zaś linia B – co 30 minut.
Załoga KMPS obsługująca ogórka pilnowała porządku w wozie
oraz obszernie informowała pasażerów o trasie i przystankach.
Trzeba przyznać, że impreza się udała. Wróciliśmy do Poznania
pełni dumy z osiągnięć naszego ulubionego jelcza.

Helenówek AD2007
Częścią naszego wyjazdu do Warszawy był wypad do Łodzi,
a dokładniej do zajezdni Helenówek. Najpierw jednak
zaliczyliśmy jedną z klimatycznych tras łódzkich tramwajów
podmiejskich – odcinek najdłuższej linii w Polsce, z
Ozorkowa do Łodzi (biegnie do Chocianowic, ma 33 km
długości). Linia ta niewątpliwie jest wyjątkowa – nie każdy
mieszczuch jadąc tramwajem może oglądać za oknem tylko
szosę i otaczające ją pola…
Jazda kołyszącym się, wyjącym tramwajem typu 803N na
linii 46 była przyjemnym doświadczeniem. Mijaliśmy
Aleksandrię, Słowik, Emilię, Rosanów, Lućmierz,
Proboszczowice i Zgierz. Następnie dzięki uprzejmości
kolegów z łódzkiego KMST oraz Kierownictwa MKT
mieliśmy możliwość zwiedzenia najstarszej zajezdni
tramwajowej z początków XX wieku, mieszczącej się na
Helenówku. Obecnie stacjonuje w niej tabor obsługujący
linię do Ozorkowa. Podczas zwiedzania usłyszeliśmy wiele
ciekawych informacji o taborze, łódzkich liniach miejskich i
podmiejskich, a także o samej zajezdni oraz o Łodzi.
Zaprezentowano nam również najnowszy odrestaurowywany
zabytek łódzkiego klubu – Sanok.
Łódzkie Tramwaje Podmiejskie mogą się poszczycić już
ponad 100-letnią tradycją i są niezwykle ciekawe. Obecnie
przechodzą szereg reorganizacji i przemian – ale miejmy
nadzieję, że idą one w dobrym kierunku.

Noc Muzeów w Poznaniu
Noc Muzeów obchodzona była także w Poznaniu. Z tej
okazji na trasę specjalnej linii tramwajowej M wyruszył
skład N+ND 602+456. Tramwaj kursował po trasie: Plac
Wielkopolski – Fredry – Roosevelta – Św. Marcin – Gwarna
– Plac Wielkopolski. Poznańska Noc Muzeów zbiegła się w
czasie z meczem Lech – Legia, ze względów bezpieczeństwa
w tramwaju jeździł także patrol Straży Miejskiej. Obsługę
przejazdu tradycyjnie już zapewnili członkowie KMPS.
Tramwaj kursował od godziny 17 aż do 1 w nocy, część
kursów zahaczała także o muzeum komunikacji przy
ul. Głogowskiej. (MJ)
Fot.: 2 * Marcin Jurczak

Wycieczka do Łodzi również była bardzo udana.. (SB)
Fot.: Szymon Biały, Błażej Brzycki
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„Pytanie do Przystanku”

Patyki stopiątkowe
Łukasz Bandosz, współpraca: Tomasz Gieżyński
Wagony typu 105N we wszelkich możliwych odmianach można
spotkać na torach wszystkich polskich sieci tramwajowych.
W większości przypadków mamy do czynienia z wagonami
połączonymi w składy dwu- i trzywagonowe. W związku
z pytaniem naszego Czytelnika „Przystanek” postanowił
sprawdzić, jak wygląda kwestia korzystania z pantografów
w tych wagonach. Z wiadomych względów artykuł ten będzie
traktował tylko o składach wagonów typu 105N i pochodnych.
Najpierw jednak należy wyjaśnić, skąd problem. Przecież
poczciwe eNy ciągnęły po dwie doczepy bierne i dawały radę.
Dlaczego w przypadku stopiątki jest inaczej? Niestety,
pojedynczy wagon generacji 105 ma już problem
z uciągnięciem drugiego takiego samego wagonu. W związku
z tym drugi, a czasem i trzeci w składzie muszą być doczepami
czynnymi.
Dodatkowo kwestię tę regulują przepisy, a dokładniej
rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu

W Poznaniu pantografy II wagonów używane są tylko
w sytuacjach awaryjnych.
Fot.: Marcin Jurczak, 03.02.2007
Układ pantografów w wagonach 105N i pochodnych – stosowane rozwiązania

miasto
Bydgoszcz
Częstochowa
Elbląg
Gdańsk

układ pantografów
w składzie podwójnym
podniesiony tylko
pierwszy odbierak
oba odbieraki podniesione
podniesiony tylko
pierwszy odbierak
oba odbieraki podniesione

układ pantografów w składzie
potrójnym

ciekawostki

nie występuje

zdejmowanie pantografów z drugich
wagonów

nie występuje
nie występuje
podniesione odbieraki
w pierwszych dwóch wagonach
czasami, w przypadku awarii pantografu
pierwszego wagonu jazda na pantografie
drugiego wagonu, aby pozostawić wagon w
ruchu; 111N podniesione pantografy na
końcach składów

GOP

podniesiony tylko
pierwszy odbierak

nie występuje

Gorzów
Wlkp.

oba odbieraki podniesione

nie występuje

Grudziądz

podniesiony tylko
pierwszy odbierak

nie występuje

Kraków

podniesiony tylko
pierwszy odbierak

podniesione odbieraki
w pierwszych dwóch wagonach

okazyjnie spinane składy mogą mieć oba
odbieraki podniesione, a w przypadku
składów potrójnych np. w 1 i 3 wagonie

Łódź

podniesiony tylko
pierwszy odbierak

podniesione odbieraki
w pierwszych dwóch wagonach
(okazyjnie)

rzadziej można spotkać podniesione
odbieraki w 1 i 3 wagonie składu potrójnego

Poznań

podniesiony tylko
pierwszy odbierak

nie występuje

wagony typu 105N oba odbieraki
podniesione, 105NaDK widywano w jeździe
przy użyciu różnych kombinacji
pantografów

Szczecin

podniesiony tylko
pierwszy odbierak

podniesione odbieraki
w pierwszych dwóch wagonach
(okazyjnie)

dotyczy zarówno typu 105N oraz
późniejszych wersji do 105N2k/2000

Toruń

podniesiony tylko
pierwszy odbierak

nie występuje

Warszawa

oba odbieraki podniesione

nie występuje

Wrocław

podniesiony tylko
pierwszy odbierak

nie występuje
5 (85) 3 / 12

dotyczy wszystkich typów 105N do
105N2k/2000 włącznie

ich niezbędnego wyposażenia (Dziennik Ustaw z 2003 r. nr 230
pozycja 2301). Zgodnie z tym rozporządzeniem, instalacja
elektryczna pojazdu powinna spełniać odpowiednie normy,
a ponadto być tak zbudowana, aby części pozostające pod
napięciem były odpowiednio zabezpieczone i niedostępne dla
pasażerów oraz osób nieupoważnionych. Dodatkowo muszą być
zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym, korozją
i zalaniem.

Przyglądając się rozwiązaniom zastosowanym w poszczególnych miastach zauważamy, że w Bydgoszczy, Elblągu,
Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, Grudziądzu, Krakowie,
Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu i we Wrocławiu wagony
podwójnych składów chorzowskich akwariów są połączone
kablami wysokiego napięcia. Z kolei w Częstochowie, Gdańsku,
Gorzowie Wielkopolskim i Warszawie jeżdżą na dwóch kitach,
bez kabla wysokiego napięcia pomiędzy wagonami.

Przekładając to na praktyczne rozwiązania dochodzimy
do wniosku, że albo wagony mają podniesione wszystkie
pantografy, albo są połączone kablem wysokiego napięcia.
Jednak tu pojawia się pewien problem. Otóż mocowania kabla
WN pomiędzy wagonami muszą być skonstruowane tak, aby
w przypadku rozerwania wagonów kabel zerwał się po stronie
wagonu z podniesionym pantografem. W ten sposób zwisająca
z dachu zerwanego wagonu część kabla nie jest pod napięciem,
co mogłoby być groźne dla osób znajdujących się w pobliżu.

Na ulicach kilku polskich miast można czasem spotkać składy
tramwajów generacji 105 złożone z trzech wagonów.
W Gdańsku, Krakowie, okazjonalnie w Szczecinie i Łodzi
składy takie można zobaczyć z odbierakami prądu
podniesionymi w dwóch pierwszych wagonach – drugi i trzeci
wagon są połączone kablem wysokiego napięcia. Czasem zdarza
się, że okazyjnie łączone składy mają podniesione pantografy
w pierwszym i trzecim wagonie – tak bywa w Krakowie i Łodzi.

Wydaje się również, że ilość podniesionych pantografów
wpływa na wygodę zarówno dla motorniczych, jak
i pracowników
warsztatów,
a
także
niezawodność
funkcjonowania komunikacji tramwajowej. Motorniczym
z pewnością łatwiej przejeżdżać przez izolatory sekcyjne oraz
skrzyżowania sieci trakcyjnej składami tramwajowymi
zasilanymi z jednego pantografu. Przy większej ilości
pantografów rośnie prawdopodobieństwo zerwania sieci lub
połamania odbieraka prądu. Ponadto im więcej pantografów
„pracuje”, tym większe koszty – związane np. z wymianą
ślizgów.

Do tego dochodzi cała seria sytuacji wyjątkowych, takich jak
brak odbieraków prądu na drugich wagonach w Bydgoszczy,
jazda z pasażerami „po słowacku” (na drugim pantografie)
w przypadku awarii pierwszego odbieraka (GOP). Ciekawie też
przedstawia się sprawa pantografów w wagonach 111N
oraz 105NaDK. Więcej szczegółów i ciekawostek znaleźć
można w tabelce umieszczonej na stronie 3.
Redakja Przystanku czeka na Wasze pytania.

pytanie_do_przystanku@tlen.pl

PESA – Miejskie Zakłady Komunikacyjne

Z wizytą w Bydgoszczy

Marcin Jurczak
Czymże byłoby życie miłośnicze ograniczone do poznawania
tylko jednego miasta. Kierując się tą właśnie maksymą, grupa
pasjonatów komunikacji miejskiej wybrała się w piątek 25 maja
do Bydgoszczy, celem zwiedzenia tamtejszych atrakcji
związanych z szeroko pojętym transportem publicznym.
Pierwszą, i prawdopodobnie największą atrakcją jednodniowego wyjazdu była możliwość zwiedzenia zakładów PESA,
znanych głównie z produkcji autobusów szynowych (a ostatnio
także tramwajów i EZT) oraz remontów pojazdów kolejowych –
lokomotyw i wagonów. Po krótkim teoretycznym wprowadzeniu
(PESA dzieli się na kilka różnych zakładów, podzielonych
według specyfiki produkowanych i modernizowanych
pojazdów), udaliśmy się na teren obiektów. Obejrzeć
tu mogliśmy m.in. budowane dla Wielkopolski szynobusy
SA132, a także SA132, który zajechał właśnie na przegląd. Z
zainteresowaniem
wypatrywaliśmy
też
tramwajów
niskopodłogowych – Warszawa i Łódź będą kolejnymi (po
Elblągu) miastami w Polsce, gdzie już wkrótce zagoszczą
tramwaje wyprodukowane w Bydgoszczy. Wśród lokomotyw
zainteresowanie wzbudziły rzadko spotykane w okolicach
Poznania tamary. Po opuszczeniu PESY i krótkim fotostopie
(bydgoski dworzec opuszczał właśnie SA106 z bonanzą na
haku) udaliśmy się w stronę centrum miasta.
Kolejnym punktem programu była zajezdnia tramwajowa przy
ul. Toruńskiej. Jest to jedyna zajezdnia tramwajowa
w Bydgoszczy, obsługująca całość ruchu tramwajowego. Tutaj
także mieszczą się wszystkie służby zajmujące się techniczną
obsługą torów i sieci trakcyjnej. W hali zajezdni znaleźliśmy

Lilpop III D na terenie zajezdni MZK.
Fot.: Marcin Jurczak
pięknie wypucowany wagon Herbrand – jak się później okazało,
czekający właśnie na nas. W polu znajdowało się akurat sporo
wagonów liniowych – na zajezdnię dotarliśmy bowiem
w międzyszczycie, gdy część wagonów odpoczywała przed
popołudniową zmianą. Za halami odnaleźliśmy m.in. ostatni
bydgoski tramwaj przegubowy (803N 201, ex 222)
i Lilpopa III D. Po zwiedzeniu obiektów przy ul. Toruńskiej,
zapakowani do Herbranda GE-58 wyruszyliśmy na krótką
przejażdżkę po bydgoskich torach.
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z manualną skrzynią biegów nie są już liniowo eksploatowane,
na liniach zobaczymy jedynie ich nowszą odmianę z automatem.
Na terenie zajezdni znalazło się też sporo autobusów należących
do Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, wśród nich
ikarusy, jelcze, San czy Dennis. Na Inowrocławskiej mogliśmy
też obejrzeć najnowsze nabytki – mercedesy Citaro
(od niskopodłogowców poznańskich odróżnia je m.in. system
informacji pasażerskiej, słyszalny nie tylko wewnątrz pojazdu,
ale także na przystankach – przez specjalne megafony).
Korzystając z okazji zajrzeliśmy do Izby Tradycji, mieszczącej
się na piętrze zajezdniowego „biurowca”.

Produkcja tramwajów typu 120N dla Warszawy.
Fot.: PESA Bydgoszcz
Trzecim punktem programu była wizyta w zajezdni autobusowej
przy ul. Inowrocławskiej. Niemal rzutem na taśmę załapaliśmy
się by zobaczyć ostatnie bydgoskie lewary. Ikarusy 280

Godzina powrotu do Poznania zbliżała się nieuchronnie.
Co ambitniejsi zdążyli jeszcze szybko obejrzeć Wyspę Młyńską
(zwaną niekiedy bydgoską Wenecją) i zajrzeć do Katedry.
Na dworcu na pożegnanie czekała nas atrakcja w postaci
potrójnego składu BR232, po sfoceniu którego wróciliśmy
do Wielkopolski.
Redakcja Przystanku chciałaby serdecznie podziękować wszystkim
tym, dzięki którym wycieczka do Bydgoszczy mogła się odbyć.
Szczególne podziękowania kierujemy do p. Stanisława Sitarka
i p. Łukasza Iwko – naszych przewodników.

Z wizytą w Solaris Bus&Coach

Mały, mniejszy... Alpino
Mateusz Halaburda
W piątek 29 czerwca odbyła się wycieczka członków Klubu
Miłośników Pojazdów Szynowych do fabryki autobusów Solaris
Bus & Coach, mieszczącej się w Bolechowie. Jej celem było
poznanie wszystkich etapów produkcji nowoczesnych
autobusów. Cała czternastoosobowa wycieczka spotkała się pod
fabryką, aby punktualnie o godzinie 12 rozpocząć zwiedzanie.
Przed wyruszeniem w głąb fabryki zaproszono nas na krótką
prezentację, którą poprowadził pan Mateusz Figaszewski.
Dotyczyła ona krótkiej historii rodziny Olszewskich, powstania
fabryki, a także obecnie oferowanych produktów oraz ich
sprzedaży na rynku polskim i zagranicznym. Niewątpliwie
wszystkich bardzo zaciekawiła wizualizacja niskopodłogowego
tramwaju. Nie szczędzono miłych słów pod adresem
producenta. Niestety, ze względu na tajemnicę firmy
nie mogliśmy otrzymać wszystkich szczegółów. Za to jako jedni
z pierwszych będziemy mogli go zobaczyć, za co serdecznie
dziękujemy.

Uczestnicy wycieczki do Solarisa w komplecie.
Fot.: statyw Macieja Rudzkiego

Solaris Alpino dla Münchner Verkehrsgesellschaft mbH.
Fot.: Mateusz Halaburda

Po krótkiej prezentacji oraz rozmowie ruszyliśmy w kierunku
nowej hali produkcyjnej, oddanej do użytku w kwietniu
zeszłego roku. W tym etapie wycieczki naszym przewodnikiem
była pani Agnieszka Spiżewska. Zwiedzanie nowej hali
rozpoczęliśmy od stanowiska montażu osi oraz przegubów,
następnie zahaczyliśmy o lakiernię, by dotrzeć na halę montażu
końcowego. Jest ona bardzo nowoczesna, a przede wszystkim
tak zorganizowowana, że umożliwia dużo większą wydajność
produkcji niż poprzednie pomieszczenia. To właśnie tutaj
montowane są wszystkie instalacje i autobusy wyposażane są
w elementy wykończeniowe. Spore zainteresowanie wzbudziła
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niesamowita ilość kabli umieszczonych w każdej części
autobusu. Ale w sumie nie ma co się dziwić, w końcu
nowoczesny autobus to w dużej części elektryka…
Na koniec odwiedziliśmy starą halę produkcyjną, pamiętającą
jeszcze czasy Neoplana. Była ona praktycznie w całości zajęta
przez autobusy poddawane ostatnim poprawkom i przechodzące
przez ostatni etap kontroli jakośi.
Wszystkich najbardziej zaciekawiło najmniejsze dziecko
bolechowskiej fabryki – Solaris Alpino, którego pierwsze dwa
egzemplarze wyprodukowane zostały dla Augustowa. Kolejne
trafią do Monachium. Alpino jest tak małe i wąskie,

ze niektórzy próbowali go objąć. Na koniec wycieczki wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątki od firmy Solaris Bus & Coach
i zadowoleni ruszyli w kierunku wyjścia, zahaczając po drodze
o plac, na którym stały autobusy gotowe do wysłania
do klientów. Oczywiście nie obyło się bez grupowego zdjęcia,
dokumentującego naszą wizytę.
Wycieczka była bardzo udana, nikt się nie nudził, wszystkich
bardzo ciekawiło funkcjonowanie fabryki. Duże podziękowania
należą się naszym przewodnikom za zaprezentowanie historii
firmy, oprowadzenie po jej terenie oraz umożliwienie wykonania
kilku zdjęć. Mamy nadzieję, że podczas kolejnej wizyty będziemy
mogli zaobserwować budowę tramwaju.

100 lat parowozowni w Wolsztynie

Ocalić od zapomnienia

Bartosz Kopeć
359, Pt47-112, Ol49-7. Wieczorem przed halą lokomotywowni
odbyło się niezwykłe widowisko pt. „Światło, dźwięk i para”.
W blasku kolorowych reflektorów, w obłokach pary i przy
wtórze muzyki Jeana Michela Jarre’a kolejne parowozy
wytaczały się z wachlarza i kręciły się na obrotnicy, prezentując
swe wdzięki. Później nastąpiła projekcja filmów o tematyce
kolejowej, a na rampie rozładunkowej zorganizowano
dyskotekę.

Wagon motorowy SN61-183

Fot.: Bartosz Kopeć

„Stoi na stacji lokomotywa, ciężka, ogromna i pot z niej spływa:
tłusta oliwa. Stoi i sapie, dyszy i dmucha, żar z rozgrzanego jej
brzucha bucha…”. Jeszcze kilkanaście lat temu sapiące
i dyszące lokomotywy można było spotkać niemal wszędzie.
Słup czarnego dymu wyrzucany z komina, charakterystyczny
dźwięk parowego silnika, syk pary, gwizdawka podająca długie
Rp1
–
niegdyś
codzienność,
dzisiaj
atrakcja.
Rozpowszechnianie się trakcji spalinowej i elektrycznej oraz
ograniczanie zadań przewozowych powoli, acz systematycznie
spychało parowozy do zadań drugorzędnych, by w końcu
odstawić je na bocznice, skąd większość z nich wyruszyła
w ostatnią drogę.

W sobotę od samego rana cała stacja tętniła życiem, pomiędzy
stoiskami gastronomicznymi i kramami z pamiątkami przewijały
się tłumy ludzi. Do Wolsztyna zjeżdżały się specjalne pociągi
z turystami i VIP-ami z Wrocławia, Szczecina, Poznania,
Wiednia, Budapesztu, Berlina i Cottbus. Na torze siódmym
każdy chętny mógł przejechać się drezyną i zobaczyć wagon
motorowy SN61-183 oraz szynowe wersje samochodów
Warszawa i Fiat 126p. Na terenie lokomotywowni można było
obejrzeć wystawę prac artystycznych związanych z koleją oraz
prezentację Zbiorów Sprzętu Ratownictwa Technicznego,
a także dioramę ukazującą Parowozownię Wolsztyn z 1920
roku. Przy rampie przeprowadzono pokaz sprawności
pracowników Straży Ochrony Kolei, a na torze 13 ratunkowy
dźwig kolejowy EDK-2000 podniósł wolsztyński parowóz
TKt48-147 (co tekatka przypłaciła niestety pęknięciem ostoi).
Około godziny 13:30 nadszedł czas na najważniejszą atrakcję
imprezy – paradę parowozów. Tegoroczna edycja mogła

Na szczęście nie wszystkie kopciuchy trafiły pod palnik – część
z nich możemy podziwiać jeszcze na naszych szlakach.
Codziennie (poza sezonem wakacyjnym) prowadzą one planowe
pociągi osobowe w relacjach Wolsztyn – Poznań oraz Wolsztyn
– Leszno, dość często można je również zobaczyć z pociągami
specjalnymi. Co roku podczas długiego majowego weekendu
Wolsztyn staje się parowozowym eldorado. Do tego miasteczka
zjeżdżają tłumy ludzi z całego świata – wszyscy chcą obejrzeć
jedyną w swoim rodzaju atrakcję – paradę parowozów.
Tegoroczna, czternasta już impreza odbyła się 28 kwietnia 2007
r. i była wyjątkowa – świętowano stulecie wolsztyńskiej
parowozowni.
Wielka feta rozpoczęła się już w piątek po południu. Na kanale
oczystkowym odbył się pokaz obrządzania parowozów Ok1-

Wśród gości zagranicznych były parowozy z Czech, Węgier,
Wielkiej Brytanii i Niemiec. Na zdjęciu parowóz niemiecki
18-201.
Fot.: Bartosz Kopeć
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poszczycić się rekordową ilością maszyn uczestniczących
w przejazdach. Przed publicznością zaprezentowały się
wolsztyńskie Ok1-359, Ok22-31, Tr5-65, Pm36-2, Pt47-112,
Ol49-7, Ol49-23, Ol49-111, należące do skansenu w Chabówce
Ty2-953, Tr12-25, OKz32-2, a także wrocławska TKt48-18.
Z zagranicy przyjechały do nas czeskie parowozy 475.111
i 423.0145, węgierski 109.109, niemiecki pospieszny kolos
18 201 oraz angielski GWR 5521. Sam przebieg parady był
standardowy,
parowozy
kolejno
przejeżdżały
przed
publicznością po torach wyjazdowych w stronę Leszna
i Konotopu. Na koniec parady zaprezentował się pociąg
wojskowy z czasów Powstania Wielkopolskiego. Nie lada
„atrakcją” było wykolejenie się pierwszej osi parowozu Pt47112 na obrotnicy – na szczęście odpowiednie służby były
na miejscu i szybko wstawiono niesforne koła na szyny.

W wyborach startowało 15 kandydatek, które zaprezentowały
się publiczności w strojach kolejowych, młodzieżowych,
bieliźnie, kreacji wieczorowej i sukni ślubnej. Tytuł Miss
Świata Parowozów 2007 zdobyła Katarzyna Terlecka, studentka
Akademii Medycznej w Warszawie. Główną atrakcją
niedzielnego przedpołudnia były Międzynarodowe Zawody
Maszynistów. Zawodnicy startowali w takich konkurencjach jak
jazda na czas, wrzucanie węgla do pieca czy zatrzymywanie się
jak najbliżej tarczy D1.
Z roku na rok parada parowozów przyciąga do Wolsztyna coraz
większe rzesze turystów i miłośników. Cieszy fakt, że możemy
podziwiać świeżo odrestaurowane parowozy oraz coraz
ciekawszych gości z zagranicy. Należy mieć nadzieje, że kolejne
parady będą równie udane jak poprzednie i że coroczna tradycja
będzie kontynuowana.

Wieczorem w parku miejskim odbyła się finałowa gala
konkursu Miss Świata Parowozów – Wolsztyn 2007.

Nowinki z Pyrogrodu
Na początku maja pojawiła się w sieci nowa
wersja coraz bardziej popularnego komórkowego rozkładu jazdy
poznańskiej komunikacji o nazwie „Ginger”. Jest to wersja
dźwiękowa dla niewidomych i słabowidzących. Wszystkie
informacje zamieszczone w rozkładzie są czytane przez
syntezator mowy (w telefonach udźwiękowionych). „GingerBlu”
– bo tak nazywa się ta wersja rozkładu – jest bezpłatna i dostępna
na stronie www.ginger.pasjagsm.pl. (JN)
Jak co roku, w połowie maja w mieście odbyły
się studenckie Juwenalia. Ogromna ilość studentów sprawiła,
że wzmocnienie kursów tramwajowych było nie lada
problemem. Organizator niestety spóźnił się z przygotowaniem
propozycji dowozu publiczności nad jezioro Malta, przez
co MPK Poznań miało kłopoty z odpowiednim dostosowaniem
dodatkowych kursów do miejsc, w których odbywały się
imprezy kulturalne. Uruchomiono linię N22 z ronda Kaponiera
na Miłostowo, a linie 6 i 8 do godziny 23 jeździły co 10 minut.
Niestety, nie wzmocniono linii autobusowych 233 i 237, przez
co dojazd nad Maltę po 23 graniczył z cudem. Miejmy nadzieję,
że w przyszłym roku organizator wcześniej zdecyduje się
na organizację dojazdów do swoich imprez. (BK/KD)

z podmianą pudeł i powróci do służby liniowej. Składy
150+151 i 152+153 otrzymają nowe, unowocześnione wizualnie
pudła i napęd z polską aparaturą elektryczną – tyrystorową.
Jeżeli te dwa składy sprawdzą się technicznie w eksploatacji,
wtedy taka modernizacja stanie się standardem. Ponadto
w Biskupicach trwa remont doczepy „sanockiej” ND. (TG/KD)
Już dziś wiadomo, że po otwarciu trasy tramwajowej
przez most św. Rocha zostaną tam skierowane trzy linie
tramwajowe: 5, 13 i 16. O ile obsługa dwóch pierwszych
pozostanie bez zmian, o tyle szesnastka będzie obsługiwana
przez zajezdnie S-1 Głogowska i S-3 Forteczna. W tym
ciekawostka – każda z tych zajezdni przydzieli po dwie brygady
niskopodłogowe, a więc na nowej trasie zobaczymy combino
i tatrę. (JN)
MPK Poznań przegrało ostatnio przetarg na obsługę
linii 111 i 118. Od września linie te obsługiwać będzie
warszawska firma Warbus. Jak zapewniają jej przedstawiciele,
ceny biletów będą niższe, a tabor stanowić będą nowe solarisy
U12. (JN)

Na ulicy Gwarnej znak informujący o zainstalowanym
odbiorniku track powieszony został zbyt wcześnie, więc
tramwaje zatrzymują się na środku przystanku. Przez
to niedopatrzenie przystanek podwójny nie jest wykorzystywany
przez dwa tramwaje na raz. Istnieje jednak możliwość
podjechania bezpośrednio do wysokości płyty najazdowej
(zaznaczonej na asfalcie) i wykorzystania przystanku także
przez drugi pociąg tramwajowy. (MJ)
Według doniesień z Modertransu składy stopiątek
146+147 i 340+341 zostaną składami szkoleniowymi
z powiększoną kabiną, ale przystosowanymi do obsługi liniowej
gdy nie będzie kursów lekcyjnych. Kabina będzie lekko
cofnięta, ale tylko po lewej stronie, dzięki czemu zostanie
zachowana liczba wejść do wagonu. Zmniejszy się jedynie
liczba miejsc siedzących – o dwa krzesła. Dotychczasowy skład
szkoleniowy 272+273 zostanie zmodernizowany standardowo

146 – pierwszy wagon szkoleniowy nowego typu. Cechą
charakterystyczną jest cofnięta szafa za motorniczym.
Fot.: Jakub Gielniak
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W nocy z 25 na 26 czerwca prowadzone były
prace torowe na skrzyżowaniu ulic Przybyszewskiego
i Dąbrowskiego. Wymieniono szyny łukowe i ułożono płyty
na przejeździe przez tory. Linia nocna 239 jechała objazdem
przez ulicę Szamotulską i Szamarzewskiego i dalej po trasie
do Dworca Głównego PKP. (JN)
Z okazji Air Show wykonanego 26 czerwca przez grupę
lotniczą Thunderbirds ze Stanów Zjednoczonych, MPK i PKP
przygotowało dojazd dla publiczności na teren lotniska
w Krzesinach. Zmobilizowano większość autobusów przegubowych do obsługi linii dodatkowych, jadących z Ronda Rataje
i z Centrum Handlowego M1. Zawoziły one publikę, tak jak
11 listopada 2006 r., na samo lotnisko. Tym razem jednak
kursów było więcej. Nowością była możliwość dojazdu
pociągiem na sam teren lotniska. W tym celu podstawiono skład
„push and pull” w postaci 9 wagonów piętrowych Bdhpumn
i dwóch lokomotyw SM42 na ich końcach. Można powiedzieć,
że logistycznie przewoźnicy dobrze wywiązali się z tej imprezy,
szkoda tylko, że pogoda miewała tego dnia różne kaprysy.
(TG/JN)
W dniach od 7 do 25 lipca br. w związku
z prowadzeniem prac remontowych na rondzie Kaponiera (zjazd
z ronda w kierunku południowym, tj. w stronę Mostu
Dworcowego) zmienione zostały trasy linii tramwajowych nr 8,
10, 11, 12, 13, 14 i 15. Wszystkie – z wyjątkiem linii nr 13,
którą skierowano na Most Dworcowy – jeździły ulicą
Towarową. Na czas prowadzenia prac remontowych
uruchomiono dodatkowy przystanek tramwajowy na ulicy
Głogowskiej, za zjazdem z mostu Dworcowego w kierunku
Górczyna (dla linii nr 5, 8 i 14). (TG)
Przez trzy noce z rzędu – 6/7, 7/8, 8/9 czerwca – trasa
linii N21 była zmieniona z powodu wymiany sieci trakcyjnej
na rondzie Kaponiera. Po zjeździe z PST N21 skręcał w lewo
na moście Teatralnym, dalej jechał przez Fredry – Gwarną –
św. Marcin – Marcinkowskiego – pl. Wolności – 27 Grudnia –

Przy objeździe ul. Towarową, tradycyjnie już wystąpiły
problemy z przepustowością skrzyżowań, wynikające z
niedokładnego ustawienia sygnalizacji świetlnych...
Fot.: Marcin Jurczak
Fredry, most Teatralny i dalej po stałej trasie do PST. (TG)
Z powodu pęknięcia kratownicy w czerwcu
pożegnaliśmy się z Jelczem M11 o numerze 1941. Obecnie
pozostało już tylko 12 sztuk tego osobliwego pojazdu. (MH)
Rozpoczął się montaż czytników komkart w autobusach
obsługujących linie podmiejskie. Już niedługo wszystkie
autobusy podmiejskie będą w takie czytniki wyposażone. (MH)
Kolejne autobusy otrzymały nowe fotele typu STER,
które zastąpiły stare, wysłużone fotele, montowane fabrycznie.
Są to: MAN-y 1034 i 1036 oraz neoplany 1520 i 1532. (MH)
opracowanie: Jędrzej Nowak
informacje zebrali: Krzysztof Dostatni, Tomasz Gieżyński,
Mateusz Halaburda, Marcin Jurczak,
Bartosz Kopeć, Jędrzej Nowak

Z archiwum T
Marcin Jurczak
Szanowni Czytelnicy! W związku z opóźnieniami w pojawianiu
się kolejnych numerów Przystanku, prezentujemy dziś zaległe
wstrzymania kwietniowo-majowe. Wstrzymania czerwcowe
i lipcowe – w następnym numerze.
18.04. 69/9 1062. Prawdopodobnie w przypływie radości
po zwycięstwie Kolejorza nad Pogonią Szczecin, bliżej
niezidentyfikowany sprawca wybił szybę w autobusie jadącym
w stronę Os. Kopernika. Zdarzenie miało miejsce
na skrzyżowaniu Słowiańskiej i Murawy, szczęśliwie obyło się
bez ofiar w ludziach.
19.04. 75/3 1030 i 75/1 1117. Niezłą fantazją wykazał się
kierowca samochodu osobowego produkcji FSO, wyjeżdżając
z ul. Ostatniej na Leszczyńską. Nie ustąpił on pierwszeństwa
autobusowi 75/3, jadącemu w kierunku Dębca. Po uderzeniu
odbił się i przydzwonił dodatkowo w podążającego w przeciwną
stronę 75/1. Blokada drogi w tym miejscu trwała ponad półtorej
godziny.

21.04. 12/1 401. Nietypowy dwuskład mogli obejrzeć
pasażerowie w dniu 21 kwietnia. Uszkodzoną tatrę (zanik
napięcia) spychał bowiem stojący za nią we wstrzymaniu
siemens combino. Niskopodłogowy skład pokonał trasę
z estakady na zajezdnię S-1, gdzie tatrą zaopiekowały się służby
z S-3.
22.04. Czego to ludzie nie ukradną… Przybyły rano do PNR
Budziszyńska pracownik MPK stwierdził ślady włamania. Zbito
jedną z szyb w pomieszczeniu socjalnym końcówki.
Po oględzinach stwierdzono brak drabiny aluminiowej. Sprawę
przejęła Komenda Policji Grunwald.
24.04. 10/1 234+233. Zanik jazdy w obu wagonach sprawił,
że konieczne stało się zepchnięcie składu do zajezdni. Zadania
tego podjął się stojący za uszkodzonym skład 192+191.
Czteroskład dotarł szczęśliwie od Kosińskiego do skrzyżowania
Głogowskiej z Hetmańską, gdzie utknął z powodu braku światła
zezwalającego na lewoskręt (światło nie powtórzyło). Przejazd

5 (85) 8 / 12

składu przez skrzyżowanie odbył się w asyście służb NN.
Sygnalizacja świetlna działała później poprawnie.
26.04. 7/5 602. Do wykolejenia helmuta doszło wczesnym
rankiem (4.39) pod Okrąglakiem. Wagon wyjeżdżał
z Budziszyńskiej na Zawady. Interwencja dźwigu nie była
konieczna, w tory wciągnął go dłuższy brat 666, stojący jako
pierwszy we wstrzymaniu. Przyczyny wykolejenia nie udało się
ustalić. Wcześniejszej nocy wymieniano szynę na łuku, według
raportów torowisko nie wykazywało jednak jakichkolwiek
odchyleń od normy. Ruch wznowiono przed 6 rano.
26.04. 12/7 404. W wagonach RT6N1 zdarzyć się może
wszystko. Tym razem przyczyną 10-minutowego wstrzymania
i konieczności awaryjnego zjazdu do zajezdni okazało się
zapalenie instalacji obudowy piasecznicy III wózka. Wagon
z ul. Zamenhofa samodzielnie zjechał przez Zawady
na Forteczną.
28.04. 234/1 1969. Grupa agresywnych, nietrzeźwych
pasażerów wyczerpała cierpliwość kierowcy ikarusa, który
poprosił CNR o wsparcie ze strony służb mundurowych. Gdy
funkcjonariusze zrobili porządek w wozie, kierowca autobusu
(nie upewniając się czy istnieje możliwość bezpiecznego
odjazdu) ruszył autobusem, taranując policyjnego fiata Palio
Weekend. W autku do wymiany kwalifikowały się drzwi (wraz
z szybą) i błotnik, ekolog wgniótł sobie lekko lewe naroże.
Całość działa się na Dworcowej pod wiaduktem, gdzie kierowca
zatrzymał autobus w celu zrobienia porządku z pasażerami.
30.04. 1/8 128+129. Podczas jazdy w stronę Zawad, krótko
przed godziną 17, miał miejsce nieplanowany, przedłużony
postój na przystanku Żegrze III. Stwierdzono bowiem
niedoleganie pantografu do sieci trakcyjnej, co wymagało
interwencji pogotowia technicznego. Nie byłoby w tym
zdarzeniu nic dziwnego, gdyby nie to, że kilkanaście dni
wcześniej (18.04) identyczną usterkę zanotowano na tym
samym przystanku w jadącym w stronę Stomila składzie…
128+129.
04.05. 14/4 506. Sporym (i to dosłownie) rozmachem wykazali
się graficiarze, gruntujący białą farbą wiadukt kolejowy
na trasie PST (okolice ul. Norwida). Przy okazji udało im się
pomazać przejeżdżającą nieopodal czternastkę. O pracujących
malarzach poinformowano miejskie służby porządkowe,
a tramwaj zjechał do zajezdni celem wyszorowania.

zablokowana została Umultowska na odcinku od Opieńskiego
do linii kolejowej. Około 3.20 w nocy na polecenie Straży
Pożarnej wstrzymano ruch pojazdów w obu kierunkach.
Dopuszczono
jedynie
kursowanie
autobusów
wysokopodłogowych. Komunikację zastępczą zapewniał
od rana przegubowy ikarus z 98/4, przez pierwszą godzinę
jeżdżąc na trasie Różany Potok – Kampus UAM, a później
przez dwie godziny (do 7.40) na trasie Różany Potok –
Sobieskiego. Po 7 rano dołączył do niego drugi przegub,
obsługujący 98/1.
08.05. 68/7 1125. Do międzygminnego pojedynku
autobusowego doszło na skrzyżowaniu ulicy Piątkowskiej
i Juraszów. Poznańskiego liona zaatakował reprezentujący
gminę Czerwonak solaris Urbino 10. Oba autobusy nabawiły się
uszkodzeń lusterek, pozostały jednak na linii. Podobny
pojedynek miał też miejsce 14.05, gdy na Dworcu Śródka
neoplan 1710 zaatakowany został przez swarzędzkie volvo.
Lewe przednie naroże neoplana wyklepano.
10.05. 17/2 172+171. Zwrotnica na Rynku Jeżyckim okazała się
pechowa dla jednej z najnowszych głogowskich modernizacji.
Z torów wyskoczyła II oś I wózka oraz obie osie II wózka
pierwszego wagonu w składzie. Dodatkowo przód wagonu
obrócił się, uderzając w jadącego z przeciwka helmuta
(18/2 901). Przez ponad półtorej godziny (20.26-21.58)
skrzyżowanie było nieprzejezdne. Oprócz standardowych
(światła, gniazda, blachy osłonowe), wagon 172 nabawił się
także uszkodzeń baterii akumulatorów. Po długim oczekiwaniu
na naprawę, na przełomie lipca i sierpnia, wóz 172 wylądował
w Modertransie.
12.05 11/3 655. Pędzący mostem Królowej Jadwigi w stronę
Sołacza motorniczy nie zachował ostrożności i najechał na tył
ciężarowego mercedesa. Wagon 655 nabawił się przy okazji
solidnego „ała” – rozpruciu uległ bok pojazdu, uszkodzone
zostały także pierwsze drzwi. Do tego standardowo –
pourywane lampki i lusterko.
14.05. 188/2 1526. Na ul. Morasko w jadącego w kierunku
Przebędowa neoplana wpadł citroen ZX. Prowadzący cytrynę
nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze,
wypadł z trasy, a po odbiciu się od drzewa wylądował na burcie
pobliskiego neoplana. Kierowca i pasażer auta wylądowali
w szpitalu. Driver nie miał przy sobie niezbędnych
dokumentów, miał za to 2,3 promila alkoholu we krwi.

07.05. 12/1 292+293, 4/4 298+299, 10/7 212+211 i 15/3 505.
To był sądny dzień dla tramwajów. Podczas manewrów
na terenie zajezdni przy ul. Fortecznej doszło do najechania
składu 292+293 na stojący na torze obok zestaw 298+299.
Zdarzenie miało miejsce o godzinie 4.20. Służby technicznie nie
zdążyły jeszcze posprzątać bałaganu na Fortecznej, gdy dostały
informacje o kolejnym zderzeniu wóz-wóz. Na skrzyżowaniu
Grunwaldzkiej i Wojskowej na stojący przed sygnalizatorem
wagon 505 najechał skład 212+211. Motorniczy stopiątki
zagapił się i nie zdążył wyhamować. Szczęśliwie oba pociągi
wyjeżdżały z Budziszyńskiej (zdarzenie miało miejsce ok. 4.45
rano) i nie przewoziły pasażerów. W momencie uderzenia skład
212+211 poruszał się z prędkością ok. 26 km/h. Ruch w tym
miejscu utrudniony był do godziny 7.30. Los combino jest nadal
nieznany, do dziś pozostaje ono bowiem w stanie
powypadkowym. Wszystkie trzy składy stopiątek po naprawach
powróciły na trasy.
08.05. W wyniku pęknięcia rury wodociągowej doszło
do zalania ul. Umultowskiej przed przejazdem kolejowym
północnej obwodnicy Poznania. W wyniku powodzi

Wagon 172 po wykolejeniu w dniu 10.05.
Fot.: Łukasz Nowicki
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14.05. 88/2 1909. O tym, jak groźnym narzędziem jest kosiarka
do trawy, przekonał się kierowca pszczółki. Na ul. Opieńskiego,
wskutek uderzenia żyłki tnącej kosy spalinowej o kamień,
doszło do wybicia szyby w przejeżdżającym nieopodal
autobusie linii 88. Po 25-minutowym wstrzymaniu neoplan
zjechał do zajezdni.
15.05. Sporych utrudnień w kursowaniu pojazdów komunikacji
miejskiej mogła narobić majowa wichura. Ok. 2.30 w nocy
Straż Pożarna rozpoczęła usuwanie konarów blokujących
torowisko na Małych Garbarach (na wysokości Wronieckiej).
Dziesięć minut później otrzymano wezwanie do oberwanej sieci
trakcyjnej na Strzeleckiej (przy Łąkowej). Z powodu
spadających konarów drzew doszło do oberwania sieci
na odcinku ok. 100 metrów oraz zerwania poprzeczek
naciągających. Konieczne było także godzinne wyłączenie
napięcia w sieci trakcyjnej. Od rana tramwaje kursowały bez
utrudnień.
17.05. N21/1 668 i N21/2 669. Tej nocy atrakcje fundowały
pasażerom wozy linii N21. Najpierw, przed 1 w nocy, Zwierzak
napotkał na Marcinkowskiego zanik napięcia w sieci trakcyjnej.
Po włączeniu zasilania padło niskie napięcie w wagonie i 668
zmuszony był zjechać awaryjnie do zajezdni (gdzie
podmieniono go na holendra nr 800). Ok 2.40 nadmiar
studentów doprowadził do uszkodzenia II drzwi w Arnoldowym
wagonie 669 (drzwi zostały wyrwane z prowadnic).
Do opanowania sytuacji wezwano radiowóz policyjny.
Podsumowując (tu cytat z raportu): Studenckie Juwenalia
spowodowały ogromny ruch pasażerski w autobusach
i tramwajach nocnych, co doprowadziło do ich przeciążenia.
18.05. 14/5 513 i 14/4 510. Bliżej nieznane działanie sił
kosmicznych wyeliminowało prawie jednocześnie dwa
combino, kursujące tego dnia na linii 14. Najpierw o 6.04 padł
wózek C w wagonie 513 (wózek C? combino – prawie jak
tatra…), znajdującym się przed zajezdnią S-1. O 6.15 awarię
systemu sieci pokładowej zgłosił motorniczy wagonu 510,
jadącego Roosevelta w stronę Os. Jana III Sobieskiego.
19.05. 22/3 224+223. O tym, że pasażerowie nie lubią
opuszczać uszkodzonych wagonów, wie każdy motorniczy.
Tym razem jednak złość klientów MPK była tak wielka, że
odmówili oni opuszczenia pojazdu po wcześniejszym
rozerwaniu drzwi w II wagonie. W tramwaju wybuchła
awantura, interweniowały służby mundurowe.

19.05. M/1 602+456. Dwukrotnie puszki w torach zgłaszał
motorniczy muzealnego tramwaju linii M. NN fatygował się
o 17.20 do zaparkowanej na Placu Wielkopolskim mazdy 626
(45 minut wstrzymania, dwa wypadnięte kursy), a potem
o 23.25 do forda Mondeo (miejsce to samo, 21 minut
wstrzymania).
19.05. Po meczu Lech-Legia zanotowano uszkodzenia łącznie
13 autobusów MPK. W większości były to standardowe
zniszczenia „pomeczowe” – uszkodzone drzwi, szyby,
podsufitki
i
elementy
oświetlenia
wewnętrznego.
Dla statystyków – lista uszkodzonych wozów wg numerów
taborowych: 1452, 1454, 1456, 1458, 1952, 1953, 1954, 1956,
1957, 1960, 1961, 1966, 1972.
22.05. Po godzinie 1 w nocy Straż Miejska zatrzymała dwóch
mężczyzn plakatujących słupy odciągowe sieci i rozdzielnie
elektryczne na ul. Św. Marcin (na wysokości auli Akademii
Muzycznej). Panowie ukarani zostali mandatami – po 500 zł
od łebka.
24.05. 14/5 510. Dobre miejsce na usterkę wybrało sobie
combino 510. Awaria komputera pokładowego zablokowała
wagon przy wjeździe na trasę PST. Wstrzymanie trwało około
30 minut, a miało miejsce w godzinach porannego szczytu
komunikacyjnego (od 7.47). Samo wstrzymanie nie byłoby
pewnie tak opłakane w skutkach, gdyby nie motorniczy 12/10,
który składem 244+243 wpakował się na środek skrzyżowania
przy Moście Teatralnym, blokując tramwaje kursujące we
wszystkich kierunkach. Co ciekawe – o finezji motorowego
wagonu 244 doniosła służbom MPK jedna z pasażerek –
totalnie zdziwiona jego zachowaniem. Uszkodzonego siemensa
zepchnął na Sobieskiego wagon 662, kursujący tego dnia na 9/3.
30.05. W kategorii „Wstrzymanie miesiąca” pierwszą nagrodę
przyznajemy kierowcy ciężarowego MAN-a, który, przewożąc
na naczepie koparkę, uszkodził sieć trakcyjną w dwóch
miejscach. Najpierw zahaczył o trakcję przy PKS-ie, a następnie
całkowicie ją zerwał przy Półwiejskiej. Zdarzenie miało miejsce
po godzinie 9 rano, łatanie sieci trwało prawie 3 godziny.
Na zablokowanych odcinkach stało łącznie (w trzech miejscach)
19 pociągów, 7 kolejnych wycofano z Towarowej w stronę
Mostu Dworcowego. Uruchomiono komunikację zastępczą:
z Ronda Kaponiera na Dębiec (3 wozy) i Rondo Rataje
(4 wozy).

„Na torach” − Tatra RT6N1
Jędrzej Nowak
Pierwszy kontakt Poznania z Tatrą RT6N1 przypadł na rok
1996, gdy ogłoszono pierwszy w Polsce przetarg na zakup
nowych tramwajów po przemianach ustrojowych w 1989 r.
Chęć zakupu nowoczesnych tramwajów wiązała się z rychłym
otwarciem Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. Do przetargu
stanęło kilku oferentów: Konstal Chorzów z projektem
tramwaju
116N,
Mittenwalder
Gerätebau
GmbH
ze zmodernizowaną tatrą KT4D z obniżonym członem
środkowym (Tatra KTNF6), FPS HCP Poznań z tramwajem
105N/2 (takim jak istniejący już wagon nr 400), lecz tylko
konsorcjum dwóch firm – ČKD Praha i FPS HCP Poznań –
spełniało wymagania przetargowe. Oferowany pojazd był nowy
i istniał już wcześniej wyprodukowany choćby jeden prototyp.
Jak się później okazało, spełnienie tych kryteriów mimo
wszystko nie uchroniło MPK przed wyborem konstrukcji
wadliwej.

Zwycięski tramwaj to pojazd trójczłonowy, w 63% procentach
powierzchni niskopodłogowy. Posiada dwa skrajne wózki
napędowe, a środkowy jest toczny, dzięki temu można było
uzyskać niską podłogę również w członie środkowym. Odbierak
Podstawowe dane wagonów Tatra RT6N1
Producent
ČKD Praha – FPS HCP
Wymiary (dł./szer./wys.)
26 280 / 2 440 / 3 200 mm
Liczba osi / wózków
6/3
Liczba silników / moc łączna
4 / 4*104 kW
Lata produkcji
1997-1998
Lata dostaw
1997-1998
Ilość dostarczonych
10 sztuk
Zakres numeracji
401-410
Stacjonowanie
S-3 Forteczna
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Rys.: Jędrzej Nowak
prądu jest połówkowy. Wnętrze jest odpowiednie dla trasy PST,
czyli posiada dużą liczbę miejsc stojących – 271 (według normy
4 os/m²) i mniej siedzących – 46. Udogodnieniem dla pasażera
jest zapowiedź przystankowa, pozwalająca na lepszą orientację
w przebiegu trasy. Po jazdach testowych w czerwcu 1996 roku
okazało się, że wagon jest za szeroki na poznańskie tory
i poprzez inny profil pudła gorzej wpisuje się w zakręty,
przekraczając skrajnię. Wprowadzono więc poprawki
do dokumentacji – zmieniono kształt osłon wózków, dzięki
czemu udało się ograniczyć przekraczanie skrajni na zakrętach.
Nie obyło się natomiast bez modyfikacji peronów na trasach,
gdzie tatra miałaby kursować. Do dziś tramwaje te nie mogą
wjeżdżać na niektóre odcinki torowisk.
Zanim jednak doszło do pierwszych dostaw, konsorcjum ČKD
popadło w tarapaty finansowe i jasne stało się, że dostawy
tramwajów będą opóźnione. Pierwotnie pierwsze 5 sztuk miało
być wyprodukowanych w Pradze i dostarczonych do końca
1996 roku, a 5 kolejnych zmontowanych w Poznaniu w FPS-ie.
Niestety pierwsza partia dotarła na miejsce dopiero pomiędzy
majem a wrześniem 1997 roku. Długi czas oczekiwania
na otrzymanie homologacji sprawił, że wozy te wyjechały
w trasę dopiero w czwartym kwartale 1997 roku. Powodem były
niestandardowe wymiary nadwozia i złe parametry hamowania.
Ostatecznie jednak udało się wagony zmodyfikować,
wprowadzając układ hamulcowy do środkowego wózka
(wcześniej posiadał on tylko hamulec postojowy). Ostatecznie
27.09.1997 roku nastąpiła premiera jazdy liniowej tatry RT6N1
na linii 12. Pierwszym wozem na linii był wagon z nr bocznym
402. Nie dotrwał on do końca służby i po kilku kursach uległ
awarii. Od tej pory było jasne, że MPK będzie miało z tatrami

Zdecydowaną większość czasu Tatry RT6N1 spędzają
na linii nr 12, pojawiały się jednak m.in. na 7, 13 i 15.
Fot.: Rafał Bręczewski
same problemy. Po awariach czekały na części zamienne,
a wtedy Poznań miał braki taborowe. Nie miał wystarczającej
ilości wagonów z demobilu, a wagony 102N/Na zaczęto
wycofywać z myślą o dostawach nowych tramwajów.
W ostatnich latach tramwaje te stały się mniej awaryjne
i nie stwarzają już takich problemów jak wcześniej. Od czasu do
czasu zdarza im się jakaś poważniejsza awaria, ale przy obecnej
ilości wozów w rezerwie nie ma problemu z zastąpieniem tatry
innym wozem. W tym roku wagony te obchodzą 10. rocznicę
kursowania po poznańskich torach.

Reklamy tramwajowe
opr. Łukasz Nowicki
zmiany w malowaniach tramwajów za okres: marzec-sierpień 2007
numer
pojazdu

poprzednia
reklama

kolor
poprzedniego
podkładu

obecna
reklama

kolor
obecnego
podkładu

81+82

-

barwy MPK

Nałęczowianka

niebieski

83

-

barwy MPK

Profesja

czerwonozielony

naklejana

85

-

barwy MPK

Profesja

czerwonozielony

naklejana

uwagi

numer
pojazdu

poprzednia
reklama

kolor
poprzedniego
podkładu

obecna
reklama

kolor
obecnego
podkładu

92+91

-

barwy MPK

Nałęczowianka

niebieski

96+95

-

barwy MPK

Wyższa Szkoła
Bankowa

niebieski

116+115

-

barwy MPK

-

barwy MPK

zielony

-

barwy MPK

124+123 HERBALIFE
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uwagi

po NG

numer
pojazdu

poprzednia
reklama

kolor
poprzedniego
podkładu

obecna
reklama

kolor
obecnego
podkładu

uwagi

146+147

STOVIT

niebiesko-biały

-

barwy MPK

po NG

niebieski

-

barwy MPK

po NG

Głos
156+157
Wielkopolski
158+127

-

barwy MPK

Castorama

żółtoniebieski

170+169

LG

czerwono-biały

-

barwy MPK

172+171

-

barwy MPK

-

barwy MPK

182+181

Royal Canin

bialy

-

barwy MPK

186

Money Bank

bialy

-

barwy MPK

188+187

Scotch-Brite

zielony

-

barwy MPK

192+191

-

barwy MPK

Nałęczowianka

niebieski

198+197

ZŁOTE
PRZEBOJE

pomarańczowy

-

barwy MPK

numer
pojazdu

poprzednia
reklama

kolor
poprzedniego
podkładu

obecna
reklama

kolor
obecnego
podkładu

403

-

barwy MPK

Big Star

brązowoczarny

404

Danone

fioletowy

-

barwy MPK

404

-

barwy MPK

Kupiec
Poznański

zielonoczerwony

404

Kupiec
Poznański

zielonoczerwony

-

barwy MPK

404

-

barwy MPK

Harry Potter

biało-czarny

405

Big Star

brązowoczarny

-

barwy MPK

406

Przewodnik
Katolicki

biały

SEPHORA

biało-czarny

406

SEPHORA

biało-czarny

-

barwy MPK

407

-

barwy MPK

Knorr

zielony

408

-

barwy MPK

Play

fioletowy

408

Play

fioletowy

-

barwy MPK

409

Danone

fioletowy

-

barwy MPK

409

-

barwy MPK

Multikino

fioletowy

biały

-

barwy MPK

MTV

fioletowy

po NG

uwagi

200+199

KNORR

zielony

Oscillococcinum

biało-żółtofioletowy

200+199

Oscillococcinum

biało-żółtofioletowy

Discovery

biały

200+199

Discovery

biały

-

barwy MPK

202+201

Milka

czerwonofioletowy

-

barwy MPK

410

Przewodnik
Katolicki

202+201

-

barwy MPK

Lotto

żółty

410

-

barwy MPK

204+203

LG GSM

czerwono-biały

-

barwy MPK

410

MTV

fioletowy

-

barwy MPK

204+203

-

barwy MPK

Nałęczowianka

niebieski

615

LEWIATAN

żółty

sam podkład

żółty

210+209

LG

czerwono-biały

Telegrosik

pomarańczowy

615

sam podkład

żółty

Lewiatan

żółty

659

ETC

pomarańczowo
-biały

Nowe barwy
MPK

żółto- zielony

662

-

barwy MPK

OSM Czarnków

żółty

naklejana
środkowy
człon

664

Aigo

żółto-niebieski

TRUST

białoczerwony

naklejana
środkowy
człon

670

ORIX

niebieskoczarny

Nowe barwy
MPK

żółto- zielony

670

Nowe barwy
MPK

żółto- zielony

Palmiarnia
Poznańska

żółto- zielony

674

TRUST

srebrnoczerwony

Masterprint XL

bialoniebieski

678

Komputronik

niebieski

Komputronik

niebieski

682

ETC

pomarańczowo
-biały

Nowe barwy
MPK

żółto- zielony

682

Nowe barwy
MPK

żółto- zielony

Odpady

biały

683

OPTI DOM

biało-zielony

Masterprint XL

bialofioletowy

150 lat
Gazowni w
Poznaniu

żółto-zielony

234

Luvoo

niebieski

239

ASGARD

biały

-

barwy MPK
pomarańczow
y

232+231

-

barwy MPK
barwy MPK

240

ASGARD

biały

Wielkie
budowanie

242+241

Getinbank

zielony

-

barwy MPK

250+249

-

barwy MPK

Nałęczowianka

niebieski

256+255

-

barwy MPK

M&M's

256+255

M&M's

258+257

LG

czerwono-biały

naklejana
na szyby

-

barwy MPK

-

barwy MPK

258+257

-

barwy MPK

Nałęczowianka

niebieski

264+263

Getinbank

zielony

-

barwy MPK

274+275

GP

niebieski

-

barwy MPK

276+277

Atom PC

czerwono-biały

Vabbi

niebieski

280+281

KNORR

zielony

Oscillococcinum

biało-żółtofioletowy

280+281

Oscillococcinum

biało-żółtofioletowy

Discovery

biały

280+281

Discovery

biały

-

barwy MPK

296+297

LG

czerwono-biały

-

barwy MPK

308+309

-

barwy MPK

Kuchnia Polki

kremowo
czarny

316+317

Mleczarnia
Naramowice

bialo-niebieski

-

barwy MPK

316+317

-

barwy MPK

Nałęczowianka

niebieski

Telegrosik

pomarańczowy

326+327

LG

czerwono-biały

401

Danone

fioletowy

-

barwy MPK

402

Aquanet

niebieski

Knorr

zielony

odnowa

naklejana

odnowa

naklejana
środkowy
człon
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Uroczyste otwarcie nowej trasy tramwajowej

Witamy na nowej trasie

Robert Bartkowiak
14 sierpnia to kolejna wielka data w historii poznańskiego
przewoźnika oraz miasta. Jest uwieńczeniem kilku lat
intensywnych przygotowań inwestycji, które – jak wiadomo –
nie zawsze układały się pomyślnie. Potem kilka miesięcy
układania torów, budowy przystanków, wieszania trakcji oraz
oczekiwania na otwarcie nowej trasy tramwajowej przez most
św. Rocha. Wszystko to ponad 10 lat po otwarciu Poznańskiego
Szybkiego Tramwaju.
Uroczysta ceremonia otwarcia nowej trasy miała miejsce przy
przystanku Politechnika na ulicy Kórnickiej, tuż przed mostem
św. Rocha. Z tej okazji przygotowano dla mieszkańców różne
atrakcje, tj. występy grup artystycznych oraz Orkiestry Miasta
Poznania przy MPK w Poznaniu Sp. z o.o. Wszyscy
zgromadzeni czekali jednak na ten moment, w którym Prezydent
Miasta Poznania, Ryszard Grobelny, przetnie czerwono-białą
wstęgę i cała parada tramwajów, przyozdobiona balonami, ruszy
w kierunku ulicy Wrocławskiej, gdzie zaplanowano dalszą część
imprezy. Otwarcie nastąpiło chwilę po godzinie 18, przy
akompaniamencie orkiestry dętej. Cała parada – z prezydentem
na czele – ruszyła w następującej kolejności:
–
–
–

Z okazji otwarcia trasy wagony zabytkowe udekorowano
numerami linii, które tą właśnie trasą pojadą.
Fot.: Robert Bartkowiak
–
–
–

tramwaj konny
N+ND 602+456
102N 1

105Na+105NaD 146+147 (świeżo po naprawie głównej)
tatra RT6N1 405
siemens combino 501

Od samego początku impreza zgromadziła setki poznaniaków,
w większości z aparatami i kamerami. Każdy chciał uwiecznić
moment przejazdu pierwszych tramwajów po nowym odcinku
długości około 1800 metrów. Do parady sunącej przez
ul. Kórnicką, most św. Rocha, Mostową, Dowbora-Muśnickiego
i Podgórną przyłączało się coraz więcej poznaniaków, którzy
w różnych miejscach trasy czekali na przejazd tramwaju
konnego i reszty pojazdów. Na dachu tramwaju konnego
zwracała uwagę flaga Unii Europejskiej, która w znacznym
stopniu przyczyniła się do powstania trasy, pokrywając dużą
część kosztów realizacji inwestycji.
Apogeum całej imprezy było dotarcie parady pod Kupiec
Poznański, gdzie przybyli nie mieścili się przed specjalnie
przygotowaną sceną. Po uroczystych przemówieniach władz
miasta i poświęceniu nowej trasy przystąpiono do wmurowania
pamiątkowych kostek brukowych, które definitywnie
zakończyły budowę i zainaugurowały nowe połączenie centrum
Poznania z Ratajami. Po oficjalnej części prezydent podzielił

Frekwencja zaskoczyła wszystkich.
Fot.: Marcin Jurczak
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tort, specjalnie przygotowany na tę okazję, w kształcie nowej
trasy. Niestety, nie wszystkim było dane go spróbować.
Cała impreza zakończyła się koło godziny 19:30, kiedy
to wszystkie tramwaje (oprócz tramwaju konnego) ruszyły
w kierunku alei Marcinkowskiego, zabierając po drodze
wszystkich chętnych do ronda Kaponiera. W ten sposób
zakończono oficjalne obchody otwarcia nowej trasy
tramwajowej, lecz nie był to jeszcze koniec świętowania.
MPK Poznań i KMPS przygotowały dla wszystkich chętnych
specjalne przejazdy o zachodzie słońca zabytkowym taborem
przez plac Bernardyński i most św. Rocha, które – jak się
okazało – cieszyły się dużą frekwencją. W przejazdach
o godzinie 20, 21 i 22 wzięły udział wszystkie historyczne
pojazdy: N+ND 602+456, 102N 1 (tylko dwa kółka) oraz
13N 115. Trasa linii specjalnej:
Gajowa – Zwierzyniecka – św. Marcin – Marcinkowskiego –
Podgórna – plac Bernardyński – Dowbora-Muśnickiego –
Mostowa – most św. Rocha – Kórnicka – Trasa Kórnicka –
os. Lecha (powrót przez ul. 27 Grudnia i Gwarną).

Na czele parady – tradycyjnie – wagon konny. „Za sterami”
Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny i Dyrektor
Naczelny MPK Poznań Sp. z o.o Wojciech Tulibacki.
Fot.: Robert Bartkowiak

Popularność całej imprezy i parady przeszła najśmielsze
oczekiwania organizatorów – nie spodziewano się aż takich
tłumów mieszkańców z różnych zakątków Poznania. Jak widać
poznaniacy nie są obojętni na to, co dzieje się w ich mieście,

a każdy powód do świętowania jest dobry. Nie pozostaje nam
nic innego, jak czekać na kolejne tego typu inwestycje,
poprawiające
funkcjonowanie
komunikacji
miejskiej
w Poznaniu.

Zmiany w układzie komunikacyjnym związane z otwarciem trasy

Most św. Rocha – tramwajem i samochodem

Marcin Jurczak
Budowa trasy tramwajowej od ul. Jana Pawła II do ul. Podgórnej
w Poznaniu – finansowana częściowo z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego – spowodowała spore zmiany w układzie
komunikacyjnym miasta, przekładając się na zmianę organizacji
zarówno komunikacji zbiorowej, jak i indywidualnej.
W dniu 15 sierpnia zmieniły się trasy tramwajów linii 5, 13 i 16.
Piątka i trzynastka z Marcinkowskiego nie skręcają już
w Strzelecką, lecz jadą prosto nową trasą aż do węzła Kórnicka
(gdzie 5 jedzie na wprost przez os. Lecha i dalej na Stomil, a 13
skręca w stronę ronda Rataje i dalej do Starołęki). Przedłużono
także szesnastkę, która kursuje teraz nową trasą do os. Lecha.
Na odcinku torów przez Strzelecką pozostawiono linie 2 i 9.

8 przystanków komunikacji zbiorowej (wszystkie o długości
jednego pociągu tramwajowego). Są to: Wrocławska (WROC),
Pl. Bernardyński (PLBE), Most św. Rocha (MORO)
i Politechnika (PP) – każdy w obu kierunkach. W dzień roboczy
na pokonanie odcinka Marcinkowskiego – Kórnicka
przewidziano w rozkładach jazdy 7 minut; po szczycie
komunikacyjnym, w soboty, niedziele i święta – o dwie minuty
mniej. Na nowej trasie wybudowano także 10 systemów
sygnalizacji ulicznej – m.in. za każdym (!) i przed każdym (!!!)
przystankiem.
Zmiany objęły także sieć autobusową. Nową trasą tramwajową
kursują autobusy nocne – linii 231. Od 1 września połączono

1 września powrócono do zimowego rozkładu jazdy. 5, 13 i 16
pozostały na trasie przez most św. Rocha, do linii jadących
przez Strzelecką dołączyła natomiast trójka (co 20 minut, tylko
w dni robocze, do godz. 19.30). Tym samym oddzielono
ją od czwórki – dotychczas obie linie kursowały ze Starołęki
przez plac Wielkopolski i rondo Śródka, różniąc się tylko
końcowym odcinkiem trasy (3 – Wilczak, 4 – Połabska).
Zmiany podyktowane były chęcią zachowania połączenia
Marcinkowskiego – Łąkowa – Serafitek. Uruchomiono także
(w zamian za dawne szczytowe kursy linii 16) linię nr 26,
kursującą w dni robocze, w godzinach 6.30-8.30, na trasie
Os. Sobieskiego – Gwarna. Linię 26 obsługują cztery pociągi
tramwajowe, wystawiane przez wydział S-1.
Na nowej trasie (wybudowano łącznie 1,67 km linii
tramwajowej, w tym 0,2 km odcinka mostowego) zlokalizowano
Plac Bernardyński. Po 30 latach nieobecności (linię przez
ul. Zieloną zamknięto w 1977 roku) wróciły nań tramwaje.
Fot.: Marcin Jurczak
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linie autobusowe nr 76 i 90, tworząc jedną, o numerze 76. Nowa
trasa linii 76 biegnie z os. Dębina do AWF i dalej – po trasie
dawnej linii 90 – do os. Sobieskiego. Docelowo autobusy linii
74 i 76 jadące na Piątkowo zatrzymywać się mają na wspólnym
z tramwajami przystanku Most św. Rocha. W kierunku
odwrotnym istnieje możliwość przesiadki na tramwaj na placu
Bernardyńskim.

Utrudniono nieco życie kierowcom. Odcinek Podgórnej
(od Szkolnej do Garbar) został zamknięty dla ruchu, podobnie
jak ul. Dowbora-Muśnickiego. Tym samym torowisko jest
formalnie pozbawione ruchu samochodowego na większej
części nowej trasy. Zamknięto także wyloty ul. Wrocławskiej
i Zielonej w Podgórną. Relacja z funkcjonowania nowej trasy
tramwajowej i nowej organizacji ruchu w pierwszych
tygodniach eksploatacji – w następnym numerze Przystanku.

Most św. Rocha towarzyszy mieszkańcom miasta nie od dziś...

Historia pewnego mostu

Szymon Biały

O tym, jak bardzo ważną funkcję pełni most, wie każdy z nas.
Ta budowla inżynierska – w odróżnieniu od wiaduktu,
poprowadzonego nad wąwozem, doliną lub inną drogą – jest
konstrukcją pozwalającą na pokonanie przeszkody wodnej, np.
rzeki lub jeziora.
Średniowieczne miasta usytuowane były głównie w pobliżu
rzek. Gród poznański, obejmujący pierwotnie rejon dzisiejszego
Ostrowa Tumskiego i zajmujący kilka pobliskich wysp
w rozlewisku Warty oraz mniejszej Cybiny, wskutek uzyskania
w XIII wieku prawa do lokacji zaczął rozwijać się
po zachodniej stronie Warty. Wymusiło to budowę przepraw
mostowych celem usprawnienia funkcjonowania dużego
organizmu miejskiego, jakim niewątpliwie stawało się nasze
miasto. Wzrost liczby mostów miał także ogromne znaczenie
dla utrzymania sprawnego połączenia komunikacyjnego i, co się
z tym wiąże, również handlowego. Na szczęście Poznań
otrzymał prawo do budowy mostów w prawie lokacyjnym.
Był to przywilej niespotykany w historii polskich miast.
Dzieje poznańskich mostów są bogate i ciekawe. Podobnie jest
z historią mostu Świętego Rocha, którym zajmujemy się
szczególnie z racji otwarcia nowego odcinka linii tramwajowej,

łączącej Centrum z Ratajami. Jego początki sięgają aż XIV
wieku. Pierwotnie był to most drewniany, nazywany Wielkim
lub Łaciną. Przebiegała przezeń droga do Środy Wielkopolskiej
i Kalisza. Jednak przeprawy takiego rodzaju (drewniane) miały
poważną wadę – krótką żywotność. Warta nie była wówczas
uregulowana. Poznań nękały częste powodzie, zwłaszcza
wiosną. Zimą z kolei na rzece pojawiała się kra lodowa, przez
którą mosty o takiej konstrukcji nie miały szans
na długowieczność.
Most św. Rocha przypominający nieco wyglądem wersję
istniejącą do 2002 roku, budowany był w latach 1911-1913.
Był pięcioprzęsłowy, betonowy, ze środkowym przęsłem
stalowym. Wtedy też po raz pierwszy pojawił się
charakterystyczny łuk. Cała przeprawa miała 12 metrów
szerokości i 220 metrów długości. We wrześniu 1939 r. została
ona wysadzona – wraz z kilkoma innymi – przez wycofujące się
Wojsko Polskie. Po prowizorycznych odbudowach, gruntowne
prace miały miejsce na początku lat 50. Wtedy most uzyskał
wygląd zbliżony do tego sprzed wojny – różnił się jedynie

Most św. Rocha w liczbach
długość całkowita:

232,90 m

szerokość części nurtowej:

27,63 m

szerokość części zalewowej:

25,02 m

szerokość torowiska:

7,30 m

szerokość jezdni:

2 * 3,50 m

szerokość ścieżki rowerowej:

2 * 1,50 m

szerokość chodnika:

2 * 2,50 m

Pod względem architektury nowy most nawiązuje do
starego. Uwagę zwracają charakterystyczne lampy.
Fot.: 2 * Szymon Biały
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łukiem. Służył on poznaniakom przez długie lata i był bardzo
wytrzymały, czego nie dało się powiedzieć o innych mostach.
W praktycznie niezmienionej postaci i wyglądzie przetrwał
on do początku XXI wieku. Wtedy to – w 2000 roku –
ze względu na zużycie konstrukcji i zły stan przęseł,
zdecydowano o rozbiórce mostu św. Rocha.
Gdy zapadła decyzja o odbudowie mostu, postanowiono
również o poprowadzeniu przezeń ruchu tramwajowego.
Należało zachować jego pierwotny wygląd jako obiektu
zabytkowego, dlatego też prace prowadzono pod nadzorem
konserwatora zabytków. Nowe oblicze mostu św. Rocha było
dziełem Pracowni Architektonicznej Ewy i Stanisława
Sipińskich w Poznaniu, zaś jego projekt opracowało Biuro
Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu. Koszt inwestycji
został pokryty z budżetu miasta oraz z dofinansowania z Unii
Europejskiej. Projekt uzyskał nagrodę II stopnia Ministra
Transportu w konkursie za wybitne osiągnięcia twórcze w 2005
roku oraz II nagrodę w przeglądzie „Projekt inżynierski roku
2004”, organizowanym przez Izbę Projektowania Budowlanego.
Oficjalne otwarcie mostu odbyło się 29 czerwca 2004 r.

Dziś most Świętego Rocha jest jednym z najbardziej znanych
poznańskich mostów. Cieszy oko estetyką i charakterystyczną
sylwetką, która na stałe wpisała się w obraz Poznania
i krajobraz doliny Warty. W ciągu dnia najlepiej prezentuje się
od strony mostu Królowej Jadwigi, z Katedrą w tle, zaś
wieczorem zachwyca piękną iluminacją. Dzięki poprowadzeniu
torowiska tramwajowego przez most św. Rocha czas dojazdu
z Rataj do Centrum uległ znacznemu skróceniu, z czego
mieszkańcy ratajskich osiedli bardzo się cieszą.
Stare przęsło mostu zostanie wykorzystane przy odbudowie mostu
Cybińskiego. Obecnie jest ono odstawione przy nabrzeżu obok
budynków Politechniki Poznańskiej. Trwa jego remont, prace
zmierzają powoli ku końcowi. Wkrótce zostanie ono przesunięte
w miejsce istniejącego ongiś mostu.
Bibliografia:
1.
2.

Ryżyński Andrzej, 750 lat poznańskich mostów,
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2003
http://pl.wikipedia.org/wiki/Most_%C5%9Bw._Rocha
_w_Poznaniu

Specjalne kursy linii turystycznej w dniach 19.08 i 26.08.2007

Starym tramwajem po nowej trasie

Robert Bartkowiak
Z okazji otwarcia nowej trasy tramwajowej przez most św. Rocha
i plac Bernardyński, Klub Miłośników Pojazdów Szynowych oraz
MPK w Poznaniu zdecydowały się na uruchomienie dodatkowych
kursów na linii turystycznej 0 w dniach 19 i 26 sierpnia. Oprócz
niedzielnej przejażdżki standardową zerówką do Muzeum
Komunikacji przy ulicy Głogowskiej, z okien zabytkowych
tramwajów można było także podziwiać uroki nowo wybudowanej
trasy. Dwie brygady obsługiwane przez N+ND 602+456 oraz
102N 1 wykonywały wyznaczone kursy z Gajowej (gdzie były
skomunikowane wszystkie pojazdy na linii 0 oraz 100) do Muzeum
lub na os. Lecha – przez centrum i most św. Rocha. 26 sierpnia
zdecydowano się jednak na małą korektę trasy – dodatkowa
brygada z os. Lecha do zajezdni wracała przez rondo Śródka, plac
Wielkopolski, Gwarną i św. Marcin. Podczas podróży nowym
odcinkiem długości 1800 metrów konduktorzy opowiadali
o powstaniu trasy i technice, w jakiej została zbudowana, a także
o dalszych planach rozbudowy poznańskiej sieci tramwajowej.
Posypało się również mnóstwo pytań ze strony pasażerów, na które
obsługa chętnie udzielała odpowiedzi. Wszystkie kursy między
godziną 13 a 18 cieszyły się wielkim zainteresowaniem wśród
mieszkańców Poznania oraz przybyłych gości.

Dodatkowa brygada obsługiwana była wozem 102N.
Zainteresowanie przejazdami było spore.
Fot.: Robert Bartkowiak

Wakacyjnych remontów i remoncików ciąg dalszy

Grunwaldzka bez tramwajów

Robert Bartkowiak
Podczas
tegorocznych
wakacji
poznańskie
MPK
nie oszczędzało swoich pasażerów. Po remoncie zwrotnic
na rondzie Kaponiera przyszedł czas na naprawę torowiska
na ul. Grunwaldzkiej, na odcinku od Bałtyku do ronda
Jana Nowaka-Jeziorańskiego (RJNJ). Wiązało się to ze
zmianami w kursowaniu trzech linii tramwajowych – 6, 13 i 15.
Linię nr 6 skierowano z mostu Dworcowego w ul. Głogowską,
dalej Hetmańską i Reymonta na Budziszyńską; 15 z Roosevelta
skręcała w Dąbrowskiego, Przybyszewskiego, a na RJNJ

wracała na swoją stałą trasę. Natomiast 13 z ronda Kaponiera
jechała
Zwierzyniecką,
Kraszewskiego,
Dąbrowskiego
i Przybyszewskiego, do RJNJ i dalej stałą trasą na Junikowo.
Na remontowanym odcinku uruchomiono komunikację
zastępczą w postaci autobusów „Za tramwaj” na trasie: Bałtyk –
Grunwaldzka – rondo Jana Nowaka-Jeziorańskiego –
Grunwaldzka – Szylinga – Bukowska – Zeylanda – Bałtyk.
Do jej obsługi przeznaczono trzy 12-metrowe autobusy: dwa
z wydziału A-3 i jeden z A-1. Początkowo można było tu
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wymianie konkretnych szyn, by w przyszłości uniknąć ich
pękania podczas codziennej eksploatacji. Wymieniono również
zwrotnice przed RJNJ od strony centrum. Na remont samego
węzła przyjdzie nam jeszcze poczekać do przyszłego roku.
Do objazdów wykorzystano trzy nieużywane liniowo łuki:
z Roosevelta w Dąbrowskiego (w stronę PST), z Dąbrowskiego
w Przybyszewskiego oraz na Rondzie Jana NowakaJeziorańskiego – z Przybyszewskiego w Grunwaldzką. Wiązało
się to z utrudnieniami w ruchu i niekiedy kłopotliwym
przestawianiem zwrotnicy przez motorniczych ręcznie.

Zaletą
wyświetlaczy
jest
komunikatów naprzemiennie.

możliwość

wyświetlania

Jak wiadomo okres wakacji letnich to najlepsza pora
na prowadzenie jakichkolwiek prac torowych, ponieważ ruch
pasażerski i kołowy jest w tym czasie zdecydowanie mniejszy
niż w innych okresach roku, jednak wiele osób nie potrafi tego
zrozumieć. Chociaż utrudnienia w ruchu trwały tylko dwa
tygodnie, wśród pasażerów dało się usłyszeć głosy
niezadowolenia i frustracji. A wystarczyłaby tylko odrobina
dobrej woli i wyrozumiałości…

Fot.: Robert Bartkowiak
spotkać pojazdy przegubowe, lecz okazały się one za duże
w porównaniu do liczby pasażerów. Dlatego zdecydowano się
zastąpić je mniejszymi wozami, żeby nie woziły powietrza.
Podczas pierwszych kilku dni trwania remontu na liniach nr 6
i 15 masowo można było spotkać stopiątki po wykonanej
niedawno naprawie głównej z elektronicznymi tarczami.
Wyświetlały one miejsce docelowe linii, na przemian
z komunikatem „Zmiana trasy”. Zorganizowano to w ten sposób
z myślą o pasażerach, którzy nie mają w zwyczaju czytać
znajdujących się na przystankach żółtych kartek z informacjami
o obecnie funkcjonujących objazdach.
Podczas objazdów przez Dąbrowskiego i Przybyszewskiego
z linii nr 15 zdjęto tramwaje typu Combino, przeznaczając je do
obsługi 16. Na ten krok zdecydowano się ze względu na zły stan
torowiska na ul. Dąbrowskiego.
Warto się przyjrzeć samemu remontowi. Nie jest to
kompleksowa wymiana torowiska na całym odcinku od Bałtyku
do RJNJ, lecz przedłużenie jego żywotności. Polega tylko na

Na trasie objazdowej – zwrotnik najlepszym przyjacielem
motorniczego.
Fot.: Marcin Jurczak

MPK zakończyło obsługę dwóch linii podmiejskich

111 i 188

Mateusz Halaburda
Historia
Pierwsze autobusy poznańskiego przewoźnika oznaczone
numerem 111 wyjechały na ulice miasta w listopadzie 1973
roku. W początkowej fazie linia kursowała z pętli przy
Grochowych Łąkach przez Czerwonak do Owińsk. Dwa lata
później, w maju, przedłużono ją z Owińsk przez Bolechowo do
Promnic.
Kolejna
zmiana
trasy
miała
miejsce
10 czerwca 1978 r., kiedy to 111 wydłużono z Grochowych Łąk
do nowego dworca autobusowego na Garbarach. Pod koniec
1984 roku kilka kursów wydłużono z Promnic do Biedruska.
Od 22 sierpnia 1987 roku 111 rozpoczynała kursy z nowego
dworca autobusowego przy rondzie Śródka. W 1991 roku
miasto Poznań przejęło finansowanie MPK, w związku z czym
większość linii podmiejskich uległa likwidacji, w tym także 111.
Po przekazaniu przez poznańskiego przewoźnika autobusów
do ościennych gmin, obsługę komunikacji na tej trasie przejął
zakład budżetowy gminy Czerwonak. W kwietniu 1993 roku
utworzono spółkę „Transkom”, która przejęła obsługę gminnej

Murowana Goślina - Rynek
Fot.: Mateusz Halaburda, 13.06.2007
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komunikacji. Z linii 111 utworzono 4 linie: 10 do Czerwonaka,
11 do Owińsk, 12 do Promnic oraz 13 do Biedruska.
Linię 111 reaktywowano w 2000 r. Kursowała od 17 kwietnia
do 31 grudnia na trasie Poznań Śródka – Czerwonak – Owińska
– Bolechowo – Promnice – Murowana Goślina – Przebędowo.
W styczniu 2001 roku obsługę komunikacji w gminie
Murowana Goślina przejął „Transkom”. Na trasie z Przebędowa
do Śródki powstały dwie linie: 12bis (podjeżdżała dodatkowo
pod dworzec w Owińskach) oraz 14 (po trasie linii 111).
Dodatkowo uruchomiono linię 31 z Przebędowa do pętli
Poznańskiego
Szybkiego
Tramwaju
przez
Promnice
i Biedrusko. W 2004 roku ogłoszono przetarg na obsługę linii,
w którym zwyciężyło MPK Poznań. 1 czerwca 2004 roku
ponownie uruchomiono linię 111 na takiej samej trasie jak
w roku 2000. Dodatkowo powstała nowa linia 188 (trasa dawnej
linii 31).
Tabor
Obsługę linii 111 i 188 (od 2004 r.) zapewniał wydział A-1.
Początkowo przystosowano do niej tylko jelcze M11
o numerach bocznych 1403, 1404, 1408, 1410, 1451, 1469,
1479, 1485 i 1486. Od 2005 roku po naprawie głównej na linii
111 zaczął regularnie kursować jedyny poznański jelcz M121M
o numerze 1497 (obecnie 1551). Również w tym samym roku
w weekendy na linii 111 można było zaobserwować
przegubowe ikarusy 280.26 o numerach 1507 i 1508 (obecnie
1954 i 1955). W celu poprawy komfortu jazdy na początku
2006 roku do obsługi linii skierowano neoplany N4016
o numerach 1326-1332 (obecnie 1526-1532). W związku
ze wzrostem rozmiaru potoków pasażerskich na linii 188
skierowano tam ikarusy 280.26 oraz jedynego poznańskiego
ikarusa 435.22 o numerze bocznym 1501 (obecnie 1951).
Niestety pchacz ulegał ciągłym awariom, więc w maju 2007
roku zastąpił go ikarus 280.70A 1963. Na obu liniach można
czasami zaobserwować inne
autobusy poznańskiego
przewoźnika, nieprzystosowane do obsługi linii podmiejskich,
np. neoplan N4020, solaris Urbino 12, MAN Lion’s City.
Bilety
Trasę linii 111 i 188 podzielono na cztery strefy biletowe.
Na obu liniach obowiązywały bilety jednorazowe zakupione
u kierowcy oraz bilety okresowe na linie podmiejskie (nie były
natomiast ważne bilety czasowe, przystankowe ani okresowe
na linie miejskie). Wsiadanie do autobusów odbywało się tylko
pierwszymi drzwiami. Nowością były specjalne czytniki

Poznań – Dworzec Autobusowy Śródka
Fot.: Mateusz Halaburda, 18.03.2006
KomKart, zamontowane przy stanowisku kierowcy, dzięki
czemu mógł on sprawdzić, czy pasażer posiada ważny bilet
okresowy.
Konkurencja
MPK Poznań nie było jedynym przewoźnikiem wożącym
pasażerów na odcinku Przebędowo – Murowana Goślina –
Poznań. Trasę tę obsługuje również firma Transregion S.C.,
która wozi pasażerów od 1996 r. Początkowo jej tabor
stanowiły autobusy marki Jelcz M11, ikarusy oraz autosany,
natomiast obecny tabor stanowią autobusy używane, zakupione
z zachodu. Najbardziej charakterystycznymi pojazdami
Transregionu są piętrowe autobusy marki MAN. Zakupiono je
ze względu na większą ilość miejsc siedzących, aby żaden
pasażer nie musiał stać podczas długiego czasu przejazdu.
Od 2 kwietnia autobusy przewoźnika rozpoczynają kursy do
Przebędowa z dworca autobusowego na Garbarach (wcześniej
kursowały aż do ronda Kaponiera). Konkurencję dla
komunikacji autobusowej stanowią również regularne
połączenia kolejowe na trasie Gołańcz – Wągrowiec – Poznań.
Przyszłość
Na początku 2007 roku ogłoszono kolejny przetarg na obsługę
komunikacji w gminie Murowana Goślina w latach 2007-2010.
Przetarg wygrał przewoźnik z Warszawy. Warbus rozpoczął
kursowanie na liniach do Przebędowa 1 września.

Likwidacja pętli autobusowej na os. Stefana Batorego

Nie płacz, kiedy odjadę...

Janusz Podolak, współpraca: Maciej Rudzki
8 maja 1988 roku na wydzierżawionym prywatnym terenie
na rozrastającym się osiedlu Stefana Batorego, na północnym
krańcu Piątkowa, wraz z przeniesieniem granicy miasta otwarto
pętlę autobusową, będącą następczynią końcówki na osiedlu
Bolesława Śmiałego (mieszczącej się pomiędzy blokiem nr 1, a
miejscem, gdzie stoi teraz kościół). Początkowo docierały tam:
–
–
–

linia 51 z Dworca Głównego PKP;
linia 71 z Izby Rzemieślniczej (później przedłużona
do pętli Robocza/ZNTK);
linia 74 z os. Manifestu Lipcowego (obecnie os. Armii
Krajowej), z czasem wydłużona do os. ZMP (obecnie
os. Orła Białego);

Ostatni dzień funkcjonowania pętli Os. Stefana Batorego.
Fot.: Marcin Jurczak
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tłumacząc to m.in. wysoką ceną dzierżawy terenu, na którym
ona leży. Początkowo zamknięcie pętli miało nastąpić wraz
z uruchomieniem dworca Sobieskiego, tj. we wrześniu br.,
jednak na początku czerwca postanowiono, iż zostanie ona
zamknięta wraz z wejściem rozkładu letniego i wygaśnięciem
umowy dzierżawy, czyli 25 czerwca. Linie dzienne z osiedla
Batorego postanowiono wydłużyć (91), tudzież skrócić (51, 85,
88) do tymczasowej końcówki zorganizowanej na parkingu przy
pętli PST na osiedlu Sobieskiego.
Linia nocna 234 wykonuje teraz kryterium ulicami
Kurpińskiego, Szeligowskiego, Szymanowskiego i Umultowską.
Przystanek początkowy to osiedle Batorego II, dzięki czemu
przez całe wakacje mieliśmy przyjemność oglądać
na wyświetlaczach ikarusów i jelczy nazwę dawnej pętli.

Ostatni autobus i komitet pożegnalny. Warto wspomnieć o
pozytywnym nastawieniu prowadzących pojazdy ostatniego
dnia. Chętnie pozowali do zdjęć i ustawiali wyświetlacze
niskopodłogowców.
Fot.: statyw Macieja Rudzkiego

Wraz z rozprzestrzenianiem się bulwersującej dla miłośników
informacji o przedwczesnym zamknięciu pętli, zaczęło się
na niej pojawiać coraz więcej „fotoreporterów”, którzy chcieli
(bardzo słusznie zresztą) uwiecznić coś, co niedługo miało
być już tylko historią.

B – linia pospieszna o końcówkach takich samych jak linia
71, z tym, iż jechała ona przez centrum miasta.

Wieczorem 24 czerwca 2007 roku, w ostatnich godzinach
kursowania linii dziennych na pętlę Batorego, zgromadziło się
tam kilkunastu miłośników robiących zdjęcia i celebrujących
wraz z dyżurnymi zakończenie jej funkcjonowania.

Na pętlę składały się dwa perony. Początkowo na każdym z nich
była wiata z falistym dachem. Postawiono tam również kiosk dla
dyżurnego,
dopiero
niedawno
zastąpiony
barakiem
z prawdziwego zdarzenia.

Kierowcy również zdawali sobie sprawę z powagi chwili
i z chęcią ustawiali wyświetlacze na „Osiedle Batorego”, a przy
ostatnim wyjeździe z pętli głośno trąbili. Ostatnimi autobusami
liniowymi dziennymi były kolejno:

18 listopada 1991 roku na pętlę Batorego zawitała nocna linia
N34, kursująca na trasie Osiedle Dębina – Dworzec Główny
PKP – Osiedle Batorego. W ramach reformy linii nocnych
w sierpniu 2004 roku została ona przekształcona w linię 234
i skrócona do Dworca Głównego PKP. Jako ciekawostkę można
wspomnieć fakt, iż to m.in. na liniach kursujących na osiedle
Batorego debiutowały autobusy niskopodłogowe marki Neoplan
(marzec 1996, linia 71), a także MAN (luty 1996, linia 91).

88/1 – neoplan N4009 1911
85/5 – neoplan N4016 1514
91/4 – MAN NG 313 1227
51/5 – solaris Urbino 18 1820

–

Po reorganizacji komunikacji autobusowej w północnej części
Poznania, spowodowanej włączeniem do ruchu trasy PST,
dobudowano wyjazd z końcówki w kierunku ulicy
Szymanowskiego (wcześniej wyjazd był możliwy tylko
w kierunku ulicy Kurpińskiego). Od dnia 1.02.1997 na pętlę:
– po 11 latach powróciła linia 51 w relacji osiedle Batorego –
Dworzec Główny PKP, o trasie długości 12,9 km;
– skierowano linię 85 w relacji osiedle Batorego – Rondo
Śródka, o trasie długości 12,3 km;
– skierowano linię 88, kursującą teraz na trasie osiedle
Batorego – Morasko, o trasie długości 5,69 km.
Ponadto od 1989 roku z osiedla Kopernika na osiedle Batorego
nieprzerwanie kursowała linia 91. Jej ostatni wariant
(od 12.11.2004 roku) miał długość 12,07 km. Taki zestaw linii,
wraz z wcześniej już wspomnianą 234 o długości 10,42 km,
utrzymał się do końca działalności pętli.
Warto też wspomnieć o krótkim incydencie związanym z linią
69 w październiku 2006 roku. Z powodu awarii wodociągowej
przy pętli os. Łokietka kierowcy tej linii otrzymali polecenie
(niestety nie przez wszystkich przestrzegane), by nawracać
autobusami na pętli Batorego i zabierać z niej pasażerów
(takiego przypadku nie zaobserwowano).
W związku z budową zintegrowanego dworca autobusowego
na osiedlu Jana III Sobieskiego postanowiono zamknąć pętlę,

Ostatnim autobusem dziennym na pętli był 88/1, który około
godziny 23.20 zjechał z niej na zajezdnię. Tuż po odjeździe
51/5 przystąpiono do zdejmowania rozkładów i tabliczek, wraz
z dyżurnymi zrobiono również okolicznościowe zdjęcie
pamiątkowe.
W nocy 24/25 czerwca, mimo zakończenia „oficjalnej” części
obchodów zamknięcia pętli Batorego nadal jeździły na nią
autobusy linii nocnej 234 i to one tak naprawdę były pojazdami
kończącymi jej historię. Ostatnim autobusem liniowym
odjeżdżającym z pętli osiedle Stefana Batorego 25 czerwca
2007 roku o godzinie 4:29 (po 19 latach działalności) był pusty
ikarus 280.70A 1967 jako 234/1. Ponadto ok. godziny 4.50 na
pętlę wjechał ikarus 280.26 1954 jako 234/2, po czym zjechał
on na osiedle Jana III Sobieskiego, by wejść na linię 85.
W ciągu pierwszego tygodnia po zamknięciu pętli
zdemontowano słupek z peronu drugiego, wiatę z peronu
pierwszego oraz budkę dyżurnego (trafiła na os. Sobieskiego).
Pozostała tylko betonowa pustynia. Ponadto opustoszał parking
strzeżony dla samochodów, sąsiadujący z pętlą i również
położony na terenie prywatnym. Dnia 30 lipca br. przystąpiono
do zrywania asfaltowej nawierzchni pętli a jej teren ogrodzono.
Pojawiają się różne spekulacje odnośnie przyszłości tego terenu,
z czego najpopularniejsze to: kolejny budynek mieszkalny,
supermarket i stacja benzynowa. Jak będzie, czas pokaże.
Pętla Batorego służyła mieszkańcom osiedla przez 19 lat i na stałe
wpisała się w jego krajobraz. Są oni rozgoryczeni jej likwidacją,
ponieważ zmniejszyła się ilość linii w pobliżu, co utrudniło im
komunikację. Przez pętlę na kilkunastu liniach przewinął się cały
tabor autobusowy MPK.
6 (86) 7 / 12

Nowinki z Pyrogrodu
W dniu 27 czerwca na terenie zajezdni przy
ul. Gajowej podczas specjalnej konferencji prasowej przedstawiono turystyczne nowinki zerówki i setki AD 2007.
W konferencji udział wzięli m.in. Dyrektor Naczelny MPK,
Wojciech Tulibacki i Dyrektor Wydziału Promocji Urzędu
Miasta Poznania, Wojciech Łangowski. Zaprezentowane zostały
także nowe mundury KMPS, sfinansowane wspólnie przez MPK,
KMPS i UMP. Na konferencję przygotowano specjalny numer
Przystanku, który dołączono do materiałów prasowych
z konferencji. Jest on także dostępny na stronie internetowej
www.przystanek.z.pl. Po konferencji goście udali się na przejazd
wagonem typu 102N, choć – ze względu na wykolejenie helmuta
na Towarowej – nieco inną trasą niż pierwotnie planowano. (MJ)
Od 1.07 zamieniono uruchomienie rezerw autobusowych
na rondzie Kaponiera i Ogrodach. Na A-3 brakowało ikarusów
potrzebnych do obsługi linii 61 i 95. W lipcu i sierpniu rezerwę
na Ogrodach (w postaci ikarusa 280) wystawiał wydział A-1, A-3
wystawiał natomiast rezerwę na rondzie MAN-em NL/NG. (KD)
Przed uruchomieniem trasy tramwajowej przez most św.
Rocha kilkakrotnie pojawiały się tam najróżniejsze wagony
na jazdach próbnych. 19 lipca na nową trasę zawitał skład N+ND
(2602+2456). 3 sierpnia podczas oficjalnych prób drogowych
mogliśmy zobaczyć wagony typu 105Na (144+145), GT8 (687),
GT6 (605), 3G (805), RT6N1 (404) i Combino (514). 11 sierpnia
na trasie pojawił się ponownie skład 105Na (98+97),
a 12 sierpnia – wagon 102N (2601). W nocy z 13 na 14 sierpnia
sprawdzano poprawność działania zwrotnic przy przejazdach
wagonami serii GTx – do prób użyto wozów 610 i 661.
Doświadczenia z przejazdów tym ostatnim pozwalają wysnuć
wniosek, że w przypadku awarii zwrotnicy przy Kupcu
Poznańskim zatrzymanie wagonu celem jej ręcznego przełożenia
może nie być takie proste… (MJ)
Sezon wakacyjny dobiegł końca, podsumujmy zatem
krótko wakacyjne remonty torowisk. Wymieniono południową
głowicę Kaponiery (zamknięcie w dniach 7-24 lipca), potem
wyremontowano odcinek ul. Grunwaldzkiej (więcej w artykule
na ten temat). Dodatkowo wybudowano wjazd na nową trasę
tramwajową od strony ul. Podgórnej. Na koniec wakacyjnych
objazdów, w dniach 17-20 sierpnia, tramwaje nie kursowały
na odcinku od rynku Wildeckiego do Traugutta. Linie 2 i 10
skrócono do rynku Wildeckiego, 9 pojechała objazdem przez
Głogowską i Hetmańską. Na kilka dni uruchomiono także linię 18
w relacji Ogrody – Dąbrowskiego – Roosevelta – Głogowska –
Hetmańska – Dębiec. Warto też wspomnieć o zmianach na linii
N21, która od nocy z 8 na 9 sierpnia aż do końca miesiąca
kursowała wahadłowo na trasie Os. Jana III Sobieskiego – Rondo
Kaponiera. (MJ)
W dniu 16 sierpnia na gościnne jazdy po Bydgoszczy
wyjechały autobusy z wydziału A-3. Ma to związek z przetargiem
na obsługę linii, wygranym przez PKS Bydgoszcz, do obsługi
którego przewoźnik nie zdołał zorganizować na czas
odpowiedniego taboru. Dwanaście MAN-ów Lion's City (NL263)
kursuje więc na liniach miejskich obsługiwanych przez PKS.

W dniach 11-12 sierpnia na terenie zajezdni tramwajowej
przy ul. Gajowej kręcona była reklamówka autobusów
marki Solaris. W zdjęciach wzięły udział dwa pojazdy:
najnowszy produkt firmy – autobus Alpino (w malowaniu
dla niemieckiego MVV) i napędzany gazem ziemnym solaris
Urbino 12 (w barwach MPK Radom). Oba pojazdy
pozowały do zdjęć i filmów na tle zabytkowej zajezdni, a
także zabytkowego wagonu typu N (w sobotę 11.08 solowa
eNka parkowała obok Alpino). (MJ)
Fot.: Robert Bartkowiak
Na pracowite wczasy na Kujawy pojechały wozy 1101-1110
(czyli wszystkie posiadane przez MPK lajony pozbawione
klimatyzacji dla pasażerów) oraz 1115 i 1116. Pojazdy pojeździć
mają w Bydgoszczy przez miesiąc. (MJ)
Newsletter wydziału S-2. Madaliński holownik 2617
przechodzi odnowę pudła (w szczególności ram okiennych),
z okazji wahadłowego kursowania linii N21 urlop miały także
wozy 668 (troszkę głębszy remont, miejscami nowa blachówka,
zrobiono także dach) i 669 (kursował na liniach dziennych, potem
odpoczywał z okazji spalonego silnika). Wagony 679 i 606 wciąż
stoją w Modertransie (pierwszy ma naprawę powypadkową,
z drugiego zaczął odpadać lakier). Wozy 905 i 906 przystosowane zostały do obsługi linii N21 (zamontowano specjalne
szczeliny w drzwiach, umożliwiające sprzedaż biletów).
(MJ/PW)
Przetarg na dostawę 2 tramwajów całkowicie
niskopodłogowych wraz ze specjalistycznym wyposażeniem
obsługowym oraz pakietem naprawczym dla MZK w Bydgoszczy
wygrała firma Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz. Warto
wspomnieć, że w przetargu obok PESY wystartował także
poznański Modertrans. PESA zaoferowała niższą cenę (17 mln zł
kontra ponad 21 mln zł) i krótsze terminy realizacji
(dla kolejnych wagonów: 5 i 9 miesięcy, przy terminach
24 / 28 miesięcy u konkurenta). Oferta Modertransu nie dość,
że nie spełniała warunków przetargu ogłoszonych w specyfikacji
(w odniesieniu do technicznych parametrów wagonu – podlegała
zatem odrzuceniu), to była dodatkowo niekompletna (brakowało
niektórych dokumentów). PESA dostarczy do Bydgoszczy
wagony pięcioczłonowe, o długości 32 metrów. (MJ)
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W trybie natychmiastowym wycofano
z eksploatacji 7 z 10 posiadanych wagonów RT6N1. Przyczyną
jest obrywanie się obręczy kół związane z nietrzymaniem tychże
przez szpilki mocujące (o tego typu zdarzeniu informowaliśmy
w rubryce Z archiwum T, kolejna usterka tego typu w tym
numerze). Obecnie na mieście widywane są wyłącznie wagony
403, 405 i 408. Braki taborowe łatane są czym popadnie –

motorniczowie z S-3 grasują po mieście wozami z S-1,
oba wydziały ratuje też S-2, wypuszczając w krytycznych
momentach wagony 3G na linie 1 (800 w dniu 06.09) czy 13
(800 w dniu 04.09). (MJ)
opracowanie: Marcin Jurczak
informacje zebrali: Krzysztof Dostatni, Marcin Jurczak,
Piotr Wawrzyniak

Najciekawsze wstrzymania czerwcowe i lipcowe

Z archiwum T

Marcin Jurczak
01.06. 2019. Dzień Dziecka zrobili sobie pracownicy
Modertransu. Na skrzyżowaniu Głogowska/Berwińskiego
zaniemogła pomarańczowo-niebieska eNka. Okazało się, że nie
dość że przejazd nie był zgłoszony do Centrali Nadzoru Ruchu,
to jeszcze pracownik obsługujący wagon nie potrafił przełączyć
wozu na jeden sprawny silnik i zjechać do zajezdni.
W dziesięciominutowym wstrzymaniu stały 4 pociągi.
01.06. 10/6 88+87 vs 10/7 132+133. W wyścigu dwóch
dziesiątek szybszy okazał się skład 88+87. Dziesiątka szósta
skręcała z Głogowskiej w prawo na most Dworcowy,
a dziesiątka siódma – liniowo – w lewo z ul. Roosevelta. Wagon
132 najechał na tył 87, rozpruwając mu bok od II wózka.
Wagony wyklepano.
06.06. 12/3 403. Dobry początek miesiąca zanotowała tatra 403.
Awaria pompy HBB sprawiła że z Królowej Jadwigi pojazd
musiał ewakuować się awaryjnie do zajezdni. Szczęśliwie
24.06. 18/1 601. Kolejne wykolejenie wozu z wydziału S-2.
Przyczyną wypadnięcia z torów ostatniego wózka wagonu
GT6 okazało się zanieczyszczenie zwrotnicy. Zdarzenie
miało miejsce na rynku Jeżyckim, tramwaj jechał w stronę
Starołęki. Przy okazji motorowa zaliczyła kolizję –
wypadając z torów helmut przytarł jadącego audi A6.
Fot.: Łukasz Nowicki
tramwaj jechał w stronę Starołęki, zatem do zajezdni nie było
daleko. Wstrzymanie ruchu – 10 minut.
06.06. 14/4 502. Szczęścia nie miał motorniczy czternastki,
który na pętli Górczyn został poturbowany przez trzech
nieznanych sprawców. Szczęśliwie po pościgu udało się
zatrzymać jednego z nich. Po kontrolnych badaniach lekarskich
i przesłuchaniu motorniczego zwolniono do domu. Sprawę
przejęła Komenda Miejska Policji Poznań – Grunwald.
13.06. 16/4 200+199. Trzynasty okazał się pechowy
dla motorniczego szestnastki, który o 20.37 urwał wał
Kardana i przekładnię II osi I wózka wagonu 199. Tramwaj
jechał ul. Fredry w stronę Sobieskiego. Feralny wózek
wstawiono na wózki technologiczne i skierowano
do zajezdni. Aby nie ryzykować blokady kluczowego
dla komunikacji miejskiej odcinka ul. Roosevelta, skład
(w asyście wszystkich możliwych służb) skierowano przez
Dąbrowskiego, Przybyszewskiego, Reymonta i Hetmańską.
Podczas przejazdu po nieużywanych łukach przy
Żeromskiego
doszło
do
wykolejenia
wózka
technologicznego.
Ostatecznie
tramwaj
dotarł
(po wstawieniu w tory i wyczyszczeniu tychże) do zajezdni
w okolicach godziny 23.00.
Fot.: Łukasz Nowicki

08.06. 12/6 403. Tatra 403 po raz drugi. Awaria układu
rekuperacyjnego była przyczyną godzinnego wstrzymania na
ul. Królowej Jadwigi. Po doraźnej naprawie pojazd został
zepchnięty na Głogowską, gdzie zaopiekował się nim holownik.
08.06. 12/2 410. Druga tatra padła tego dnia na Towarowej
(przystanek PKS). Usterka tym razem standardowa – wózek C.
Wagon ewakuował się do zajezdni samodzielnie.
08.06. Jazda próbna 403. Tatra 403 po raz trzeci. Po porannej
usterce wagon został naprawiony i wyruszył na jazdę próbną.
Nie zajechał jednak daleko, bo zaledwie do ul. Bystrej. Wagon
został zepchnięty na Forteczną przez stojącą jako pierwsza we
wstrzymaniu czwórkę czwartą (skład 244+243). Przyczyną
awaryjnego zjazdu był brak rozruchu.
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08.06. 8/3 689 vs 14/1 514. Ostatnie combino nabawiło
się rozcięcia w przednim zderzaku po tym, jak motorniczy
ósemki rozpoczął manewr cofania wagonem GT8
bez asekuracji, bezpośrednio z kabiny. Ów manewr
spowodowany był najechaniem na źle przełożoną zwrotnicę
na rondzie Kaponiera (kierunek Górczyn).
08.06. 8/4 663. Twardym zawodnikiem okazał się motorniczy
z Madaliny. Przed godziną 18 na Fredry doszło do szarpaniny
z dwoma
pasażerami,
którzy
zarzucili
motorowemu
przytrzaśnięcie drzwiami wózka wnoszonego do pojazdu.
Po awanturze wagon zrobił jednak zaledwie pół kółka, gdy
na Krańcowej wsiedli znani już motorniczemu „pasażerowie”
wraz z kolegami. Motorniczy po drugim starciu dojechał na
Górczyn, gdzie ponownie zgłosił pobicie, odmawiając jednak
wezwania karetki pogotowia. Wagon 663 wysłano do zajezdni,
dalsze kursy podjęła rezerwa w postaci składu 134+135.
10.06. 51/5 1838. Do aktów wandalizmu doszło późnym
popołudniem w autobusie linii 51. Jako, że autobus jest
monitorowany, płytkę z zapisem z kamer wideo przekazano
odpowiednim służbom. Na miejscu był też radiowóz policyjny
U058, całą sprawę przejęła KMP Poznań – Północ.
11.06. 5/3 130+131. Jakież było zdziwienie motorniczego, gdy
przed 6 rano wtargnął mu na torowisko pracownik firmy
sprzątającej. Pieszy uderzony został bokiem pierwszego wagonu
i wciągnięty pod tramwaj. Do wyciągnięcia poszkodowanego
niezbędne okazało się użycie dźwigu. Pracownik firmy
sprzątającej (1,18 promila) trafił do szpitala z nogą złamaną
w dwóch miejscach i urazem wielonarządowym. Zdarzenie
miało miejsce na Górnym Tarasie Rataj.
12.06. 2/7 692. Nie udało się ustalić, co było przyczyną
wykolejenia wagonu 692 przy wjeździe w ulicę Towarową
(kierunek: Dębiec). Wagon wykoleił się III i IV wózkiem,
a następnie przydzwonił w jadącą z przeciwka forteczańską 13/6
250+249. Wstrzymanie ruchu we wszystkich kierunkach trwało
ponad 40 minut, a z racji blokady przejazdu dla samochodów
odbiło się też na punktualności linii autobusowych.
12.06. 15/2 94. Prawie godzinę nie jeździły tego ranka tramwaje
na Budziszyńską. Przyczyną było złamanie śruby
w mechanizmie zwrotnicy wjazdowej na pętlę. Po 20 minutach
wstrzymania udało się zablokować zwrotnicę w pozycji
„na wprost” i skierować wszystkie tramwaje na Junikowo.
Kolejne pół godziny zajęło służbom technicznym naprawienie
mechanizmu. Ruch wznowiono przed 9 rano.
13.06. 12/3 403. Tatra 403 – jak zwykle. Wagon rozsypał się
podczas pierwszego kursu ze Starołęki, na rondzie Rataje.
Przyczyną usterki był (ponownie!) brak rozruchu. Po doraźnej
naprawie wóz zjechał na Zawady. W tym miejscu warto
zacytować (z dedykacją dla warsztatów z Fortecznej), że
w/w tramwaj powodował wstrzymanie codziennie – od paru dni.
14.06. 6/7 218+215. Nietypowe zgłoszenie otrzymała Centrala
Nadzoru Ruchu od pogotowia ratunkowego. Karetkę wezwali
przechodnie do stojącego na ul. Jana Pawła II (przed Kórnicką,
w kierunku Śródki) tramwaju linii 6. W wagonie nie było
pasażerów, a motorniczy siedział nieruchomo w kabinie.
Pomimo podjęcia natychmiastowej akcji ratowniczej
i reanimacji, motorniczego nie udało się uratować. Tramwajem
do zajezdni zjechał pracownik Zakładowej Służby Ratowniczej.
15.06. 2043. Kolejne w tym miesiącu wykolejenie pojazdu
technicznego. Tym razem z torów wypadł spalinowy WMS01L,
wracający z malowania słupów w okolicy mostu Dworcowego.

27.06. 2/6 692. Zaledwie dwa tygodnie po wykolejeniu
wagonu 692 przy wjeździe w ul. Towarową, doszło do
identycznego zdarzenia w tym samym miejscu. Przyczyną
wykolejenia było niekontrolowane przełożenie zwrotnicy
spowodowane oddziaływaniem pola magnetycznego silnika
trakcyjnego IV wózka tramwaju na kontaktron zwrotnicy.
Skutek był taki, że po wykolejeniu zamontowano nowy
układ sterowania zwrotnicy (opierający się na blokadzie
elektrycznej i sterowaniu systemem Track200).
Fot.: Marcin Jurczak
Pojazd skręcał z mostu Dworcowego w lewo w Towarową
i wykoleił się na tłuczniu zalegającym w rowku nieużywanej
liniowo szyny. Zdarzenie miało miejsce w środku nocy, obyło
się zatem bez wstrzymania ruchu wagonów liniowych.
17.06. 6/1 186+185 vs 6/5 86+85. Do kolejnego starcia dwóch
tramwajów tej samej linii doszło na rondzie Śródka. Motorniczy
jadącej na Miłostowo szóstki pierwszej nie sprawdził położenia
zwrotnicy i uderzył w drugi wagon szóstki piątej, czekającej
na możliwość zjazdu z ronda. Czterech pasażerów z niegroźnymi obrażeniami zabrano do szpitala. Jeden tramwaj wjechał
w tory samodzielnie, drugi potrzebował interwencji dźwigu.
19.06. 18/1 803. Godne uwagi było zachowanie motorniczego
i dyżurnego ruchu, którzy podczas kursu zjazdowego zatrzymali
pasażera drapiącego szyby na przystanku Traugutta, a później
w wagonie 803. Ów szkodnik okazał się być studentem
Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania.
21.06. 6/9 218+215 vs 13/11 318+319. Przejazd przez
skrzyżowanie na czerwonym świetle był przyczyną zderzenia
dwóch składów na węźle Głogowska/Hetmańska. Wyjeżdżający
z zajezdni Głogowska na Budziszyńską skład 218+215,
nie otrzymawszy sygnału zezwalającego na wjazd, próbował
wykonać lewoskręt na własną rękę. Motorniczy nie dostrzegł
jednak nadjeżdżającego od strony Junikowa zjazdowego składu
na linii 13. W wagonie 218 uszkodzony został przód wagonu,
318 nabawił się rozprucia poszycia na wysokości II i III drzwi –
obecnie trwa jego naprawa w Modertransie. Skład 218+215
wycofano na Głogowską, gdzie trafił także 318+319,
odholowany następnie do zajezdni Forteczna.
22.06. 9/3 802. Całkiem sprawnie uwinięto się z wykolejeniem
holendra na skrzyżowaniu Pułaskiego i Wielkopolskiej. Wagon
skręcający w kierunku Piątkowskiej pojechał I wózkiem
na wprost, a drugim w lewo, wykolejając oba. II wózek udało
się wprowadzić w tory wycofując wagon, do umieszczenia
w torach pierwszego niezbędny był dźwig. Wstrzymanie trwało
22 minuty.
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24.06. 11/3 808. Z serii „wstrzymania wielokrotne”. Dwukrotnie
kilkuminutowe wstrzymanie fundował pasażerom holender,
w którym blokowała się linka pantografu. Wagon pozostał
na linii, po czym cztery dni później narobił 15-minutowego
wstrzymania na linii 4/3, z dokładnie tego samego powodu.

poza torami, dwa pozostałe pojechały na Połabską. Przy okazji
poza sieć wyleciał pantograf. Bezpośredniej przyczyny
wykolejenia nie udało się ustalić, pośrednią było
zanieczyszczenie zwrotnicy związane z nieużywaniem liniowo
torowiska na Wilczak. Wagon wstawiony został na pieska,
a następnie zepchnięty na Wilczak przy pomocy składu 88+87.

27.06. 2020. Zaledwie pół godziny po uprzątnięciu wstrzymania
w okolicach Towarowej, służby powiadomione zostały
o wykolejeniu wagonu gospodarczego przy wjeździe na rondo
Kaponiera. Tramwaj wykoleił się na zwrotnicy najazdowej
II osią. 2020 jechał wtedy na Gajową po wagon tramwaju
konnego, który tego dnia był jednym z gości organizowanej
przez MPK konferencji prasowej.

08.07. 10/4 122+121. Refleksem wykazał się motorniczy
tramwaju linii 10, wjeżdżając na przystanek wyjazdowy pętli
Dębiec. Spotkał tam bowiem mężczyznę, który właśnie
korzystając z usług poznańskiego MPK postanowił odebrać
sobie życie. Niedoszły samobójca z urazem kręgosłupa i raną
ciętą głowy odwieziony został do szpitala.

27.06. 10/3 98+97. Do trzech razy sztuka. Równolegle
z wykolejeniem technicznej eNki konieczne było wstawienie
na tory wykolejonego przy PKS-ie składu stopiątek. Przyczyną
wypadnięcia z torów dwukierunka było ciało obce w zwrotnicy
i jej pęknięta iglica. Wagon wycofał w tory samodzielnie – bez
pomocy dźwigu.
27.06. 79/3 1052. Głupota zatacza coraz szersze kręgi.
Dewastacje nie ominęły nawet okolicznościowych chorągiewek.
Niezidentyfikowani sprawcy zerwali takową z lusterka MAN-a
linii 79, stojącego na pętli na Dębcu.
29.06. 12/1 402. W kategorii „Wstrzymanie miesiąca” pierwszą
nagrodę zdobywa wagon 402. W wozie doszło do oberwania się
obręczy koła na II wózku co zapewniło pasażerom PST
niewątpliwą atrakcję w postaci 40-minutowej przerwy
w kursowaniu tramwajów w stronę Centrum. Szczęśliwie
zdarzenie miało miejsce przed przystankiem PST, tuż obok toru
odstawczego, na którym umieszczono uszkodzony wagon.
Po doraźnej naprawie koła, w środku nocy wagon zjechał
do zajezdni. Usterka 402 nie miała wpływu na kursowanie
tramwajów linii N21 tej nocy.
02.07. 11/3 802. Holenderski poniedziałek – odcinek 1. Krótko
po godzinie 8 rano doszło do wykolejenia holendra
wjeżdżającego na pętlę tramwajową Piątkowska. Wagon
wykoleił się II wózkiem wskutek oberwania się lewego kloca
hamulca szynowego. Interweniował dźwig TRAM123
(po podniesieniu wagonu wypadł z torów III wózek).
Uruchomiono zastępczą komunikację autobusową, a tramwaje
linii 9 i 11 skierowano na Wilczak.
02.07. 9/3 807. Holenderski poniedziałek – odcinek 2.
O godzinie 8.50, doszło do następnego wykolejenia wagonu 3G.
Jadący jako pierwszy objazdem wagon 807 wykoleił się na ul.
Winogrady. I wózek pojechał na Wilczak, drugi stanął bokiem

08.07. 12/4 403 i 12/1 401. Sporego bałaganu narobiły tego
dnia wagony RT6N1, dwukrotnie psując się pomiędzy mostem
Teatralnym a rondem Kaponiera. Najpierw z okazji wózka C
padła tam 403 – tramwaj po kilku minutach zjechał
samodzielnie do zajezdni, uruchomiony jeszcze przed
przyjazdem służb NN. Tuż przed godziną 15 zaniemogła tatra
401 (oberwana pompa HBB na wózku C). Wagon po doraźnej
naprawie (wstrzymanie trwało godzinę) skierowano na Gajową,
w międzyczasie organizując komunikację zastępczą i objazdy
dla tramwajów.
16.07-20.07. Ten tydzień upłynął pod znakiem awarii wagonów
RT6N1. W poniedziałek (16.07) padła 404 na 12/3 (brak
wysokiego napięcia, zepchnięta przez 4/3 810), we wtorek
(17.07) popsuły się: 406 na 12/6 (brak wysokiego napięcia),
401 na 12/9 (awaria zespołów napędowych, zepchnięta przez
11/3 808) i 401 na 12/5 (rozłączony obwód silników grup A
i B). Dodatkowo we czwartek (19.07) padła 402 jako 12/4,
notując aż trzy awarie jednocześnie (urwany tłok przy pompie
wózka B, pęknięta sprężyna przy hamulcu szczękowym wózka
C, zablokowany hamulec szczękowy wózka A).
23.07. 2/4 691. Tuż przed godziną 13 bliżej nieznany pasażer
zgłosił rozdarcie spodni w tramwaju linii 2. O godzinie 13.20
na pętli Ogrody pracownik NN stwierdził wystający
ze środkowej części siedziska gwóźdź, oklejony papierową
taśmą. Warto tu dodać, że tramwaj (z gwoździem wbitym
w siedzisko!) pozostał na linii.
28.07. 235/2 1953 i inni. Do groźnie wyglądającego zdarzenia
doszło przed 5 rano na rondzie Śródka. Z powodu zatrzymania
poza obrębem przystanku autobusu linii 236/1 (1970), kierowca
235/2 (1953) zmuszony był do awaryjnego hamowania.
W zatrzymanego 1953 wjechał 243/1 (1945), a demolkę
powiększył dodatkowo 234/1 (1960), taranując stojącą na jezdni
gromadkę.

102Na 2000 i 105Na 272+273

„Na torach” − wagony szkoleniowe
Jędrzej Nowak
Przy okazji oddania do użytku dwóch zmodernizowanych
składów 105Na, przystosowanych do szkolenia młodych
motorniczych, warto wspomnieć o taborze lekcyjnym
eksploatowanym w ostatnich kilkunastu latach przez MPK
Poznań.
Większość pojazdów służących do nauki jazdy wyposażano
w dodatkowy pulpit instruktora, który mógł za jego pomocą
symulować usterki mogące wystąpić w wagonie. Każdy kursant

w czasie takiej symulowanej awarii musi wykazać się
spostrzegawczością i zachować się odpowiednio do sytuacji.
Na początku lat 90. wycofano ze służby szkoleniowy skład
eNek 2049+2046. Stał się on zbyteczny, gdyż ta generacja
wagonów była szybko zastępowana wozami z demobilu, dlatego
nie szkolono już ludzi na tym typie tramwaju. Co ciekawe,
doczepa 2046, wyprodukowana w Sanockiej Fabryce
Wagonów, zachowała się do dziś i obecnie przechodzi remont
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Rys.: 2 * Jędrzej Nowak
kapitalny w firmie Modertrans. Po tej rekonstrukcji dołączy
ona do poznańskich wozów zabytkowych.
W roku 1992 do ośrodka szkolenia przekazano dwa kolejne
tramwaje: wagon typu 102Na o numerze 20, który
przenumerowano na 2000 i skład wagonów 105Na o numerach
272+273. Oba pojazdy przeszły modyfikacje dostosowujące
je do nowych zadań. W stodwójce zamontowano stanowisko
instruktora z dodatkowym fotelem i pulpitem symulującym
usterki. Bardzo charakterystyczną cechą zewnętrzną stodwójki
był duży napis „WAGON SZKOLENIOWY” na prawej burcie.
Ponadto był to jeden z pierwszych wagonów 102Na w nowym
malowaniu zakładowym (pierwszy był wagon nr 52). Tramwaj
został wycofany i przeznaczony na złom w 2003 roku.
W stopiątce natomiast stworzono przedział dla kursantów,
zajmujący ok. 40% pojemności pierwszego wagonu oraz
usunięto pierwszą połówkę drzwi, co pozwoliło na stworzenie
stanowiska instruktora tuż obok prowadzącego pojazd.
Ciekawostką jest fakt, że wagon ten – już po przebudowie –
eksploatowano liniowo mimo zmniejszonej pojemności.
Wraz z początkiem dostaw wozów Beynes 1G i 2G
z Amsterdamu na stanie ośrodka szkolenia w zajezdni S-3
Forteczna znalazł się również tramwaj tego typu. Był to wóz
z numerem 854 – najdłużej jeżdżący wagon 1G w oryginalnym,
żółto-szarym malowaniu amsterdamskim. Jego dodatkową
funkcją była obsługa zamówionych wycieczek. 854 został
zezłomowany w roku 2005, po długim czasie odstawienia, jako
ostatni z serii 1G. Od tej pory, gdy potrzeba szkolenia
WYDAWCA: Klub Miłośników Pojazdów Szynowych,
ul. Grotkowska 23a, 60-176 Poznań
ADRES REDAKCJI: ul. Grotkowska 23a, 60-176 Poznań
EMAIL REDAKCJI: przystanek.kmps@interia.pl
REDAKTOR NACZELNY: Marcin Jurczak (kurczakk@interia.pl)
ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO: Jędrzej Nowak
STALI WSPÓŁPRACOWNICY: Łukasz Bandosz, Krzysztof Dostatni,
Tomasz Gieżyński, Jan Gosiewski, Piotr Wawrzyniak, Mikołaj Wydra
SEKRETARZ REDAKCJI: Łukasz Nowicki
KOREKTA: Tomasz Gieżyński, Kamila Panasiuk, Michał Winnowicz
SKŁAD: Marcin Jurczak
NAKŁAD: 50 egzemplarzy
Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo do ich
redagowania, skracania oraz opatrywania własnymi tytułami. Redakcja nie
odpowiada za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń.

W ostatnich latach dział szkolenia wspiera się także wozami
liniowymi. Są wśród nich stopiątki (244+243), holendry
(różne) i helmuty (607).
Fot.: Jędrzej Nowak
na pojazdach z Amsterdamu, typowany jest
z przedstawicieli liczącej 11 wozów serii Beynes 3G.

któryś

Kolejnym wozem na stałe przeznaczonym do szkolenia jest
tramwaj Düwag GT6 o numerze taborowym 607. Na użytek
kursantów tymczasowo wypożyczono go do zajezdni S-3,
w postaci niemalże niezmodyfikowanej. W porównaniu
do używanych liniowo wozów tego typu wprowadzono dwie
zmiany: zdemontowano ścianę kabiny motorniczego
i zamontowano dodatkowy fotel dla instruktora.
W 2007 roku MPK Poznań w ramach modernizacji pojazdów
105Na zleciło firmie Modertrans dostosowanie dwóch składów
dwuwagonowych do celów szkoleniowych. W ramach tej
przebudowy cofnięto szafę bezpiecznikową w głąb wozu,
wstawiono drugi fotel dla instruktora i panel symulujący usterki.
Dodatkową
pomocą
w
kontroli
pracy
kandydata
na motorniczego jest system kamer, który rejestruje przebieg
całego przejazdu lekcyjnego. W ten sposób zmodyfikowano
składy o numerach 146+147 i 340+341. Dzięki temu posunięciu
skład 272+273 przejdzie naprawę główną i od tej pory będzie
zwykłym wozem liniowym.
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VI Ogólnopolski Zjazd Towarzystw Miłośników Komunikacji Miejskiej

Autobusy i tramwaje

Marcin Jurczak
Na szóstym ogólnopolskim zlocie stowarzyszeń miłośników
komunikacji miejskiej spotkali się hobbyści w Gorzowie
Wielkopolskim. Spotkanie odbyło się w dniach 7-9 września
2007 r.
Impreza rozpoczęła się w piątek przejazdami po gorzowskiej
sieci komunikacyjnej, zlot stowarzyszeń połączono bowiem
z tradycyjną gorzowską nocką. Do przejazdów wykorzystano
autobusy Jelcz M11 o numerach 461 i 462, którymi uczestnicy
zlotu objechali sporą część gorzowskiej sieci autobusowej.
Na pętli Wieprzyce nastąpiła przesiadka na tramwaj
6EGTW 223 i dalsza część przejazdu. Nie zabrakło czasu
na okolicznościowe zdjęcia i grilla, przed którym zahaczono
jeszcze o nieużywaną liniowo pętlę przy dworcu kolejowym.
Drugi dzień imprezy rozpoczął się pod Domem Studenta
DeSant – miejscem noclegu przyjezdnych uczestników. Stąd
MAN NL202 zawiózł ich na miejsce spotkania, gdzie gości
zlotu przywitał Roman Maksymiak, Dyrektor Naczelny
Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim.
Następnie swoje dokonania związane ze statutową działalnością
przedstawili przedstawiciele stowarzyszeń. Osiągnięcia
swe prezentowały: Szczecińskie Towarzystwo Miłośników
Komunikacji Miejskiej, Klub Miłośników Transportu
Miejskiego z Chorzowa, Gorzowski Klub Miłośników
Komunikacji Miejskiej oraz Klub Miłośników Pojazdów
Szynowych z Poznania. Poruszane tematy dotyczyły zarówno
współpracy z przewoźnikami, jak i problematyki odbudowy

Solaris Urbino 12 przed DS DeSant.

Fot.: Marcin Jurczak

taboru. Od przedstawicieli KMPS uczestnicy zlotu otrzymali
egzemplarze aktualnego (86) numeru Przystanku.
Po oficjalnej części obrad przyszedł czas na przejazd
autobusem. Solarisem Urbino 12 uczestnicy zlotu odwiedzili
podgorzowskie miejscowości, a następnie powrócili do DS-u
komunikacją miejską. Nocny przejazd autobusem okazał się nie
lada atrakcją ze względu na specyficzne poczucie humoru
kierowcy, objawiające się m.in. odjeżdżaniem z przystanków
zanim pasażerowie zdążyli wsiąść do pojazdu.
Niedziela rozpoczęła się od zwiedzenia obiektów MZK.
Gorzowskie zajezdnie – tramwajowa i autobusowa – znajdują
się tuż obok siebie, w sąsiedztwie pętli tramwajowej Wieprzyce.
Potem nastąpił objazd całej sieci składem 121+122 (skład
stopiątek na ulicach Gorzowa jest z roku na rok coraz większą
ciekawostką), na zakończenie którego odwieziono gości zlotu
na Dworzec PKP.

Poznań reprezentowały delegacje KMPS i Komisji
Historycznej Związku Zawodowego Tramwajarzy.
Fot.: Łukasz Musiał

Tradycyjnie już zlot stowarzyszeń okazał się świetną okazją
do dyskusji i wymiany poglądów. Stowarzyszenia miłośników
komunikacji miejskiej działają coraz prężniej, a z ich opinią
coraz częściej liczą się przewoźnicy i lokalne władze. Pozostaje
życzyć sobie, aby ta dobra passa utrzymała się jak najdłużej.
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27-30 września 2007

Dni Grodu Przemysła
Krzysztof Dostatni
stowarzyszenia. Trasa linii nr 20 rozpoczynała się u podnóża
Góry Przemysła – czyli na pl. Wielkopolskim – i biegła m.in.
przez ul. Gwarną, most św. Rocha, rondo Rataje, most
Dworcowy, rondo Kaponiera – i z powrotem na pl. Wielkopolski. Kursy odbywały się co godzinę, od 12.00 do 19.00,
i generalnie cieszyły się dobrą frekwencją.
Termin imprez towarzyszących obchodom Dni Grodu
Przemysła zbiegł się z przenoszeniem starego przęsła mostu
św. Rocha nad mostem Mieszka I. W związku z tym nasza
dwudziestka miała na pl. Wielkopolskim towarzystwo w postaci
linii tramwajowych nr 4 i 17. Początkowo obawialiśmy się,
że założony w rozkładzie dwudziestki 25-minutowy postój
może zablokować przejazd liniowych tramwajów, jednak
po drugim kursie Zwierzak podjął decyzję o wycofywaniu
bimby po zjeździe z pętli na pl. Wielkopolskim na tor zachodni
(od strony ronda Śródka do centrum). Dzięki temu nasz tramwaj
mógł spokojnie oczekiwać na odjazd na pl. Wielkopolskim,
co dało pasażerom możliwość dokładnego zapoznania się
z zabytkowym wagonem oraz wykonania pamiątkowych zdjęć z
obsługą pojazdu, ubraną w historyczne mundury tramwajarskie.
Fot.: Krzysztof Dostatni
W 2007 roku przypadają dwie rocznice: 750 lat od śmierci
Przemysła I, księcia wielkopolskiego, oraz 750. rocznica
urodzin Przemysła II – księcia wielkopolskiego i króla Polski.
Z tej okazji Urząd Miasta Poznania w ramach realizacji
Programu
„Trakt
Królewsko-Cesarski
w
Poznaniu”
zorganizował Dni Grodu Przemysła. Celem przedsięwzięcia
była popularyzacja informacji o obu władcach, ich burzliwych
życiorysach i ważnych dokonaniach, którymi zapisali się
w historii Poznania i Polski.
Na mocy trójstronnego porozumienia o współpracy,
podpisanego przez Urząd Miasta Poznania, MPK w Poznaniu
Sp. z o.o. oraz KMPS, w związku z obchodami Dni Grodu
Przemysła w dniach 29 i 30 września br. uruchomiona została
specjalna linia tramwajowa nr 20. W sobotę na linii
tej pasażerowie mieli okazję skorzystać z przejazdów
zabytkowym składem N+ND 602+456, natomiast w niedzielę
służbę pełnił wagon 102N 1. Zarówno w sobotę, jak
i w niedzielę za sterami zabytkowych bimb zasiadł Zwierzak,
a obsługę konduktorską pełnili społecznie członkowie naszego

Przejazdy spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem przez
poznaniaków, a każda runda kończyła się owacjami
dla motorniczego i obsługi.

Na placu Wielkopolskim zawracały linie 4, 17 i 20.
Fot.: Robert Bartkowiak

Ruszyła rozbiórka wiaduktu Górczyńskiego

Górczyn bez tramwajów... i wiaduktu
Robert Bartkowiak
Jednym z etapów przebudowy ulicy Głogowskiej, stanowiącej
wjazd do miasta od strony Wrocławia, jest remont wiaduktu
Górczyńskiego zachodniego. Jego stan od dawna pozostawiał
wiele do życzenia, o czym można było się przekonać między
innymi na łamach „Przystanku”. Wykruszające się elementy
wiaduktu
stanowiły
zagrożenie
przede
wszystkim
dla pasażerów, których na węźle przesiadkowym Górczyn
nie brakowało. Remont ten jest częścią projektu „Przebudowa
obiektów inżynierskich w ciągu dróg krajowych nr 5 i 11

w Poznaniu”, obejmującego także remont mostu Przemysła I,
wiaduktu Dolna Wilda i wiaduktu Franowo, w 75%
finansowanego
z
funduszy
Sektorowego
Programu
Operacyjnego Transport.
Prace rozpoczęły się 8 września. Wiążą się one ze sporymi
zmianami w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej
w rejonie wiaduktu Górczyńskiego. Wymusiły zawieszenie
kursowania tramwajów na pętlę Górczyn. W związku z tym linie
5 i 14 skierowano do zajezdni Głogowska, która przez około
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niedziela 2 brygady; poniedziałek-wtorek 3 brygady)
i przeznaczył do niej autobusy 12-metrowe. Ponadto 12
września ruszyła wahadłowa linia tramwajowa nr 28 na trasie:
Ściegiennego – Głogowska – most Dworcowy – Towarowa –
św. Marcin – rondo Kaponiera – Roosevelta – Głogowska –
Ściegiennego. Do jej obsługi przeznaczono tabor przystosowany
do ruchu wahadłowego – GT8ZR. Powstanie linii 28 wiązało się
z wybudowaniem odpowiedniego przejazdu z jednego toru
na drugi tuż przed skrzyżowaniem ulicy Głogowskiej
ze Ściegiennego, a także nowego przystanku.
Dla ułatwienia pasażerom przesiadki z autobusów na linię
tramwajową 28, MPK Poznań uruchomiło trzy dodatkowe
przystanki: na ulicy Zgoda w kierunku Górczyna dla linii: 49,
50, 56, 63, 75, 80, 82 i 93; na ul. Ściegiennego w kierunku
Arciszewskiego dla linii: 50, 63, 82 i 93 oraz na Ściegiennego
w kierunku wiaduktu dla linii: 49, 56, 75 i 80.
Fot.: 2 * Jakub Gielniak

9 miesięcy będzie pełnić funkcję pętli. Natomiast linię
8 z Miłostowa skrócono do ronda Kaponiera, gdzie skręca
w ulicę św. Marcin, dalej jedzie przez Towarową, most
Dworcowy, Roosevelta i wraca stałą trasą na Miłostowo.
W dniach 8-11 września uruchomiono autobusową komunikację
zastępczą „za tramwaj” na trasie: zajezdnia Głogowska –
Głogowska – Ściegiennego – Zgoda – Górczyn (peron: 6).
Obsługą zatramwaju zajął się w całości wydział A-1 (sobota-

Zawracanie tramwajów przez teren zajezdni przy ulicy
Głogowskiej wymusiło wybudowanie dwóch dodatkowych
przystanków przed wjazdem do niej, naprzeciwko wieżowca
MPK. Jest to przystanek końcowy i zarazem początkowy
dla linii 5 i 14. Warto dodać, że przystanki są bardzo solidne,
a pasażerów od jezdni oddzielają barierki. Przystanki
wybudowano kosztem jednego pasa ruchu dla pojazdów
kołowych, ponadto zamontowano dodatkową sygnalizację
świetlną, która umożliwia bezpieczne dostanie się
na przystanek.
Ogromną bolączką remontu są korki tworzące się na wschodniej
nitce wiaduktu, która przejęła teraz cały ruch kołowy w obu
kierunkach. Powoduje to niekiedy spóźnienia, szczególnie
w szczycie komunikacyjnym na liniach 49, 56, 75 i 80.
Na ciekawy pomysł ominięcia korków wpadł Zakład Usług
Komunalnych Sp. z o.o. w Komornikach, który skrócił linię 117
do przystanku Rakoniewicka (pełni on także funkcję przystanku
początkowego), tuż przed feralnym wiaduktem. Autobusy
tej linii nawracają przez teren bocznicy kolejowej.
Choć zamknięcie wiaduktu dla ruchu kołowego nastąpiło
dopiero 13 września, to prace przy jego rozbiórce idą
w szybkim tempie. 16 września brakowało już asfaltu, barierek,
dwóch przęseł oraz torów wjazdowych na pętlę, a cały teren
budowy otoczono niebieskim blaszanym płotem. Przewidywane
zakończenie prac i oddanie nowego wiaduktu będzie miało
miejsce na przełomie maja i czerwca 2008 roku.

Eksploatacja trasy tramwajowej przez most św. Rocha

No to mamy nową trasę...

Tomasz Gieżyński
Nowe połączenie tramwajowe z centrum na Rataje wrosło już
w pejzaż miasta. Było to tym łatwiejsze, że odcinek jest bardzo
malowniczy – przebiega łukami pośród zabytkowych lub bardzo
efektownych budowli, a wykończenie brukiem w okolicach
śródmiejskich wprawia postronnych obserwatorów w zachwyt.
Społeczeństwo jest zadowolone po „igrzyskach” w postaci
hucznego otwarcia: był tort, chleb z solą, szczudlarze
w koszulkach pokemonów, parada tramwajów, tańce, Prezydent
i Prezes prowadzący konkę i temu podobne atrakcje. Gdy jednak
emocje opadły, rozpoczęła się codzienna eksploatacja. Niestety,
w wielkiej beczce miodu jak zwykle znalazła się łyżka (żeby
nie powiedzieć: warząchew) dziegciu.
Fot.: Robert Bartkowiak
7 (87) 3 / 8

Tory
Wielkim atutem trasy przez most Rocha jest zastosowanie
pionierskiej technologii budowy torowiska, tzw. „szepczącej
szyny”. W ogólnym zarysie jest to zwykła kolejowa szyna
S49E1, która otulona jest z trzech stron (prócz główki, rzecz
jasna) grubą warstwą czarnej, dość twardej gumy. Ta z kolei
wciśnięta jest między szynę a metalowy kołnierz, przypięty
do szyjki szyny poprzecznymi mocowaniami. Dopiero ten
kołnierz kotwiony jest przy udziale podlewek epoksydowych
do podłoża – stanowi je płyta żelbetowa, wylewana na grubej
podbudowie z tłucznia. Taka konstrukcja toru ma swoje zalety –
tramwaj rzeczywiście hałasuje tylko silnikami i hamulcami.
Jednak są także wady: dostęp do uszkodzonych miejsc na szynie
jest niezwykle trudny – trzeba lokalnie demontować metalowy
kołnierz i gumową otulinę, co nawet w przypadku drobnych
napraw doprowadzi zapewne do kilkunastogodzinnych (oby
tylko!) wstrzymań ruchu. Dość sporym zaskoczeniem są spawy
elektryczne. Od lat niestosowana już w Poznaniu technologia,
charakteryzująca się w skrócie zbyt szybkim „wytłukiwaniem
się” spawu (znacznie szybszym niż w przypadku spawania
termitem) została jako jedyna dozwolona przez niemieckich
konstruktorów szyny szepczącej. Niestety, wynika z tego dość
przykra konsekwencja – jako że spora część trasy to łuki
o niewielkim i średnim promieniu, a zastosowana szyna (S49E1)
ma małą sztywność, już teraz można odczuć efekty
wytłukiwania się spawów na zewnętrznej szynie łuku
w ul. Dowbora-Muśnickiego, skutkujące na razie lekkim
rzucaniem taboru na boki. Żeby było ciekawiej, na samym
moście św. Rocha zastosowano po prostu sztywną rowkową
szynę Ri60N, kotwioną do podłoża żelbetowego z podlewkami
epoksydowymi, mimo że ta jest predestynowana do instalowania
na odcinkach krętych, na których odkształca się słabiej niż S49,
z racji swej masy i sztywności. Dodajmy dla pełnego obrazu,
że sam most to odcinek idealnie wręcz prosty…
Sieć trakcyjna
Na całej długości trasy zastosowano sieć płaską z liną nośną.
Nie wypada na to narzekać, wszak sieć skompensowana
w Poznaniu występuje jedynie na trasie PST, na ul. Murawa
i Zamenhofa. Gorzej, że coś złego dzieje się z dopływem prądu.
Niejasne i niepewne są informacje dotyczące planowanej
podstacji pod placem Wolności. Powstała czy nie? Jeśli tak –
działa, czy nie? Odpowiedź na któreś z tych pytań musi być
negatywna, skoro codziennie dochodzi do wstrzymań
spowodowanych przerwami w dopływie energii elektrycznej.
Dodatkowo nie ma mowy o objazdowym wpuszczeniu
dodatkowych linii na nową trasę – 3 linie to szczyt jej
możliwości.
Linie

Poznania. A może pozostawienie linii 3 i 13 na dotychczasowych trasach wyszłoby pasażerom i podstacji na dobre?
Tabor
Tabor obsługujący nową trasę to w przeważającej części
wagony generacji 105N (zajezdnia Głogowska na linii 5,
zajezdnia Forteczna na linii 13, linia 16 jest podzielona między
te zajezdnie). Pojawiają się też dwa do trzech combin –
na głogowskim kontyngencie szesnastki. Niestety, zaplanowane
na wakacje kursy wagonów RT6N1 na forteczańskich
brygadach szesnastki nie odbyły się. Po części wynikało
to z małej zapaści czeskich niskopodłogowców, związanej
z usterką konstrukcji koła. Ponadto takie rozwiązanie ma
niestety w MPK nieco wrogów, z których największym jest
legendarna już umowa z FPS (serwisantem tatr), zakładająca
obsługę tymi wagonami jedynie linii 12 (poza przypadkami
awaryjnymi – szesnastka takowym z pewnością nie jest).
Czy i kiedy to nastąpi – nie wiadomo. A szkoda, gdyż
kompleksowe rozwiązanie zakłada obsługę każdej z linii PST
dokładnie połową brygad niskopodłogowych.
Sygnalizacje świetlne
To nasz ulubiony temat, bowiem w ostatnich miesiącach nie ma
innego aspektu działalności komunikacji miejskiej w Poznaniu,
który zostałby w sposób tak brutalny i bezmyślny strącony
z wyżyn organizacyjnych na samo dno. Priorytetowe światła dla
tramwajów w Poznaniu to już tylko pusty slogan. Ktoś,
najpewniej działając rozmyślnie i planowo, stopniowo popsuł
wszystkie przyjazne tramwajom ustawienia w całym mieście,
a dwa-trzy przykłady skrzyżowań, na których widać czasem
echa świetności, są tylko wyjątkami potwierdzającymi regułę.
Czego więc mogliśmy się spodziewać po nowej trasie?
Ano mniej więcej tego, co zastaliśmy. Na początek, dla zabawy
chyba, zainstalowano światło wzbudzane przez tramwaj,
ale jadący z prędkością 30 km/h (dla takiej prędkości obliczane
są opóźnienia od najechania na detektor). Powoduje
to oczywiście niemal każdorazowe zatrzymanie przed każdym
z dziesięciu semaforów świetlnych. Dodatkowo, poza
odcinkiem Marcinkowskiego – Zielona, do MPK nie wpłynęły
żadne informacje dotyczące sposobu rozmieszczenia i działania
pętli detektorów na nowej trasie. Motorniczowie nie wiedzieli
w którym punkcie przystanków stawać, gdzie włączać, a gdzie
wyłączać sygnał tracka, etc. Przecież to jest nie do pomyślenia!
Dopiero późniejsze starania członków KMPS pracujących
w strukturach MPK pozwoliły na przeprowadzenie szeregu jazd
testowych, dzięki którym motorniczowie i pasażerowie mają
teraz ułatwione życie – po korektach programów światła
działają dobrze. Nadal jednak spora część motorniczych
(z obserwacji wynika, że nawet do 50%!) niewłaściwie
z nich korzysta – przejeżdżając całą trasę z włączonym
nadajnikiem TRACK.

Naturalną koleją rzeczy nową trasą jeździ piątka, dla której
to oczywisty skrót. Promocję nowego połączenia wspomaga
linia 16, wydłużona z Marcinkowskiego do os. Lecha – to też
naturalne posunięcie. Nieco na wyrost okazało się przymusowe
przełożenie potoku z Dolnego Tarasu Rataj na most św. Rocha.
Linia 13 w nowym przebiegu nie jedzie ani dłużej ani krócej,
za to wzbudziły się nieaktywne dotąd kręgi zbliżone do ulicy
Serafitek. Mieszkańcy zażądali połączenia ze swego przystanku
do centrum i je uzyskali. Od nowego roku szkolnego Strzelecką
pojechała przetrasowana trójka. Nawet Salomon nie naleje
z pustego w próżne, a co dopiero MPK i miasto Poznań: tym
sposobem w relacji rondo Śródka – centrum pozostało już tylko Pierwsze wstrzymanie na nowej trasie.
2,5 linii, co wydaje się być nieco małą podażą jak na węzeł
Fot.: Janusz Podolak
ściągający pasażerów z całych północno-wschodnich okolic
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Nowinki z Pyrogrodu
Latem przybyły do nas dwa nowe szynobusy serii
SA132 z PESY Bydgoszcz, czyli kolejne z 8 zamówionych
na początku roku. Daty odbioru technicznego poszczególnych
sztuk to: SA132-012 – 27.06.2007, SA132-013 – 27.07.2007.
Wielkopolska czeka nadal na dwie ostatnie sztuki nowoczesnych
pojazdów szynowych. (JN/BK)
O 1:25 w nocy z 15 na 16 lipca zawitał do Poznania
zabytkowy pociąg Orient Express, odwiedzający tym razem m. in.
Polskę w ramach wycieczki pod tytułem „Słowiańskie Marzenia”.
Pociąg relacji Wenecja – Malbork zatrzymał się w Polsce
w Krakowie, Warszawie, Malborku, a w drodze powrotnej
z Malborka do Pragi miał postój nocny w Poznaniu. Wśród ludzi
zgromadzonych na poznańskim dworcu panowała niesamowita
atmosfera – przecież ten skład to „kawał” historii Europy.
Niebywale luksusowy pociąg, za wycieczkę którym trzeba było
zapłacić 6 tys. euro, opuścił Poznań po 23 minutach postoju,
by przez Mieroszów i Meziměsti podążyć w stronę Pragi. (JN)
9 sierpnia 2007 r. Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego ogłosił przetarg na opracowanie
Koncepcji połączenia kolejowego Dworca Głównego PKP
w Poznaniu z lotniskiem Poznań-Ławica. Dokumentacja
przetargowa wymagała, by koncepcja obejmowała wykorzystanie
istniejącej linii kolejowej z Poznania do Szczecina na odcinku
od stacji Poznań Główny do stacji Poznań Wola oraz istniejącej
bocznicy kolejowej do Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych,
a także budowę odcinka od bocznicy do lotniska Poznań-Ławica.
Termin składania ofert wyznaczono na 20 sierpnia 2007 r. Jedyną
ofertę złożyła poznańska firma BBF Sp. z o.o., którą oczywiście
wybrano w rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.
Oby ta koncepcja jak najszybciej przerodziła się w rzeczywistość!
(KP, za www.umww.pl)
Po otwarciu nowej trasy przez most
św. Rocha na linii nr 16 pojawiły się brygady obsługiwane przez
siemensy Combino. Cieszy nas oczywiście taka decyzja, jednak
niestety na początku zdarzały się problemy z wyświetlaczami.
Przykładowo, wyświetlacz pokazywał „Os. Jana III Os. Sobieskiego” lub też widniała na nim nazwa przystanku końcowego,
ale bez numeru linii. Na szczęście problem udało się sprawnie i
szybko rozwiązać. (MJ)
Ostatnio DAF 1933 przeszedł lifting pośladków –
w ramach kuracji odmładzającej wymieniono mu tylne lampy
na ikarusowe, co wygląda dość osobliwie. (JN)
W nocy 21/22 września na teren zajezdni
tramwajowej przy ulicy Fortecznej przytransportowano na testy
prototypowy tramwaj 118N „Puma” – najmłodsze dziecko
poznańskiej Fabryki Pojazdów Szynowych, będącej częścią
zakładów im. Hipolita Cegielskiego. Badania te mają na celu
uzyskanie homologacji na ten model. Niestety, w ramach tych jazd
próbnych wagon nie będzie kursował z pasażerami. Po jazdach
próbnych
„Puma”
została
wysłana
do
Gdańska
na Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO 2007. (JN)
Jak co roku
w Warszawie w drugiej połowie września odbyły się Dni
Transportu Publicznego. W tym roku można było podziwiać
między innymi skład 123N 2160+2161, wystawiony przed halą
mokotowskiej zajezdni. Atrakcją był też wagon 120N,

reprezentujący serię najnowszych wagonów bydgoskiej PESY.
Pojazdy cieszyły się sporą popularnością zarówno wśród
warszawiaków, jak i przyjezdnych miłośników. Obejrzeć można
było także ekspozycję w Zakładzie Energetyki Trakcyjnej i Torów
przy ulicy Obozowej, czy też zwiedzić obiekty warszawskiego
odpowiednika poznańskiego Modertransu. Tradycyjnie drugi dzień
DTP był dniem kolejowym. (JN/MJ)
Modertrans wygrał przetarg na remont składu
105Na dla GOP-u. Pierwszy z wagonów, 788, został już do nas
przetransportowany – jego remont trwa. Kolejny –
prawdopodobnie numer 535 – niebawem znajdzie się w zakładach
przy ulicy Gajowej. Wozy zostaną wyposażone w rozruch
impulsowy, poszycie pudła będzie wymienione, a wnętrze
unowocześnione. Niebawem zapewne zobaczymy je na jazdach
próbnych, więc aparaty w dłoń!!! (JN/TG)
Dobiegł końca remont liniowego składu
szybkowców 194+193, stylizowanego na historyczny. Wagon
zadebiutował na linii turystycznej w dniu 14 października 2007.
Ponadto ostatnio odstawiono i przewieziono na Gajową składy
150+151 i 152+153. Jak wiemy, czeka je wymiana pudeł – na inne
z obiegu remontowego. Pierwszy z nich być może doczeka się
nawet całkowicie nowego pudła. Ciekawostka: nastąpi zmiana
kształtu ściany czołowej i tylnej obu wagonów, każdy z nich
dostanie również rozruch impulsowy. Składy z napędem
asynchronicznym mają wyjechać na trasy jeszcze w tym roku.
(JN/MJ)
Na początku września do Bydgoszczy oddelegowano
12 sztuk autobusów marki MAN. Związane jest to z wygraną
w przetargu na wypożyczenie taboru autobusowego dla PKS
Bydgoszcz. Przewoźnik ten od początku września obsługuje kilka
bydgoskich linii, natomiast nie miał jeszcze odpowiedniej ilości
taboru. Autobusy powróciły do Poznania na początku października.
(JN)
Po niedawnej awarii
zwrotnicy na ul. Dąbrowskiego, w wyniku której nastąpiła kolizja
tramwaju z autobusem i samochodami osobowymi, MPK Poznań
zmuszone zostało do wymiany felernego rozjazdu. Akcję
tę zaplanowano na 19 września 2007 roku. W związku z tym
konieczne było zamknięcie na jeden dzień pętli tramwajowej
na Ogrodach i poprowadzenie tramwajów objazdem. Linia nr 2
od ronda Kaponiera jechała przez Bałtyk, Grunwaldzką, rondo
Jana Nowaka-Jeziorańskiego, gdzie skręcała w prawo
w Przybyszewskiego i znów w prawo w Dąbrowskiego;
7 z Przybyszewskiego została skierowana na Dąbrowskiego
do mostu Teatralnego, i dalej do Kaponiery, skąd przez
Zwierzyniecką, Kraszewskiego i Dąbrowskiego wracała
na Przybyszewskiego; linia 17 z Dąbrowskiego skręcała w lewo
w Przybyszewskiego i przez rondo Jana Nowaka-Jeziorańskiego,
Grunwaldzką, Bałtyk i Kaponierę docierała do mostu Teatralnego;
natomiast 18 przy rynku Jeżyckim skręcała w lewo
w Kraszewskiego i Zwierzyniecką wracała w trasę powrotną.
Z kolei autobusy linii 61 i 86 przedłużono do ulicy Żeromskiego.
Niestety, z raportów terenowych obserwatorów Przystanku wynika,
że przeprowadzona wymiana nie rozwiązała problemów z pechową
zwrotnicą. Dwukrotnie zauważono ręczne przekładanie zwrotnicy
przez motorniczych liniowych tramwajów: 21 września o 16.30 –
7/6 672 (dla jadącej za nią 17/7 automatyka już zadziałała) oraz
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24 września o 17.43 – 17/3 196+195. Na dzień dzisiejszy
zwrotnica działa poprawnie. (KD/KP/MJ)
Dobiegł końca konkurs na Najlepszego
Motorniczego 2007 roku. Zwiastunem konkursu był spot
reklamowy nakręcony w połowie lipca, w którym statystowali
członkowie KMPS. Potem były chwile prawdy dla samych
motorniczych, kiedy to przez kilka tygodni oceniani byli przez
obserwatorów. Wreszcie 15 września zaproszono wszystkich
finalistów do zajezdni przy ulicy Fortecznej. Tam musieli oni
wykazać się umiejętnością precyzyjnej jazdy tramwajem, jak
również wiedzą teoretyczną na tematy związane z tramwajami.
W tym roku zwycięzcą został Przemysław Wojkiewicz.
Gratulujemy! (JN)
W piątek 28 września o godzinie 20
rozpoczęła się operacja przenoszenia starego przęsła mostu
św. Rocha ponad mostem Mieszka I. Cała akcja trwała do 4:00
w poniedziałek 1 października. Oczywiście nie obyło się
bez wyłączenia mostu Mieszka I z ruchu tramwajowego
i samochodowego, więc na ten weekend zmieniły się trasy wielu

tramwajów i autobusów. Linie 4 i 17 jadąc od strony mostu
Teatralnego kończyły bieg na placu Wielkopolskim. Linia nr 8
w piątek jeździła na Miłostowo objazdem przez most św. Rocha,
a w sobotę i niedzielę jej kursowanie zawieszono. Zmianie uległy
również tramwaje niekursujące przez most Mieszka I, ze względu
na osłabienie obsługi tramwajowej w rejonie Rataj. Linia 11 została
przedłużona do pętli przy Stomilu, trójka wyjątkowo kursowała
w weekend po swojej stałej trasie, a na odcinku Starołęka –
Miłostowo uruchomiono dodatkową linię nr 24. Zmianie uległy
także trasy linii autobusowych: 67 jeździła do Alei
Marcinkowskiego, 63 kończyła bieg przy dworcu Garbary,
a 83 przez most Lecha, ulicę Główną i Zawady dojeżdżała do
dworca na Śródce. Linie nocne 233 i 237 kursowały objazdem
przez most św. Rocha. (JN, za www.mpk.poznan.pl)
opracowanie:

Jędrzej Nowak

informacje zebrali: Krzysztof Dostatni, Tomasz Gieżyński,
Marcin Jurczak, Bartosz Kopeć,
Jędrzej Nowak, Kamila Panasiuk

IV Zlot GMFK w Poznaniu

Kolejowi fotohobbyści
Błażej Brzycki
Galeria Miłośników Focenia Kolei powstała 29 marca 2006 r.,
kiedy to admin opublikował na niej pierwsze zdjęcia (SM30165). Z czasem przybywało nowych użytkowników, którzy
zamieszczali coraz więcej zdjęć. Nawiązywały się nowe
kontakty,
które
owocowały
organizowaniem
zlotów
użytkowników GMFK. Pierwszy takie spotkanie odbyło się we
Wrocławiu, kolejne w Krakowie, zaś trzecie ponownie w stolicy
Dolnego Śląska.

Uczestnicy zlotu poruszali się po mieście specjalnie
otablicowanym wagonem 3G.
Fot.: 3 * Błażej Brzycki

IV Zlot odbył się w Poznaniu 15 września 2007. Spotkanie
rozpoczęło się o godzinie 10.30, kiedy to wszyscy wsiedli
do wagonu 3G 801. Po krótkim przywitaniu tramwaj wyruszył
w stronę zajezdni na ulicy Głogowskiej, gdzie 25 osób z całej
Polski mogło podziwiać eksponaty zgromadzone w Muzeum
Komunikacji
Miejskiej
oraz
zwiedzić
zajezdnię.
Po ponadgodzinnej wizycie na S-1 tramwaj wyruszył w dalszą
podróż. Ulicą Głogowską dotarliśmy na trasę Poznańskiego
Szybkiego Tramwaju. Wzbudziła ona nie lada podziw, słowa
uznania otrzymał również nowo budowany zintegrowany
dworzec autobusowy na pętli na os. Sobieskiego.
Kolejnym przystankiem na trasie była pętla Dębiec, gdzie każdy
miał czas na uwiecznienie pociągów przejeżdżających przez ten
przystanek osobowy. Niestety tego dnia na trasę do Wolsztyna
nie wyjechał parowóz – w jego zastępstwie jechała SU45-246.
Z Dębca przez zajezdnię Madalińskiego, Hetmańską i Górny
Taras Rataj dotarliśmy do najnowszej trasy tramwajowej
w Poznaniu. Widok Katedry z mostu św. Rocha to najlepszy
przykład na to, że na zwiedzanie miasta nie ma lepszego środka
transportu niż tramwaj.
Z ronda Kaponiera dotarliśmy bezpośrednio na pętlę Wilczak.
To właśnie tu organizatorzy zaplanowali grill, przy którym
można było nawiązać nowe i odświeżyć stare znajomości. Był
to również najlepszy czas na wymianę doświadczeń związanych
z robieniem zdjęć. Pogoda oraz humory tego dnia dopisywały,
o czym świadczą wspomnienia ze spotkania oraz zdjęcia, które
już następnego dnia można było oglądać na stronie Galerii.
Z pętli Wilczak holender odwiózł gości na Kaponierę, gdzie
o godzinie 18 oficjalnie zakończył się IV zlot GMFK.
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Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Zamień wóz na bus

Błażej Brzycki
W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego
Transportu poznańskie MPK zorganizowało akcję promującą
korzystanie z komunikacji miejskiej. W tym roku przebiegała
ona pod hasłem „Zamień wóz na bus”.
W piątek 21 września – przeddzień Europejskiego Dnia Bez
Samochodu – autobus Jelcz 043 Caro pojawił się na Starym
Rynku. Od 11 przez 3 godziny konduktorzy KMPS zachęcali
do pozostawienia w sobotę samochodu w domu oraz
skorzystania z autobusu i tramwaju. Była do tego nie lada
okazja, ponieważ w sobotę posiadanie dowodu rejestracyjnego
upoważniało do bezpłatnego przejazdu komunikacją miejską.
Kulminacja obchodów nastąpiła jednak w sobotę. Od godziny
10 na ulicy 27 Grudnia, przy placu Wolności, można było
podziwiać najnowszy tabor autobusowy MPK, reprezentowany
przez MAN-a Lion’s City 1121 oraz solarisa Urbino 18 1818.
Jednak na czele stał poczciwy jelcz 043 Caro z doczepką P01,
który cieszył się największym zainteresowaniem. Na placu
Wolności zaprezentowano również plakaty AMS propagujące
komunikację miejską jako alternatywę dla samochodowego
transportu indywidualnego.

Transport publiczny promowały w tym roku zarówno
pojazdy najnowsze (MAN Lion's City i Solaris Urbino 18)
jak i zabytkowe.
Fot.: 2 * Robert Bartkowiak

Wszyscy poznaniacy, którzy na plac Wolności przynieśli ogórka
w dowolnej postaci, zostali uwiecznieni na zdjęciu z autobusem
ogórkiem. Zdjęcia te zostały zamieszczone na stronie internetowej
miejskiego przewoźnika. Od godziny 11 na miasto wyjechał
również specjalny tramwaj typu N o numerze 22, który z głośników
umieszczonych na dachu propagował Europejski Dzień Bez
Samochodu. Akcja zakończyła się o godzinie 16, kiedy autobusy
odjechały spod placu. Jednak nie był to koniec atrakcji. Jelcz
po przejechaniu kilkunastu metrów nie mógł ruszyć spod świateł
na ul. 27 Grudnia. Okazało się, że doczepka nie zluzowała
hamulców. W efekcie tramwaje również utknęły w korku i Dzień
Bez Samochodu zakończył się Dniem Pieszego Pasażera. Po ok. 15
minutach ogórek zdołał zjechać w ulicę Ratajczaka, odblokowując
przejazd dla tramwajów. Autobus dotarł do zajezdni pod eskortą
służb technicznych.

Najciekawsze wstrzymania sierpniowe

Z archiwum T

Marcin Jurczak
06.08. 63/4 1031. Czasem nie warto się spieszyć. Wjeżdżając
na dworzec Śródka kierowca MAN-a tak się spieszył, że
najechał na swarzędzkie volvo B10B. Volviak nabawił się
rozbicia prawego tylnego naroża, ze względu na uszkodzenia do
zajezdni zjechać musiał także MAN.
08.08. 11/5 601. Jadący w stronę Piątkowskiej helmut narobił
zamieszania w okolicach mostu Dworcowego. Podczas
skręcania w Roosevelta wagon rozjechał się – pierwszy wózek
pojechał po trasie, drugi w kierunku Górczyna. Wagon
wycofano, a następnie skierowano (na wszelki wypadek)
bez pasażerów do zajezdni Madalińskiego.
10.08. 10 sierpnia okazał się sądny dla poznańskiej komunikacji
miejskiej. W kilkunastu punktach miasta stanęły autobusy
i tramwaje – większość utrudnień związana była z burzą
i gwałtownymi opadami deszczu, które przeszły nad miastem.

O 15.30 stanęły tramwaje na ul. Roosevelta. Z powodu
zablokowania zwrotnicy niemożliwy był wjazd na trasę PST.
Wstrzymanie trwało 13 minut. O 17.18 tramwaje utknęły w tym
miejscu ponownie – zwrotnica uległa zablokowaniu po raz
drugi. Gdy o 17.35 ruch wznowiono, padła przetwornica
przejeżdżającego tamtędy tramwaju 15/2 (226+225). W tym
samym czasie służby walczyły także z usuwaniem skutków
awarii na Zawadach – na wjeździe na pętlę uszkodzeniu uległy
obie przetwornice składu 166+165 linii 1/9. Ze względu
na zalanie torowiska, przez 25 minut tramwaje nie kursowały
ul. Małopolską (w kierunku centrum miasta). Nie stanowiło
to jednak większego problemu, bo tramwaje stały także kawałek
dalej, na ul. Pułaskiego (wybuchła nastawnica w wagonie 602
obsługującym 11/5 – pechowca zepchnął na Gajową holender
803 z 4/1). Gdy wznowiono ruch na Małopolskiej, ruszający
z przystanku 615 (9/1) wykoleił się na prostym (!) odcinku toru,
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że strzały padły z zarośli w okolicach pętli. Po ponad
40 minutach od zdarzenia na miejscu był też radiowóz policji.
26.08. 9/4 610. To zdarzenie powinno być przestrogą dla fanów
wyskakiwania z helmutów w czasie jazdy. Drzwi jadącego
w stronę Piątkowskiej GT6 potraktowane zostały przez
nietrzeźwego pasażera siłą, on sam natomiast podjął próbę
wysiadania zanim tramwaj wjechał na przystanek. Skok
zakończył się dla kaskadera wizytą w szpitalu, a dla MPK –
półgodzinnym wstrzymaniem.
Wóz 1007 po wypadku 13.08.

Fot.: Marcin Jurczak

jadąc z prędkością zaledwie kilku kilometrów na godzinę…
Przyczyną wykolejenia był piasek, który wraz z wodą spłynął
na torowisko. Usuwanie skutków wykolejenia (ze względu
na całkowite zalanie torów) trwało prawie 1,5 godziny.
Kompletnie zalany został park im. A. Wodziczki, woda
przykryła torowisko na ul. Wielkopolskiej, potężne bajoro
objęło także rejon estakady PST. PeSTkę podmyło tradycyjnie
w okolicach os. Chrobrego. Ze względu na lokalne powodzie
autobusy nie kursowały m.in. ul. Szarych Szeregów
(78 skrócono do Terravity) i ul. Łużycką (objazd dla linii 51
i 69 w obu kierunkach). Na przystanku Nowina ze stojącego
autobusu linii 61/5 wypadł natomiast bliżej nieznany pasażer.
13.08. 242/1 1007. Kilka minut po godzinie trzeciej w nocy,
wskutek najechania na zaparkowaną równolegle do jezdni
lawetę, zakończył swój żywot autobus MPK. Z relacji kierowcy
wynika, że do gwałtownej zmiany kierunku jazdy zmusił
go pieszy, który nagle wtargnął na jezdnię. Autobus uderzył
w samochód ciężarowy stojący na poboczu ul. Grochowskiej,
przesuwając go o ponad 17 metrów i uszkadzając przy okazji
dwa samochody osobowe. Potłuczonego kierowcę i rannego
pasażera (siedział po prawej stronie autobusu na miejscu obok
kierowcy) zabrało pogotowie, autobus odholowano do zajezdni.
Ze względu na duży przebieg (789 809 km) i brak naprawy
głównej (po 11 latach eksploatacji skutkuje to poważnym
zużyciem podstawowych elementów pojazdu), a także duże
zniszczenia powypadkowe (w tym deformację podłogi, belki
czołowej kratownicy i załamanie powierzchni dachu) koszt
naprawy oszacowano na wyższy niż wartość pojazdu, podjęto
zatem decyzję o jego kasacji. 1007 to drugi NL202 skasowany
w MPK Poznań – w kwietniu 2006 roku po pożarze skreślono
z ewidencji wóz 1037.
15.08. 74/5 1817. Przed godziną 7 rano miało miejsce pierwsze
wstrzymanie na nowej trasie tramwajowej. Kierowca
przegubowego solarisa linii 74 pomylił trasę, skręcając
z ul. Kazimierza Wielkiego w prawo zamiast w lewo. Próbował
następnie nadrobić swój błąd skręcając w lewo w ul. Grobla
i zaklinował się przegubowcem na łuku. Autobus
po zabezpieczeniu miejsca przez służby NN został
wymanewrowany i z kilkuminutowym opóźnieniem wrócił
na trasę. Po ok. 3 minuty stały tramwaje kursujące w obu
kierunkach – po jednym pociągu z każdej strony.
19.08. 11/3 669. Nockowe helmuty są groźne także za dnia.
W jadącym w stronę Rataj tramwaju linii 11 zasłabł pasażer
w wieku ok. 55 lat. Pechowiec przewieziony został do szpitala
z podejrzeniem zawału serca.
25.08. 9/1 804. Nieźle zdziwiony musiał być motorniczy
dziewiątki, ostrzelany na pętli Piątkowska śrutem z wiatrówki.
Pociski trafiły w przednią boczną szybę oraz bok wagonu, nie
powodując jednak uszkodzeń. Udało się ustalić tylko tyle,

27.08. 8/1 674 vs 6/7 204+203. Obustronnym wykolejeniem
zakończyło się starcie madalińskiego helmuta z głogowskimi
stopiątkami. Do zdarzenia doszło gdy motorniczy ósemki
wjeżdżał na małe kółko pętli Miłostowo i zahaczył o stojącą
na dużym szóstkę. Wagon 203 wykoleił się ostatnią osią, helmut
– pierwszą osią drugiego wózka.
28.08. przejazd techniczny 298+299. Wykolejeniem zakończył
się dla naszego klubowego kolegi nocny przejazd techniczny.
Po próbach na trasie przez most św. Rocha (związanych z
korektami ustawień sygnalizacji świetlnych), tramwaj skręcał z
ul. św. Marcin w prawo w Roosevelta. Skład wykoleił się krótko
po północy pierwszym wózkiem, interwencja dźwigu trwała
ok. 25 minut. Przyczyny wykolejenia nie udało się ustalić.
28.08. 4/4 810. Pęknięcie pierwszej osi pierwszego wózka było
przyczyną 40-minutowego wstrzymania na ul. Pułaskiego
(kierunek Połabska). Uruchomiono komunikację zatramwajową
(po 2 wozy na Połabską i Piątkowską), pozostałe tramwaje
pojechały objazdami na trasę PST. Wagon po wstawieniu
na wózek technologiczny został skierowany na Wilczak,
do odholowania w godzinach nocnych.
31.08. R/SOB 312+313. Ponownie wydział S-3 i ponownie
rondo Kaponiera. Tym razem (na tej samej zwrotnicy!!!)
wykolejeniu uległ skład rezerwowy, który z Sobieskiego
kierował się przez Gwarną i Roosevelta, skąd miał podjąć kurs
w planie 4/9. Motorniczy przekładał feralną zwrotnicę ręcznie,
gdyż była elektrycznie rozłączona. Przyczyną wykolejenia był
luz na drążku głównym zwrotnicy, a przyczyną luzu –
najprawdopodobniej nieodpowiednio przeprowadzony przegląd
zwrotnicy kilka dni wcześniej (przeglądu dokonano 27.08).
Newsletter niskopodłogowy. W sierpniu odnotowano trzy
wstrzymania spowodowane przez wagony RT6N1. 06.08 padła
405 na 12/7 (Zamenhofa, kierunek Starołęka, wstrzymanie 55
minut), 11.08 – 404 na 12/6 (PST Szymanowskiego, kierunek
Sobieskiego, 8 minut), 21.08 – ponownie 405, jako 12/1
(Starołęka, kierunek Sobieskiego). W tym ostatnim przypadku
awaryjny zjazd przez GTR trwał ponad godzinę. Wszystkie
przypadki dotyczyły wózka C. W sierpniu odnotowano także
jedną awarię wagonów typu Combino. 02.08 zepsuł się hamulec
sprężynowy w 503 na 14/1, powodując 16-minutowe
wstrzymanie. Ponadto wagony Combino czterokrotnie stawały
na izolatorach sekcyjnych (2 razy na linii 14 i 2 razy na 16).
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Zakończenie sezonu na liniach turystycznych, liniowa inauguracja składu 105N

Dykta powraca...

Robert Bartkowiak
14 października po raz ostatni w tym roku można było przenieść
się w czasie i podziwiać poznańskie fyrtle z zabytkowych
pojazdów kursujących na liniach turystycznych 0 oraz 100.
Po raz ostatni można też było zwiedzić Muzeum Komunikacji
Miejskiej, gdzie zgromadzone są liczne dokumenty, zdjęcia
i eksponaty, naznaczone historią poznańskiego transportu
publicznego. Po raz ostatni można było spotkać prawdziwych
konduktorów, w mundurach, z czapką na głowie i czarną torbą
na ramieniu – jak za dawnych lat.
Rok 2007 przyniósł wiele zmian w organizacji linii
turystycznych. Stało się tak za sprawą trójstronnego
porozumienia między MPK Poznań Sp. z o.o., Biurem
Programu „Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu” oraz
Klubem Miłośników Pojazdów Szynowych. Wprowadzono
między innymi nowe mundury dla motorniczych oraz obsługi
linii turystycznych, nawiązujące wyglądem do konduktorskiego
stroju sprzed lat. Podczas jazdy lektor opowiadał o mijanych
zabytkach i miejscach ważnych w historii miasta. Zapowiedzi –
w zależności od potrzeb pasażerów – były dostępne w trzech
wersjach językowych: polskiej, niemieckiej i angielskiej. Dzięki
zastosowaniu takiego rozwiązania, linie turystyczne 0 i 100
odwiedzali nie tylko turyści z Polski, ale także wielu
z zagranicy. Ponadto zwiększono ilość kursów – co niedzielę
zerówka i setka startowały o każdej pełnej godzinie między 13

Na ostatniej tegorocznej zerówce nie mogło zabraknąć
konduktorów, Prezesa... i kolorowanek.
Fot.: Robert Bartkowiak

Zakończenie sezonu na liniach turystycznych było okazją do
przewiezienia wyremontowanym składem pierwszych
pasażerów.
Fot.: Robert Bartkowiak
a 17. Obie linie wyruszały z ulicy Gajowej, gdzie były
skomunikowane – pasażerowie mogli się przesiąść
z zabytkowego tramwaju do ogórka i odwrotnie. Przejazd
linią 0 obejmował zwiedzanie Muzeum Komunikacji Miejskiej,
zlokalizowanego na terenie zajezdni tramwajowej przy ulicy
Głogowskiej. Natomiast głównym zadaniem linii autobusowej
100 było dowiezienie pasażerów do Kolejki Parkowej
Maltanka. Z myślą o rodzinach wprowadzono bilet rodzinny
oraz dzienny, który upoważniał do przejazdu zarówno liniami 0
i 100, jak i Maltanką. W pojazdach komunikacji miejskiej
i na przystankach rozwieszono liczne plakaty zachęcające
do skorzystania z linii turystycznych w nowym wydaniu.
Dodatkowo w dniach 7-9 września w Kupcu Poznańskim
i na Starym Rynku przeprowadzono akcję promującą niedzielne
przejażdżki po mieście. Jak widać, z roku na rok na liniach
turystycznych przybywa atrakcji, które stają się powodem
do dumy. Dlatego dziś możemy świętować zakończenie bardzo
pracowitego i równie udanego sezonu.
Przygotowania do oficjalnego zamknięcia ruchu na liniach
turystycznych rozpoczęły się punktualnie o godzinie 12. Wtedy
to na miejsce zbiórki w zajezdni tramwajowej przy ulicy
Gajowej dotarli wszyscy konduktorzy Klubu Miłośników
Pojazdów Szynowych. Jako pierwszy na terenie zajezdni tuż
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po godzinie 12 pojawił się długo przez wszystkich oczekiwany
skład 105N+105N 194”+193”, świeżo po remoncie.
Przywrócono mu prawie oryginalny wygląd z roku 1975, mimo
że numery 194 i 193 pochodziły z 1977 roku i nie miały
kremowego fartucha. Tramwaj wyposażony jest w napędy drzwi
nowego typu (z zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem
pasażera), żółte kasowniki R&G oraz rejestrator jazdy MESIT.
194”+193” będzie wykorzystywany w ruchu liniowym
w sytuacjach niedoboru składów 105Na. Tym sposobem
powiększyła się nam rodzina poznańskich tramwajów
w historycznym malowaniu, co niezwykle cieszy i dobrze rokuje
na przyszłość.
Oprócz premierowego składu w ostatnich przejazdach wzięły
udział jak zawsze N+ND 602+456 oraz Kanciak 102N 1.
Nie można również zapomnieć o kultowym czerwonym ogórku
– jelczu RTO 1679, który – jak co tydzień – stawił się dzielnie
do służby.
Już przed godziną 13 przed bramą zajezdni zaczęli się zbierać
pierwsi pasażerowie. Wielu z nich przyszło nieco wcześniej,
by móc dokładnie obejrzeć skład 194”+193” i wykonać kilka
pamiątkowych zdjęć do swoich zbiorów. Obecność tylu
tramwajów, bo aż trzech, wprawiła osoby oczekujące
w zakłopotanie. Nie wiedzieli oni, czy wybrać najstarszego,
poczciwego N+ND, czy też może 105N+105N, świeżo
po remoncie. U wielu osób wygrał jednak sentyment
do tramwajów ich dzieciństwa, dlatego pozwolili się oni porwać
w czasie przez skład 602+456. Ze względu na 8 Poznań
Maraton zmianie uległy trasy obu linii turystycznych:
Linia tramwajowa 0: Gajowa – Zwierzyniecka – rondo
Kaponiera – św. Marcin – Marcinkowskiego – Podgórna –
Strzelecka – Królowej Jadwigi – Jana Pawła II – rondo Śródka /
Maltanka – Estkowskiego – 23 Lutego – Fredry – Roosevelta –
rondo Kaponiera – Zwierzyniecka – Gajowa.

Linia autobusowa 100: Gajowa – Zwierzyniecka – rondo
Kaponiera – św. Marcin – Marcinkowskiego – plac Wolności –
3 Maja – Ratajczaka – Przemysłowa – Hetmańska –
Dmowskiego – zajezdnia Głogowska / Muzeum – Głogowska –
Zwierzyniecka – Gajowa.
Podczas pierwszego kursu wagon 102N 1 pełnił funkcję
rezerwy, na wypadek gdyby wagony nie zdążyły dotrzeć
na Gajową na czas. Istniało bowiem ryzyko, że tramwaje
zostaną zatrzymane przez maratończyków. Tak się jednak nie
stało, ani podczas pierwszego kółka, ani drugiego, gdy 102N 1
wyruszył w trasę, a rolę rezerwy przejął N+ND 602+456.
Po zakończeniu maratonu, o godzinie 15, linie 0 i 100 wróciły
na swoje stałe trasy.
Sezon 2007 na liniach turystycznych należy zaliczyć do bardzo
udanych, ponieważ wcielono w życie wiele nowych pomysłów,
które odbiły się pozytywnie na ilości przewiezionych
pasażerów. Od 29 kwietnia do 14 października z usług linii
turystycznych skorzystały ponad 3 tysiące osób. Dlatego
serdecznie
dziękujemy
wszystkim,
którzy
wspierali
funkcjonowanie poznańskich linii turystycznych!
Sprzedaż biletów na liniach turystycznych AD2007
miesiąc

jednorazowe

dzienne

rodzinne

maj

414

20

19

czerwiec

208

22

63

lipiec

437

11

53

sierpień

873

35

95

wrzesień

337

38

50

RAZEM:

2269

126

280
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Po spotkaniu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Ratując zabytki

Marcin Jurczak
W dniach 20-21 września 2007 odbyło się spotkanie Krajowego
Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu.
W spotkaniu tym po raz drugi wzięli udział przedstawiciele
Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych i Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu. W tym roku
połączona delegacja KMPS/MPK liczyła trzy osoby –
poznańskie stowarzyszenie i przewoźnika reprezentowali
kol. Janusz Matuszewski, kol. Maciej Rudzki i piszący te słowa,
reprezentujący także redakcję Przystanku.
Miejscem tegorocznego spotkania była Łódź – miasto ciekawe
pod wieloma względami, także komunikacyjnymi. Na oficjalną,
seminaryjną część spotkania wybrano łódzki NOT, gdzie
zgromadzili się przedstawiciele kół i oddziałów SITK z całej
Polski. Po krótkim wprowadzeniu i okolicznościowych
gratulacjach dyskutowano m.in. o stuleciu wolsztyńskiej
parowozowni i najbliższych planach SITK. W imieniu Klubu
Miłośników Pojazdów Szynowych wygłoszono prezentację
dotyczącą działalności stowarzyszeń zrzeszających miłośników
komunikacji miejskiej – opierając się na poznańskim
przykładzie.
Druga część dnia upłynęła uczestnikom pod znakiem
zwiedzania lokalnych zabytków techniki. Najciekawsza
dla tramwajowych hobbystów okazała się wizyta w otwartym
niedawno Muzeum Komunikacji Miejskiej. Na terenie obiektu
zgromadzono setki ciekawostek związanych z transportem
publicznym. Znaleźć tu można kilkadziesiąt modeli pojazdów,
kasowniki, bilety, elementy wyposażenia wagonów. Pod sufitem
wisi sieć trakcyjna, a na ścianach zdjęcia komunikacji miejskiej
– tej dawnej i tej współczesnej. W pomieszczeniu obok znalazło
się miejsce na zabytkowe wagony tramwajowe. W chwili
zwiedzania muzeum znajdowały się tam m.in. dwa sprawne
wagony historyczne – Herbrand GE-58 z 1910 roku i o 19 lat
młodszy Lilpop II. To właśnie hala umożliwiająca
przechowywanie
wagonów
historycznych
z
dala
od niekorzystnych
warunków
atmosferycznych
zrobiła
na zwiedzających największe wrażenie.

Miejscem tegorocznego spotkania Klubu Miłośników
Historii i Zabytków Transportu był łódzki NOT.
Fot.: Marcin Jurczak
Drugim elementem programu wycieczkowego było zwiedzanie
Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta. Uczestnicy
spotkania zapoznali się z funkcjonowaniem obu czynnych
terminali łódzkiego lotniska, a także z planami rozbudowy
obiektu. Historycznie port nie pełnił większego znaczenia
dla lotnictwa cywilnego, za to obecnie przeżywa drugą młodość.
Jest to związane przede wszystkim z ekspansją tanich
przewoźników, którzy za pomocą uruchomionych połączeń
wydatnie przyczynili się do wzrostu liczby obsługiwanych
pasażerów. A wzrost ten był gigantyczny – z nieco ponad
18 tys. pasażerów obsłużonych w roku 2005 do prawie 217 tys.
rok później (co oznacza dwunastokrotny wzrost!). Średnie
obłożenie samolotów tanich linii lotniczych przekracza
80 procent. Niedaleko portu lotniczego, na obszernym placu
znajduje się także spora kolekcja samolotów wycofanych
z eksploatacji. W przyszłości być może stanie się ona
zaczątkiem muzeum prezentującego historię lotnictwa.
Drugi dzień spotkania uczestnicy poświęcili na zwiedzanie
obiektów znajdujących się w Zduńskiej Woli. Wśród nich
znalazły się te należące do PKP Cargo S.A. To właśnie
z obecnego Zakładu Taboru Zduńska Wola Karsznice jeszcze
kilka lat temu wyruszały pociągi retro prowadzone trakcją
parową. Obecnie w skansenie pozostały jedynie zimne
eksponaty – od parowozów (wśród nich m.in. amerykański
Ty246), poprzez lokomotywy spalinowe (m.in. SM31 i SM41),
po elektryczne (ET21-01). Obecnie Karsznice na kolejowej
mapie Polski coraz częściej zaznaczane są nie jako miejsce
lokalizacji cennych zabytków kolejnictwa, ale wyłącznie
noclegownia słynnych radzieckich Czapajewów*.

Łączona ekipa MPK/KMPS podczas podróży zastępczą
komunikacją autobusową na trasie Koluszki – Skierniewice.
Fot.: kierowca MZK

* – serię 50 dwuczłonowych lokomotyw elektrycznych ET42 (w
Polsce z racji radzieckiego pochodzenia zwanych Czapajewami –
na część radzieckiego i rosyjskiego wojskowego) wyprodukowano
w latach 1978-82 i w całości przydzielono do ówczesnego Zakładu
Taboru Karsznice. Po dzień dzisiejszy służą one do ciągnięcia
najcięższych pociągów węglowych z południa na północ.
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Wizyta w Łodzi okazała się nie tylko ciekawym spotkaniem
ze specjalistami z branży, ale także szansą na zobaczenie części
z ogromnej liczby zabytków techniki, gromadzonych przez lata
w różnych miejscach naszego kraju, i cierpliwe – choć coraz

ciszej – domagających się zachowania dla przyszłych pokoleń.
Bo, jak głosił napis na jednym z nieczynnych już niestety
karsznickich wagonów retro: „Jak zniszczysz – Twoje dzieci
i wnuki już tego nie zobaczą”…

W jakim celu szlifuje się szyny tramwajowe?

Papierem ściernym po torach

Łukasz Bandosz
Eksploatowany tor tramwajowy wymaga ciągłej konserwacji.
Systematycznej kontroli powinna podlegać zarówno sieć
trakcyjna, jak i torowisko. Aby zapewnić pasażerom
bezpieczeństwo
podczas
korzystania
z
komunikacji
tramwajowej oraz zapobiec ewentualnym awariom, wszelkie
usterki użytkowanej infrastruktury należy usuwać na bieżąco.
Wśród działań konserwujących sieć tramwajową powinno
znajdować się między innymi systematyczne szlifowanie szyn.
Dlaczego? Podczas eksploatacji szyny tramwajowe ulegają
stopniowemu zużyciu. Objawia się to między innymi
zniekształceniem profilu główki szyny na powierzchni toczenia
się kół. Nieprawidłowy kształt szyny powoduje znacznie
szybsze zużywanie się obręczy kół tramwajowych i zmniejsza
komfort jazdy (drgania, hałas). W związku z tym konieczne
jest regularne szlifowanie szyn, które ma na celu przywrócenie
im odpowiedniego profilu. Dzięki temu możliwe jest znaczne
przedłużenie żywotności toru oraz podniesienie komfortu jazdy
tramwaju.
Szczególnie uciążliwym następstwem zużywania się żelaznego
szlaku są powstające na główce szyny regularne nierówności
w postaci poprzecznych fal. Zjawisko to występuje na długich
odcinkach, gdzie tramwaje się rozpędzają i jadą na wybiegu.
Jednak szczególnie uciążliwe są faliste nierówności
na odcinkach tras tramwajowych wbudowanych w jezdnię

Rolą szlifierki jest wyrównywanie nierównej powierzchni
szyny (zdjęcie górne). Pofalowana szyna wyrównywana jest
za pomocą tarcia twardym kamieniem umieszczonym na
dodatkowym wózku pojazdu (sześć klocków na dolnym
zdjęciu).
Fot.: ŁB/MJ

Szlifierka Windhoff SF 50 zakupiona została przez
Tramwaje Warszawskie.
Fot.: Marcin Jurczak
w lekkim łuku, a także przy rozjazdach tramwajowych.
Do niedawna czuło się je podróżując trasą Poznańskiego
Szybkiego Tramwaju. Dzięki przeprowadzonemu w sierpniu
szlifowaniu tego odcinka maszyną AT VM 8000-12
szwajcarskiej firmy Autech znacznie podniósł się komfort
podróży tą trasą. Jednak w wielu innych rejonach miasta tory
również
wymagają
pilnego
szlifowania.
Najbardziej
„pofalowane” szyny można znaleźć na ulicy Górna Wilda,
na wjeździe na most Królowej Jadwigi od strony przystanku
AWF, czy też na rozjazdach przy dworcu PKS. Na łukach na
Strzeleckiej, przejeździe przez skrzyżowanie ulic Jana Pawła II
i Baraniaka, czy też Zamenhofa i Piłsudskiego sytuacja
przedstawia się równie niepokojąco.
Od wielu już lat na ulicach Poznania nie widuje się szlifierki
ciągniętej przez gospodarczego eNa. I od jakiegoś czasu brak
tego typu konserwacji torowisk staje się coraz bardziej
odczuwalny. Pogorszyły się warunki podróży pasażerów i pracy
motorniczych. Same pojazdy podczas jazdy po takim torowisku
wpadają w drgania. Z pewnością wywiera to negatywny wpływ
na ich stan techniczny, przyczyniając się do szybszego zużycia
poszczególnych części układu jezdnego. W wielu miejscach
tramwaje hałasują pod oknami mieszkańców właśnie przez
jazdę po „pofalowanych” szynach. Z pewnością nikt
z mieszkańców Ratajczaka nie poprze budowy linii
tramwajowej na tej właśnie ulicy zdając sobie sprawę z hałasu,
jaki powoduje funkcjonowanie komunikacji tramwajowej –
hałasu znanego ze Strzeleckiej czy z Górnej Wildy.
Torowisko należy konserwować, również poprzez szlifowanie
szyn. Trzeba to robić regularnie, a w przypadku poznańskich
torowisk konieczne jest nadrobienie wieloletnich już zaległości.
Inna opcja to częsta wymiana szyn, a na to – niestety – nie ma
odpowiednich środków finansowych, nawet w przypadku
torowisk zdegradowanych (jak odcinek pomiędzy pętlą Dębiec
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i ul. Hetmańską). Ponadto procedury przygotowania niektórych
inwestycji ciągną się latami (np. ul. Winogrady).
A co z możliwościami rozwiązania tego problemu? Można,
podobnie jak to było w sierpniu z trasą PST, zlecać szlifowanie
poszczególnych odcinków miejskiej sieci tramwajowej
wykonawcom z zewnątrz. Innym rozwiązaniem jest powrót
do stosowania szlifierki znajdującej się na stanie poznańskiego
MPK. Niestety, może ona pracować jedynie w nocy, ze względu
na konieczność wykonywania szlifowania przy małej prędkości.
Jej dodatkową wadą jest częsta awaryjność, ponadto opór
toczenia przy szlifowaniu szyn przyczyniał się do częstych
usterek ciągnących szlifierkę wagonów gospodarczych.
Inne rozwiązanie zastosowano w stolicy. Tramwaje
Warszawskie zakupiły w zeszłym roku wielofunkcyjny pojazd
techniczny Windhoff SF 50. Jest to wagon dwukierunkowy,
wyposażony w urządzenia do szlifowania i czyszczenia szyn
tramwajowych. Ponadto pojazd może pracować jako holownik,
pług odśnieżny, może służyć też do podlewania trawy posianej
na torowisku lub odchwaszczania wydzielonych torowisk.

Ogromną zaletą pojazdu jest fakt, iż swoje główne funkcje –
szlifowania i czyszczenia szyn – wykonuje w dzień, przy
prędkości 40 km/h, nie zakłócając regularnego ruchu
tramwajowego. 12,5-metrowy SF 50 wyposażony jest w dwa
wózki napędne i trzeci do szlifowania szyn. Dużą moc pojazdu
zapewniają cztery asynchroniczne silniki prądu przemiennego
o mocy 100 kW każdy. Impulsowy układ rozruchu oparty jest
na tyrystorach IGBT. Od kilku miesięcy pojazd regularnie
wyjeżdża na żelazne szlaki stolicy i wykonuje swoje zadania
bez najmniejszych przeszkód.
Zapewne niejeden poznański motorniczy, jeżdżąc po szynach
przypominających nierzadko tarkę, marzy o tego typu pojeździe
w naszym mieście. Może kiedyś doczeka się rozwiązania
problemu nieszlifowanych szyn w Poznaniu? Jednak aby
to nastąpiło, ten poważny problem musi zostać zauważony przez
decydentów, którzy znajdą środki na jego rozwiązanie. Duże
środki, bo jedyną wadą pojazdu typu Windhoff SF 50 jest jego
cena. Taki wagon kosztuje w przybliżeniu tyle, co nowy
niskopodłogowy tramwaj.

Nowinki z Pyrogrodu
Tabor ogumiony
Z powodu znacznych opóźnień linii 76 na trasie
z os. Sobieskiego na os. Dębina, od 15 października wystawiana
jest dodatkowa rezerwa autobusowa na os. Jana III Sobieskiego.
Rezerwa
ta
powinna
być
obsługiwana
taborem
niskopodłogowym wielkopojemnym i jest przeznaczona na linię
76. (TG)
MPK Poznań rozpisało przetarg na dostawę
nowoczesnego pojazdu sieciowego. Jak wiemy, aktualnie
używane pojazdy typu STAR są już mocno wysłużone.
Do najciekawszych wymogów technicznych należą: zdolność
do pokonywania 8-procentowych nachyleń podłoża w czasie
jazdy po szynach, udźwig pomostu 600 kg przy wysięgu do
3 metrów i 450 kg przy wysięgu powyżej 3 metrów,
maksymalny wysięg (mierzony od osi pojazdu do końca
pomostu) 6,5 m, praca w zakresie temperatur od -25
do +40 stopni Celsjusza. (JN)
We wrześniu rozstrzygnięto przetarg na dostawę
40 zestawów monitoringu wewnątrzpojazdowego. W taki
zestaw wyposażono na próbę pierwszego ikarusa 280.26
o numerze 1953. Po rozwiązaniu ewentualnych problemów,
wynikłych podczas prób, rozpocznie się proces montowania
urządzeń w autobusach jeżdżących na liniach nocnych.
(JN/AW)
Tabor tramwajowy
17 października nastąpiła wiekopomna chwila
dla stylizowanego na historyczny składu 105N 194”+193”.
Zaliczył on swój debiut liniowy po naprawie głównej, na linii 5.
Było to podyktowane awariami trzech pantografów wagonów
Combino, przez co rezerwa taborowa na Głogowskiej
zmniejszyła się do minimum. Wspomniany skład jeździł
na piątce tylko o poranku, do godziny 11:30, kiedy to podmienił
go wóz 116+115, kończący służbę na linii 26. Funkcjonariusze
KMPS zadbali o porządek w drugim wagonie i uchronili
go od dewastacji. (JN)
W Modertransie pełną parą przebiegają prace
nad modernizacją stopiątek dla GOP-u (drugie pudło: z wagonu

535, dotarło 7.11). Prawdopodobnie niedługo skład ten
wyjedzie na jazdy próbne. Podobnie sprawa się ma w przypadku
ostatniego poznańskiego wagonu 102Na, którego remont
dobiega końca. Natomiast doczepa typu ND z Sanockiej
Fabryki Wagonów jest jeszcze we wcześniejszym stadium prac
– na ten wagon przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. (KD)
Nadal nie znamy przyszłości jedynego na świecie
pojazdu 105N/2. Pojawiły się głosy o wycofaniu i kasacji wozu,
lub gruntownej przebudowie w Modertransie i przywróceniu mu
użyteczności. KMPS wystosował oficjalne pismo do MPK
Poznań o zachowanie tego wozu w charakterze tzw. „eksponatu
zimnego”, czyli nieporuszającego się na co dzień. (JN)
Praskie przedsiębiorstwo komunikacyjne ogłosiło
w ostatnim czasie chęć sprzedaży czterech sztuk tatr RT6N1.
Pojazdy te nie spełniają wyśrubowanych czeskich norm
(a w Pradze są np. wysokie i długie podjazdy), dla Poznania
natomiast byłyby idealnym wzmocnieniem niskopodłogowego
taboru tramwajowego. Klub Miłośników Pojazdów Szynowych
poinformował MPK Poznań o możliwości okazyjnego
odkupienia tych tramwajów. Naszym konkurentem może być
węgierskie miasto Szeged, również zainteresowane praskimi
tatrami. Zapewne nie trzeba nikogo przekonywać, że jako
miasto posiadające spore doświadczenie w eksploatacji
i naprawach tych wozów, możemy łatwo dostosować
je do naszych potrzeb. (JN)
Jak wynika z zapewnień Modertransu, jeszcze
przed świętami Bożego Narodzenia na ulice Poznania powinny
wyjechać tramwaje Moderus Alfa o numerach 150+151
i 152+153. Wagony charakteryzować się będą unowocześnionym względem 105Na wyglądem zewnętrznym (plastikowe
ściany – przednia i tylna, wklejane szyby) i nowoczesną
aparaturą. (MJ)
Na linii 4 w ostatnich dniach można było
zaobserwować taborowe ciekawostki. Otóż na czwórce
widziano składy stopiątek 204+203 i 140+141 wyposażone –
jakże by inaczej – w tarcze dachowe. Zachęcamy do utrwalenia
tego widoku na kliszy fotograficznej bądź matrycy. (TG/JN)
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Z okazji 1 listopada
pojawiło się kilka taborowych ciekawostek.
Na 22/7 kursował stylizowany na historyczny skład 194+193, na 24/7 pojawił się
natomiast forteczański 336+337 z tarczami
dachowymi i dodatkowymi kasetonami.
Oba tramwaje miały Klubową obsługę,
wagon 193 był dodatkowo „obstawiony”
przez pilnujących porządku wolnotariuszy.
Warto także odnotować rekordowe
uruchomienie wagonów Combino. Na trasy
wyjechało 13 z 14 posiadanych siemensów
(co odliczając pozbawiony jednego członu
wagon 505 daje 100% uruchomienia),
obsługa linii 15 przedstawiała się zatem
następująco (kolejne brygady): 507, 508
(podmieniony potem na 114+113), 504,
512, 502, 514, 510, 501, 511, 506, 503,
513, 509, 190+189. Postawa Wydziału S-1
dotycząca wysokiego uruchomienia niskich
wozów na linii cmentarnej jest godna Niecodzienną atrakcję można było przeżyć w dniach 19-25 października. Na
pochwały. (MJ)
przemian na liniach 1, 4, 12, 13 i 17 pasażerowie mogli ogrzać się zupką z tytki.
Do tego szczęściarzom los pozwolił wygrać drobne upominki kulinarne. Do
Przystanki
obsługi tej akcji oddelegowano skład 242+241, w którym pierwszy wagon pełnił
Ostatnio na przystanku rolę wagonu konkursowego, a doczepa – konsumpcyjnego. (JN)
Fot.: 3*Robert Bartkowiak
Polanka pojawiły się nowe wiaty, podobne
do tych na ulicy Kórnickiej. Chciałoby się
poruszanie się po Poznaniu – zlokalizowano je w najważniejrzec – wreszcie! Jak by nie patrzeć, bloki, które wyrosły tam jak szych punktach przesiadkowych i w sąsiedztwie dworców; mapy
grzyby po deszczu, zapewniły temu przystankowi całkiem sporą pokazują aktualne położenie oglądającego („tu jesteś”), linie
rzeszę pasażerów. Nowa wiata pojawiła się także na przystanku i przystanki MPK oraz atrakcje turystyczne. Terenowi
Sołacz (kierunek: Centrum), swoją estetyką psując jednak obserwatorzy Przystanku dotychczas zameldowali o „kołach
nastrój tego klimatycznego miejsca – w żaden sposób nie ratunkowych” na trasie PST, Ogrodach, Grunwaldzie, ulicy
komponuje się z zachowaną tam budką tramwajarską. (JN/MJ)
Dzięgielowej i… przy starym terminalu lotniczym na Ławicy.
Zarząd Dróg Miejskich realizuje kolejny etap
poznańskiego Systemu Informacji Miejskiej. W kilku rejonach
miasta pojawiły się tzw. „koła ratunkowe”, czyli dwustronne
podświetlane panele, wyglądem przypominające citylighty,
zawierające mapy okolic. Z pewnością ułatwią one przyjezdnym

(AW/KP)
Remonty i objazdy
17 października oficjalnie otwarto nowy wiadukt
nad Dolną Wildą. Jak wiadomo, dla tramwajów jest on czynny
już od początku maja, natomiast dopiero teraz może z niego
korzystać również trakcja ogumiona – w tym linia nocna
autobusowa 238. W otwarciu tegoż wiaduktu wzięli udział
poznańscy oficjele, przywiezieni na miejsce Kanciakiem
i combino 514. (JN)
W dniach 22-25 października
przejazd kolejowy na stacji Poznań Dębiec był zamknięty
z powodu remontu nawierzchni. Z tej przyczyny linia
autobusowa 49 kursowała objazdem przez ulicę Opolską i
28 Czerwca, po czym wracała na stałą trasę. (TG)

Trwają jazdy próbne wagonu 118N Puma. Pojazd wyjechał
na miasto po raz pierwszy w nocy z 1 na 2 października, i od
tego czasu regularnie pojawia się na torach. Po gdańskich
targach TRAKO powrócił do macierzy i został ponownie
rozładowany na zajezdni S-3 Forteczna. Próby trwają,
nadal istnieje zatem możliwość uwiecznienia na fotografii
jedynego egzemplarza nowego niskopodłogowca. (JN)
Fot.: Marcin Jurczak

W związku z remontem
torowiska w okolicach przystanku PKS, w dniach 3-16 listopada
zmienione są trasy sześciu linii tramwajowych. Najbardziej
egzotyczną trasą jedzie linia 12: ze Starołęki przez rondo
Rataje, rondo Śródka i Fredry na os. Sobieskiego. Linia 11
kursuje z Piątkowskiej przez Fredry i Strzelecką na os. Lecha.
Warto odnotować także zmianę trasy szóstki, która z Królowej
Jadwigi skręca w Wierzbięcice, by przez Wildę, Hetmańską
i Reymonta dojechać na Budziszyńską. Kosmetyczne zmiany
obejmują trasy 10 (z Roosevelta przez Głogowską i Hetmańską
na Dębiec) i 9 (przez Wierzbięcice zamiast przez Górną Wildę
– zapewnia połączenie Wierzbięcic z Dębcem za skierowaną
objazdem 10). Z kolei ze względu na dziesiątkę na Głogowskiej
skrócona została linia 18, do odcinka Ogrody – Towarowa).
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Na trasach objazdowych uruchomione są dodatkowe przystanki:
przy dworcu autobusowym dla linii 6 i 9 oraz dobrze znany
pasażerom przystanek dodatkowy przy Traugutta – tym razem
dla linii 2, 6 i 9. Z ciekawostek: wagony RT6N1 wylądowały
na 13-tce. (MJ)
Z okazji Wszystkich Świętych
Październik i listopad to tradycyjnie
okres wzmocnień komunikacji miejskiej dodatkowymi liniami
dowożącymi mieszkańców do największych cmentarzy. Większość
zmian była w tym roku typowa i nie zaskoczyła poznaniaków.
Już od 27 października wzmocnione były dojazdy na Junikowo
(bonusowa linia 6) i Miłostowo (1 i 7). Dało to po 4 linie na każdej
z końcówek w godzinach 9-18. 1 listopada tramwaje linii 1, 6, 7, 8
i 13 kursowały (od 7.00 do 18.00) co 10 minut, a linii 15 – co
5 minut. Dodatkowo uruchomione zostay linie nr 22

(Os. Sobieskiego – Plac Wielkopolski – Miłostowo) i 24 (Junikowo – Rondo Kaponiera – Plac Bernardyński – Miłostowo).
Nowością było skierowanie tej ostatniej nową trasą – przez most
św. Rocha. Drugiego listopada rozkłady wróciły do normy (dnia
roboczego), z wyjątkiem przedłużenia linii 1 i 7 oraz 6 i 15.
Zmiany na liniach autobusowych obejmowały m.in. wzmocnienia
linii 77 i dodatkową linię 173 (od 27.10 do 2.11). Ponadto
1 listopada wzmocnione zostaną linie 57, 60, 69, 70, 82 i 93. Warto
dodać, że w tym dniu na przejazdy 10-minutowe obowiązywały
bilety 10-minutowe, zaś na przejazdy dłuższe (bez względu na czas
ich trwania) bilety półgodzinne. (opr. MJ)
opracowanie:

Jędrzej Nowak

informacje zebrali: Krzysztof Dostatni, Tomasz Gieżyński,
Marcin Jurczak, Jędrzej Nowak,
Kamila Panasiuk, Adam Werczyński

Z archiwum T
Marcin Jurczak
01.09. Półtorej godziny trwały utrudnienia na rondzie Śródka
po tym, jak o 11.00 wywrócił się tam samochód ciężarowy.
Betoniarka przewróciła się na bok na zjeździe w stronę ronda
Rataje. Kursowanie tramwajów odbywało się bez przerw, spore
utrudnienia zanotowano jednak w komunikacji autobusowej.
Opóźnienia sięgały około 30 minut w przypadku linii 63, 73 i 83
oraz około 20 minut dla 70 i 85.
01.09. Wieczorem utrudnienia odczuli także mieszkańcy Jeżyc.
Wskutek awarii sieci wodociągowej na ul. Dąbrowskiego
od godziny
21.00
objazdami
przez
Kraszewskiego
i Zwierzyniecką kierowano linie 17 i 18. Na trasie objazdowej
(na przystanku Zeylanda w stronę Ogrodów) zepsuł się
dwukierunek 906, obsługujący 18/5. Pechowca zepchnięto
na Gajową przy pomocy stojącego
jako
pierwszy
we wstrzymaniu składu 198+197 linii 2/1. Przyczyna
wstrzymania: brak rozruchu, czas: 24 minuty.
07.09. 76/10 1701. Pożary neoplanów – ciąg dalszy. Około
godziny 16 zapaliła się komora silnika w deskorolce
obsługującej nową linię 76. Autobus znajdował się w okolicach
AWF-u i jechał w stronę os. Sobieskiego. Pożar ugaszono przy
pomocy gaśnic znajdujących się na wyposażeniu pojazdu.
08.09. 8/1 663. Pierwszy dzień zmiany trasy ósemki rozpoczął
się dla pierwszej brygady wykolejeniem. Po 5 rano z torów
wypadła pierwszym wózkiem ósemka skręcająca z Towarowej
na most Dworcowy. Przyczyną wykolejenia były luźne kostki
brukowe w torowisku. W trakcie przejazdu wagonu doszło
do zahaczenia jednej z kostek, co doprowadziło do wypadnięcia
wagonu z szyn. Wstrzymanie trwało nieco ponad 20 minut,
tramwaje kierowano objazdami: od PKS-u przez Towarową,
od Roosevelta – ul. Głogowską.
10.09. 2/6 683. Do wykolejenia helmuta doszło na zwrotnicy
przed przystankiem Żeromskiego. Dwójka jechała w stronę
Dębca, wykolejeniu uległ drugi wózek, trzeci natomiast skręcił
w prawo w stronę Przybyszewskiego. Wstrzymanie ruchu w obu
kierunkach trwało ponad godzinę (14.37–15.47), tramwaje
kierowano objazdami – z pominięciem pętli tramwajowej
Ogrody. Według opinii brygadzisty Pogotowia Zwrotnic
zwrotnica była sprawna…
10.09 17/10 174+173 vs 95/2 1455. Do tragicznego w skutkach
wykolejenia doszło w tym samym miejscu krótko po godzinie
17. Zwrotnica odbiła przed drugim wózkiem wagonu 173,

powodując jego wykolejenie. Wypadający z torów wagon
uderzył w stojące na pasie skrętu z Dąbrowskiego
w Żeromskiego samochody osobowe i autobus MPK.
Do szpitala zabrano sześć osób – dwóch kierowców
samochodów osobowych, pasażerkę autobusu i trzy pasażerki
tramwaju. Łącznie w zdarzeniu uszkodzone zostało (nie licząc
tramwaju) sześć pojazdów. Tramwaj został wstawiony
w torowisko przy użyciu dźwigu, a następnie odholowany
do zajezdni i zabezpieczony do badań komisyjnych.
Po usunięciu skutków wykolejenia dokonano próby przejazdu
przez zwrotnicę przy użyciu składu 202+201. Zwrotnica
ponownie
przełożyła
pod
wagonem!
Tym
razem
niekontrolowane
przełożenie
zwrotnicy
nastąpiło
pod pierwszym wagonem i udało się uniknąć wykolejenia
składu. W nocy z 10 na 11 września dokonano licznych
próbnych przejazdów feralnej zwrotnicy składem 212+211 –
usterek działania zwrotnicy nie stwierdzono.
12.09. 28/3 907. Pierwszy dzień kursowania linii obsługiwanej
dwukierunkami i pierwsze wstrzymanie. Z powodu uszkodzonej
blokady drzwi o 10 minut przedłużył się postój wagonu 907
na tymczasowej końcówce przy Ściegiennego. Wagon zjechał
do zajezdni samodzielnie.
24.09. Półtorej godziny nie jeździły tramwaje ul. Dąbrowskiego.
Przyczyną
było
niezabezpieczone
ramię
dźwigu
samochodowego z Zakładu Gospodarki Odpadami, koszące
przewody sieci trakcyjnej. Kierowca ciężarowego DAF-a,
wyjeżdżając z ul. Polnej w Dąbrowskiego, doprowadził do
uszkodzenia sieci trakcyjnej (łącznie z linkami pionowymi
i zaciskami) na długości ok. 200 metrów. Na uszkodzonym
odcinku utknęło 6 pociągów tramwajowych, 4 z nich
wyciągnięto z odcinka bez prądu przy pomocy dźwigu TRAM.
26.09. 17/8 302+303. Tramwaje linii 17 nie miały w tym
miesiącu szczęścia. Podczas zjazdu z ronda Śródka
forteczańskie stopiątki uderzyły w solarisa gminnej komunikacji
ze Swarzędza. Trzy ranne osoby odwieziono do szpitala,
autobus Wiraż-Busu (Solaris Urbino 15, numer 020, rok
produkcji 2006) nabawił się natomiast solidnego rozprucia.
Tramwaj miał wyrwany zderzak i przetartą przednią ścianę.
Wstrzymanie ruchu tramwajowego trwało godzinę, w tym na pół
godziny wyłączono napięcie w sieci. Po zdjęciu uszkodzonego
pantografu z trakcji (w momencie uderzenia wyleciał poza sieć),
tramwaj zjechał do zajezdni z drugiej kity.
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Newsletter niskopodłogowy. Dwukrotnie notowano usterki
wagonów Combino. 03.09 z powodu awarii elektroniki 7 minut
wstrzymania zafundował pasażerom 507 na 14/3. 21.09
wyjeżdżający z S-1 504 jako 14/5 zablokował się na 11 minut.
12.09 jadący jako 14/7 wagon 503 zaparkował na sekcyjnym na
ul. Roosevelta (10 minut wstrzymania). 29.08 wycofano z
eksploatacji 7 z 10 wagonów RT6N1 – kolejne wagony

wprowadzano stopniowo do eksploatacji we wrześniu, dały więc
radę narobić nieco wstrzymań. Chronologicznie: 02.09 – awaria
układu hydraulicznego wózka B w 408, 03.09 – brak rozruchu –
ponownie 408, 08.09 – brak rozruchu w 405, 09.09 – zanik
powrotu napięcia do sieci w 406 (skierowana na Połabską, do
odholowania), 13.09 – wózek C w 410, 15.09 – wózek B w 407,
24.09 – wózek C w 405.

„Na torach” − GT8ZR
Jędrzej Nowak
Dwukierunkowe wagony GT8, nazywane
też GT8ZR (ZR – Zweirichtungs) lub
Düwag typ O, przybywały do Poznania
pomiędzy marcem a majem 2005 roku.
MPK Poznań miało zamiar sprowadzić je
już rok wcześniej. Niestety, nie było to
możliwe gdy przygotowywany był remont
ronda Starołęka, dlatego dwa składy
105Na o numerach 118+117 i 212+211
dostosowano do jazdy dwukierunkowej.
Historia tytułowych wozów sięga roku

1969, kiedy to w düsseldorfskim przedsiębiorstwie Düwag
wyprodukowano serię ośmiu wagonów tego typu. Jest to
tramwaj trzyczłonowy, czterowózkowy. Dwa skrajne wózki są
napędowe a dwa środkowe – toczne. Liczba miejsc wynosi 232,
w tym 62 siedzące. Są to jedyne wyprodukowane egzemplarze
tej serii. Do początku XXI wieku we frankfurckim
przedsiębiorstwie komunikacyjnym VGF ostały się wszystkie
egzemplarze tych wagonów. Sześć z nich odstawiono w celu
odsprzedaży do któregoś z krajów zza dawnej żelaznej kurtyny.
Szczęśliwie złożyło się, że to właśnie Poznaniowi udało się je
kupić. Pozostałe dwa wozy typu O pełnią we Frankfurcie
funkcje rozrywkowe. Jeden jest czynnym eksponatem
historycznym (902), zaś drugi jest tzw. partywagen,
przystosowanym do urządzania w jego wnętrzu imprez.
Zapotrzebowanie na dwukierunkowy tramwaj było ogromne i
bardzo pilne. Dlatego model ten odpowiadał wymaganiom
stawianym przez MPK Poznań. Ponadto konstrukcyjnie
GT8ZR, poza możliwością jazdy w obu kierunkach, niewiele
różni się od zwykłego wozu typu GT8 z Frankfurtu, co z
pewnością ułatwia poznańskim motorniczym jego obsługę. Co
prawda zmieniono wizualnie ścianę czołową i parę detali
Podstawowe dane wagonów GT8ZR
Producent
Düwag AG
Wymiary (dł./szer./wys.)
26 100 / 2 350 / 3 350 mm
Liczba osi / wózków
8/4
Liczba silników / moc łączna
2 / 2*113 kW
Lata produkcji
1969
Lata dostaw
2005
Ilość dostarczonych
6 sztuk
Zakres numeracji
901, 903-907
Stacjonowanie
S-2 Madalińskiego

wnętrza, ale były to jedynie zabiegi
kosmetyczne. Ciekawą sprawą jest fakt, że
tramwaje te jeżdżą do dziś w dwóch
wariantach
swojego
oryginalnego,
frankfurckiego malowania zakładowego.
Jednym z nich jest znana już u nas
kombinacja
pomarańczowo-kremowoszara, którą można było zobaczyć na
wagonach GT8 i GT6, dostarczanych do
Poznania
z
VGF
Frankfurt/Main.
Natomiast druga wersja malowania –

turkusowa – to nowy schemat ubarwienia, do dziś obowiązujący
w tym mieście. Krótko po zakończeniu dostaw i zaadaptowaniu
do poznańskich warunków, wagony typu O rozpoczęły obsługę
linii wahadłowych. Pełnią one taką funkcję do dziś.
Remontów torowisk, podczas których
tramwaje GT8ZR kursowały wahadłowo
(+ oznaczenia i przebieg linii):
–
–
–
–
–
–

remont ronda Śródka (VII-VIII 2005)
W1: Kórnicka – Rondo Śródka
W2: Rondo Śródka – Miłostowo
remont węzła Kórnicka (III-V 2006)
W1: Kórnicka – Os. Lecha
W2: Rondo Śródka – Kórnicka
remont węzła Głogowska/Hetmańska (VI-IX 2006)
W1: Głogowska/Hetmańska – Rondo Kaponiera
podbijanie trasy PST (12-15 VIII 2006)
W1: Głogowska/Hetmańska – Os. Sobieskiego
remont przejazdu, Al. Solidarności (28.09-22.10.2006)
W1: Wrzoska – Gwarna
rozbiórka wiaduktu Górczyńskiego (od IX 2007)
28: Ściegiennego – Towarowa
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Święto pracowników komunikacji miejskiej... i nie tylko

Z okazji imienin

Marcin Jurczak
Oprócz autobusów szkoleniowych rozstawione zostały
także słupki przystankowe i wagony tramwajowe. Godne
uwagi było rozmieszczenie tych ostatnich. Składy 105Na
(najnowszy 340+341 i jeden z ostatnich klasycznych –
336+337) i wagon RT6N1 (406) umieszczono na łukach
przodem do widowni – co wymagało ich wcześniejszego
obrócenia na zajezdniowym trójkącie. Na miejsce
stopniowo przybywały także pojazdy służb technicznych,
wszystkie były od razu rozmieszczane na placu (według
wcześniej
opracowanego
schematu)
i
oklejane
odpowiednimi informacjami dla zwiedzających.

Zabytkowe autobusy i tramwaje startowały
z zajezdni przy ul. Gajowej.
Fot.: Robert Bartkowiak, 25.11.2007
Impreza katarzynkowa to tradycyjnie największe
przedsięwzięcie organizowane przez Klub Miłośników
Pojazdów Szynowych. Nic zatem dziwnego, że kolejna
edycja Katarzynki – numer 2007 – oznaczała dla
Klubowiczów wspięcie się na organizacyjne wyżyny,
by setkom spragnionych komunikacyjnych wrażeń
poznaniaków zapewnić jak najlepsze wspomnienia.
W tegoroczną imprezę zaangażowanych zostało ponad
40 członków Klubu, a ponadto dziesiątki innych osób –
z ramienia podmiotów organizujących i współorganizujących. Impreza była rekordowa także pod względem
ilości uruchomionego taboru.
Przygotowania do operacji K07 rozpoczęto już kilka
tygodni wcześniej. W domowym zaciszu najaktywniejszych Klubowiczów powstawały schematy, plany,
rozkłady jazdy. Punktem startowym Katarzynki nie
po raz pierwszy stała się zabytkowa zajezdnia przy
ul. Gajowej. To właśnie tutaj rozpoczęła się historia
komunikacji miejskiej, miejsce to stanowi do dziś jeden
z najbardziej charakterystycznych punktów na tramwajowej mapie Poznania. Od lat pozostaje źródłem
wspomnień – obecnie dla kilku pokoleń mieszkańców
miasta. W dniu 25 listopada 2007 r. z zajezdni
odjeżdżały tramwaje linii 23 i autobusy linii 200.
Dla pracowników wydziału S-3 katarzynkowa niedziela
trwała od 7 rano. Wtedy to rozpoczęto manewry na
terenie zajezdni i ustawianie wszystkich pojazdów.

Jedną z atrakcji tegorocznej Katarzynki miał być
przejazd solowych wagonów typu 105N. Tramwaje
te wyremontowane zostały w roku 2007, a na imprezie
katarzynkowej zadebiutować miały osobno (zarówno
wagon 193”, jak i 194” posiadają w pełni wyposażone
kabiny i umożliwiają jazdę solo). Niestety do przejazdu
solowych stopiątek nie doszło (mimo, że oba wagony
zostały do niego przygotowane – na zajezdni
zamontowano im nawet specjalnie na tę okazję łamane
sprzęgi!). Niesmak, który pozostał po niekorzystnej dla
organizatorów decyzji szybko minął i nie zaprzątał głów
zajętym imprezą Klubowiczom. Miejsce szóstej brygady
zajął wagon GT8ZR, a świat miłośników komunikacji
obiegła informacja, że w Poznaniu panicznie boją się
solówek…

Jedną z atrakcji na terenie zajezdni Forteczna
był tramwaj niskopodłogowy z poznańskiej
Fabryki Pojazdów Szynowych – to pierwszy
pojazd z serii 118N.
Fot.: Robert Bartkowiak, 25.11.2007
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Ogromna liczba osób,
które wraz z dziećmi
wzięły udział w Katarzynce 2007 dowodzi
tego, że idea utworzenia
muzeum komunikacji na
terenie Gajowej – najstarszej
nieprzerwanie
funkcjonującej zajezdni
tramwajowej w Polsce –
nie jest szaloną wizją
grupy hobbystów, lecz
pomysłem
trafiającym
w potrzeby społeczne.
Jan Gosiewski,
motorniczy N+ND

Już kilkanaście minut po
godzinie
11
na
terenie
zajezdni pojawili się pierwsi
zwiedzający. I choć ekspozycja nie była jeszcze do
końca przygotowana (ostatnie
pojazdy zjeżdżały na plac),
rozmach imprezy już wtedy
robił spore wrażenie. Pierwsze
tramwaje z pasażerami dotarły na teren zajezdni S-3 około godziny 12.30. Zgodnie
z rozkładem jazdy bimby wyjeżdżały z Gajowej o pełnych
godzinach (od 12 do 16), w
dwóch grupach, kierując się
bezpośrednio na zajezdnię
Forteczna.
Jako
pierwsze
dotarły wozy: 102N 1, 105N
194”+193” i 3G 806 – obsługujące tego dnia kursy o godzinach parzystych. Jako druga partia na terenie zajezdni
pojawiły się: N+ND 602+456,
13N 115 i GT8ZR 904.

Pomimo
kiepskiej
pogody
frekwencja w tramwajach była bardzo dobra. Z ramienia
KMPS wyznaczone zostały osoby oprowadzające
zwiedzających
po
zajezdni
Forteczna,
wcześniej
przygotowaną trasą. Możliwość zwiedzenia obiektu
z przewodnikiem (oglądano m.in. halę A – naprawczoprzeglądową, a także myjnię) była na tyle dużą atrakcją,
że wielu gości Katarzynki wracało do punktu
początkowego… by móc ponownie przespacerować się

TV KMPS poleca film:

Katarzyna 2007
http://pl.youtube.com/TVKMPS

wśród wózków i przekładni,
słuchając tramwajowej opowieści. Na terenie S-3 można
było skorzystać z prze-jazdu
drezyną
ręczną
(w zdobywaniu pierwszych drezynowych
szlifów
pomagał
Tomasz Węsierski z Krzywińskiej Kolei Drezynowej)
i zajrzeć do tramwaju typu
118N (Pumę dla zwiedzających udostępnił producent,
H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Spółka
z o.o.). Na odważnych czekała
także możliwość poprowadzenia tramwaju typu 105Na
– w tej roli wystąpił oddany
do eksploatacji zaledwie kilka
tygodni wcześniej skład szkoleniowy 146+147.

To największa Katarzynka w historii. Zdobyliśmy nowe doświadczenia, przetestowaliśmy w
praktyce szereg rozwiązań. Jesteśmy bogatsi o
wiedzę, ktora zaprocentuje w przyszłości. Ponadto, dzieki zaangażowaniu ponad 40 członków stowarzyszenia, daliśmy
pokaz
naszych
Równolegle do kursów linii 23 możliwości.
odbywały się wyjazdy autoRafał Bręczewski,
busów na linii 200 – odwokoordynator imprezy

żących chętnych do zwiedzenia obiektów PKP CARGO S.A. przy ulicy Kolejowej.
Dwusetkę obsługiwały trzy pojazdy – Jelcz 043 Caro
1679, DAF MB200 1932 i gościnnie Jelcz PR110 1
z Transkomu Czerwonak. W trasę wyjeżdżały zawsze
dwa autobusy, a trzeci zostawał na placu. Dodatkowo na
terenie zajezdni Gajowa ustawiony był autobus Jelcz
RTO należący do klubokawiarni Proletaryat. Zajezdnia
przy ul. Gajowej tym razem nie została udostępniona
zwiedzającym, oczekujący na pojazdy linii 23 i 200 mieli
jednak możliwość zajrzenia do wagonu konnego
i ogrzania się w pełniącym funkcję tramwajowej
poczekalni wagonie Siemens Combino (w tej roli
wystąpił wóz numer 512).
Tegoroczna Katarzynka była rekordowa pod wieloma
względami.
Impreza
cieszyła
się
(pomimo
niesprzyjającej
aury)
dużym
zainteresowaniem
poznaniaków. Organizacja Katarzynki pokazała, że
chcieć to móc, a w tej kwestiach organizacyjnych dla
członków Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych niemal
nie istnieją zadania nie do wykonania.

Kolejna inwestycja komunikacyjna współfinansowana przez UE

Otwarcie potworka

Robert Bartkowiak
Prawie trzy miesiące po hucznym otwarciu nowej trasy
tramwajowej biegnącej przez most św. Rocha
zakończono kolejną inwestycję, która przyczyni się
do podniesienia komfortu pasażerów i pracowników
MPK. Mowa o otwarciu Zintegrowanego Dworca
Autobusowego na os. Jana III Sobieskiego, które odbyło
się w dniu 9 listopada 2007 r. Nowy obiekt mógł
powstać
dzięki
dofinansowaniu
ze
środków
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego. Cała inwestycja pochłonęła
14 500 000,00 zł, z czego 50% pokryła Unia
Europejska.

Oficjalne obchody otwarcia dworca rozpoczęły się około
godziny 15:30. Parada złożona z historycznych
i współczesnych autobusów wyruszyła wówczas z ulicy
Opieńskiego w kierunku nowego obiektu, po czym ulicą
Stróżyńskiego i dookoła dworca dotarła do celu.
W paradzie udział wzięły następujące pojazdy z
Poznania, Koziegłów, a nawet z Warszawy:
–

Jelcz RTO 1679 wraz z przyczepką P01 1819

–

Jelcz RTO 8058 (KMKM Warszawa)

–

SAN H100B 8082 (KMKM Warszawa)

–

Jelcz PR110 1 (Transkom Czerwonak)
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–

DAF MB200 1934

–

Ikarus 260.04 1935

–

MAN Lion’s City 1117

–

Solaris Urbino 12 1617

Po przybyciu na miejsce każdy z pojazdów ustawił się
na wyznaczonym peronie. Momentem przełomowym
całej uroczystości, na który czekał tłum zgromadzonych
na dworcu poznaniaków, było uroczyste przecięcie
wstęgi. Nastąpiło ono kilka minut po godzinie 16, rękami
Prezesa
Zarządu
Miejskiego
Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego w Poznaniu Sp. z o.o., Wojciecha
Tulibackiego,
oraz
Prezydenta
Miasta
Poznania,
Ryszarda Grobelnego. Po symbolicznej ceremonii
przecięcia białej wstęgi przygotowano pokaz sztucznych
ogni, który sprawił, że cały dworzec na moment pokryła
biała, gęsta mgła. Po zakończeniu części oficjalnej
przybyli mieli możliwość spróbowania pysznej grochówki
oraz
świętomarcińskich
rogali,
przygotowanych
specjalnie na tę okazję.

O dworcu na os. Sobieskiego było głośno jeszcze
zanim powstał – głównie ze względu na
kontrowersyjną architekturę.
Fot.: Robert Bartkowiak, 9.11.2007

Z myślą o najmłodszych i ich rodzicach zorganizowano
przejazdy zabytkowymi pojazdami wokół osiedli
piątkowskich. By ułatwić orientację przybyłym gościom,
tablice znajdujące się na dworcu wyświetlały dokładne
informacje o odjazdach zabytkowych autobusów.
Największą popularnością wśród pasażerów – nie tylko
tych najmłodszych – cieszył się SAN H100B, który
przybył na tę okazję aż z Warszawy.

do historii przeszła dotychczasowa, prowizoryczna pętla
autobusowa na parkingu samochodowym na końcowym
przystanku Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. Już
24 czerwca 2007 roku, nie zaś – jak wstępnie zakładano
– z chwilą otwarcia dworca, likwidacji uległa pętla na
os. Stefana Batorego. Linie kończące tam trasę (51, 85,
88 oraz 91) wydłużono lub skrócono wówczas do pętli
na os. Jana III Sobieskiego.

Nad bezpieczeństwem poznaniaków znajdujących się
na terenie dworca czuwali członkowie Klubu Miłośników
Pojazdów Szynowych. Udzielali oni także informacji
odnośnie godzin odjazdów oraz odpowiadali na różne
pytania, z którymi zwracali się do nich uczestnicy
przejazdów.

Nowy dworzec posiada 15 stanowisk (10 dla linii
miejskich i 5 dla podmiejskich). Rozpoczynają tutaj
swoje trasy autobusy linii dziennych: 51, 74, 76, 85, 88,
91, 93 i 98; linii nocnych 235 i 248 oraz autobusy
podmiejskie: 909 (ZKP Suchy Las), R2 (ROKBUS
Rokietnica),
188
(Warbus),
349
(Transregion)
oraz bezpłatna linia Auchan Swadzim (TPBUS).

Cała impreza zakończyła się kilka minut po godzinie 18,
kiedy ostatni głodni historii pasażerowie wrócili
z przejażdżki zabytkowymi autobusami. Już następnego
dnia na dworcu na os. Sobieskiego zawitały autobusy
liniowe.
Choć budowa Zintegrowanego Dworca Autobusowego na
os. Jana III Sobieskiego rozpoczęła się z dość dużym
opóźnieniem, to wykonawca inwestycji – firma POSBAU
S.A Budownictwo Uprzemysłowione – zakończyła prace
w terminie. Wraz z oddaniem do użytku nowego obiektu

Gmach dworca wyposażono w pomieszczenia socjalne
dla kierowców, poczekalnię dla pasażerów, kasy
biletowe, dyspozytornię oraz wypożyczalnię rowerów,
przeznaczonych
głównie
dla
studentów,
którzy
na co dzień dojeżdżają do kampusu Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza na Morasku. Na samym dworcu
zainstalowano dwie tablice z elektronicznym rozkładem
jazdy, sygnalizację świetlną dla ruchu kołowego
i pieszego oraz monitoring. To wszystko ma wpłynąć na
bezpieczeństwo i wygodę zarówno
pasażerów, jak i kierowców.

Obsługa pojazdów linii S pozuje do pamiątkowego zdjęcia.
Fot.: Robert Bartkowiak, 9.11.2007
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Jeszcze przed oficjalnym otwarciem
obiekt budził kontrowersje wśród
mieszkańców, a to za sprawą
wszechobecnego betonu, którą to
wszechobecność
tłumaczy
się
modnym
trendem
architektonicznym. Ogromną bolączką jest
także brak ciągłości dachu, boleśnie
odczuwalny
podczas
opadów
deszczu lub śniegu. Nowo wybudowany dworzec ma jak widać
kilka wad, których dałoby się
uniknąć, gdyby je rozważono na
etapie projektowania obiektu. Jedno
jest pewne – czy tego chcemy, czy
nie, nowy dworzec wpisał się już na
dobre w krajobraz Piątkowa.

Klubowicze w akcji

15. rocznica wycofania z eksploatacji wagonów dwuosiowych

Motylem być

Jan Gosiewski, Tomasz Gieżyński
W niedzielę 30 grudnia 2007 r. na dawną trasę linii 8
wyjechał
zabytkowy
tramwaj
prowadzony
przez
historycznego motorniczego. Podczas pięciu wykonanych
kursów członkowie KMPS prowadzili kwestę na rzecz
ratowania zabytkowych bimb i opowiadali pasażerom
o przyczynie zorganizowania imprezy – o wycofaniu
eNek z ruchu. Wielu pasażerów z rozrzewnieniem
wspominało stare, dobre czasy i dziwiło się, że to już
piętnaście lat minęło… (JG)

Klubowy motorniczy Zwierzak za sterami
liniowego trójskładu... (8/4 629+517+561)
Fot.: Marek Mąkowski, 31.12.1992
Czas płynie nieubłaganie – nawet się nie obejrzeliśmy,
kiedy minęło 15 lat od 31 grudnia 1992 roku, kiedy
z eksploatacji liniowej wycofano tramwaje typu N.
Aby przypomnieć poznaniakom o tej rocznicy, Klub
Miłośników Pojazdów Szynowych przy współpracy MPK
postanowił uruchomić zabytkowy skład wagonów N+ND
602+456 na dawnej trasie linii 8, to jest od Ogrodów
przez plac Wielkopolski do Miłostowa.
Dzień 30 grudnia 2007 r. był więc dobrą okazją, żeby
spojrzeć wstecz i spróbować przypomnieć sobie, jak
wyglądała komunikacja w naszym mieście na początku
lat 90. Po kolejnych dostawach tramwajów serii 102N
i 102Na oraz 105N i 105Na rola wagonów typu N była
stopniowo ograniczana już od końca lat 70., kiedy
tramwaje tego typu zostały zdjęte z linii 5. Doskonale
zapisane w pamięci miłośników komunikacji publicznej
obrazki trójskładów na linii 2 można było spotkać
w rzeczywistości do lat 1987-89. W roku 1991
poznański przewoźnik zakupił pierwszą serię wagonów
z Amsterdamu. Pod koniec roku 1992 na stanie MPK
znajdowało się już 11 tramwajów 1G oraz jeden wagon
z serii 2G (881).
Wspomniane
zakupy
holenderskiego
demobilu
umożliwiły podjęcie decyzji o całkowitym zaprzestaniu
eksploatacji
liniowej
starych,
poczciwych
eNów.
Wydarzenie to zbiegło się w czasie z gruntowną reformą
taryfy (bilety czasowe), a także ze wprowadzeniem
nowego układu 13 linii, kursujących w godzinach szczytu
z
równą
częstotliwością
wynoszącą
10
minut.
W ostatnim okresie pełnienia służby liniowej wagony N
uruchamiane były już tylko na liniach 7 (Ogrody –
Dębiec) i 8 (Ogrody – Miłostowo) w ilości po cztery
dwuskłady na każdą linię, a także na linii 16 (Wilczak –
Pamiątkowa). W ostatnim dniu kursowania liniowego
na specjalną prośbę motorkowych warsztat przygotował
dwa trójskłady. Jeden z tych składów prowadził nasz
klubowicz, Waldek (zwany „Zwierzakiem”).

Wagony generacji N stanowiły najliczniejsza serię
eksploatowaną w historii Poznania. Ich prekursorami –
i w pewnym sensie prototypami – były niemieckie
wagony KSW (Kriegsstrassenbahnwagen) poznańskiego
typu H, wyprodukowane w 1944 roku przez H. Fuchs
Waggonfabrik AG w Heidelbergu. W niewyjaśnionych
okolicznościach kilka partii tych pojazdów, zamiast
dotrzeć do Wiednia czy Berlina, trafiło do Poznania,
Gdańska i Katowic. Poznańskie KSW stanowiły spory
zastrzyk taborowy, mimo że początkowo udało się
uruchomić tylko połowę z nich (ze względu na brak
wyposażenia). Po wojnie polski przemysł podjął
produkcję wagonu znormalizowanego dla całego kraju,
oznaczonego symbolem N i będącego w zasadzie wierną
kopią KSW. Ogółem wyprodukowano ponad 3000
pojazdów tej generacji – trafiły one do wszystkich miast
eksploatujących
sieci
tramwajowe
w
latach
pięćdziesiątych i na stałe wpisały się w krajobraz PRLowskiej komunikacji publicznej.
Poznań otrzymał z kilku fabryk łącznie 101 wagonów
silnikowych (Stocznia Gdańska i Konstal Chorzów)
i 88 doczepnych (Sanocka Fabryka Wagonów i Konstal
Chorzów), zaś w latach sześćdziesiątych dodatkowo
50 silnikowych i 93 doczepne używańce z Warszawy.
Ukoronowaniem tych dostaw była seria dziewięciu
przegubowych PN, otrzymanych w latach 1969-1970.
Wagony te przebudowano Warszawie do wersji
przegubowej ze składów N+ND, ale niestety ich
awaryjność
była
tak
wysoka,
że
ostatniego

... i przed historycznym dwuskładem piętnaście
lat później. (8/6 602+456)
Fot.: Marcin Jurczak, 30.12.2007
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PN skasowano cztery lata po przyjściu pierwszego
z nich. Łącznie jednak z wagonami KSW Poznań posiadał
161 wagonów silnikowych i 181 doczepnych, co stawia
generację N na pierwszym miejscu pod względem
liczebności, nawet przed generacją 105N. Faktem jest
jednak, że jeśli do generacji 105N będziemy zaliczać
moderusy Alfa, to ten ranking może jeszcze ulec
zmianie…
Wróćmy jednak do eNek. Siermiężna, wojenna
konstrukcja wymagała daleko posuniętych modernizacji.
Fabrycznie wszystkie eNki były dwukierunkowe, nie
miały instalacji niskiego napięcia, hamulca szynowego i
elektrycznych napędów drzwi. Stopniowo klarowały się
kierunki modernizacji tych pojazdów. Część z tych
kierunków okazała się ślepymi uliczkami, z których
stopniowo wycofywano się podczas kolejnych napraw.
Chodzi przede wszystkim o drzwi harmonijkowe
(drewniane i plastikowe przeszklone), napęd zamykania
drzwi za pomocą solenoidu (powodujący rozległe
kontuzje),
okrągłą
ścianę
przednią,
fartuchy
zakrywające wózki, równy poziom podłogi wewnątrz
wozu itp. W latach siedemdziesiątych – wraz
z pierwszymi kasacjami eNek – wypracowano w końcu
spójny wygląd modernizacji wagonu tego typu, który
zakładał przebudowę do wyglądu 4N1, w układzie
jednokierunkowym,
z
drewnianymi
siedzeniami
i wiertarkowym napędem drzwi. Wagony w takiej wersji
pamiętamy z ostatnich lat eksploatacji i również w takim
stanie zachowany jest jedyny jak dotąd czynny
przedstawiciel tej przebogatej serii – skład 602+456.
Po likwidacji wagonów dwukierunkowych zorientowano
się, iż brakuje pojazdów do wahadłowej obsługi
remontowanych odcinków. W tym celu przebudowano
z powrotem cztery wagony tak, ze dołożono im na
tylnym pomoście pulpit motorniczego. Po dołączeniu do
składu
podwójnego
powstawał
potrójny
zestaw
wahadłowy, który umożliwiał obsługę ślepych kikutów
tras po jednym torze. Do dziś z tych czterech wagonów
przetrwały dwa – 2024 na tyłach zajezdni Głogowska
i 2050 jako holownik Modertransu. Przedłużeniem
koncepcji eNkowego ruchu wahadłowego są dziś trzy
zestawy 105NaDK.
W pierwszych latach eksploatacji eNki łączono
z przeróżnymi wagonami, których Poznań po działaniach
wojennych posiadał bez liku. Zarówno wagony silnikowe
ciągnęły
na
przykład
doczepę
szczecińską
i norymberską, jak również eNkowe doczepki bywały
ciągane przez ringhoffery czy zieleniewskie. Od czasu

wycofania
wagonów
przedwojennych
w
latach
siedemdziesiątych eNki pojawiały się już tylko
w składach złożonych z przedstawicieli tożsamej
populacji. W Poznaniu eksploatowano je głównie
w składach dwu- i trójwagonowych. Na obciążone linie
wysyłano składy potrójne – w latach 80. najczęściej
na 2, 7, 8, 19, 20. Domeną dwuwagonowych pociągów
generacji N były wówczas linie 4, 9, 10, 11, 15, 16, 17,
18, 23. Oczywiście zdarzały się wyjątki spowodowane
krótkotrwałymi zamianami obsługi lub tymczasowymi
przesunięciami taboru. Tym sposobem N+ND można
było zobaczyć też na liniach 3, 6, 7, 8, 12, 19, 20,
a N+ND+ND na 10, 12, 14, 17 i 18.
Stopniowo zasięg eNek zmniejszał się – w miarę
przybywania
wagonów
generacji
105N.
Decyzja
o odpięciu drugich doczep pod koniec lat 80. zwiastowała już bardzo rychły kres eksploatacji. W ostatnich
dwóch latach eNki jeździły już tylko na liniach 7, 8 i 16,
przy tym latem lub w czasie ferii i świąt jako wagony
solowe – bez doczepek. W ostatnim dniu kursowania,
31.12.1992 r., ponownie złączono dwa składy potrójne –
by z należytą powagą pożegnać te najbardziej zasłużone
dla Poznania wagony tramwajowe. (TG)

Wagon 629 z dniem 4.01.1993 przenumerowany
został na 2024 i ekploatowany był od tego czasu
jako wagon gospodarczy. 13.02.2004 dwukierunka skreślono ze stanu, dziś czeka na lepsze
czasy na tyłach zajezdni Głogowska.
Fot.: Marcin Jurczak, 22.05.2004

Nowinki z Pyrogrodu
opracowanie: Tomasz Gieżyński, współpraca: Marcin Jurczak
Rozstrzygnięty we wrześniu przetarg na dostawę 40 zespołów monitoringu wewnątrzpojazdowego
daje coraz lepsze efekty. Na Kaczej monitoring dostały
wszystkie M11 oraz MAN-y z zakresu 1006-1015, czyli
najczęściej pojawiające się na liniach nocnych. W monitoring wyposażane są także wozy z zajezdni Warszawska. Do dziś monitoring otrzymały m.in. 1953 i 1965.
Nasz szybkowiec 194”+193” (prawdopodobnie typ Moderus Alfa Historic – weryfikacja w
toku) troszkę się rozbestwił. Liniowo zdążył już zaliczyć

trasy
linii
22
(1.11.2007),
17
(22.12.2007),
5 (23.12.2007) i ponownie 5 (14.01.2008). Co ciekawe,
tego ostatniego dnia pojawił się liniowo z okazji WOŚP.
Pierwotnie miał kursować na linii 16, ale nastąpiło
niespodziewane konsylium Mądrych Głów i tuż przed
uruchomieniem okazało się, że skład na dwóch
pantografach nie może jeździć trasą PST, bo rzekomo
szkodzi podstacjom. Informujemy zatem, że bezpłatne
testy we Wszystkich Świętych wykonaliśmy na rzecz
MPK bez awarii… Z okazji wspomnianej WOŚP na linię
16 jako „wtyczki” wyjechały wagony 102N 1 oraz 118N.
Dla Pumy był to liniowy debiut z pasażerami i trzeba
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przyznać, że stopień zatłoczenia tego (bądź co bądź
dodatkowego) wagonu w niedzielę powinien stać się
tematem na osobny esej.
W trakcie wspomnianego
w poprzednim numerze remontu w okolicach dworca
PKS, finalnie tatry również (od 4.11.2007) spotkać
można było na linii 16, co wespół z wagonami tego typu
kursującymi na 13 oraz combinami na 16 tworzyło dosyć
ciekawą ofertę taborową na nowej trasie przez most
św. Rocha. Niestety po zakończeniu remontu tatry
wróciły na linię 12 i nie wychylają się z niej po dziś
dzień. Mimo, że modernizacja przystanku trwała dwa
tygodnie, nie udało się uruchomić (!) sygnalizacji
świetlnej dla tramwajów przy dworcu. „Naprawa”
zaserwowana przez pracowników ZDM-u polegała
na zaklejeniu
(!)
sygnalizatora
dla
prawoskrętu
z Wierzbięcic w stronę Półwiejskiej. Nie pomogły wstrzymania ruchu (naczelny Przystanku osobiście zapewnił
pasażerom – na oczach patrolujących krzyżówkę
pracowników NN! – 10-minutowe wstrzymanie z powodu
niezapalenia się światła), ani ryzyko wystąpienia kolizji
(kierowcy z Wierzbięcic przyzwyczajeni są do
skręcającej w lewo dziesiątki a bonusowo dostali szóstkę
i dziewiątkę jadące w prawo) – NIE DA SIĘ i basta.
Od. 2.01.2008 r. linia 55 wydłużona została
do pętli Zalasewo Planetarna, dzięki czemu przejeżdża
przez praktycznie cały południowy Swarzędz. Linia
posiada
taryfę
miejską
MPK,
jak
dotychczas
wyjeżdżające za granicę miasta 56, 70, 72, 73 i 77,
a obsługiwana jest przez 3 przegubowe wozy z Pustej.
Dodatkowo likwidacji uległa linia 97, zaś kursy
wariantowe do Nowego ZOO wykonuje obecnie linia 57.
Ponadto dokonano także korekt rozkładów jazdy
na liniach autobusowych nr 68 i 71 (na 71 dodatkowy
wóz w dni robocze), linię 87 obsługuje wydział A-3 w dni
robocze oraz A-1 w soboty i święta, zaś na linię 51
powróciły 3 wozy N4020. Od 10.01.2008 linia 53 nie
dojeżdża do Świątniczek, tylko wraca Ostrowską –
związane jest to z brakiem możliwości wjazdu na trasę
katowicką.
Od niedzieli 2.12.2007 r. na linię
5 wysyłane są przynajmniej dwa combina. Stanowi
to bardzo dobry przykład odpowiedniego wykorzystania
niskopodłogowego taboru z zajezdni Głogowska w dni o
mniejszym natężeniu ruchu. Niestety, nie można tego
powiedzieć o zajezdni Forteczna, która wciąż swoje tatry
wypuszcza tylko na dwunastkę.
Coraz bardziej pstrokate są wozy
z Madaliny. GT8ZR po kolizjach i wypadkach są
malowane każdy inaczej – stąd znane od jakiegoś czasu
charakterystyczne malowanie 906 (prawdopodobnie
„nowy Dortmund”) i niedomalowane drzwi 904. Wróciła
jednak także moda na uzupełnianie braków drzwi
dowolnymi leżącymi na Madalinie pod płotem. Dzięki
temu w (częściowym) malowaniu Rheinbahn Düsseldorf
mamy w Poznaniu już co najmniej 4 wozy – oprócz 685
także te, które dostały po wymianie drzwi w barwach
niemieckiego przewoźnika: 687 (połówka ostatnich
drzwi), 650 (połówka pierwszych) i 652 (połówka
pierwszych). Największą zagadką są jednak przednie
drzwi w 670 – nie wiadomo, skąd wytrzaśnięto takie
malowanie.

O
kolejne
trzy
autobusy
niskopodłogowe
wzbogaciło się Przedsiębiorstwo Transportowe
Translub Sp. z o.o. Po nabyciu Volvo B10L-SN12
firma zdecydowała się na zakup kolejnych
neoplanów. Neoplan N4014NF otrzmał numer 107.
Charakteryzuje się on zupełnie innym przodem od
dotąd eksploatowanych pojazdów tej marki oraz
drzwiami odskokowo-uchylnymi (układ: 2-2-2). W
przeciwieństwie do volvo został pomalowany w
zakładowe barwy Translubu. Kolejnym nowym
nabytkiem jest neoplan N4016NF (numer 108 – na
zdjęciu). Posiada on drzwi odskokowo-przesuwne
w układzie 2-2-0, na linii zadebiutował pod koniec
grudnia. Zakupiono także neoplana N4011, który
posiada przód taki sam jak wcześniejsze neoplany
K4016td (101, 102 – 1999 r., 103 – 2006). Dzięki
nabyciu tych trzech pojazdów lubońska sieć może
być w całości obsługiwana przez niskopodłogowce
w soboty, niedziele i święta.
Fot.: Robert Bartkowiak, 5.01.2008
Na początku grudnia 2007 do Fabryki
Pojazdów Szynowych przetransportowano warszawski
wagon historyczny 102N 5 (ex Poznań 5). Remont ma
się odbyć w ramach finalizacji kontraktu na dostawę
123N dla Tramwajów Warszawskich. W związku z tym
w Poznaniu planowana jest impreza na trzy stodwójki –
1, 5 i 71. Niestety stoi ona pod znakiem zapytania,
z racji
konieczności
zapewnienia
dodatkowego
transportu na sieć MPK Poznań. Cegielski nadal nie ma
połączenia z siecią tramwajową MPK Poznań.
W grudniu skierowano do rozbiórki składy
140+141, 226+225, 272+273 i 336+337. Tym samym,
po reaktywacji 204+203, pozostało tylko 5 liniowych
zestawów z metalowymi tarczami na dachu (198+197,
204+203,
218+215,
228+227
oraz
234+233).
Z powodu
braków
wagonów
liniowych
na
S-1
(po poważnych wypadkach odstawione są m.in. 505
i 513), zajezdnia wystąpiła do działu technicznego
o projekt większego lusterka, które będzie montowane
na wagonie 194” w przypadku konieczności wysłania go
na regularną służbę. Taka ewentualność może mieć
niebawem miejsce coraz częściej.
Od 5.01.2008 wprowadzono ograniczenie
prędkości na ulicy Warszawskiej – w miejscu
dotychczasowej „dwudziestki”, mamy teraz „dziesiątkę”.
Na linii 6 dodano w każdym rozkładzie po jednym
pociągu, na linii 8 dodano po jednym pociągu w soboty
i niedziele, zaś w dni robocze jedna z „krótkich” ósemek
nie zjeżdża po szczycie do zajezdni, lecz zostaje na linii.
Zmiana czasów przejazdu i rozkładów jazdy zwłaszcza
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ograniczeń motorniczy ma bowiem do pokonania także
trzy przystanki, dwie sygnalizacje świetlne i dwa odcinki
torów bez ograniczenia…
W nocy 15/16.01.2008 wagon 118N Puma
po raz pierwszy odwiedził zajezdnię Głogowska i pętlę
Piątkowska. Do tej pory jazdy testowe (oraz
w „orkiestrową” niedzielę z pasażerami na linii 16)
odbywały się tylko z Sobieskiego na Forteczną
po trasach linii 12 i 16. Przejazd dla KMPS w dniu
14.12.2007 wiódł trasą Forteczna – DTR – most św.
Rocha – Fredry - Głogowska – Hetmańska – Forteczna.
W tym roku rozpocznie się tak długo
oczekiwany remont ulicy i torowiska na Winogradach,
który potrwa rok. W 2008 r. przewidziane są również
następujące zamknięcia:
Ostatnim ubiegłorocznym testerem był jelcz
M083C Libero (znany także pod nazwą vecto8).
Pojazd ten to pierwsza wspólna konstrukcja firm
Jelcz S.A. i Autosan S.A. Jest to niskopodłogowy
autobus klasy mini, przeznaczony do przewozów
na liniach miejskich i trasach podmiejskich
o niewielkim obciążeniu (czyli tam, gdzie większy
pojazd nie jest potrzebny). Autobus (o długości
całkowitej 8,55 metra) wyposażony jest w silnik
Cummings spełniający normę Euro 4. MPK Poznań
testowało pojazd przez nieco ponad tydzień
(od 6 do 14 grudnia 2007), kursował on na stałe
na linii 92, pojawiając się także na pracowniczej
nocce N4. Egzemplarz kursujący po Poznaniu
wyposażony był w manualną skrzynię biegów.
Fot.: Janusz Podolak, 12.12.2007
w pierwszych dniach stycznia doprowadzała pasażerów
do białej gorączki – bowiem motorniczowie w większości
grzecznie dostosowali się do nowych przepisów. Czas
przejazdu odcinka Krańcowa – Rondo Śródka wynosi
obecnie rozkładowo 9 minut – biorąc pod uwagę,
że ograniczenie
prędkości
ma
długość
prawie
1,5 kilometra (zatem sam odcinek ograniczenia jedzie
się przepisowo 167 metrów na minutę czyli około 9
minut) – to i tak o minimum 2-3 minuty ZA MAŁO. Obok

Trwają prace przy wagonie typu ND 436. Dołączy
on do kolekcji wagonów historycznych. Remont
kapitalny w Modertransie przechodzi także wagon
102Na 71.
Fot.: Jakub Gielniak, 17.10.2007

–

–
–
–
–

remont torowiska na 28 Czerwca (analogicznie
do tego co zrobiono rok temu koło Wspólnej) –
zamknięcie około 3 tygodnie;
remont rozjazdów na moście Teatralnym – wlot
od mostu Teatralnego – 3 tygodnie;
remont rozjazdów na rondzie Kaponiera – wlot
od ulicy Święty Marcin – 3 tygodnie;
remont rozjazdów i wymiana szyn Święty Marcin /
Gwarna;
wymiana sieci i słupów w okolicy rynku Wildeckiego
i 28 Czerwca – 3 tygodnie.

Być może dojdą do tego jakieś dodatkowe zadania,
na przykład remont feralnego odcinka ulicy Warszawskiej.
Trwa remont poznańskiego węzła
kolejowego. Aktualnie przebudowywana jest wschodnia
część wjazdu na stację od strony północnej. To sprawia,
że wyjazd w kierunku Szczecina, Piły i Warszawy możliwy
jest wyłącznie z peronów 4-6. Na perony 1-3 wjeżdżają
od południa wyłącznie pociągi kończące bieg w Poznaniu.
Nastąpiło spore przetasowanie w zakresie podstawiania
składów, co sprawia, że codziennie setki podróżnych
niecierpliwie oczekują pod tablicami informacji o peronie
odjazdu pociągu, a następnie tłumnie na ten peron biegną.
Dzięki lekturze działu „Historia” na stronie
Modertransu, możemy się dowiedzieć, co następuje:
– od momentu nadania nowej nazwy w końcu grudnia
2005, nie wypuszczano już z remontu zmodernizowanych składów 105Na+105NaD (na co ewidentnie wskazywałby ich wygląd), tylko 22 wagony
Moderus Alfa HF 01 (rok 2006);
– w dniu 15.09.2006 oddano do użytku dwa wagony
Moderus Alfa HF 02 DK (wahadło) – tu przynajmniej
wiemy, że chodzi o zestaw 98’’+97’’;
– w wakacje 2007 dostarczono dla MPK Poznań dwa
zestawy Moderus Alfa HF 03 L w wersji szkoleniowej
– a zatem to 146’’+147’’ i 340’’+341’’;
– pod koniec 2007 roku otrzymano nagrodę za wózek
MT-H01 (nie wiadomo czy pisać z myślnikiem,
czy bez – na stronie jest rozmaicie), odnotowano
kilka odległych miejsc w rankingach biznesowych,
a następnie
wyprodukowano 16 wózków dla
Protramu Wrocław – do zamontowania pod
produkowanymi
dla
MPK
Wrocław
czterema
wagonami 205WrAs;
– historia galopuje coraz szybciej; w dniach
11.12.2007 i 20.12.2007 przekazano dla Tram-
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–

wajów Śląskich dwa wagony Moderus Alfa HF05
(odpowiednio 788’’ dla Gliwic i 535’’ dla Będzina).
Z wyglądu to zwykłe stopiątki z frontem i tyłem
o nowszym designie, ze starą aparaturą 105Na.
Okazało się jednak, że to podtyp HF05;
początek roku to kolejna szarża, tym razem
rozpoczęcie montażu końcowego 4 wagonów
Moderus Alfa HF 04 AC dla MPK Poznań. Składy
150’’+151’’ i 152’’+153’’ mają być wyposażone
w całkowicie nowe pudła i elektroniczny układ
rozruchu z silnikami prądu przemiennego.

–

W toku produkcji przygotowane będą również podtypy
szósty i siódmy. Czas pokaże, czym będą się
charakteryzować.

Po naprawie powypadkowej na linię wyjechał
wagon 679. Niestety rzuca się w oczy odmalowany przód
pojazdu, zupełnie niepasujący kolorystycznie do mocno
wyeksploatowanej reklamy „Kocham Poznań”. Do Modertransu trafiają także kolejne wagony na montaż rejestratora zdarzeń. Mesity dostają obecnie frankfurty
z Madaliny i konstale z Głogowskiej.

Ginąca legenda – Jelcz M11

Jeśli migiem to tylko na nocce...
Janusz Podolak
Rok 2007 był pierwszym od ponad 10 lat, kiedy MPK
Poznań nie zakupiło żadnych nowych autobusów. Nie
oznacza to jednak taborowej stagnacji – trwają kasacje
pojazdów, oczywiście tych w najgorszym stanie technicznym. W ostatnim roku do „odstrzału” przeznaczono
4 z 6 eksploatowanych na zajezdni Warszawska
(po przenumerowaniach na przełomie lat 2006 i 2007)
jelczy M11. Największe obawy budził stan kratownic
tych autobusów, a wyeksploatowanie innych części –
niewiele mniejsze. W ostatnim okresie bardzo często
miały one tzw. obiegi dwudziestoczterogodzinne (tj. za
dnia kursowały na liniach dziennych, po czym od razu
przechodziły na linie nocne). Autobusy odstawiono do
kasacji w drugiej połowie roku 2007 (1940 ex 1404
i 1941 ex 1410), a także na początku roku 2008
(1942 ex 1414 i 1944 ex 1472).
W pierwszym tygodniu br sprzedano autobus o numerze
1943 (ex 1469) do firmy z Biskupic, zaś 1945 (ex 1486)
przekazano 9 stycznia na zajezdnię Forteczna, gdzie
pełni on obecnie rolę nauki jazdy, obok drugiego
szkoleniowego jelcza M11 o numerze 1997 ex 1401
(poza nimi na Fortecznej znajduje się jeszcze
szkoleniowy jelcz L100I 1998 ex 1461, a także ikarus
280.26 1999 ex 1535). Warto nadmienić, iż 1945 jest
ostatnim migiem – jak miłośnicy zwą ten autobus –
posiadającym wewnątrz oryginalne skajowe siedzenia.
Były one główną cechą wyróżniającą pojazdy tego typu
spośród
całego
taboru
zajezdni
Warszawska.
Ze wskazanych
przetasowań
taborowych
można
wywnioskować, że prawdopodobnie szykuje się przetarg
na autobusy dwunastometrowe, których brakuje
w wydziale A1.
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Ostatni oryginalny jelcz M11 kursuje na liniach
obsługiwanych przez kórnicki Kombus. W MPK
Poznań
pozostało
8
pojazdów
w
wersji
zmodernizowanej, w tym dwa autobusy eksploatowane wyłącznie jako szkoleniowe.
Fot.: Janusz Podolak, 26.07.2007
W przeciwieństwie do Warszawskiej, w zajezdni Kacza
ostatnie 6 sztuk liniowych jelczy M11 nadal wykonuje
swoją pracę – przeważnie na liniach nocnych
i podmianach do nich. Poza rzadkimi epizodami potrzeba
niezwykłego szczęścia, by uchwycić te pojazdy za dnia.
To, że nadal trwają na służbie, zawdzięczamy ich
dobremu
stanowi
technicznemu
i
głębszym
modernizacjom – widać to choćby w ich wnętrzu.
Ostatnio wszystkie te pojazdy (zakres numeracji 14411446 ex 1121-1126) wzbogaciły się dodatkowo
o monitoring, dzięki czemu dewastacje tych pojazdów
zostały ograniczone do minimum. Z całą pewnością
posłużą nam one jeszcze przez jakiś czas.
Oczywistą sprawą jest, że opisane tu jelcze niezmiernie
odbiegają
od
wersji
fabrycznej
(ostatni
jelcz
o klasycznym wyglądzie, noszący numer 1406, „zginął”
w 2005 roku w Gorzowie Wielkopolskim). Mimo to
na stałe wpisały się one w krajobraz miasta, a dźwięk
ich silnika przez wiele lat stanowił nieodłączny element
życia pasażerów kilku linii obsługiwanych przez
zajezdnię Warszawska, która miała w zwyczaju wysyłać
je m.in. na linie 47, 83, 85. Poznańskie jelcze M11
odchodzą powoli do historii, już dziś stanowią
autobusowy relikt i – na razie tylko za dnia – liniową
ciekawostkę. Obecnie nie jest planowane zachowanie
żadnego autobusu typu Jelcz M11 na cele historyczne.
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Co powstanie w hali zabytkowej zajezdni tramwajowej?

Uratujmy zajezdnię!

Jan Gosiewski, Marcin Jurczak
„Jest wszystko na Jeżycach:
fabryki, drukarnia, rzeźnia,
lecz najbardziej zachwyca
tramwajowa zajezdnia (...)”
Tak mieszkająca w naszej dzielnicy poetka Kazimiera
Iłłakowiczówna opisała jedyny w swoim rodzaju,
niepowtarzalny klimat zajezdni, którą przez lata widziała
z okna swojego mieszkania i pracowni przy ul. Gajowej.
Zachwyt poetki jest oczywisty dla każdego miłośnika
komunikacji
miejskiej:
Gajowa
to
najstarsza
nieprzerwanie funkcjonująca zajezdnia tramwajowa
w całej Polsce, która przez blisko 130 lat trwale wpisała
się w krajobraz Jeżyc.
Stowarzyszenie Klub Miłośników Pojazdów Szynowych
od lat apelowało do władz miasta o zachowanie
najstarszego fragmentu zajezdni – obejmującego
budynek dyrekcyjny, halę postojową i plac manewrowy
przy ul. Gajowej – i przeznaczenie go na muzeum
komunikacji. Łącznie miało ono zajmować ok. 10-12%
powierzchni terenu znajdującego się pomiędzy ulicami
Gajowa, Zwierzyniecka, Kraszewskiego i Sienkiewicza.
Niestety, działania Klubu nie przyniosły bezpośredniego
efektu w postaci decyzji o powołaniu muzeum i teren
zajezdni został wystawiony na sprzedaż. Aukcja odbyła
się 25 lutego 2008 r., obiekty zajezdni sprzedano za
91 mln zł portugalskiej spółce REF Eastern Opportunities
sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Warto też wspomnieć,

Zajezdnia Gajowa – FOR SALE.
Fot.: Robert Bartkowiak, 5.02.2008
cena wywoławcza tego terenu była jak na poznańskie
warunki rekordowa - wynosiła bowiem aż 75 mln zł. Nic
zatem dziwnego, że temat od początku uważnie śledziły
także media – nie tylko te lokalne.
Wobec ogłoszenia aukcji członkowie KMPS postanowili
jeszcze raz zadziałać, aby ocalić jedyny w swoim rodzaju
obiekt w Poznaniu i udowodnić, że idea muzeum
komunikacji
nie
jest
jedynie
pomysłem
grupy
zapaleńców, a marzeniem ogromnej liczby mieszkańców
Poznania, z których zdaniem władze miasta powinny się
liczyć. Oczywiście od początku było wiadomo, że szanse
na odstąpienie od sprzedaży są nikłe, tym niemniej
postanowiono wystosować do władz miasta petycję
z żądaniem wyłączenia z całości terenu planowanego
do zbycia w drodze licytacji części wpisanej do rejestru
zabytków.

Fot.: archiwum KMPS

Akcję „Uratuj Zajezdnię” zainicjowano na początku
grudnia ubiegłego roku. Powstała specjalna strona
internetowa (www.uratujzajezdnie.prv.pl), na której
opublikowano treść petycji, a członkowie Klubu
rozpoczęli zbieranie podpisów. W ciągu niespełna
miesiąca – podczas całkowicie spontanicznych akcji –
zebrano
ponad
1,5
tysiąca
głosów
poparcia,
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Klubowicze w akcji

Obecnie na terenie najstarszej części obiektu
(hala,
którą
KMPS
chciałby
zachować)
remontowane są wagony tramwajowe – mieści się
tu poznański oddział spółki Modertrans. W bocznej
części obiektu (tory 1-4) do dziś stacjonują
wagony liniowe. Obecnie zajezdnia przy ul.
Gajowej (organizacyjnie) należy do wydziału S-2,
którego główna część znajduje się przy ul.
Madalińskiego. Na terenie zajezdni Gajowa
stacjonują wagony sprowadzone z Düsseldorfu (9
sztuk wozów GT8: 650-656, 668, 669) i
Amsterdamu (11 sztuk tramwajów typu 3G:
800-810). Na stanie obiektu znajdują się także
m.in. holownik (wagon GT6 2616) i historyczny
skład N+ND (2602+2456). Do dziś zachowały się
historyczne elementy obiektu – układ torów przed
halą, fasada, konstrukcja dachu czy oryginalne
trójdzielne zwrotnice. Tylną część terenów (od
strony ul. Kraszewskiego / Zwierzynieckiej)
zajmują służby techniczne – pogotowia torowego i
sieciowego.
Zajezdnia
(pomimo
ograniczeń
wynikających z układu przestrzennego budynków)
służy miastu do dziś – głównie ze względu na brak
alternatywnej lokalizacji dla służb w niej
stacjonujących.
Fot.: Marcin Jurczak, 28.05.2006
co potwierdziło
na muzeum.

ogromne

społeczne

We wrześniu 1880 roku towarzystwo akcyjne
Posener Pferde Eisenbahn Gesellschaft zakupiło
teren po dawnej części towarowej dworca Kolei
Stargardzkiej
we
wsi
Jeżyce.
Na
działce
wybudowano dom mieszkalny dla inspektora,
budynek warsztatowy z kuźnią i stolarnią, stajnie
dla 80 koni oraz halę na 20 wagonów. Od tego
czasu teren na dawnym osiedlu Gaj nieustannie
służy komunikacji miejskiej. Obiekty stopniowo
rozbudowywano
(m.in.
w
1898
roku
po
uruchomieniu tramwaju konnego, a także w latach
1903-1904 – przebudowano wówczas układ
torowy i wybudowano budynek dyrekcyjny).
Obecny kształt fasady frontowej pochodzi z roku
1913, gdy trzy niezależne dotychczas budynki hal
połączono w jedną całość. Od 1936 roku teren
zajezdni nie ulegał powiększeniu – wtedy też po
raz
ostatni
przebudowano
hale
zajezdni,
poszerzając je do obecnych 14 torów. Gajowa to
nie tylko tramwaje – przez lata nocowały tu także
autobusy
i
taksówki
z
logo
miejskiego
przewoźnika, a także trolejbusy. W latach 60.
rozpoczęła się stopniowa wyprowadzka z Gajowej
poszczególnych działów przedsiębiorstwa. W 1962
r. powstał nowy biurowiec na Głogowskiej, dokąd
przeniesiono
dyrekcję
i
większą
część
administracji. Sześć lat później autobusiarze
przenieśli się na ul. Pustą. Plany zakładały
likwidację
obiektów
zajezdni
i
zaplecza
technicznego MPK do roku 1980 (na podstawie
Dutkiewicz P., Tramwaje w Poznaniu, Kolpress
2005).
Fot.: R. S. Ulatowski, ok. 1926 r.

zapotrzebowanie

Kulminacja akcji miała miejsce w święto Objawienia
Pańskiego, zwane potocznie świętem Trzech Króli
i przypadające
6
stycznia.
Członkowie
KMPS
przeprowadzili tego dnia zbiórkę podpisów pod petycją
przed trzema jeżyckimi kościołami: pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego, pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
i Św. Floriana oraz pw. Św. Wawrzyńca. Mieszkańcy
mieli możliwość zapoznania się ze specjalną odezwą,
w której przedstawiono założenia akcji. Działania KMPS
spotkały się z ogromną przychylnością mieszkańców
dzielnicy – w ciągu zaledwie jednego niedzielnego
przedpołudnia zebrano blisko 1000 podpisów!
Łącznie w ramach akcji złożono dwa tysiące dziewięćset
pięćdziesiąt siedem podpisów popierających petycję do
władz miasta. Kopie list z podpisami wraz ze specjalnie
przygotowanym
listem
otwartym
do
Prezydenta
przedłożone zostały w Urzędzie Miasta Poznania w dniu
28 stycznia 2008 r. – na miesiąc przed planowaną

licytacją. Do dnia publikacji tego tekstu KMPS nie
otrzymał odpowiedzi ze strony Pana Prezydenta –
jednak myśląc realnie raczej nie można było się
spodziewać, aby miasto zrezygnowało choćby z części
zaplanowanych zysków ze sprzedaży, tym bardziej, że
były już one ujęte w budżecie jako źródła finansowania
licznych (owszem, potrzebnych dla miasta) inwestycji.
Pozytywnym aspektem przeprowadzonych działań jest
potwierdzenie tego, iż idea muzeum ma szerokie
poparcie poznaniaków i że KMPS z pewnością może
liczyć na ich wsparcie w kolejnych przedsięwzięciach.
Pozostaje mieć nadzieję, że inwestor, który kupił teren
zajezdni, będzie otwarty na pomysły Klubu. Mamy
nadzieję, że uda się wspólnie sprawić by idea miejsca
gdzie zgromadzone zostaną zabytki i pamiątki po prawie
130 latach historii komunikacji miejskiej w Poznaniu
zostanie urzeczywistniona, stając się jednym z symboli
kulturalnych miasta, a dla inwestora – źródłem chluby,
satysfakcji, ale także czysto księgowego zysku.
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Z kraju i ze świata

Z wizytą w Elblągu i Gdańsku – część 1

Oni stawiają na tramwaj!

Robert Bartkowiak
W dniach 29-30 grudnia 2007 roku odbyła się wycieczka
poświęcona zwiedzaniu dwóch diametralnie różnych sieci
tramwajowych: w Elblągu i w Gdańsku. W drogę
wyruszyliśmy z poznańskiego dworca głównego,
pociągiem Bałtyk relacji Poznań – Gdynia. mimo
iż podróż rozpoczęła się z kilkuminutowym opóźnieniem,
nie miało to większego wpływu na dalszą jej część,
w tym przesiadkę w Tczewie na pociąg w kierunku
Elbląga.
Na miejsce dotarliśmy planowo – kilka minut po 11
rano. Po nabyciu w kiosku biletów pięcioprzejazdowych,
ważnych tylko z banderolą (bilety należało kasować
po kolei i odrywać od reszty dopiero po zakończeniu
przejazdu), cała grupa udała się na przystanek
tramwajowy
zlokalizowany
nieopodal
dworca.
Zwiedzanie elbląskiej sieci tramwajowej rozpoczęliśmy
od pętli Druska, położonej najbliżej dworca głównego.
Dotarliśmy tam linią nr 1, obsługiwaną głównie przez
solówki – 805Na. Pętla ta w ostatnim czasie przeszła
swoistą metamorfozę, a to za sprawą budowy wiaduktu
na ulicy Akacjowej. Wymusiło to rozebranie starej pętli
i wybudowanie nowej kawałek dalej, na terenie dawnych
ogródków działkowych.
Następnie linią nr 4 udaliśmy się w kierunku pętli
Ogólna – trasa wiodła przez główne arterie miasta,
a po drodze minęliśmy pierwszy wagon typu 121N.
Ogólna to pętla, która w 2006 roku zmieniła swoje
położenie, nie zmieniając nazwy. Dawna końcówka
leżała u wylotu ulicy Pułkownika Stanisława Dąbka,
naprzeciwko centrum handlowego Ogrody. Teraz
tramwaj skręca w prawo w ulicę Ogólną i po lekkim
wzniesieniu biegnie w kierunku nowej pętli. Realizacja
inwestycji przedłużenia trasy tramwajowej była możliwa
dzięki wsparciu z funduszy Unii Europejskiej. Obecnie
kończą tam swój bieg cztery linie tramwajowe: 1, 3, 4
oraz 5 (ta ostatnia tylko w dni robocze).
Po kilku minutach oczekiwania na pętlę przyjechał
główny cel naszej wyprawy – tramwaj typu 121N
z bydgoskiej PESY. Tramwaj z zewnątrz prezentuje się
bardzo dobrze, a jego dynamiczna przednia ściana
wygląda na żywo o niebo lepiej niż na zdjęciach. Nie
pozostało nam nic innego, jak tylko wsiąść i przekonać
się, jaki jest komfort podróżowania. Nikogo nie trzeba
było do tego dwa razy zachęcać i cała grupka
miłośników wsiadła do tramwaju linii numer trzy, by
rozpocząć podróż do kolejnej elbląskiej pętli – Saperów.
Trasa trójki wiedzie ulicami Ogólną, Obrońców Pokoju,
Browarną, Robotniczą, 1 Maja oraz Bema. Po drodze, na
ulicy Obrońców Pokoju, mijaliśmy jedyną obecnie
nieużywaną pętlę tramwajową w Elblągu. Kawałek dalej
– na ulicy Browarnej – mieści się zajezdnia tramwajowa,
która powstała w 1927 roku i jest z powodzeniem
użytkowana do dnia dzisiejszego.
Po około półgodzinnej podróży (najkrótszym tramwajem
niskopodłogowym w Polsce) dotarliśmy do pętli
Saperów. Warto dodać, że ponad połowa odcinka
torowiska na ulicy Bema (od centrum), prowadzącego
bezpośrednio do pętli, jest jednotorowa. W dni robocze

Wyremontowana w 2006 roku Brama Targowa z
fragmentem toru upamiętniającym dawny szlak
komunikacyjny Elbląga.
Fot.: Robert Bartkowiak, 29.12.2007
docierają tu dwie linie – 3 oraz 5 – a w niedziele i święta
tylko trójka. Podczas dłuższego postoju pesy udało nam
się nawiązać kontakt z pracownikiem Tramwajów
Elbląskich,
który
wykonał
pamiątkowe
zdjęcie
wszystkich uczestników wycieczki przy wagonie.
Pochwalił nowe tramwaje za łatwą obsługę oraz
bezproblemową obecnie eksploatację, choć zaraz
po dostawie wagonów bywało różnie.
Następnie tą samą pesą wróciliśmy do centrum miasta,
na plac Słowiański. Stamtąd linią numer dwa
kontynuowaliśmy podróż w kierunku pętli Marymoncka.
To kolejna pętla w Elblągu, do której prowadzi odcinek
jednotorowy. Zaczyna się on u zbiegu ulic Pułkownika
Stanisława Dąbka i 23 Lutego, biegnie wzdłuż
Królewieckiej. Dopiero tuż przed pętlą na ulicy
Marymonckiej tramwaj wjeżdża na swój właściwy –
pomijając jedną mijankę – tor. Warto przyjrzeć się
dokładnie samej pętli, ponieważ znajduje się w dość
ciekawym miejscu – na skraju parku Bażantarnia.
Z jednej strony końcówkę otaczają drzewa kompleksu
leśnego, z drugiej zaś domki jednorodzinne, które
kończą się na wysokości pętli. Można tu również znaleźć
liczne pozostałości dawnej trasy, która wchodziła w głąb
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owego parku, między innymi nieusunięte jeszcze stare
zwrotnice na samej pętli – na co dzień korzystają z nich
tramwaje linii 2.
W ten oto sposób w niespełna kilka godzin udało nam
się objechać wzdłuż i wszerz całą elbląską sieć
tramwajową.
Jak
każda,
ma
ona
swój
urok
i niepowtarzalny klimat, w tym przypadku za sprawą
wielu odcinków jednotorowych z mijankami oraz
zadbanej infrastruktury, jak na takie niewielkie miasto.
Tramwaje Elbląskie to także spółka, która nie tylko dba
na co dzień o poprawę funkcjonowania transportu
publicznego, lecz także pamięta o swoich korzeniach
i historii. Najlepszym dowodem na to jest Brama
Targowa, która stanowi ważny element w historii
elbląskiej komunikacji miejskiej. W przeszłości była ona
częścią murów obronnych miasta. Nie byłoby w tym nic
dziwnego, gdyby nie fakt, że 1895 roku pod Bramą
pojawił się tramwaj. Tory wiodły wzdłuż ulicy Pocztowej,
przez Stary Rynek, następnie pod Bramą Targową i dalej
ulicą Stoczniową. Po II wojnie światowej zabytek stracił
na znaczeniu i ze względu na zły stan techniczny oraz
bezpieczeństwo
mieszkańców
zawieszono
ruch
tramwajowy, który nigdy już tam nie wrócił. Jednak w
2006 roku, po wykonaniu generalnego remontu zabytku,
spółka Tramwaje Elbląskie ułożyła tu fragment torów,
który ma przypominać mieszkańcom i turystom
o obecności pojazdów szynowych na Starym Mieście
oraz pod Bramą.

Zdjęcie wszystkich uczestników wycieczki KMPS
przy bydgoskiej Pesie 121N 403 na pętli Drawska.
Fot.: pracownik Tramwajów Elbląskich, 29.12.2007
Warto dodać, że przez cały dzień towarzyszyło nam
słońce i prawie wiosenna pogoda, dlatego na koniec
tego pierwszego dnia wyprawy wszyscy w dobrych
nastrojach udali się do jednego z elbląskich hoteli.
Następnego dnia czekał już na nas Gdańsk.
ciąg dalszy – nastąpi

Najciekawsze wstrzymania październikowe i listopadowe

Z archiwum T

Marcin Jurczak
01.10. linie 2, 3, 9. Przez prawie pół godziny tramwaje
nie kursowały ul. Strzelecką. Na zablokowanym odcinku
stało 6 pociągów, resztę kierowano objazdami.
Przyczyną był desperat, który postanowił popełnić
samobójstwo skacząc z dachu budynku. Na miejscu
interweniowała straż pożarna, do tragedii nie doszło.
02.10. 14/1 507. 11 minut wstrzymania zafundował
siemens
z
powodu
braku
wysokiego
napięcia
w tramwaju. Usterka miała miejsce przy wjeździe

14.10. 14/1 502. O godzinie 7.50, podczas
wyjeżdżania tramwaju z hali zajezdni Głogowska
torem 6, doszło do połamania pantografu.
Uszkodzony pociąg po 40 minutach wciągnięty
został do hali w celu wymiany pantografu w dniu
15.10. Zdarzenie to nie miało wpływu na
kursowanie
komunikacji
tramwajowej
–
wstrzymania w ruchu nie odnotowano.
Fot.: Błażej Brzycki

pojazdu na PST, blokując węzeł Mostu Teatralnego
we wszystkich
kierunkach.
Tramwaj
w
asyście
pogotowia zjechał do zajezdni Głogowska.
02.10. 71/4 1509. Sporą inwencją wykazał się
rowerzysta, który wpadł pod autobus linii 71 na ulicy
Rolnej. Kierujący jednośladem podczas wykonywania
manewru zjazdu z chodnika przytarł się do prawidłowo
jadącego neoplana. Z powodu zdarzenia ułamał się
pedał roweru przy przekładni, nie obyło się też bez
interwencji
pogotowia
ratunkowego
–
wskutek
gwałtownego
hamowania
doszło
bowiem
do przewrócenia się pasażera w autobusie.
02.10. 59/4 1030. Zatoka przystankowa przy Bałtyku
systematycznie
staje
się
miejscem
nerwowych
przepychanek pomiędzy uczestnikami ruchu drogowego.
Brak dostatecznej ilości miejsca sprawia, że autobusy
parkują na prawym pasie jezdni, wywołując ogólne
zamieszanie. Dla cofającego samochodu ciężarowego
VW Transporter stojący w zatoce przystankowej MAN
okazał się przeszkodą nie do pokonania. Kierowca
samochodu nie zachował ostrożności, a cofając rozbił
jedną z przednich lamp autobusu – samemu nie notując
uszkodzeń.
10.10. L/1 146+147. O 15.11 CNR odebrała
informację o uszkodzonym tramwaju nauki jazdy. Skład
stopiątek z powodu oberwania wału Kardana przy
drugim wózku w pierwszym wagonie zablokował
ul. Zamenhofa przy Piłsudskiego. Na miejsce zjechały
wszystkie służby, przy cofaniu Kardan urwał się
całkowicie, a tramwaj mógł zjechać przez Zawady

2/2008 (90) 4/8

Nowinki z Pyrogrodu
na Głogowską samodzielnie. Na zablokowanym odcinku
stało 12 pociągów tramwajowych.
11.10. 407. Pomiędzy 12 a 1 w nocy dokonano
próbnego przejazdu tramwajem typu RT6N1 przez
przystanek tramwajowy przy zajezdni Głogowska.
Tymczasowo
ułożona
wysepka
nie
stanowi
dla tramwajów tatra żadnego problemu, oczywiście
ze względu na zachodzenie pudła wagonu na wysepkę
możliwy jest jedynie przejazd wagonu nieobciążonego
i ze sprawnym układem zawieszenia.
11.10. 17/10 112+111. Jakież było zdziwienie
motorniczego tramwaju linii 17, gdy podczas postoju
na pętli Ogrody jego pojazd zaatakowany został przez
samochód ciężarowy… Podczas wyładunku towaru
do znajdujących się nieopodal punktów handlowych,
doszło do samoczynnego stoczenia się mercedesa
Sprintera, który zjechał następnie po schodach
i z impetem uderzył tyłem w bok II wagonu pociągu.
Wagon
111
nabawił
się
wgniecenia
poszycia
za I drzwiami,
zniszczeniu
uległa
także
lampa
kierunkowskazu. Samochód wyciągnięto przy pomocy
wyciągarki samochodu technicznego STAR. Przez ponad
godzinę (15.08-16.10) ruch na pętli odbywał się
wyłącznie wewnętrznym torem.
11.10. 9/5 689 vs 12/5 403. O godzinie 16.42
na przystanku Most Teatralny (kierunek północ) doszło
do najechania tramwaju linii 9 na stojącą na przystanku
dwunastkę. Strat w wagonie GT8 nie zanotowano,
RT6N1 nabawiła się natomiast pęknięcia zderzaka
i uszkodzenia tylnej szyby. Motorniczy z Madaliny nie
wnosił
zastrzeżeń
do
układu
hamulcowego
prowadzonego przez siebie tramwaju. Oba pojazdy
skierowano na pętle celem nieblokowania kluczowego
dla komunikacji tramwajowej węzła. Ruch wznowiono
po 13 minutach.

17.10.
2/5
685.
Wagon
śmiało
mógłby
wystartować w zawodach na najpiękniejszego
helmuta. Szpachla tu, szpachla tam, liczne łatki
nie przeszkadzają mu jednak dumnie prezentować
się na ulicach miasta... i kasować kolejnych
samochodów. Tym razem szczęścia nie miał
busiarz zawracający przez tory na ul. Zwierzynieckiej. W tramwaju zbiła się lampka kierunkowskazu, opel nabawił się wgniecenia i wybicia
szyby. Duży reflektor wagonu 685 – bez strat.
Fot.: Marcin Jurczak
wstawiono w torowisko bardzo szybko – wstrzymanie
trwało zaledwie kwadrans. Sprawa z „archiwum T” trafić
powinna prosto do „archiwum X”, nie udało się bowiem
ustalić przyczyn wykolejenia, nie stwierdzono też
nieprawidłowości w stanie torowiska, nawierzchni jezdni
ani podwoziu tramwaju.

12.10. N21/1 906. O godz. 0.21 doszło do usterki
technicznej tramwaju typu GT8ZR obsługującego linię
N21. Uszkodzony pociąg (zwarcie nastawnika) został
zaciągnięty do zajezdni przez holownik. Półtorej godziny
później reprezentujący tej nocy elitarny Klub N21
motorniczy Warzywko podjął pracę wagonem 656,
włączając się w plan o godz. 2.02. Kursy wcześniejsze
wykonywał autobus „za tramwaj” w postaci rezerwy
1442.

15.10 16/3 501. Kolejny pantograf połamany
w combino. Jak ustalono, przyczyną złamania kity była
prawdopodobnie
linka
odciągu,
zwisająca
na ul. Kórnickiej na wysokości przystanku Politechnika.
Tramwaj połamał kitę na odcinku Kórnickiej przed
Piotrowem,
jadąc
w
stronę
os.
Sobieskiego.
Wstrzymanie trwało prawie 40 minut, ruch wznowiono
o 20.50, spychając uszkodzonego siemensa do zajezdni
składem 13/9 320+321.

12.10 6/9 90+89. Do potrącenia pieszego przez
tramwaj jadący na Miłostowo doszło przy Multikinie.
Z relacji świadka wynikało, że mężczyzna po wyjściu
z multipleksu
oświadczył,
że
zamierza
popełnić
samobójstwo. Widząc jadący tramwaj przebiegł przez
dwa pasy ruchu, a następnie tracąc równowagę na
wysokości krawężnika runął na prawą stronę jadącej
akurat stopiątki. Szczęście w nieszczęściu, że pod
wagonem nie wylądował. Niedoszły pasażer najpierw
został opatrzony, a następnie przewieziony do szpitala
na
oddział
psychiatryczny.
W
18-minutowym
wstrzymaniu
zablokowane
zostały
4
pociągi
tramwajowe.

15.10. 16/1 507. Zaledwie półtorej godziny później
(o 22.31), przy Politechnice pantograf połamał jadący
w tym samym kierunku wagon 507. Przyczyną awarii
pantografu był uszkodzony izolator sekcyjny na
ul. Kórnickiej przed skrzyżowaniem z ul. Jana Pawła II.
Stojące we wstrzymaniu trzy pociągi wycofano
do Kórnickiej o 23.20, siemens pozostał do odholowania
w godzinach nocnych przez pracowników S-1. Na tym
samym wyłączniku sekcyjnym pantografy uszkodziły też
1/6 260+159 (godz. 22.35) i 17/4 202+201 (22.36),
a potem 1/8 198+197 (22.54) i 1/4 290+291 (23.20) –
wszystkie cztery składy po przełączeniach zjechały
samodzielnie do zajezdni.

13.10 8/4 675. Tramwajarskim kunsztem wykazał się
nasz klubowy kolega Jasiu. Prowadzona przez niego
ósemka wykoleiła się przed godziną 14 na Towarowej
(na wysokości skrzyżowania z ul. Powstańców
Wielkopolskich). Na prostym odcinku torów, podczas
ruszania z przystanku, doszło do wypadnięcia z szyn
pierwszej osi pierwszego wózka tramwaju. Helmuta

23.10. 1024 64/10. O tym, że manewrowanie
autobusem w ciasnej miejskiej gęstwinie nie jest łatwe,
przekonał się kierowca z Kaczej. Podczas przejazdu
ul. Kraszewskiego zahaczył o drzewo urywając lusterko.
I – co ciekawe – lustro się urwało… ale nie zbiło.
Autobus zjechał na Kaczą już bez pasażerów.
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25.10. 54/2 1511. W czasie jazdy warto trzymać się
poręczy – nawet gdy posiada się komfortowe miejsce
siedzące. Podczas przejazdu przez rondo Rataje drogę
neoplana przeciął bliżej nieznany samochód osobowy,
wymuszając
na
kierowcy
awaryjne
hamowanie.
W wyniku gwałtownego zredukowania prędkości jazdy,
z siedzeń spadły cztery pasażerki, siedzące w ostatnim
rzędzie, za III drzwiami. Trzy z nich zabrało pogotowie
ratunkowe (złamanie + poobijania), czwarta odmówiła
udzielenia pomocy medycznej.

i skrętu w lewo w stronę ul. Towarowej (gdzie 18
kończyła
trasę).
O
godzinie
16.01
motorniczy
poinformował CNR, że doszło do wykolejenia I osi
I wózka, ale samodzielnie wycofał wagon, wkolejając
felerną oś. Tramwaj linii 18 zjechał na zajezdnię Gajowa
oczekując na służby NN, pogotowie zwrotnic sprawdziło
zaś w międzyczasie sprawność mechanizmu wajchy.
Przyczyn wykolejenia nie ustalono… a motorniczego
ukarano
za
samodzielnie
wkolejenie
tramwaju
i oddalenie się z miejsca zdarzenia.

26.10. 4/6 140+141 vs 336+337. Do starcia
wagonów 105Na doszło na terenie zajezdni Forteczna.
O 7.30 rano w stojący na torze 8 skład forteczański
zahaczył wjeżdżający na tor 7 skład głogowski. Tramwaj
z S-1 wrócił na linię już po 20 minutach, po podmianie
motorniczego. Skład z S-3 stał na torze 8 po jeździe
próbnej. W wyniku zdarzenia w wagonie 337 zbiła się
duża boczna szyba, dziewiąta licząc od czoła wagonu.

13.11. 5/3 238+237. Do tragicznego w skutkach
zdarzenia doszło na skrzyżowaniu przy Kórnickiej.
Przechodzący przez torowisko (obok przejścia dla
pieszych) nietrzeźwy (2,7 promila!) pieszy wszedł
na lewy bok tramwaju linii 5/3. Wskutek licznych
obrażeń wewnętrznych zabrany został przez pogotowie
ratunkowe w stanie krytycznym. Na czas usuwania
wypadku
tramwaje
kierowano
objazdami.
Finał
zdarzenia był jednak smutny – pacjent zmarł
na oddziale szpitala przy ul. Szwajcarskiej, po trzech
dniach.

30.10. 13/10 244+243. Około godziny 11.15 CNR
została poinformowana przez kierującą samochodem
osobowym Fiat Seicento o tym, że najechał na nią
tramwaj
skręcający
w
ul.
Podgórną
(kierunek
Starołęka), a motorniczy po kolizji pojechał dalej.
W oparciu o zapis monitoringu ulicznego i analizę
rozkładów
jazdy
ustalono
personalia
feralnego
tramwaju, a po godzinie 12 dokonano jego oględzin,
stwierdzając ślady (lekko odgięta blacha osłonowa
w środkowej części II wagonu) mogące być efektem
stłuczki. Ustalono, że prawdopodobną przyczyną kolizji
było przesunięcie się samochodu osobowego i w efekcie
zahaczenie o przejeżdżający tramwaj linii 13, którego
motorniczy – nieświadomy zaistniałej sytuacji –
po prostu kontynuował jazdę.
01.11. 9/3 602. Podczas wyjazdu z ul. Rybaki
w Strzelecką, kierujący volkswagenem golfem nie
ustąpił
pierwszeństwa
prawidłowo
jadącemu
tramwajowi. Ów pojazd szynowy prowadził nasz
klubowy kolega, na szczęście wagon 602 był przedstawicielem typu GT6, a nie ciemnozielonym zabytkiem.
W wyniku zdarzenia konieczna była interwencja straży
pożarnej. Po 20 minutach (20.20-20.40) ruchu
wznowiono, a Warzywko został skierowany do zajezdni
ze względu na uszkodzenia pojazdu.
06.11. 88/2 1901. O godz. 17.55 wjeżdżający na pętlę
Morasko autobus linii 88 zahaczył o stojącego tam
solarisa Vacanza z Miejskiego Zakładu Komunikacji
w Ostrowie Wielkopolskim. W wyniku zderzenia ten
ostatni nabawił się uszkodzeń lewego tylnego naroża.
Autobus MPK skierowano na os. Sobieskiego, skąd
podjął dalszą pracę na linii.
08.11. 18/2 808. Do wykolejenia tramwaju linii 18
doszło podczas ruszania z przystanku Most Dworcowy –

25.11.
13/3
306+307.
Do
katarzynkowego
wykolejenia trzynastki doszło na rondzie Jana NowakaJeziorańskiego. Pod jadącym w stronę Starołęki
tramwajem przełożyła zwrotnica. Skutek był taki,
że pierwszy wózek pojechał prosto, drugi się wykoleił,
a dwa
kolejne
pojechały
w
prawo
w
stronę
ul. Reymonta.
Wstrzymanie
trwało
25
minut
(10.10-10.35), w tym 7 minut wyłączenia napięcia
w sieci. Na miejscu stwierdzono uszkodzenie zwrotnicy –
wypadnięcie sworznia przerzutki z kieszenią. Według
brygadzisty pogotowia torów, zwrotnica najazdowa
kwalifikuje się do wymiany z powodu zapadnięcia się
łoża. Zdaniem komisji badającej przyczyny wykolejenia
sama usterka zwrotnicy nie mogła być bezpośrednią
przyczyną zdarzenia. Na podstawie późniejszych
obserwacji
działania
mechanizmu
stwierdzono,
że wykolejenie mógł spowodować ogólny (zły) stan
zwrotnicy – a oberwanie łoża (wskutek niewłaściwego
odwodnienia
torowiska)
może
być
przyczyną
niestabilności iglic i ich odbicia.
25.11. 23/x 194+193. Z okazji Katarzynki chrzest
bojowy przeszedł wyremontowany szybkowiec. W tramwaj
jadący ul. Głogowską (na wysokości ul. Stablewskiego)
wjechał ciężarowy mercedes Sprinter. W wyniku kolizji
w samochodzie ciężarowym połamała się obudowa
lusterka kierowcy. Tramwaj – bez strat. Po kolizji kierujący
zjechali do zajezdni Głogowska. Ze względu na brak
zgodności co do winy za spowodowanie kolizji, sprawę
przejęła Sekcja Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej
Policji. Szczęśliwie tramwaj odbywał zjazd do zajezdni bez
pasażerów, przewożąc jedynie pół KMPS-u (później
zakwalifikowane jako świadkowie zdarzenia).

Nowinki z Pyrogrodu
opracowanie: Tomasz Gieżyński, współpraca: Marcin Jurczak
W ubiegłym roku MPK Poznań rozpisało
przetarg na dostawę 40 zestawów monitoringu
do autobusów miejskich. Wszystkie te zestawy zostały już
dostarczone i zamontowane w autobusach z wydziałów
A-1 i A-3. Kamery dostały nie tylko pojazdy wysoko-

podłogowe, ale także niektóre niskacze. Dzięki temu
obecnie wszystkie pojazdy kursujące w nocy posiadają
monitoring, w kamery wyposażone są bowiem także oba
wagony linii N21. Na Kaczej kamery otrzymały MAN-y
NL202 (1008-16) i jelcze M11 (1441, 1442, 1444-46) –
w sumie 14 wozów, a na Warszawskiej neoplany N4009
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(1901), N4016 (1501-1507), DAF-y MB200 (1931-1934),
ikarusy 260 (1936-1938) i ikarusy 280 (1953,
1963-1972) – razem 26 pojazdów.
118N Puma zalicza kolejne trasy
w Poznaniu. Podczas nocnych jazd testowych odwiedziła
Piątkowską, Budziszyńską, Ogrody, Jeżyce i kilka
nieużywanych normalnie skrętów. Wagon cały czas jest
dopracowywany pod czujnym okiem specjalistów z FPS
i dziarskiego motorowego z KMPS. Dzięki temu można
mieć pewność, że wagon zostanie przetestowany
w warunkach ekstremalnych, czyli zbliżonych do
liniowych. Tymczasem z dopieszczaniem należy się
spieszyć, gdyż FPS wystartował w przetargu na dostawę
wagonów dla Poczdamu.
Na raty odbywa się odbiór Księżniczki
102Na 71. Wagon miał przejść odbiór już w ubiegłym
tygodniu – nadal jednak odebrany nie został (szczegóły
w następnym numerze Przystanku). Z racji nieprawidłowego laminatu wewnętrznego o wrednym – turkusowym – kolorze, w krajowych kręgach miłośniczych
nasza stodwójka zyskała dodatkowy przydomek „Fiona”.
Warto
też
wspomnieć
o
licznych
(kilkanaście
zgłoszonych!) usterkach i błędach w wykończeniu
wagonu 102Na, wskazanych przez KMPS.
Po dostawie nowego SU12 dla Transkomu
na sprzedaż wystawiono jelcze PR110 o numerach 2 i 4.
Do rezerwy odstawiono ostatniego jelcza 120M 14
i czerwoną, historyczną PeeRkę o numerze 1. Mimo
oporów
establishmentu,
KMPS
czyni
starania
o zabezpieczenie tego pięknego autobusu. Tymczasem
Transkom zaskoczył nas wszystkich, wystawiając
czerwoną PeeRkę na linię 12 – nasi korespondenci
przyuważyli
charakterystyczną
sylwetkę
jelcza
na Śródce, w dniu 19 lutego.
Od 6 lutego linia 3 kursowała
w stronę Starołęki przez most św. Rocha. Powodem było
uszkodzenie i zablokowanie na pozycji „w prawo”
zwrotnicy przy AWF. W stronę Wilczaka trójka jeździła

W
dniu
29
stycznia
grupa
Klubowiczów
zabezpieczyła oryginalne
elementy
autobusu
DAF MB200, zakupionego przez MPK „na części”.
Więcej o pozyskanych częściach i pojazdach tej
serii w następnym numerze Przystanku.
Fot.: Marcin Jurczak, 29.01.2008

przez Serafitek i Strzelecką, czyli po obecnej trasie. Gdy
wajchę naprawiono, trójka wróciła na swoją stałą trasę.
13 lutego w związku
z
awaryjną
wymianą
słupa
trakcyjnego
przy
skrzyżowaniu Hetmańskiej z Rolną, w godzinach 9-13
zaplanowano wstrzymanie ruchu pojazdów szynowych
między Traugutta a rondem Starołęka. Linie 1, 7 i 18
skierowano objazdami analogicznymi jak podczas
remontu wiaduktu nad Dolną Wildą. Wzdłuż Hetmańskiej
uruchomiono kursującą co 7 minut autobusową linię
„Za tramwaj” (obsługa 3 brygadami, na których pojawiły
się NL263, N4020 i SU18). Ruch wznowiono szybciej niż
planowano – krótko po godzinie 11. Dziwi fakt
wykonywania tych prac w środku dnia. Czas ingerencji
(planowany: 4 godziny, w praktyce: nieco ponad 2) –
predestynował ją raczej do realizacji w trakcie nocnej
przerwy w kursowaniu tramwajów. W zamian mieliśmy
chaos wśród niedoinformowanych pasażerów, a także
koszty w postaci przedłużonej pracy motorniczego
z 26/1 (dodatkowe kółka na jedynce) i uruchomienia
trzech autobusów. Na przystanku Półwiejska tworzyły
się tradycyjne już korki, co świadczy tylko o tym, że ani
Inżynieria w MPK, ani ZDM, nie wzięły sobie do serca
problemów wywołanych przez poprzedni podobny
objazd. Tym razem jednak obyło się bez idiotycznego
puszczania dwójki ulicą Towarową, co w zasadzie
powinno cieszyć. Sprawa jest o tyle ciekawa,
że wymiana była awaryjna, ale zaplanowana kilka dni
wcześniej – nie było zatem konieczności wymiany słupa
„nagle, już, teraz”.
Z racji braków personalno-sprzętowych
w piątek 8.02. na linii 4 pojawił się wagon GT6 615,
co można było uznać za małą niespodziankę. Dzień
później wystąpił on jednak sensacyjnie na jednym
półkursie linii 14, po czym motorniczy odmówił dalszej
jazdy tym wagonem, gdyż już na przystanku Lechicka /
Poznań Plaza (kierunek Zajezdnia Głogowska) nie był
w stanie zabrać wszystkich chętnych. Absurdem w całej
tej sytuacji jest to, że Centrala Nadzoru Ruchu pytała
dyspozytora na Madalińskiego, czy wagony niemieckie
mogą kursować po PST. Szkoda, że zapomniano
o niemal conocnych kursach GT8 na linii N21. Może
jednak z siódmego piętra jest zbyt daleko by wiedzieć,
co obsługuje naszą nockę tramwajową. Zapomniano
także (brawa dla motorniczego za uświadamianie CNR!),
że na pętlach Ogrody czy Dębiec w ramach rezerw
pojawiają się pociągi 105Na. Koniec końców Głogowska
znalazła dodatkowe combino, a z Ogrodów pojechała
na Sobieskiego rezerwa w postaci składu 142+143,
która kursowała na liniach 14 i 12. Helmut pojechał bez
żadnego otablicowania na Ogrody, by pełnić rezerwową
służbę – na szczęście nie musiał już do wieczora nigdzie
wyjeżdżać, bo nie miałby się w co ubrać.
Z dniem 11.02.2008 r. P.T. „Translub”
Sp. z o.o. wprowadziło kilka zmian na linii L4 w dni
robocze. Uruchomiono dodatkowe 4 kursy z Krętej
do Górczyna jadące przez Factory Outlet trasą Kręta –
Sobieskiego – Powstańców Wlkp. – Niepodległości –
Dębiecka – rondo Żabikowskie i dalej do Górczyna po
trasie L4. Odjazdy z Krętej: 12:20; 13:35; 15:15; 17:15.
Uruchomiono ponadto dodatkowe 4 kursy z Górczyna
do Krętej, jadące przez Factory Outlet trasą Górczyn =>
do ronda Żabikowskiego po trasie L4 => Dębiecka =>
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Niepodległości => Powstańców Wlkp. => Market i dalej
do Krętej po trasie L4. Odjazdy z Górczyna: 13:00;
14:10; 15:55; 18:15. Kursy wprowadzono na życzenie

Factory Outlet. Jeśli nastąpi spodziewane zainteresowanie
pasażerów, to pojawią się dodatkowe kursy, także
w soboty i niedziele.

Na torach – wagony PN
Jędrzej Nowak, współpraca: Marcin Jurczak
jak i doczepnych, z różnych lat produkcji) – trafiła
także
partia
eNkowych
przegubowców.

Rys. Jędrzej Nowak
Początek lat 60. był okresem, gdy Warszawie (podobnie
zresztą jak innym miastom) brakowało regularnych
dostaw nowych wagonów. W całej Polsce rozpoczęto
wówczas prace związane z próbami unowocześnienia
prostych konstrukcyjnie wagonów generacji N. Efektem
prac modernizacyjnych było pojawienie się pojazdów
z harmonijkowymi drzwiami i miękkimi fotelami…
a także pierwszych tramwajów przegubowych polskiej
konstrukcji.
W
Warszawie
sytuację
komplikował
fakt,
że produkowane na początku lat 60. na potrzeby stolicy
„trzynastki” były wysoce niedoskonałe i jeszcze ciągle
ulepszane. To sprawiało, że próby poszukiwania
rozwiązania
taborowych
braków
były
coraz
odważniejsze, a w latach 1962-63 zbudowano nawet
partię nietypowych przegubowców. Później sytuacja
z wagonami
typu
13N
nieco
się
poprawiła,
co zaowocowało wycofywaniem ze stołecznych torów
wagonów starszego typu. Od roku 1964 warszawskie
wagony trafiały m.in. do Poznania. Stolica pozbywała się
prymitywnych eNek, a do stolicy Wielkopolski – oprócz
zwykłych wagonów dwuosiowych (zarówno silnikowych,
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Wagony typu PN miały być
jednym ze sposobów na
tanie
unowocześnianie
posiadanego parku wagonów. PN to nic innego jak
przegubowa wersja tramwajów typu N. Łącznie
stolica Wielkopolski otrzymała dziewięć sztuk takich
pojazdów. Pierwszy wagon
wpisano na stan w październiku 1969 roku z poznańskim numerem 321,
ostatni dotarł do Poznania
dziewięć miesięcy później.

Tramwaj typu PN był wagonem trójczłonowym,
przegubowym. Pierwszy człon stanowił wagon silnikowy
obcięty przed drugimi drzwiami, a trzeci – wagon
doczepny obcięty za pierwszymi drzwiami. Człony
środkowe
produkowały
Warsztaty
Główne
MPK
Warszawa. Środkowe segmenty wagonów były (niczym
w
dziesiejszym
combino)
członem
wiszącym,
stanowiącym łącznik pomiędzy dwoma skrajnymi. Taka
modyfikacja miała być prostym i łatwym sposobem
na zwiększenie pojemności wagonu. Technicznie PN nie
różnił się od wagonów typu N, były natomiast zmiany
wizualne. Wagony posiadały harmonijkowe drzwi
i miękkie fotele, takie jak w wagonach generacji 102N.
Nowoczesności dodawały im osłonięte osie. Dwa wagony
wyposażono ponadto w okna przesuwne zamiast
tradycyjnych, opuszczanych.
W praktyce okazało się, że przebudowa eNek
na przegubowce była niezwykle kosztowna, a same
wagony nietrwałe. Już w momencie ich pojawienia się
w Poznaniu było jasne, że długo tu nie zabawią.
Niewielka moc silników w stosunku do masy pojazdu, w
połączeniu ze słabą konstrukcją sprawiły, że pierwszego
PeeNa skasowano już w 1971 roku (po niecałym roku
eksploatacji!). Najdłużej wytrwały wagony 321 i 325 –
skreślone ze stanu w grudniu 1973 roku.
Podstawowe dane wagonów typu PN
Konstal /
Warsztaty Centralne
Wymiary (dł./szer./wys.)
21390 / 2195 / 3215 mm
Liczba osi / wózków
4/2
Liczba silników / moc łączna
2 / 2*60 kW
Lata produkcji
1962 - 1963
Lata dostaw
1969 - 1970
Ilość dostarczonych
9 sztuk
Zakres numeracji
321 - 329
Stacjonowanie
Zaj. Głogowska
Producent
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Impreza z okazji 110-lecia tramwajów elektrycznych w Poznaniu

To już 110 wiosen!

Robert Bartkowiak
31 lipca 1880 roku na ulice
naszego miasta wyjechał po raz
pierwszy tramwaj konny. Od
samego początku było wiadomo,
że tramwaj to odpowiedni środek
transportu
dla
wciąż
rozwijającego się Poznania. Jednak
zbyt
duże
koszty
związane
z utrzymaniem siły pociągowej
zmusiły
przedsiębiorstwo
do
ubiegania się o elektryfikację
sieci tramwajowej. Choć cały
proces ruszył w 1891 roku, to
ostatecznie dopiero 22 listopada
1897 r. Poznańska Kolej Konna –
już jako Posener Straßenbahn –
otrzymała koncesję.
Sam dokument koncesyjny regulował wiele kwestii dotyczących
elektryfikacji poznańskiej sieci.
Między innymi prace do ostatniego dnia nie mogły w żaden
sposób zakłócić funkcjonowania Możliwość zwiedzenia zabytkowej zajezdni MPK cieszyła się wśród
tramwajów konnych. Z góry
mieszkańców miasta sporym zainteresowaniem.
określono również sposób zaFot.: Arkadiusz Lubka
silania tramwajów – z górnej sieci
trakcyjnej systemu „Thomson-Houston”, rozwieszanej na
stalowych słupach – oraz wyposażenie i wygląd
tramwajów, które miały wozić w przyszłości poznaniaków. Koncesja przewidywała także wybudowanie
nowych tras tramwajowych, między innymi do gminy
św. Łazarz, portu oraz rzeźni na Tamie Garbarskiej.
Z czasem stare szyny zastąpiono nowymi – typu Phönix.
Jednak
największą
przeszkodą
dla
tramwaju
elektrycznego okazał się brak elektrowni w Poznaniu.

Jedną z atrakcji była wystawa najstarszych
eksploatowanych wagonów elektrycznych –
generacji N. Obecnie pełnią one wyłącznie
funkcje gospodarcze... i muzealne.
Fot.: Robert Bartkowiak

By móc zrealizować swój projekt, Posener Straßenbahn
AG w 1897 roku zbudował własną elektrownię przy ulicy
Grobla, obok funkcjonujących już w mieście wodociągów
oraz gazowni. 5 marzec 1898 roku był ostatnim dniem
służby tramwajów konnych. Tego dnia ze Starego Rynku
wyjechał wagon elektryczny wiozący komisję odbiorczą,
złożoną z przedstawicieli magistratu i władz policyjnych.
Po przejechaniu całej sieci wydano orzeczenie
o dopuszczeniu do ruchu tramwajów elektrycznych
w całym mieście, z wyjątkiem ulicy Głogowskiej –
ze względu na protest pocztowców (sieć trakcyjna
kolidowała z liniami telefonicznymi). Mieszkańcy Łazarza
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Klubowicze w akcji
musieli jeszcze przez pewien czas korzystać z gminnych
omnibusów. Następnego dnia, czyli 6 marca, tramwaje
elektryczne rozpoczęły regularne kursy z pasażerami…
i kursują po dzień dzisiejszy.
Z tej okazji, by uczcić 110 lat tramwajów elektrycznych
w Poznaniu, Klub Miłośników Pojazdów Szynowych oraz
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu
przygotowały
dla
poznaniaków
liczne
atrakcje.
W niedzielne popołudnie – w godzinach od 11 do 15 –
najstarsza czynna zajezdnia w Europie otworzyła swoje
bramy dla zwiedzających. Każdy z przybyłych na miejsce
zainteresowanych mógł zajrzeć w każdy kąt tej
niezwykłej i jedynej w swoim rodzaju zajezdni
tramwajowej.
Przed głównymi halami zajezdni od strony ulicy Gajowej
zgromadzono wszystkie czynne wagony typu N,
eksploatowane jeszcze przez MPK Poznań i firmę
Modertrans: 2019, 2020, 2025, 2034, 2037, 2041, 2050
oraz zabytkowy skład 602+456. Była to nie lada
atrakcja nie tylko dla miłośników pojazdów szynowych,
ale przede wszystkim dla najmłodszych, a także
dla osób pamiętających jeszcze czasy, gdy gościły one
na poznańskich szlakach komunikacyjnych. Oprócz
wspomnianych eNek przed halami znajdował się namiot
MPK, w którym można było nabyć publikacje dotyczące
komunikacji
miejskiej
oraz
liczne
gadżety
dla najmłodszych. Stąd też wyruszała okolicznościowa
linia numer 22 obsługiwana przez skład 105N+105N
194+193 na trasie: zajezdnia Gajowa – rondo Kaponiera
– św. Marcin – Marcinkowskiego – 27 Grudnia – Gwarna
– św. Marcin – rondo Kaponiera – zajezdnia Gajowa.
W hali zajezdni na torach 1-4 można było oglądać tabor,
który na co dzień stacjonuje na Gajowej – holendry
i helmuty. Spore zainteresowanie wśród zwiedzających
wywołał tor numer 5, a dokładniej to, co na nim stało za
żelazną kurtyną, w czeluściach firmy Modertrans. Przez
szpary w bramie można było dojrzeć wagon Moderus
Alfa, przeznaczony dla MPK Poznań, będący w fazie
skręcania. Nowy skład miał uświetnić imprezę, jednak
tak się nie stało. Zwiedzających musiał niestety
zadowolić tylko taki, a nie inny widok.
Z boku zajezdni – od strony ulicy Zwierzynieckiej –
zaprezentowano przede wszystkim tabor gospodarczy,
wykorzystywany w przypadku zerwania sieci trakcyjnej
czy poważniejszego wypadku. Godna uwagi była
wystawa pantografów, zgromadzonych przy torze
zerowym oraz agregat z silnikiem trolejbusowym.
Natomiast
na
ulicy
Zwierzynieckiej
(wyłączonej
całkowicie z ruchu – linię numer dwa skierowano
objazdem przez ulicę Roosevelta oraz Dąbrowskiego)
przygotowano dla poznaniaków wystawę taboru
tramwajowego (ustawionego równolegle na dwóch
torach – część wagonów obrócono) złożoną z wagonów:
102N 1
102Na 71
105Na+105NaD 204+203
105Na+105NaDK 98+97
GT8ZR 904
GT8 687
3G 800
Siemens Combino 514
Tatra RT6N1 401

Zwiedzający
z
zainteresowaniem
oglądają
zaprezentowany
przez
firmę
Modertrans
najnowszy
model
poznańskiego
tramwaju
Moderus Alfa.
Fot.: 2*Arkadiusz Lubka
Każdy zainteresowany – pod czujnym okiem członków
Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych – mógł zasiąść
za sterami każdego z prezentowanych wagonów,
by przekonać się jak wygląda świat zza przedniej szyby
tramwaju elektrycznego. Nie obyło się również bez
licznych pytań skierowanych do obsługi KMPS, na które
starano się odpowiedzieć jak najbardziej rzeczowo
i fachowo.
Dzięki Stowarzyszeniu Radioamatorów i Miłośników
Nowych Technologii w tramwaju Siemens Combino
można było się przekonać, jak działa system nawigacji
i lokalizacji. Na umieszczonym w wagonie monitorze
LCD można było śledzić aktualne położenie tramwajów
kursujących na konkretnych liniach. Uruchomiono
również specjalną stację radiową, by o rocznicy
dowiedział się cały świat.
Mimo iż całe obchody trwały tylko niespełna cztery
godziny, teren zabytkowej zajezdni przy ulicy Gajowej
odwiedziły setki poznaniaków wraz z całymi rodzinami.
Ich wizyty miały różne cele: jedni chcieli zapoznać się
z klimatem starej zajezdni, inni zasiąść za sterami
poznańskiej bimby, a jeszcze inni – powspominać stare
(dobre) czasy u boku eNki. Tego pamiętnego dnia –
9 marca 2008 roku – każdy znalazł tu coś dla siebie.
Bibliografia:
Tramwaje w Poznaniu, Piotr Dutkiewicz, Wydawnictwo
Kolpress, Poznań 2005
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Nowinki z Pyrogrodu

Nowe jest lepsze? Nie do końca...

Rondo Rataje czyli uroki przesiadek
Łukasz Bandosz
Trasa tramwajowa przez most św. Rocha bardzo dobrze
wpisuje się w miejski układ komunikacyjny. Odcinek
pomiędzy węzłem Kórnicka i placem Wiosny Ludów
gwarantuje szybkie połączenie Górnego Tarasu Rataj
z centrum, łączy z centrum również Dolny Taras Rataj –
z ominięciem często zakorkowanego mostu Królowej
Jadwigi. W ciągu kilku miesięcy funkcjonowania trasy
sygnalizacje świetlne zostały lepiej dostosowane
do ruchu tramwajowego, a i motorniczowie nauczyli się
z nich korzystać. W tej kwestii niepotrzebnych emocji
jest coraz mniej. Zdarza się, że na ulicy Mostowej
tramwaj jest blokowany przez auta stojące w korku – to
są skutki umieszczenia lewego pasa ruchu na torowisku
w stronę centrum. Na trasie tej zdecydowanie brakuje
przystanku w stronę śródmieścia za skrzyżowaniem ulic
Jana Pawła II i Kórnicka. Zmusza to pasażerów do wielu
nieszczególnie bezpiecznych i wygodnych manewrów na
tym skrzyżowaniu. Na szczęście trudy te wynagradza
sprawny dojazd do celu, po cichym i równym torowisku.
Niestety, układ linii tramwajowych funkcjonujący dziś na
prawym brzegu Warty traktuje po macoszemu dworzec
autobusowy
zlokalizowany
przy
rondzie
Rataje.
Do połowy
sierpnia
ubiegłego
roku
pasażerowie
przyjeżdżający autobusami na Dworzec Rataje mieli
dwie linie tramwajowe umożliwiające bezpośredni
dojazd do centrum miasta. Wystarczyło, że przeszli
przez jedną jezdnię i już byli na przystanku, z którego
tramwaj do centrum (linie 5 i 13) odjeżdżał średnio
co 5 minut. Niestety, wraz ze zmianą układu linii
tramwajowych w związku z uruchomieniem nowej trasy
te wygodne połączenia zostały zlikwidowane. Piątka
omija rondo, natomiast trzynastka przecina je, jadąc
ze Starołęki na wprost w stronę Kórnickiej. Żeby
na rondzie Rataje przesiąść się z autobusu na tramwaj
linii 13, trzeba teraz poświęcić co najmniej 5 minut
na przedostanie się na drugą stronę tego sporego
skrzyżowania. Można również podjechać liniami 6, 11

Zmiana trasy linii 13 sprawiła, że przesiadki z
autobusów na tramwaje kursujące do centrum
miasta (linia 13) zostały utrudnione.
Fot.: Robert Bartkowiak, 25.01.2007

Zapewnienie sprawnych przesiadek to jedna z
podstawowych zasad budowy i organizacji węzłów
komunikacji miejskiej.
Fot.: Robert Bartkowiak, 21.07.2007
lub 12 do skrzyżowania przy Akademii Wychowania
Fizycznego i tam przesiąść się do tramwajów linii 2 i 9,
jednak kolejna przesiadka nie stanowi atrakcyjnej
alternatywy. Co ciekawe, układ przystanków na rondzie
powoduje, że problem istnieje tylko w przypadku
podróży w relacji Rataje – centrum. Przystanek przed
rondem od strony ulicy Kórnickiej sprawia, że
przesiadka z tramwaju jadącego z centrum na autobus
ruszający z Dworca Rataje odbywa się dość sprawnie.
Ponieważ pasażerów dojeżdżających na Dworzec Rataje
autobusami i kierujących się dalej do centrum jest dużo,
pojawiło się również całkiem sporo kombinacji
umożliwiających realizację takiej podróży. Nieliczni,
którzy mają taką możliwość, przesiadają się na tramwaj
już w okolicach pętli Osiedle Lecha. Inni starają się
dojechać autobusem linii A aż do węzła przy AWF-ie
i tam przesiąść się do dwójki lub dziewiątki. Owocuje
to kompletnie zatkanymi autobusami obsługującymi linię
pospieszną. Wiele osób wysiada z autobusu już
na przystanku Piłsudskiego i przechodzi na przystanek
tramwajowy Wioślarska – spacer podobny do okrążania
ronda Rataje, ale oszczędza trochę czasu. Niektórym
trochę się poszczęściło i korzystają z linii 3. W związku
z pismem kogoś ważnego miasto i przewoźnik
zadecydowali o przesunięciu trójki z mostu Chrobrego
na most Królowej Jadwigi. Manewr ten motywowano
koniecznością zapewnienia bezpośredniego dojazdu
mieszkańcom ulicy Serafitek i osiedla Piastowskiego,
którzy korzystają z przystanku tramwajowego Serafitek.
Kursująca co 20 minut linia 3 może jednak stanowić
atrakcyjne połączenie Rataj z centrum tylko dla tych,
których autobusy dojeżdżają na dworzec na kilka minut
przed pojawieniem się na rondzie tramwaju tej linii.
Dłużej na trójkę raczej nikt czekać nie będzie.
Oczywiście spora część pasażerów przechodzi z jednej
strony ronda, z przystanku autobusowego dla
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Nowinki z Pyrogrodu / Kolej na kolej
wysiadających, na drugą – na przystanek linii 13
w kierunku centrum. Kilka minut spaceru to przede
wszystkim stanie na światłach dla pieszych. Nawet
wyjątkowo sprawny i długonogi osobnik, poruszający się
żwawym krokiem, nie jest w stanie przejść przez
jezdnię, torowisko i jeszcze jedną jezdnię jakiejkolwiek
ulicy odchodzącej od ronda Rataje na jednym cyklu
świateł. Trudna do oszacowania jest liczba pasażerów,
którzy – w związku z brakiem wygodnej przesiadki
z autobusu na tramwaj i tym samym znacznym
wydłużeniem się porannej podróży – przesiedli się
do samochodów.
A
tak
niedawno
całe
miasto
zastanawiało się, dlaczego MPK traci pasażerów…
Problem przesiadek na rondzie Rataje można jednak
bardzo łatwo rozwiązać. Najprostszym sposobem byłby
podwójny przystanek na zjeździe z ronda w stronę ulicy
Kórnickiej. W ten sposób znacznie skróconoby odległość
pomiędzy przystankiem dla wysiadających na dworcu
autobusowym
a
najbliższym
przystankiem
z bezpośrednią linią tramwajową do centrum miasta.
Zbudowanie takiego przystanku wymagałoby jedynie
zmiany profilu wylotu ulicy Jana Pawła II z ronda Rataje.
Zdecydowanie dalej idącym rozwiązaniem, ale również
znacznie ułatwiającym korzystanie z komunikacji
publicznej,
jest
przekształcenie
przystanku
tramwajowego przed rondem Rataje od strony Starołęki
w przystanek tramwajowo-autobusowy. Zatrzymywałyby
się na nim autobusy dojeżdżające do Dworca Rataje
od strony ulic Piłsudskiego i Zamenhofa, a po obsłużeniu
przystanku podjeżdżałyby na dworzec puste lub prawie
puste. Pasażerowie wysiadający z autobusów na tym
samym przystanku wsiadaliby do tramwajów linii 3, 4,
7, 12 i 13. Dla pasażerów linii autobusowych
przyjeżdżających od strony ulicy Krzywoustego oraz dla
tych, którym nie pasowałaby przesiadka na przystanku
tramwajowo-autobusowym,
dalej
funkcjonowałby
przystanek dla wysiadających przy dworcu.
Niestety opisany problem wydaje się nie istnieć ani dla
MPK Poznań Sp. z o.o., ani dla Urzędu Miasta Poznania.
Jest
to
kolejny
przykład
rozbieżności
pomiędzy
działalnością instytucji odpowiedzialnych za transport
zbiorowy w naszym mieście i założeniami Polityki
Transportowej Miasta Poznania.

Ryc. 1. Schemat ronda Rataje
Legenda:
1. Przystanek dla wysiadających z autobusów
na dworcu autobusowym na rondzie Rataje,
2. Podwójny przystanek tramwajowy w stronę
AWF-u (linie 3, 6, 11, 12),
3. Podwójny przystanek tramwajowy od strony
AWF-u (linie 3, 6, 11, 12),
4. Pojedynczy przystanek tramwajowy od strony
ronda Starołęka (linie 3, 4, 7, 12, 13) – proponowany przystanek tramwajowo-autobusowy (linie autobusowe 52, 53, 62, 65, 74,
81, 84, 92, 96, 99, A),
5. Proponowany podwójny przystanek tramwajowy w stronę Kórnickiej (linie 4, 6, 7, 11,
12, 13),
6. Pojedynczy przystanek tramwajowy od strony
Kórnickiej (linie 4, 6, 7, 13),
— Droga z przystanku dla wysiadających na
dworcu autobusowym do przystanku linii 13,
kursującej do centrum.
opr. Łukasz Bandosz

Lokomotywy 311D i 6Dg

Nowe nowości z nowosądeckiego Newagu
Bartosz Kopeć
Nowosądecki Newag jest jednym
z wiodących
producentów taboru kolejowego na polskim rynku. Jego
korzenie sięgają 1876 roku, kiedy to w Nowym Sączu
wybudowano zaplecze techniczno-remontowe dla kolei.
W 1952 roku dotychczasowe Warsztaty Główne I klasy
Nowy Sącz zostały wydzielone ze struktur PKP i zmieniły
nazwę na Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Nowy
Sącz”. W 2005 roku akcje spółki nabył prywatny
inwestor i wdrożono nowe normy jakościowe, dzięki
którym ZNTK uzyskały Certyfikat Jakości PN-EN ISO
9001:2001. W 2005 roku ZNTK „Nowy Sącz” zostały
przekształcone w Newag Spółka Akcyjna.
Dotychczas nowosądecka firma zajmowała się przede
wszystkim
naprawami
głównymi
i
modernizacją
lokomotyw spalinowych serii SM31, SM/SU42, ST44,
SM48 i 401Da oraz elektrycznych zespołów trakcyjnych

Rys..: 2*Bartosz Kopeć
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Kolej na kolej
W ubiegłym roku na targach TRAKO w Gdańsku firma
zaprezentowała dwa nowe produkty. Pierwszym z nich
jest ciężka lokomotywa spalinowa 311D. Została ona
wykonana w kooperacji z amerykańską firmą General
Electric,
która
dostarczyła
zintegrowany
moduł
napędowy. W jego skład wchodzi 4-suwowy silnik
w układzie V-12 z turbodoładowaniem i elektronicznym
wtryskiem paliwa, prądnica, sprężarka i układ chłodzący.
Nad 2900KM czuwa mikroprocesorowy układ sterowania,
który umożliwia maksymalne wykorzystanie właściwości
trakcyjnych. Ostoja, wózki oraz silniki trakcyjne zostały
poddane modernizacji - dawcą „części” jest doskonale
znana z polskich torowisk lokomotywa ST44. Z gagarina
pochodzi m.in. podwozie nowej maszyny. Lokomotywa
jest wyposażona w dwie ergonomiczne kabiny
sterownicze, nowością są niezabudowane przejścia
międzykabinowe, które znajdują na obu bokach pojazdu
– manewry zimą nie będą przesadnie przyjemne. Pudło
lokomotywy wykonane zostało z elementów z tworzywa
sztucznego – czy to się podoba, każdy musi ocenić sam.
12 września 2007 roku 311D uzyskała homologację
Urzędu Transportu Kolejowego.

Dla kogo nowe lokomotywy?
Pierwsze 20 zmodernizowanych lokomotyw 311D
wykonano
w
Newagu
na
potrzeby
GE
Transportation
i
CB
Rail
(konsorcjum
ma
dostarczać
zmodernizowane
lokomotywy
M62/ST44 na rynek polski). W październiku 2007
roku podpisana została umowa na dostawę,
uruchomienie i przekazanie do eksploatacji 2 sztuk
lokomotyw typu 311D przystosowanych do jazdy
po szerokim torze (odbiorcą jest PKP Linia
Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.). Pierwsza
manewrowa 6Dg to modernizacja na potrzeby
Huty
Częstochowa.
W
grudniu
2007
roku
podpisano umowę na dostawę kolejnych dwóch
sztuk tego typu pojazdów dla Huty.
opr. MJ, fot. 2*Newag
EN57. W ofercie spółki są również naprawy wagonów
osobowych oraz elektrowozów serii EU07. Pierwszym
nowym produktem firmy był EZT 14WE. 14WE
to gruntowna modernizacja poczciwego EN57, jednak
zakres dokonanych zmian był na tyle duży, że uznanie
tego pojazdu za nową konstrukcję jest uzasadnione.
Dotychczas wyprodukowano 8 pojazdów tej serii:
7 z nich jeździ w barwach Szybkiej Kolei Miejskiej
w Warszawie, a ósmy (oznaczony EN61) – w PKP PR
Małopolska, jako pociąg papieski. Od podstawowej
jednostki
różni
się
żółto-czarną
kolorystyką,
przystosowaniem
do
obsługi
niskich
peronów,
odmiennym
układem
przedziałów
pasażerskich,
zabudowaną
toaletą
oraz
windą
dla
wózków
inwalidzkich.

Na przestrzeni ostatnich lat pojawiały się ulepszone
wersje najpopularniejszej polskiej spalinówki, jaką jest
SM42 – niestety, żadna z nich nie weszła do produkcji
seryjnej. W 1996 roku ZNTK Piła wyprodukowały
SM42-2000, która od oryginału różniła się nowym
silnikiem, prądnicą, sprężarką, nowoczesną kabiną oraz
możliwością sterowania radiowego. Pomimo dobrych
własności trakcyjnych i pozytywnych opinii kolejarzy
poprzestano na wykonaniu prototypu. Drugą wersją
modernizacji była zbudowana w 1999 roku przez PTKiGK
Rybnik
Ls1000-001.
Zmianie,
w
porównaniu
do standardowej
Ls800
(bazą
dla
pierwszego
egzemplarza Ls1000 była lokomotywa Ls800-2536),
podlegał silnik, agregat chłodzenia obiegu wodnego,
sprężarka, przesunięto także kabinę i wyposażono ją w
nowoczesne pulpity. W 2002 roku firma przebudowała
jeszcze Ls800-2197 na Ls1000-002 i na tym zakończyła
się ta seria.
W 2007 roku Newag zaprezentował prototypową
modernizację spalinowej lokomotywy manewrowej serii
SM42, oznaczoną jako 6Dg. Oryginalny fablokowski
silnik zastąpiono 12-cylindrową wysokoprężną jednostką
Caterpillar o mocy 652,5kW, spełniającą przyszłościowe
normy emisji spalin. Zabudowano nową prądnicę główną
oraz prądnicę pomocniczą, a także przekładnię
elektryczną systemu AC/DC. Układ chłodzenia, zasilania,
sterowania oraz układ wydechowy są prototypami.
Sterowanie
odbywa
się
za
pomocą
układu
mikroprocesorowego,
pozwalającego
maksymalnie
wykorzystać moc silnika. Do sterowania lokomotywą
można używać systemu radiowego podobnego jak
we wcześniejszej konstrukcji SM42-2000. Modernizacji
poddana została również kabina maszynisty –
zamontowano 2 ergonomiczne pulpity oraz ekran
pozwalający na bieżąco śledzić wszystkie parametry
pracy lokomotywy. Pudło straciło charakterystyczne
krągłości, zamontowano jednolitą szybę na całej
szerokości kabiny oraz halogenowe reflektory – jednym
słowem nowy wytwór kompletnie nie przypomina
poczciwej SM42. Pierwszy egzemplarz wyprodukowano
dla spółki ISD Huta Częstochowa – obecnie przechodzi
próby i badania niezbędne do uzyskania homologacji
Urzędu Transportu Kolejowego.
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W ostatnich latach na polskim rynku kolejowym pojawiło
się kilka prężnie działających firm, w których ofercie
oprócz napraw głównych i modernizacji istniejącego
taboru możemy znaleźć zupełnie nowe pojazdy

szynowe. Pozostaje mieć nadzieję, że nowe produkty
będą spełniały wymagania firm transportowych i staną
się konkurencją dla pojazdów zagranicznych.

Najciekawsze wstrzymania grudniowe

Z archiwum T

Marcin Jurczak
01.12. 1/4 288+289. Dobre pół godziny stały
tramwaje na Górnym Tarasie Rataj. W wyniku kolizji
dwóch samochodów osobowych zablokowane zostało
torowisko tramwajowe. Kierująca samochodem Fiat
Brava wymusiła pierwszeństwo na pojeździe jadącym
sąsiednim pasem, a następnie wylądowała z własnym
pojazdem na torowisku. W zatrzymaniu utknęło
8 pociągów
tramwajowych,
pozostałe
kierowano
objazdami. Samochód usunięto z torów przy pomocy
dźwigu TRAM123.
01.12. 18/3 802. Do bójki w tramwaju linii 18 doszło
po godzinie 21. W pojeździe wjeżdżającym na rondo
Starołęka (kierunek: Starołęka) wywiązała się całkiem
konkretna
awantura
–
interweniować
musiały
trzy patrole policji. Łącznie zatrzymano dziewięciu
pasażerów. Tramwaj w wyniku uszkodzenia bocznej
szyby i zanieczyszczenia wnętrza zjechać musiał
natomiast
do
zajezdni.
We
wstrzymaniu
(godz. 21.17-21.35) stały 3 inne pociągi.
02.12. PNR Budziszyńska. Upadek Dyżurnego Ruchu.
Pecha miał końcówkowy pełniący tego dnia służbę
na pętli Budziszyńska. O 16.35 wchodząc do Punktu
potknął się i upadł. W wyniku upadku doznał urazu palca
prawej ręki. Pół godziny później Dyżurny zabrany został
przez pogotowie, w szpitalu stwierdzono złamanie palca
prawej ręki. Dyżurny wrócił do zdrowia, postanowił
jednak się przebranżowić… i pracuje obecnie jako
pełnoetatowy motorniczy.
03.12. 55/2 1707. O 6.30 rano doszło do potrącenia
pieszego przez kierującą samochodem osobowym Fiat
126p. Na czas akcji ratowniczej ruch pojazdów został
wstrzymany – utknęły trzy autobusy MPK (jeden linii 55
i dwa 84). Dodatkowo, podczas przejazdu poboczem,
w błocie ugrzązł trzyosiowy neoplan. Autobus po 20
minutach
wyciągnięto
za
pomocą
ikarusowego
holownika. Neoplan bez uszkodzeń kontynuował pracę
na linii od godziny 7.15.
03.12. 52/2 1935. Do tragicznego w skutkach
zdarzenia doszło na ul. Kurlandzkiej. Kierująca
samochodem
osobowym
Fiat
Seicento
z niewyjaśnionych przyczyn zjechała na przeciwległy pas
ruchu i zderzyła się czołowo z autobusem linii 52,
jadącym w stronę Centrum Handlowego M1. Pomimo
natychmiastowej reakcji służb pogotowia ratunkowego
i straży pożarnej – poniosła śmierć na miejscu. Nikt
z pasażerów autobusu nie doznał obrażeń, kierowcę
z urazem kolana przewieziono na kontrolne badania
do szpitala a następnie zwolniono do domu. Od 8.45
do 9.10 ul. Kurlandzka była zablokowana, później
aż do godziny 11 ruch kierowany był wahadłowo. Ikarus
nabawił się uszkodzeń lewego przedniego naroża.
04.12. L 1999. Pecha miał uczeń szkolący się tego dnia
na przegubowym ikarusie. Podczas wykonywania
manewru skrętu z ul. Mogileńskiej w Pustą (krótko przed

10 rano, zjazd do zajezdni Warszawska) na tył autobusu
najechał osobowy fiat Uno. Samochód nabawił się
uszkodzeń błotnika, reflektora i kierunkowskazu. Jak
na markowego wysokopodłogowca przystało, ikarus
nie odnotował strat materialnych.
05.12. 28/4 903. Do potrącenia pieszego doszło na
rondzie Kaponiera. Tramwaj wjeżdżający na przystanek
(od
strony
ul.
Towarowej)
uderzył
mężczyznę
przechodzącego przez tory w niedozwolonym miejscu.
Pomocy
udzielili
pieszemu
ratownicy
medyczni
z pogotowia ratunkowego w Gnieźnie, którzy akurat
tamtędy przejeżdżali. Po 24 minutach wstrzymania
ruchu (9.54-10.18) tramwaj zjechał do zajezdni Gajowa,
skąd po naprawie (rozbity klosz światła pozycyjnego,
pęknięty klosz światła mijania) i załatwieniu formalności
powrócił na trasę.
08.12 4/5 206+205. Absurdalna sytuacja miała
miejsce na rondzie Rataje. Kierowca samochodu
osobowego Fiat Seicento, pomimo resztek paliwa
w zbiorniku, próbował wymusić pierwszeństwo na
tramwaju linii 4 zjeżdżającym z ronda. Jazda na oparach
nie opłaciła się. Auto zatrzymało się na torach… i zostało
staranowane przez głogowski skład stopiątek. Przerwa
w ruchu trwała 15 minut (19.20-19.35), zablokowany
był zjazd z ronda w stronę węzła Kórnicka.
10.12.
2/8
692.
O
19.23
podczas
jazdy
ul. Kraszewskiego w kierunku Ogrodów, przed rynkiem
Jeżyckim, motorniczy zobaczył z przodu tramwaju duży
błysk… którego efektem była awaria oświetlenia
czołowego wagonu (wskutek rozbicia szkła reflektora).
Nie stwierdzono uczestnictwa w zdarzeniu obcych osób,
nie potwierdzono także interwencji jakichkolwiek sił
nadprzyrodzonych. Ciemny tramwaj zjechał do zajezdni
Madalińskiego.
12.12. W godzinach 7.29-7.37 doszło do wstrzymania
ruchu tramwajowego w rejonie zasilania podstacji
Bóżnicza (zasila m.in. okolice placu Wielkopolskiego oraz
ul. 27 Grudnia). Przyczyną był zanik średniego napięcia
po stronie dostawcy energii elektrycznej. O 9.15
ponownie zanotowano zanik napięcia w sieci trakcyjnej,
trwający aż do 9.48. Tramwaje stały m.in. na trasie PST,
ul. Fredry, Roosevelta, Grunwaldzkiej, Dąbrowskiego,
Przybyszewskiego i moście Dworcowym.
16.12 9/2 810. Do wykolejenia pierwszej osi holendra
doszło na rynku Wildeckim. Na łuku torowiska (kierunek
Piątkowska) wagon wykoleił się, a następnie przejechał
44 (!) metry. Pojazd wstawiony został w torowisko bez
użycia dźwigu, po czym zjechał do zajezdni celem
sprawdzenia
stanu
technicznego.
Obyło
się
bez wyłączania napięcia w sieci. Wstrzymanie ruchu
trwało zaledwie 13 minut (12.27-12.40). Ustalono,
że przyczyną wykolejenia był zbyt duży prześwit toru,
przekraczający dopuszczalną wartość o 10 mm,
spowodowany
prawdopodobnie
naprężeniami
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powstałymi w wyniku spawania pękniętych szyn w kilku
sąsiadujących ze sobą miejscach.
19.12. 76/4 1836. Ponad dwie godziny trwały
utrudnienia w kursowaniu autobusów linii 76. Krótko
po 6 rano kierowca ciągnika siodłowego z naczepą
zakopał się na grząskim poboczu podczas manewru
zawracania na ul. Droga Dębińska. Na miejsce przybyła
Inspekcja Transportu Drogowego i służby Policji, a także
specjalistyczny holownik. Do 6.45 we wstrzymaniu stały
po dwa autobusy z każdej strony: 76/4 i 76/5 od strony
os. Dębina oraz 76/6 i 76/7 od strony os. Sobieskiego.
Pojazdy MPK w asekuracji pracownika NN przekierowano
poboczem. Na czas likwidacji zdarzenia linia 76
kursowała przez ul. Dolna Wilda i św. Jerzego. Ruch
wznowiono o 8.25.
19.12. 9/2 606. Do zapalenia się krótkiego helmuta
doszło na pętli Dębiec. O 9.00 CNR otrzymała zgłoszenie
o pożarze wagonu. Na miejsce udały się służby ZSR
i dwie jednostki Straży Pożarnej. Przyczyną zadymienia
okazało się zwarcie nastawnicy. Tramwaj odholowano
do zajezdni.
Przerwy
w
kursowaniu
komunikacji
szynowej na Dębcu nie było – przez cały czas pętla była
bowiem przejezdna.
26.12. 7/22 806. Izolator sekcyjny… nie daruje nikomu. Do zatrzymania holendra na sekcji doszło
za rondem Śródka (kierunek: Zawady). Motornicza

wykonywała kółko na linii 7 w ramach tzw. rezerwy
posiłkowej. Po interwencji pracowników pogotowia
tramwajowego i 13 minutach wstrzymania ruchu
(19.07-19.20) do silników wagonu znów popłynął prąd,
a zielono-żółty tramwaj mógł radośnie pomknąć
w dalszą drogę, trzeszcząc przegubami.
Z archiwum niskiej podłogi
W ostatnim miesiącu roku służby techniczne trzykrotnie
interweniowały
przy
awariach
wagonów
RT6N1.
Najdłuższe wstrzymanie zapewnił wóz 12/6 403 w dniu
29.12 – jego przymusowy postój wskutek awarii
obwodu hamulca szynowego wózka B trwał 17 minut.
13 minut wstrzymania zafundowała pasażerom tatra
nr 2 (12/1 402) w dniu 16.12 – przyczyną dymu
z pulpitu i I wózka było zapalenie się instalacji
elektrycznej
w
pojeździe.
7.12
pięciominutowe
wstrzymanie stało się udziałem tatry nr 10 (12/8 410),
z powodu awarii wózka C.
Nie zanotowano żadnej awarii tramwajów Combino.
Siemensy
dwukrotnie
zatrzymywały
się
za
to
na izolatorach sekcyjnych: na moście Teatralnym (504
w dniu 20.12 jako 14/3) i przystanku Wrocławska (503
w dniu 21.12 jako 16/3). W obu przypadkach wagony
jechały w kierunku os. Sobieskiego, a czas trwania
wstrzymań
nie
przekroczył
kilkunastu
minut.
Oba wagony po zluzowaniu pozostały na trasie.

Nowinki z Pyrogrodu
opracowanie: Robert Bartkowiak, współpraca: Marcin Nader, Marcin Jurczak
Neoplan N4009, który miał bliskie spotkanie
z forteczańskim składem 250+249 na rondzie Rataje
w dniu 9.01, został skreślony ze stanu z dniem 28.02.
Kilka dni później jego szkielet opuścił bramy zajezdni przy
ulicy Warszawskiej. To nie pierwszy pojazd wycofany
z eksploatacji w ostatnim czasie. Po wypadku z dnia 3.12
skasowano ikarusa 260.04 o numerze 1935. Był
to ostatni krótki hungar pozbawiony elektronicznych
wyświetlaczy. Także los wozu 1937 (ostatni krótki ikarus
z miękkimi siedzeniami, uległ uszkodzeniu w dniu 27.03)
jest już przesądzony…
Przebudowa ulicy Głogowskiej wciąż trwa,
a jej końca jak na razie nie widać. 15 lutego br. około 10
rano zmieniono organizację ruchu w rejonie ulic
Głogowska,
Fabianowo
i
Mieleszyńska.
Wyjazd
z Głogowskiej
w
ulicę
Fabianowo
odbywać
się
tymczasowym przejazdem w odległości około 20 metrów
przed dawniej istniejącym. Wymusiło to zmianę trasy
autobusów linii numer 56 i 80. Likwidacji uległy
tymczasowe przystanki dla autobusów linii nr 56 –
Fabianowo na ulicy Mieleszyńskiej oraz Tyniecka n/ż przy
ulicy Tynieckiej. W zamian utworzono nowe przystanki
Fabianowo
na
ulicy
Głogowskiej
za
nowym,
tymczasowym wjazdem na ulicę Fabianowo oraz Kotowo
n/ż – jeden na ulicy Głogowskiej po wyjeździe z ulicy
Kotowo, a drugi na ulicy Nowe Kotowo w kierunku
Lubonia.
Z dniem 1 marca do historii przeszła linia
autobusowa obsługująca hipermarket Tesco przy
ul. Mrągowskiej.
Kilka
dni
przed
planowanym
zawieszeniem kursów z przystanków poznikały rozkłady

jazdy tejże linii. Na chwilę obecną MPK Poznań
nie obsługuje żadnej bezpłatnej linii do hipermarketu.
W wyniku remontu torowiska
na pętli tramwajowej Budziszyńska na wysokości
przystanku dla wysiadających tramwaje linii numer 6
oraz 15 (z wyjątkiem określonych kursów do Junikowa)
wjeżdżały na pętlę przez tory odstawcze. Rolę
przystanku końcowego pełnił przystanek Jeleniogórska.
Remont
torowiska
zakłócił
tylko
jeden
dzień
funkcjonowania pętli – 1 marca br. (sobota).
W nocy z 4 na 5 oraz 6 na 7
marca, w godzinach od 20 do 4, zamknięto dla ruchu
kołowego ulicę Garbary. Przyczyną był demontaż przęsła
wiaduktowego nad ulicą Garbary w związku z remontem
poznańskiego węzła kolejowego. Zmienione zostały
trasy autobusów linii numer 51, 60, 67, 74, 76 oraz 83.
51 w kierunku dworca głównego PKP, 74 w kierunku
os. Orła Białego, 76 w kierunku os. Dębina, zaś 67 i 83
w stronę dworca Śródka skierowano przez ulice: Armii
Poznań, Pułaskiego, Przepadek, Północna, a w drodze
powrotnej przez: Małe Garbary, Wolnica, Solna,
al. Niepodległości, Przepadek, Pułaskiego, Winogrady
(51 – al. Niepodległości, Przepadek, Pułaskiego,
Winogrady). Autobusy linii 60 kursowały do dworca
Śródka przez Estkowskiego i Wyszyńskiego. Autobusy
na trasach
objazdowych
zatrzymywały
się
na
istniejących przystankach. Dodatkowo na trasie objazdu
zlokalizowano tymczasowy przystanek na ulicy Armii
Poznań za skrzyżowaniem z Szelągowską.
Obchody 110-lecia tramwajów elektrycznych w Poznaniu w ciągu ulic Zwierzynieckiej
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Nowinki z Pyrogrodu
i Gajowej wymusiły zmianę trasy linii numer 2 w obu
kierunkach. Od rana dwójka kursowała następującą
trasą: Dębiec – 28 Czerwca 1956 r. – Górna Wilda – ….
– św. Marcin – rondo Kaponiera – Roosevelta –
Dąbrowskiego – Ogrody. Ruch przez Zwierzyniecką
i Kraszewskiego przywrócono po zakończeniu imprezy,
około godziny 16.
Montaż nowej sygnalizacji świetlnej przez
Zarząd Dróg Miejskich na skrzyżowaniu ulic Zamenhofa
i Piłsudskiego
spowodował
zamknięcie
przystanku
Wioślarska w kierunku ronda Rataje w dniu 11 marca.
Wyłączenie przystanku z ruchu trwało mniej więcej
od godziny 9 do 13.
Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe
„Kombus” wzbogaciło się w ostatnim czasie o dwa
fabrycznie nowe autobusy Solaris Urbino 15 trzeciej
generacji. Otrzymały kolejne numery taborowe 52 i 53.
Po raz pierwszy pokazały się 13 marca na linii 501, którą
mają obsługiwać. Autobusy wyposażono w klimatyzację
dla kierowcy, kamerę z tyłu pojazdu, która umożliwia
bezproblemowe cofanie pojazdu, a także przesuwne
okna.
Misterium Męki Pańskiej
to uroczystość, która co roku gromadzi tysiące gości.
By zapewnić sprawny dojazd na Cytadelę, MPK Poznań
uruchomiło specjalną linię tramwajową D na trasie:
rondo Kaponiera – Roosevelta – Pułaskiego – Winogrady
– Przełajowa – Wilczak (powrót: Wilczak – … – rondo
Kaponiera – św. Marcin – Towarowa – most Dworcowy –
Roosevelta – rondo Kaponiera). Wagony kursowały
z częstotliwością 10 minut między godziną 17:40
a 19:30, później oczekiwały na Wilczaku będąc
w dyspozycji służb nadzorczych. Do obsługi linii
przeznaczono 4 pociągi, na linii specjalnej pojawiły się
(według brygad): 650 (podmiana na 651, a potem
na 656) i 654 oraz składy 174+173 i 98+97. W celu
zapewnienia obsługi komunikacyjnej imprezy wydłużono
także czas pracy niektórych brygad autobusowych
na liniach 51, 74 i 76.
Spore zamieszanie w dniach 15 i 16 marca
na Jeżycach wywołała wymiana zwrotnicy na ulicy
Dąbrowskiego nieopodal rynku Jeżyckiego. Objazdem
kursowały tramwaje linii numer 2, 17 oraz 18 – tylko
w stronę centrum. Dwójkę skrócono do rynku
Jeżyckiego, powrót na Dębiec przez Dąbrowskiego,
Roosevelta oraz rondo Kaponiera. Siedemnastka
i osiemnastka kursowały przez Przybyszewskiego, rondo
Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Grunwaldzką, Bukowską –
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18 dalej stałą trasą, a 17 przez Roosevelta i rondo
Kaponiera do mostu Teatralnego. Komunikat o objazdach związanych z remontem pojawił się na stronie
internetowej MPK Poznań zdecydowanie za późno.
Księżniczka „Fiona”, czyli 102Na 71, została
oficjalnie odebrania z dniem 25 marca oraz przekazana
na wydział S-3. Przypomnijmy, iż odbiór wagonu
odbywał się na raty, a wszyscy już stracili nadzieję
na usunięcie
przez
firmę
Modertrans
wszystkich
zgłoszonych
usterek.
Na
koniec
warto
dodać,
że Księżniczka od czasu do czasu będzie się pokazywać
w ruchu liniowym. Obsługą wagonu zajmie się wąska
grupa
motorniczych
z
KMPS
oraz
wytypowani
pracownicy MPK Poznań.
Zapowiadany przez firmę Modertrans
pierwszy skład Moderus Alfa HF 04 AC, który miał
pojawić się na ulicach Poznania w lutym, nie opuścił
jeszcze murów zajezdni przy ulicy Gajowej. Tymczasem
dobiega już końca marzec. Dla przypomnienia –
Moderus Alfa to (według producenta) całkowicie nowa
konstrukcja, lub – jak kto woli (czytaj: z perspektywy
pasażera)
–
zmodernizowany
wagon
105Na,
o zmienionej stylizacji przedniej ściany. Nowościami
(oprócz plastików) będą m.in. chopperowy napęd
i klejone szyby.
Ogłoszono przetarg na zakup pudła
kasowanego wagonu 4N 2021. Termin składania ofert
minął 21 marca. Nabywca ma odebrać wagon w ciągu
14 dni od podpisania umowy z zajezdni tramwajowej
przy ulicy Madalińskiego.
Wagony 186, 185, 202, 278, 300, 302, 330
otrzymały nowe zderzaki, które zastosowano już przy
wcześniejszych modernizacjach składów 116+115,
146+147, 156+157, 172+171 oraz 340+341. Są to raczej doraźne wymiany, podyktowane zdarzeniami
losowymi (kolizjami, wypadkami). Warto dodać, że stary
typ zderzaków w przypadku kolizji powoduje ogromne
straty i bez problemu radzi sobie z przebiciem poszycia
tramwajów Combino.
MPK Poznań zdecydowało się na zakup
czterech używanych autobusów MAN. Trzy z nich to MANy NL283 pochodzące z Forbusu. Czwarty to uchodzący w
miłośniczym środowisku (z racji kiepskich notowań
właściciela – spółki Henryka Zagozdy) za bardzo
zaniedbany MAN NL223. Wozy otrzymają numery 1050
(NL223) i 1067-69 (NL283).

Małą modernizację przeszedł skład 194+193.
Oba (!) wagony otrzymały dodatkowe światła:
cofania i przeciwmgielne, pierwszy dostał także
standardowe (duże) współczesnostopiątkowe lusterko zewnętrzne.
Fot.: Marcin Jurczak, 27.03.2008

3/2008 (91) 8/8

PRZYS T A NEK
nr 4 (92)

kultowe darmopismo
miłośników komunikacji miejskiej

15 kwietnia 2008 r.

www.przystanek.z.pl

ISSN 1730-6388

Wagon 102Na 71 powrócił do eksploatacji po remoncie

Księżniczka Fiona

Tomasz Gieżyński
Nieczęsto zdarza się konieczność napisania smutnego
w sumie tekstu. Zmusiły nas do tego wydarzenia
ostatnich miesięcy, związane z naprawą główną
ostatniego poznańskiego wagonu typu 102Na.
Na początek odrobinka historii. Stodwójka o numerze 71
została wyprodukowana w 1972 roku z numerem
fabrycznym 439 i dostarczona do Poznania w ostatniej
transzy wagonów tego typu w dniu 21.02.1973 r.
Początkowe lata służby spędziła – jak wszystkie
stodwójki – na zajezdni Głogowska, skąd na początku
lat dziewięćdziesiątych przeniosła się na Forteczną i tam
stacjonuje do dziś. Nasza Księżniczka, bo taki
przydomek zyskała podczas ostatnich lat eksploatacji,
przechodziła klasyczny dla poznańskich stodwójek cykl
remontowy, czyli była zajeżdżana na śmierć, stukana
od spodu w ramach NB, masakrowana przez samochody
wszelkiej maści i wyklepywana później w warsztacie,
aż w końcu przeszła w miarę solidną naprawę główną
w 1994 roku – ostatnim roku planowych NG poznańskich
stodwójek. Pozostał po niej jednak wciąż absolutnie
krzywy przód i tył – efekt wielu lat nierównej walki
z puszkami o przestrzeń na poznańskich ulicach. Stan
ogólny wagonu był dobry i pozwolił dotrwać jej, jako
ostatniej przedstawicielce serii, do lata 2006 roku.
Po wakacjach, w czasie których skierowana została
na przymusowy postój na odciętej od sieci zajezdni
Głogowska, miała wrócić w mieszanej obsadzie różnych
brygad z zajezdni Forteczna, pod czujnym okiem i ręką
klubowych motorowych. Niestety, wówczas zebrała się
komisja, która orzekła o konieczności odstawienia
wagonu ze względu na zły stan techniczny. Na szczęście
już pół roku później 102Na 71 trafiła do remontu, który
przeprowadzić miała – a jakże – spółka-córka MPK, czyli
Modertrans Poznań.
Sytuacja między MPK a Modertransem jest co najmniej
dwuznaczna. Wszędzie tam, gdzie są duże pieniądze,
jest też odpowiednia związana z nimi polityka. Wszędzie
jednak za tymi sprawami kryją się zwykli ludzie.
Jesteśmy jak najdalsi od mieszania się w politykę.
Cieszymy się, że MPK Poznań rozumie potrzebę dbania
o historię i wysłało ostatni zachowany liniowy wagon
typu 102Na do naprawy głównej. Problem polega
na tym, że naprawę tę zlecono spółce-córce, która
zachowuje się ostatnio jak dojrzewająca panienka na
wydaniu. Pokazują to dobitnie wydarzenia ostatnich
miesięcy związane na przykład z naprawą wagonów
o charakterze historycznym, z wypożyczeniem lorki

Podczas
niezliczonej
ilości
odbiorów
technicznych, Księżniczka zdążyła objechać
dookoła całe miasto, a także zapozować do
pamiątkowej fotki z Kanciakiem.
Fot.: Tomasz Gieżyński
do wynajmu reklamowego fiata 500, z opóźnieniami
w oddaniu do użytku pseudonowoczesnych moderusów
Alfa, a także w zwykłym, dziecinnym wręcz „obrażeniu”
się na wszystkich i wycofaniu w ostatniej chwili
ze współorganizacji obchodów 110-lecia tramwaju
elektrycznego w Poznaniu przez Modertrans.

Wybory nowego Zarządu KMPS

Wiatr zmian

Kamila Panasiuk
Ostatnie lata przyniosły spore zmiany w działalności
Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych – przede
wszystkim znacznie wzrosła jej intensywność. Poznańscy
miłośnicy
organizują
coraz
więcej
imprez
okolicznościowych związanych z historią komunikacji
miejskiej, rośnie też skala tych wydarzeń. Przybywa
wyzwań związanych z ratowaniem zabytków komunikacji
publicznej. KMPS stale rozwija i zacieśnia współpracę z
Miejskim
Przedsiębiorstwem
Komunikacyjnym
w Poznaniu
Sp.
z o.o.,
jak również z innymi
przewoźnikami i władzami lokalnymi.
Dalszy ciąg artykułu – na stronie 3
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Turkusowy laminat umieszczony został pod
oknami, w przegubie i wygrodzeniu kabiny
motorniczego – czy właściwie wszędzie tam gdzie
dało radę go wcisnąć.
Fot.: Tomasz Gieżyński
W takiej a nie innej atmosferze przebiegała więc
naprawa wagonu 102Na 71. Miłośnicy, starający się
trzymać pieczę nad postępami prac, byli wyganiani
z hali warsztatów. Jak się okazało – nie bez powodu.
Modertrans
pomylił
bowiem
oznaczenia
kolorów
laminatu wewnętrznego i zamontował w stodwójce
wściekło-turkusowe wnętrze zamiast seledynowego (jak
wewnętrzna strona płatów drzwiowych). Gryzie się ono
nie tylko z pozostałymi zastosowanymi barwami,
ale przede wszystkim z prawdą historyczną. Wygląd
pojazdu historycznego jest najważniejszym elementem
jego tkanki historycznej. Mniejszym problemem są użyte
materiały, czy nawet przetwornica statyczna, o ile tych
elementów
nie
widać.
Najważniejsze
jednak
jest wykończenie detali i elementów widocznych
dla pasażera – to one stanowią o historycznej
atrakcyjności
pojazdu
i
wierności
odtworzenia.
Tymczasem zły kolor laminatu już na wejściu psuje
efekty pracy nad tym wagonem i niemal przekreśla
go jako wagon historyczny. Z powodu izolowania nas
od przebiegu
prac
feler
ten
zauważyliśmy
już
po kompletnym wyposażeniu wagonu w laminat.
Natychmiast zwołano naradę, na którą przybyli
przedstawiciele MPK, Modertransu i KMPS. Dodać tu
trzeba, że ludzie pracujący w MPK i Modertransie znają
się jak przysłowiowe łyse konie – przez wiele, wiele lat
współpracowali ze sobą w jednej firmie, którą teraz
rozdzielono na dwa podmioty. Przecież oni nie mają
najmniejszego zamiaru robić sobie nawzajem kłopotów!
Stąd twarde stanowisko negocjacyjne ze strony KMPS
stanowiło dla obu obozów pewnego rodzaju problem.
Poradzono sobie z nim w iście mistrzowski sposób –
zignorowano zdanie Prezesa KMPS (zapisane jako votum
separatum wobec końcowej decyzji) i uzgodniono,
że wadliwego laminatu Modertrans wymieniać nie musi,
ze względu na wysokie koszty!!! Jak bardzo płytka jest
to decyzja – zwłaszcza w aspekcie remontu wagonu
bądź co bądź jedynego w swoim rodzaju – nie musimy
chyba nikomu tłumaczyć. Betonu nie rozkujemy jednak
z dnia na dzień, zwłaszcza jeśli jest zbrojony i występuje
w wyjątkowo skupionych i złośliwych formach.

Stodwójkę wyprodukowano w roku... 2007.
Ignorancja ze strony producenta? Czy głupota
w najczystszej postaci?
Fot.: Tomasz Gieżyński
Krótko potem okazało się, że wagon jest w miarę
gotowy do jazd próbnych, a następnie do odbioru
technicznego. Pierwsza próba przekazania pojazdu
do macierzystej zajezdni S3 Forteczna miała miejsce
w dniu 25.02.2008 r. Dzięki wzorowej i godnej pochwały
postawie
przedstawicieli
S3
i
ST
nie
doszło
do podpisania odbioru bubla w postaci wyremontowanej
stodwójki.
Do
laminatu
dołączyła
długa
lista
niedociągnięć, zgłoszonych przez ST, S3 i KMPS.
Oto ona: za słabe oświetlenie wewnętrzne, zła regulacja
drzwi, za mała klapka osłaniająca baterię akumulatorów,
brak mocowania na dużą gaśnicę, azbest w oporach,
błędy konstrukcyjne
dachu
(sztukowany ręcznie
po licznych kolizjach nie osiągnął po tym zabiegu
idealnego kształtu), zamknięcia maszyn drzwiowych
na kwadraty zamiast na „motylki”, złe mocowanie kabla
zasilającego na III wózku (mogące powodować jego
przetarcie na łuku), niewłaściwa wewnętrzna obudowa
okien na przedzie i tyle wozu, brak zewnętrznej listwy
ozdobnej poniżej linii okien, brak uchwytu na tabliczkę
z numerem brygady. No i najbardziej rzucający się
w oczy – laminat w barwach turkusu…
Modertrans niewiele sobie zrobił z tej listy, przez
co kolejne dwa odbiory – w dniach 7 i 17 marca –
również były nieudane. Dopiero 21.03.2008 r. nastąpiło
przekazanie wagonu na Forteczną. Oczywiście wadliwy
laminat i zamknięcia pokryw maszyn drzwiowych
pozostały niezmienione. Bardzo smutny jest fakt
ignorowania przez Modertrans zaleceń ze strony spółkimatki, będącej jednocześnie praktycznie jedynym
żywicielem spółki-córki, a także zleceniodawcą naprawy
102Na 71. W końcowym protokole – którego KMPS w tej
formie nie podpisze – zawarto sformułowanie, iż remont
wagonu wykonano zgodnie z założeniami. Jest
to oczywista nieprawda, a także najjaskrawszy przykład
indolencji
Modertransu
oraz
tumiwisizmu
wśród
niektórych pracowników MPK.
102Na 71 po remoncie zadebiutowała w dniu
27.03.2008 r., podmieniając o godzinie 18:02 planowy
skład 105Na+105NaD na brygadzie 17/11.
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Wybory nowego Zarządu KMPS

Wiatr zmian

Kamila Panasiuk
Dokończenie ze strony 1
W odpowiedzi na te wyzwania, a także na nowe
możliwości, jakie oferuje stowarzyszeniom polskie
prawo, członkowie KMPS postanowili dokonać zmian
w statucie Klubu. Najważniejsza z nich to zwiększenie
liczby
członków
zarządu
i
określenie
zakresu
ich kompetencji. Dzięki temu Zarząd Klubu będzie mógł
kierować realizacją znacznie większej liczby zadań, co
umożliwi dalszą intensyfikację działań stowarzyszenia.
Druga zmiana polega na dostosowaniu statutu KMPS do
wymagań stawianych przez polskie prawo organizacjom
pożytku publicznego. Pozwoli to stowarzyszeniu na
ubieganie się o przyznanie statusu takiej organizacji,
dzięki któremu KMPS uzyska nowe źródło finansowania
statutowej działalności, np. ratowania najcenniejszych
zabytków komunikacji publicznej (zapraszamy do
zapoznania się z nowym statutem na www.kmps.org.pl).

Aby umożliwić wprowadzenie tych zmian, konieczne było
skrócenie kadencji Zarządu Klubu. W związku z tym 14
marca 2008 r. dwaj członkowie Zarządu KMPS – Łukasz
Bandosz (Wiceprezes) i Adam Konieczka (Skarbnik) –
złożyli rezygnację z pełnionych funkcji. Tego samego
dnia na zebraniu klubowym przedstawiono projekt
zmian w statucie Klubu wraz z ich uzasadnieniem oraz
planowanymi efektami ich wprowadzenia.
30 marca 2008 r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze
Walne Zebranie Członków Klubu Miłośników Pojazdów
Szynowych. Klubowicze, świadomi wyjątkowości tej
chwili, tłumnie przybyli na Głogowską. Zebraniu
przewodniczył Jan Gosiewski. W pierwszej jego części
Prezes ustępującego Zarządu, Krzysztof Dostatni,
przedstawił sprawozdanie z ostatniego roku działalności
oraz sprawozdanie finansowe, zaś Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej, Grzegorz Jakubowski, zaprezentował
sprawozdanie Komisji. Członkowie Klubu nie zgłosili
zastrzeżeń do przedstawionych sprawozdań i udzielili
absolutorium zarówno Zarządowi, jak i Komisji
Rewizyjnej.
Następnym punktem programu było podjęcie uchwały
zmieniającej treść statutu KMPS. Najpierw – dla przypomnienia – pokrótce przedstawiono proponowane
zmiany. Uwag nie zgłoszono, uchwała została przyjęta
jednogłośnie. Równie jednomyślnie podjęto uchwałę
o rozszerzeniu składu Zarządu z 3 do 5 osób. To
pokazuje, że wprowadzane zmiany zostały uznane przez
członków Klubu za istotne i potrzebne.
I wreszcie gwóźdź programu – wybór nowych władz
stowarzyszenia. Do Zarządu kandydowało 7 osób, zaś
5 do Komisji Rewizyjnej. Nad prawidłowym i sprawnym
przebiegiem głosowania czuwała 3-osobowa komisja
skrutacyjna
pod
przewodnictwem
Jakuba
Barciszewskiego. 42 uprawnionych do głosowania
członków Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych
dokonało wyboru nowych władz w następującym
składzie:
Zarząd KMPS (2008-2012):
Krzysztof Dostatni – Prezes
Łukasz Bandosz – Wiceprezes ds. organizacyjnych
Grzegorz Jakubowski – Wiceprezes ds. zabytków
Marcin Jurczak – Wiceprezes ds. informacji
Michał Błaszczyk – Skarbnik
Komisja Rewizyjna (2008-2012):
Jan Gosiewski – Przewodniczący
Tomasz Gieżyński

W obecności ponad połowy uprawnionych
do głosowania,
dokonano
zmiany
statutu
i wyboru nowych władz stowarzyszenia Klub
Miłośników Pojazdów Szynowych w Poznaniu.
Fot.: 2 * Marcin Jurczak

Kamila Panasiuk
Podsumowując – pozostaje tylko życzyć nowym władzom,
by wprowadzone zmiany usprawniły ich codzienną pracę
i umożliwiły Klubowi dalsze rozszerzenie jego bogatej
działalności. Niech Moc będzie z Wami!!!
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Startują linie turystyczne!

Od zera do setki

Marcin Jurczak
Historia tramwajowej zerówki sięga roku 1999. Wtedy
to na trasę wyjechał zabytkowy skład N+ND (oznaczony
wówczas numerami 2602 i 2456). Po dwóch latach
przerwy tramwajowa linia turystyczna powróciła w 2002
roku – od tego czasu corocznie pojawia się na ulicach
miasta. Od 2005 roku towarzyszy jej autobusowa setka.
Przy okazji odkurzono także niewątpliwą atrakcję
turystyczną miasta – Kolejkę Parkową Maltanka – która
powróciła do łask i stawiana jest w szeregu razem
z liniami turystycznymi. W najbliższy weekend wszystkie
trzy zainaugurują sezon 2008.
W porównaniu do ubiegłego roku nie zmieniła się taryfa
biletowa.
Na
linii
tramwajowej
i
autobusowej
obowiązywać będą bilety jednorazowe i dzienne. Bilety
jednorazowe obejmują: normalne (3 zł), ulgowe (2 zł)
i rodzinne (8 zł), wszystkie trzy dostępne także
w wersjach całodziennych (odpowiednio: 10, 5 i 20 zł).
Będą to – wzorem lat ubiegłych - bilety ważne tylko
i wyłącznie na liniach turystycznych MPK Poznań
Sp. z o.o. Na Kolejce Parkowej Maltanka obowiązywać
będą bilety za 4,5 zł (normalny), 3 zł (ulgowy) i 12 zł
(rodzinny), ważne będą także bilety dzienne zakupione
na liniach numer 0 i 100.
Podobnie jak w ubiegłym roku, będzie można kupić bilet
rodzinny - dostępny jest w trzech wersjach: jako bilet
jednorazowy na linię turystyczną 0 lub 100 (8 zł), jako
bilet jednorazowy na Maltankę (12 zł) i jako bilet
rodzinny całodzienny (20 zł). Cechą charakterystyczną
biletu rodzinnego jest to, że umożliwia on podróżowanie
do pięciu osób, w tym maksymalnie dwóch osób
dorosłych.
Nowa trasa zerówki
Zerówka kursować będzie w niedziele, odjeżdżając
od 13.00 do 17.00, co godzinę, z ul. Gajowej.
Podczas kursów o 13.00 i 15.00 tramwaj pojedzie do
zajezdni przy ul. Głogowskiej (gdzie będzie możliwość
zwiedzenia ekspozycji Muzeum Komunikacji Miejskiej),
a następnie przez Głogowską, Hetmańską, Reymonta,
Przybyszewskiego,
Dąbrowskiego,
Kraszewskiego
i Zwierzyniecką wróci do zajezdni przy ul. Gajowej.
Podczas kursów o 14.00 i 16.00 zerówka pojedzie
do zajezdni przy ul. Madalińskiego – która w tym roku
obchodzi 60. urodziny. Po krótkiej opowieści o historii
i teraźniejszości obiektu, tramwaj wyruszy w dalszą
drogę, by przez ul. 28 Czerwca 1956, Górną Wildę,
Królowej Jadwigi, Jana Pawła II, Kórnicką, most św.
Rocha, Podgórną, plac Wolności, Fredry, Roosevelta
i Zwierzyniecką wrócić do zajezdni przy ul. Gajowej.
Podczas ostatniego kółka (o godz. 17.00) tramwaj
ponownie zawita do Muzeum na terenie zajezdni

Oprócz zerówkowych klasyków – składu N+ND
i autobusu Jelcz 043 Caro, na inauguracji linii
turystycznych pojawią się dwie stodwójki: Książę
Kanciak (1) i Księżniczka Fiona (71).
Fot.: Marcin Jurczak, 15.05.2005
Głogowska, a następnie przez Hetmańską, 28 Czerwca
1956, Górną Wildę, Królowej Jadwigi, Jana Pawła II,
Kórnicką, most św. Rocha, Podgórną, plac Wolności,
Fredry, Roosevelta i Zwierzyniecką wróci do zajezdni
przy ul. Gajowej.
Linia turystyczna nr 100
Autobus linii 100 odjeżdżać będzie z ul. Gajowej (sprzed
zajezdni, będzie tu zatem możliwa przesiadka
z tramwaju i na tramwaj), o tych samych godzinach
co zerówka.
Trasa
przejazdu
w
porównaniu
do ubiegłorocznej nie uległa zmianie, jest następująca:
GAJOWA – Sienkiewicza – Mickiewicza – Zwierzyniecka –
św. Marcin – Marcinkowskiego – plac Wolności – 3 Maja
– Ratajczaka – Krakowska – Kazimierza Wielkiego –
most św. Rocha – Piotrowo – Berdychowo – Jana Pawła
II – ŚRÓDKA/MALTANKA – św. Michała – Warszawska –
Wyszyńskiego
–
Estkowskiego
–
Wolnica
–
Marcinkowskiego – plac Wolności – 3 Maja – 27 Grudnia
– Fredry – Kościuszki – św. Marcin – Zwierzyniecka –
GAJOWA
Maltanka
Od 19 kwietnia do 19 października kursować będą
w tym roku pojazdy Kolejki Parkowej Maltanka.
W soboty, niedziele i święta wąskotorowe wagony
odjeżdżać będą ze stacji Maltanka (przy Rondzie
Śródka) od 10.00 do 18.30 – co pół godziny. Kursy
powrotne realizowane będą ze stacji Zwierzyniec, także
co pół godziny: od 10.30 do 19.00. Podobnie jak
w poprzednich latach, na trasie kolejki zobaczyć będzie
można nie tylko lokomotywy spalinowe, ale także
parowóz Borsig – pochodzący z 1925 roku.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
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Najciekawsze wstrzymania styczniowe

Z archiwum T

Marcin Jurczak
01.01. 55/1 1839. Noworoczny nastrój udzielił się
pasażerowi
podróżującemu
w
stronę
Dworca
Autobusowego Rataje. W okolicach ul. Piwnej, używając
młotka będącego na wyposażeniu autobusu, wybił prawą
szybę przed II drzwiami – zapewne w ramach
urozmaicania sobie i innym podróży. Kierowca wspólnie
z jednym z pasażerów zatrzymał osobnika (brawa
za wzorową postawę!) i dostarczył go na rondo Rataje,
gdzie wezwano policję.
02.01. 55/1 1801. O 21.31 kierowca solarisa zgłosił
do CNR brak możliwości wykonania manewru zawracania
na pętli autobusowej Zalasewo Planetarna Gimnazjum.
Przyczyną utrudnień były zaparkowane samochody
osobowe. O 22.10 autobus (po wycofaniu przez
pracownika Nadzoru Ruchu) powrócił na trasę.
Po udrożnieniu przejazdu (sprawcy zdarzenia wrócili
do swoich pojazdów i oddalili się) ruch wznowiono.
03.01. 12/10 402. Ponad 40 minut (10.01-10.42)
stały tramwaje z powodu uszkodzonego wagonu 402.
Przyczyną była usterka wagonu – brak sterowania.
Wstrzymanie miało miejsce na ul. Królowej Jadwigi przy
AWF-ie, w kierunku Starołęki. Uszkodzony tramwaj
posiada
reklamę,
którą
naklejono
na
śrubach
mocujących osłonę cięgna tramwaju, same śruby
zwalniające cięgno były natomiast zardzewiałe z powodu
braku smarowania – to właśnie było przyczyną tak
długiego wstrzymania. Ostatecznie tatrę zepchnął
do zajezdni skład 116+115.
07.01. linia 107. O 6.41 kierowca autobusu linii 107
zgłosił do CNR brak możliwości wyjazdu z pętli Wiórek,
z powodu hałdy śniegu. Od tego czasu pracownicy
Działu Nadzoru Ruchu asekurowali wozy przy wyjeździe
z pętli, aż do godziny 8.17, gdy usunęli hałdę,
udrażniając przejazd. Na miejscu zdarzenia obecny był
także sołtys Wiórka.
07.01. 55/2 1842. Prawie dwie godziny (17.38-19.33)
trwało usuwanie autobusu zablokowanego na pętli
Zalasewo Planetarna. W autobusie doszło do przerwania
przegubu gumowego z prawej strony, a pojazd utknął
w taki sposób, że każda próba wyprostowania groziła
przytarciem
do
słupa
ulicznego.
Na
miejscu
interweniowało pogotowie techniczne, po zdarzeniu
pętla posypana została także piaskiem (ze względu
na znaczne oblodzenie). Po wyciągnięciu z potrzasku
solaris pozostał na linii.
13.01. O 16.55 na ul. Hetmańskiej przed wiaduktem
nad Drogą Dębińską nastąpiło uszkodzenie słupa sieci
trakcyjnej. Wskutek zderzenia dwóch samochodów
osobowych mercedes wpadł w torowisko, następnie
odbił się od słupa i wylądował na prawym boku obok
torów.
Usterek
torowiska
nie
stwierdzono,
po sprawdzeniu
uszkodzonego
słupa
zezwolono
na dalszy
przejazd
tramwajów.
Na
miejscu
interweniowała Zakładowa Służba Ratownicza (w tym
dźwig, który usunął pojazd), pogotowie ratunkowe
(zabrało ranną pasażerkę volkswagena), Policja (winny
ukarany mandatem) i Straż Pożarna. Sprzątanie
skutków zdarzenia trwało do godz. 17.55.

18.01. jazda próbna 186+185 vs 15/1 513.
Do groźnego zdarzenia doszło przy wjeździe na PST.
Motorniczy z Modertransu wykonujący próbną jazdę
składem 105Na – przekonany, że jedzie w stronę PST –
najechał na przełożoną do jazdy na wprost zwrotnicę,
czym doprowadził do zderzenia z jadącym w przeciwnym
kierunku tramwajem linii 15. Po przyjeździe służb NN
na miejsce stwierdzono przełożenie zwrotnicy do jazdy
na wprost i załączoną blokadę. Skład 186+185 zjechał
samodzielnie do zajezdni Głogowska, gdzie trafił także
wóz 513, po wstawieniu w tory przez dźwig. Zdarzenie
spowodowało prawie godzinną przerwę (11.28-12.20)
w kursowaniu tramwajów na kluczowym dla komunikacji
węźle oraz znaczne uszkodzenie wagonów. Rannych
na szczęście nie było. W wagonie 513 zbite zostały dwie
szyby boczne, przerysowana lewa burta od II członu
do końca wagonu oraz rozdarte poszycie lewej burty
ostatniego członu. W 186 zbita została szyba czołowa
i przerysowana przednia burta. Winnym kolizji był
motorniczy jazdy próbnej – ten sam, który miesiąc
wcześniej cofając jazdę próbną składem 182+181
(Zwierzyniecka/Gajowa) doprowadził do przytarcia
z samochodem ciężarowym zaparkowanym przy torowisku. Do godziny 13 ruchem na węźle kierowali
pracownicy NN, uruchomiono też zastępczą komunikację
autobusową.
21.01. 13/4 290+291. Kolejna pantografowa seria
na trasie kórnickiej. O 15.50 usterkę pantografu zgłosił
motorniczy linii 13/4. Zdarzenie miało miejsce na placu
Bernardyńskim
i
spowodowało
25-minutowe
wstrzymanie ruchu tramwajów w jednym kierunku.
Na miejscu uszkodzenie pantografu zgłosiła także
obsługa czterech kolejnych tramwajów: 16/1 508,
13/5 330+331, 5/2 118+117 i 5/3 108+109. Przyczyną
uszkodzeń był pęknięty uchwyt ramienia wieszaka sieci
przy skrzyżowaniu ul. Mostowej i Kazimierza Wielkiego.
Tramwaje zjechały do zajezdni samodzielnie.
22.01. 14/4 514. Tego jeszcze nie było. Okazuje się,
że do unieruchomienia wagonu Combino wystarczy…
worek foliowy. Przy PST Aleja Solidarności wkręcona
w pantograf sklepowa siatka unieruchomiła wagon 514.
Artefakt usunięty został z wagonu przez pracowników
Pogotowia Technicznego i po 19 minutach postoju
(15.00-15.19) tramwaj mógł kontynuować jazdę
w stronę zajezdni Głogowska.
24.01. 68/7 1008. O 16.10 CNR otrzymała zgłoszenie
o pasażerze podróżującym autobusem… i grożącym
kierowcy przewożoną przez siebie siekierą. Radiowóz NN
niezwłocznie udał się na trasę przejazdu i zatrzymał
autobus. Pasażer wysiadł z pojazdu i po krótkich
negocjacjach oddał niebezpieczne narzędzie. MAN
(bez strat w ludziach i sprzęcie) kontynuował podróż.
Bezdomny pasażer oświadczył, że nie miał zamiaru
nikomu robić krzywdy, ostatecznie zabrany został
na Izbę Wytrzeźwień.
24.01. 9/6 675. Uszkodzona pompa zwrotnicy była
przyczyną
10-minutowego
postoju
tramwajów
zjeżdżających z Dębca do zajezdni w okolicach godz. 23.
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Wyciek płynu spowodował brak możliwości normalnego
przełożenia zwrotnicy. Motorniczowie poradzili sobie
jednak po swojemu i za pomocą dwóch zwrotników
przełożyli wajchę, umożliwiając zjazd do zajezdni
wagonów tramwajowych, jeszcze przed przybyciem
pogotowia torów.
26.01. Dzień pantografów na GTR-ze. O 7.19 zgłoszono
wstrzymanie ruchu spowodowane zablokowaniem się
linki pantografu o elementy klimatyzatora w wagonie
230 (1/6) przed przystankiem Os. Czecha (kierunek:
ul. Żegrze). Po 10 minutach (ZSR odblokowała linkę)
pojazd wznowił pracę na linii. O 9.17 w tym samym
miejscu zablokowana linka uziemiła wagon 190 na linii
5/5, za którym we wstrzymaniu (z zablokowaną linką!)
stał ponownie 1/6 230+229. O 15.27 wyjazd z tunelu
na os. Lecha zablokowany został przez 16/1 (zjazd
na S-1 przez GTR) – wagon 142, przyczyna:
zablokowana linka pantografu. O 16.40 wstrzymanie
ruchu tramwajowego (ul. Chartowo / Żegrze III)
zapewnił… skład 230+229 na linii 1/6. Przyczyna –
ta co zwykle.
29.01. 73/1 1719 vs 111/x SU12. O godz. 20.44
kierowca deskorolki zaparkował autobus na przystanku
dla wysiadających na dworcu Śródka, zaciągnął hamulec
ręczny, zwolnił blokadę drzwi… a pojazd odjechał,
taranując
solarisa
Urbino
z
przedsiębiorstwa
Warbus Sp. z o.o. W wyniku zdarzenia neoplan nabawił
się pęknięcia przedniego pasa, stracił także obie szyby
czołowe. W solarisie wgnieciona została pokrywa silnika,
uszkodzona powłoka lakiernicza oraz zarysowana tylna
szyba.
30.01. 10/8 182+181. Do wykolejenia stopiątek
(pierwszy wózek wagonu 182) doszło na ul. 28 Czerwca
1956, na skrzyżowaniu z Hetmańską (wstrzymanie
6.34-6.50).
Prawdopodobnie
motorniczy
najechał
na niedolegającą iglicę zwrotnicy, co spowodowało
wykolejenie.
Przyczyną
niedolegania
zwrotnicy
był natomiast wyciek z pompy oleju hydraulicznego.
Tramwaj wstawiono w tory za pomocą dźwigu,
bez wyłączania napięcia w sieci. Do czasu naprawy
zwrotnicę zablokowano w pozycji „na wprost”.

Z archiwum niskiej podłogi
Cieszy
niewielka
ilość
usterek
wagonów
niskopodłogowych. Oby ta pozytywna tendencja trwała
jak najdłużej!
Tatra RT6N1
Trzykrotnie nawalały w tym miesiącu tatry. Oprócz
konkretnej awarii 402 z 3.01, zanotowano usterkę
wózka C w wagonie 404 (12/1, 15.01) i brak rozruchu
w wozie 408 (12/3, 20.01). W pierwszym przypadku
po
14-minutowym
wstrzymaniu
wagon
zjechał
samodzielnie do zajezdni, w drugim – po 15 minutach
postoju doczołgał się do os. Sobieskiego, gdzie został
odstawiony do holowania.
Siemens Combino
Dwukrotnie awariom ulegały (oprócz feralnego worka
i pantografów
–
spowodowanych
przyczynami
zewnętrznymi) wagony Combino. W dniu 25.01 8 minut
wstrzymania zapewnił wóz 508 (14/4), a 27.01 – 10
minut – 511 (14/2). W obu przypadkach przyczyną
przestoju była usterka drzwi – drugich (511) i trzecich
(508). Tramwaje zjechały do zajezdni samodzielnie.

09.01. 52/3 1902 vs 13/5 250+249. Do zderzenia
tramwaju z autobusem doszło na rondzie Rataje.
Neoplan zmierzał w stronę dworca autobusowego,
tramwaj zjeżdżał z ronda w stronę Kórnickiej. W
wyniku zderzenia wykolejeniu uległ I wózek
i druga oś II wózka wagonu 250 (pantograf poza
siecią trakcyjną, ale bez uszkodzenia sieci).
Autobus został zepchnięty z drogi i zatrzymał się
w torowisku. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało 7 pasażerów, motornicza
po opatrzeniu w szpitalu została zwolniona
do domu. Skład 250+249 zepchnęła do zajezdni
4/2 252+251, autobus zabrał holownik. W wyniku
zdarzenia przez ponad godzinę (6.43-7.49)
zablokowany był zjazd z ronda w stronę Kórnickiej
(w obu kierunkach), tramwaje i ruch kołowy
kierowano objazdami.
Fot.: 3*Marcin Jurczak
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opracowanie: Marcin Jurczak
29 marca ruszyły
prace na torowisku tramwajowym pomiędzy Traugutta
i Dębcem. Z tego powodu zmienionymi trasami kursują
tramwaje linii 2, 9 i 10, uruchomiono także autobusową
komunikację zastępczą. Dwójka została skrócona do
rynku Wildeckiego (gdzie zawraca na ciaśniejszym łuku,
100% obsługi tej linii przejął wydział S-2), linie 9 i 10
kończą bieg na terenie zajezdni przy ul. Madalińskiego.
Na zatramwajach uwijają się ikarusy – ze względu na zły
stan nawierzchni na trasie objazdowej nie zdecydowano
się na wysłanie tam autobusów niskopodłogowych.
Nadal nie widać moderusów Alfa, które
miały rozpocząć kursowanie po mieście najpierw przed
świętami (Bożego Narodzenia 2007 r.), potem do końca
lutego. Składy będą dwa: jeden pomalowany klasycznie,
drugi w faliste wzorki – ten ostatni, z racji ubarwienia,
został już przez miłośników ochrzczony jako Moderus
Fallus. 7 kwietnia na Gajową przyjechał pierwszy Fallus.
Poza
tym
w
Modertransie
nocują
m.in.:
513 (powypadkowy, więcej w archiwum T) i 400 (status
nieznany). Do Modertransu zawitał także quasihistoryczny skład 194+193, w którym (prawdopodobnie
wskutek nieprawidłowego przycięcia i zamocowania)
popękały laminaty. Warto dodać, że resztki turkusowego
wykończenia wykorzystanego w 102Na 71 zużywane
są do łatania wagonów GT8. Taki design pulpitu pojawił
się m.in. w 677.
Wagony
pochodzące
z
Düsseldorfu
sukcesywnie
wyposażane
są
w
blokadę
jazdy
obejmującą pierwsze drzwi (połówka dostępna dla
pasażerów). Dotychczas (od 1996 roku, zatem przez
prawie 12 lat!) wyłączona z blokady połówka drzwi
nikomu nie przeszkadzała, teraz rozpoczęto akcję
przerabiania wszystkich wagonów. Niestety chałupnictwo
zwyciężyło: drzwi podpięte zostają pod blokadę, nie są
natomiast podłączane z brzęczykiem i kontrolką
„odjazdu”. Efekt jest taki, że wóz z otwartymi

W dniach 27.02-01.03 po mieście
kursował nietypowy skład tramwajowy. Do eNa
602 podpięta została lorka (2064, własność
Modertransu), z zaparkowanym fiatem 500.
Do nietypowej kampanii reklamowej skład wynajął
jeden z poznańskich dealerów Fiata.
Fot.: Marcin Jurczak

W dniu 31 marca uroczyście podpisano
umowę na dostawę do Poznania autobusu Solaris
Urbino 18 Hybrid. Pojazd o podwójnym napędzie
pojawi się na poznańskich ulicach jesienią –
będzie to pierwszy tego typu autobus w Polsce.
Więcej o hybrydzie Solarisa – już wkrótce w
Przystanku.
Fot.: Marcin Jurczak
pierwszymi drzwiami (gdy reszta jest zamknięta
i zablokowana)
pokazuje
na
pulpicie
gotowość
do odjazdu… po czym wybija wyłącznik nadmiarowy, gdy
motorniczy spróbuje wagonem ruszyć. Akcja podpinania
pierwszych drzwi pod blokadę jazdy dotyczy zarówno
zajezdni Madalińskiego, jak i zajezdni Gajowa.
Cztery MAN-y, które dotarły do MPK Poznań,
są malowane w barwy przewoźnika – a wraz z nimi
także
rodzynek
–
NM223
1401.
Ex-Forbusy
od dotychczas posiadanych MAN-ów odróżniają się
m.in. pomarańczowymi
wyświetlaczami
diodowymi.
Wozy tego przewoźnika uchodzą zwyczajowo za dobrze
utrzymane i porządnie serwisowane – trzymamy kciuki
za
ich
bezproblemową
eksploatację.
Logicznie
postąpiono przy numerowaniu nowo zakupionych
pojazdów. Autobusy z Bydgoszczy otrzymały kolejne
numery po dotychczasowych MAN-ach NL283 (czyli seria
ta
to
obecnie
1065-69),
Zagozda
–
przed
dotychczasowymi numerami NL223 (co daje przedział
numeracyjny
1050-1064
dla
NL223).
Podczas
niedawnych Drzwi Otwartych w Centrum Autobusów
Używanych w Sadach można było zaobserwować także
kilka innych ex-Forbusów – trzy MAN-y NL283 i cztery
MAN-y Lion's City (NL263) – wszystkie z rocznika 2005.
Nowy Poprzedni
numer
numer

Poprzedni właściciel

Rok
produkcji

1067

26

Forbus Bydgoszcz

2005

1068

25

Forbus Bydgoszcz

2005

1069

27

Forbus Bydgoszcz

2005

1050

044

PPHU Henryk Zagozda

2004
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Zdobycze wojenne – wagony ze Szczecina

Na torach – Bremen

Jędrzej Nowak
Siemens
(wagony nr 1-3 i
7-8) i AEG (wagony nr 4-6).
Pojemność wozów o numerach
1-6 wynosiła 20
miejsc
siedzących i 23 stojące, natomiast
wagony 7 i 8 posiadały 22 miejsca siedzące i
38 stojących.
Po

przyjeździe
Szczecina
wszystkie wagony skierowano do remontu, w ramach którego
przystosowano je do poznańskich warunków, jak
również naprawiono niewielkie uszkodzenia powstałe
podczas ostatnich dni wojny. W ramach przystosowania
do poznańskiej infrastruktury wymieniono pantografy
nożycowe na rolkowe. Zdemontowano kierunkowskazy
– poznańskie tramwaje takowych wówczas nie
posiadały, wymieniono sprzęgi Alberta na używane u nas
talerzowe, a także przemalowano wszystkie pojazdy z
kremowych barw szczecińskich na barwy poznańskie –
kremowo-zielone.

Rys. Jędrzej Nowak ze

Wagony typu Bremen, znane też pod oznaczeniem S1,
pojawiły się w Poznaniu po II Wojnie Światowej – w dość
ciekawych
okolicznościach.
Pierwszy
powojenny
prezydent Szczecina, inż. Piotr Zaremba, zdecydował się
sprzedać niewykorzystaną nadwyżkę taboru. Sytuacja
ta była spowodowana zniszczeniami infrastruktury
tramwajowej w mieście. Stan techniczny tych pojazdów
był dobry. Uniknęły one poważniejszych zniszczeń dzięki
odstawianiu ich na noc poza zajezdnią, na przystankach
końcowych. Prezydent Zaremba był z pochodzenia
poznaniakiem – dzięki temu znał trudną sytuację
taborową miasta. To sprawiło, że podjęto decyzję
o zaoferowaniu tych tramwajów właśnie Poznaniowi.
Umowa sprzedaży została podpisana 14 grudnia 1945
roku. Nie obyło się bez zarzutów prasy wobec
szczecińskiego prezydenta, związanych z tą transakcją –
zarzucano mu propoznańskie zachowanie. Z drugiej
strony warto pamiętać, że zyski otrzymane ze sprzedaży
tych tramwajów pozwoliły wypłacić zaległe pensje
szczecińskim tramwajarzom.
Tytułowe tramwaje wyprodukowano w latach 1925-1926
w fabryce wagonów w Dessau (wagon nr 1) oraz
w Nordwaggon w Bremie (wagony 2-8). Wozy tego typu
posiadają
klasyczną
dwuosiową
konstrukcję
o zamkniętych
pomostach
i
jednoskrzydłowych
drzwiach. Aparaturę elektryczną wyprodukowały firmy
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Bremeny zadebiutowały w Poznaniu 2 lutego 1946 r.
na mocno obciążonej linii nr 4. Ich kariera w MPK
Poznań nie trwała jednak długo – już w latach
1959-1961 oddano na złom dwa wagony, a pozostałe
6 sztuk przekazano na potrzeby szkoleniowe.
Do dnia dzisiejszego dnia w Poznaniu nie zachował się
ani jeden egzemplarz tego typu. Do dziś można
je jednak spotkać w Szczecinie, gdzie jeden z nich
wyremontowano jako historyczny, a pozostałe pełniły do
niedawna funkcje wozów gospodarczych. Obecnie są one
odstawione na terenie przyszłego muzeum komunikacji
w dawnej zajezdni Niemierzyn.
Bibliografia:
• Tramwaje
w
Poznaniu,
Piotr
Wydawnictwo Kolpress, Poznań 2005

Dutkiewicz,

• http://www.mkm.szczecin.pl/
Podstawowe dane wagonów typu S1
Fabryka wagonów
w Dessau
Nordwaggon Bremen
Wymiary (dł./szer./wys.)
8 900 / 2 150 / 3 060 mm
Liczba osi / wózków
1/1
2 / 2*43 (Siemens)
Liczba silników / moc łączna
i 2*45 (AEG) kW
Lata produkcji
1925-1926
Lata dostaw
1946
Ilość dostarczonych
8 sztuk
Zakres numeracji
1-8
Producent
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Autobus hybrydowy Solaris Urbino 18 we flocie pojazdów MPK Poznań

Pierwsi w Polsce!

Robert Bartkowiak
wystawców z różnych krajów. Solaris Urbino 18 Hybrid,
mimo swojej stosunkowo krótkiej kariery, jest
laureatem licznych konkursów w branży autobusowej
i nie tylko. Do najważniejszych należy złoty medal dla
najlepszego produktu przyznany podczas targów
Transportu
Publicznego
Transexpo
w
Kielcach
w październiku 2006 roku. W listopadzie minionego roku
magazyn branżowy „Design News Polska” przyznał
grupie inżynierów firmy Solaris, którzy pracowali nad
projektem hybrydy, tytuł konstruktorów roku za
opracowanie i wdrożenie do seryjnej produkcji
innowacyjnego autobusu hybrydowego. Natomiast
w lutym bieżącego roku firma Solaris Bus & Coach
wspólnie z Politechniką Poznańską otrzymała główną
nagrodę
w
konkursie
Marszałka
Województwa
Wielkopolskiego
„I – Innowacja
wielkopolska”
za opracowanie i wykorzystanie w autobusie miejskim
napędu hybrydowego.

Poznań to ósme miasto w Europie, które
zdecydowało
się
na
zakup
hybrydowego
przegubowca produkowanego w Bolechowie.
Fot.: Marcin Nader
Solaris Urbino 18 Hybrid to pojazd komunikacji
miejskiej, który powstał przede wszystkim z myślą
o otaczającym nas środowisku. Jego flagowym zadaniem
jest zmniejszenie zużycia paliwa, a także emisji
szkodliwych
gazów,
co
pozytywnie
odbija
się
na wizerunku firm transportowych. Jest to produkt
z górnej półki, którego zalety dostrzegli już mieszkańcy
Drezna, Lipska i Bochum w Niemczech oraz Lenzburgu
w Szwajcarii. To właśnie na ulicach tych miast można
spotkać autobus hybrydowy z podpoznańskiej fabryki
autobusów miejskich Solaris. W realizacji są jeszcze
kontrakty z przewoźnikami z Bremy, Monachium
oraz Hanoweru. Kolejnym miastem (ósmym z kolei),
który dołączy do szczęśliwego grona posiadaczy
autobusu Solaris Urbino 18 Hybrid jest właśnie Poznań.
Jest to pierwsze zamówienie pojazdu tego typu przez
polskiego odbiorcę.
Warto dodać, że firma Solaris Bus & Coach z siedzibą
w podpoznańskim Bolechowie jako pierwszy producent
w Europie rozpoczęła seryjną produkcję oraz sprzedaż
autobusów
wykorzystujących
napęd
hybrydowy.
Premiera tego niezwykłego pojazdu odbyła się
we wrześniu 2006 roku podczas targów pojazdów
użytkowych w Hanowerze, które skupiają setki

Historyczna chwila
Podpisanie umowy na dostawę jednego autobusu
hybrydowego Solaris Urbino 18 Hybrid miało miejsce
w dniu 31 marca 2008 roku. Podczas konferencji
prasowej przedstawiono wszystkie zalety ekologicznego
pojazdu marki Solaris oraz nadzieje, jakie z zakupem
wiąże Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w
Poznaniu. Podpisy pod umową złożyli: pani Solange
Olszewska – wiceprezes firmy Solaris Bus & Coach, pan
Wojciech Tulibacki – dyrektor naczelny MPK Poznań oraz
pan
Krzysztof
Książyk
–
dyrektor
przewozów
autobusowych MPK Poznań. Na koniec pani Olszewska
przekazała przedstawicielom przewoźnika dwa zielone
jamniki-maskotki z dwoma niebieskimi serduszkami
symbolizującymi dwa rodzaje napędu – silnik spalinowy
oraz elektryczny. Pojazd będzie kosztował ponad 1,5
miliona złotych. Zakup autobusu hybrydowego jest
możliwy dzięki pomocy Urzędu Miasta Poznania oraz
współpracy
z
Gminnym
Funduszem
Ochrony
Środowiska, skąd udało się zdobyć dofinansowanie.
Część kosztów pokryje fundusz, reszta kwoty będzie
pochodziła z budżetu MPK Poznań.
Jak to działa?
Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że zastosowanie
napędu hybrydowego w autobusie miejskim Solaris
Urbino 18 Hybrid to rozwiązanie innowacyjne. Podczas
projektowania pojazdu firma Solaris zdecydowała się
wykorzystać doświadczenie w dziedzinie autobusów
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Kolejnym ważnym elementem centralnego systemu
hybrydowego, w którym odbywa się sumowanie
momentu silnika spalinowego i elektrycznego, jest
napęd EV. Składa się on między innymi z 2 silników
elektrycznych, 2 synchronicznych sprzęgieł oraz 3
przekładni planetarnych. Moduł EV wygląda jak
tradycyjna skrzynia biegów.
Jednostkę sterującą tworzą 2 moduły sterujące firmy
Allison serii 1000/2000. Rolą pierwszej jednostki jest
kontrolowanie i zarządzanie pracą napędu hybrydowego,
zaś druga odpowiada za współpracę z innymi układami
pojazdu. Jest to ostatni tak ważny element układu
hybrydowego.

Rewolucyjna technologia napędu nie zmienia
zasadniczo funkcjonalności autobusu – nadal
mamy do czynienia z 18-metrowym, całkowicie
niskopodłogowym autobusem przegubowym.
Fot.: Marcin Nader
hybrydowych firmy Allison Transmission, która jest
częścią globalnego koncernu General Motors. Na ulicach
Stanów Zjednoczonych można już spotkać ponad 200
pojazdów jej produkcji. Zdaniem przedstawicieli SB&C
była to najlepsza propozycja z dostępnych na rynku.
Układ hybrydowy firmy Allison jest systemem, który
łączy
pracę
silnika
spalinowego
z
napędem
elektrycznym. Dzięki zaawansowanemu sterowaniu silnik
pracuje cały czas w optymalnych dla siebie obrotach,
zaś nadwyżka jego mocy ładuje baterie podczas jazdy.
Zastosowanie takiej technologii pozwala również
na odzyskiwanie energii pochodzącej z hamowania
pojazdu, skumulowanie jej w specjalnych bateriach
umieszczonych na dachu autobusu oraz ponowne
wykorzystanie do przyspieszania Solarisa Urbino 18
Hybrid. Dlatego im częściej hybryda hamuje, tym
większy jest z niej pożytek. Jak łatwo zauważyć,
w warunkach miejskich autobus jedzie po to, by znowu
się zatrzymać na przystanku, na światłach lub by
przepuścić innego uczestnika ruchu drogowego. Dlatego
pojazd hybrydowy tak świetnie nadaje się do ruchu
w zatłoczonym mieście.
Dieslowską część napędu stanowi silnik firmy Cummins
w wersji 340-konnej o pojemności 8,9 litra lub w wersji
250-konnej o pojemności 6,7 litra. Drugim z ważnych
elementów napędu jest system EP50 firmy Allison
Transmission. Początkowo napęd hybrydowy umieszczono w pierwszym członie autobusu przegubowego
za nadkolem po lewej stronie, naprzeciwko drugich
drzwi. Dzięki temu uzyskano nawet 53+1 miejsc
siedzących. Łącznie liczba pasażerów, jaka zmieści się w
Solarisie Urbino 18 z napędem hybrydowym, oscyluje w
granicach 161 osób. Oczywiście wszystko zależy
od tego, jaką opcję wybierze klient. Zamontowanie
hybrydowego systemu napędowego w pierwszym członie
spowodowało, iż napęd przenoszony jest na drugą
(środkową) oś autobusu. Elementami uzupełniającymi
system hybrydowy są umieszczone na dachu baterie
i inverter. Taki rozkład masy w Solaris Urbino 18 Hybrid
powoduje optymalne rozłożenie siły nacisku na osie.

Odpowiednio
przetworzona
energia,
uzyskiwana
w wyniku nadwyżki mocy w pracy diesla oraz procesu
hamowania, trafia do specjalnych baterii, umieszczonych
na dachu autobusu. Baterie nie wymagają żadnego
doładowywania z zewnętrznych źródeł energii. Komplet
baterii niklowo-metalowo-wodorowych NiMH o wadze

Kto za to płaci?
Gminne i powiatowe fundusze ochrony środowiska
i gospodarki wodnej są powoływane na mocy
ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska.
Miasto
Poznań,
jako
gmina
i
jednocześnie powiat grodzki, zarządza zarówno
funduszem gminnym, jak i powiatowym. Wydatki
GFOŚiGW
oraz
PFOŚiGW
są
każdorazowo
zatwierdzane uchwałą Rady Miasta Poznania.
Zgodnie z art. 406 i 407 ustawy Prawo Ochrony
Środowiska, środki gminnych i powiatowych
funduszy przeznacza się m.in. na:
–

edukację
ekologiczną
oraz
działań
proekologicznych
zrównoważonego rozwoju,

propagowanie
i
zasady

–

przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody,
w tym urządzanie i utrzymywanie terenów
zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,

–

przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza,

–

przedsięwzięcia związane z ochroną wód,

–

wspieranie ekologicznych form transportu.

Projekt „Zakup, promocja i eksploatacja autobusu
o napędzie hybrydowym”, przedłożony przez MPK
Poznań Sp. z o.o., otrzymał na mocy Uchwały nr
XXXII/303/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia
12 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia
projektu zestawienia przychodów i wydatków
Gminnego
Funduszu
Ochrony
Środowiska
i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rok 2008
wsparcie
w
wysokości
350
tys.
zł
(z
zastrzeżeniem, że dotacja nie może przekroczyć
25% całkowitej wartości projektu).
Korzystanie ze środków GFOŚiGW nakłada na
beneficjenta obowiązek publicznego informowania
o wsparciu otrzymanym ze środków funduszu
ochrony środowiska będącego w dyspozycji Miasta
Poznania.
Opracowanie: Jan Gosiewski,
na postawie: http://www.poznan.pl/wos
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410 kg ma żywotność około 6-7 lat – w zależności od
charakterystyki jazdy autobusem.
Nasza hybryda będzie miała jednak budowę trochę
zmodyfikowaną w porównaniu do swoich braci, już
jeżdżących w Europie. Przede wszystkim zrezygnowano
z silnika umieszczonego naprzeciw drugich drzwi, za
nadkolami, przenosząc go na tył autobusu jako silnik
wieżowy (stojący). Firma Solaris Bus & Coach chciała
w ten sposób sprawić, by odbiorca pozornie nie
odczuwał zmian w stosunku do zwykłego autobusu
miejskiego Urbino z napędem diesla. Cały osprzęt
znajdujący się z przodu autobusu na dachu przeniesiono
na tył pojazdu i obudowano w taki sam sposób jak przy
Solarisach Trollino trzeciej generacji. Poznańska hybryda
będzie bardzo zbliżona do tej, którą niedawno otrzymało
przedsiębiorstwo z Niemiec – BSAG Bremen.
Jakie są jego zalety?
Hybrydowy
napęd
Solarisa
Urbino
18
Hybrid
to połączenie technologii tradycyjnego silnika spalinowego diesel z silnikami elektrycznymi. Korzyści, które
wypływają
z
zastosowania
takiego
rozwiązania
w autobusie miejskim są różnorakie. Przede wszystkim
powoduje to zmniejszenie zużycia paliwa od 15 do 30%,
a co za tym idzie, redukuje emisję dwutlenku węgla do
atmosfery (odpowiedzialnego za efekt cieplarniany).
Jest to bardzo ważny aspekt dla przedsiębiorstw, które
chcą ograniczyć ilość spalanego paliwa, tym samym
poprawiając stan miejskiego powietrza (MPK Poznań
zużywa rocznie około 9 milionów litrów paliwa). Z rury
wydechowej wydobywa się również mniej szkodliwych
cząstek NOx – o około 10 do 39% oraz cząstek stałych
w spalinach – o 51-97%, w porównaniu do zwykłego
autobusu
z
napędem
diesla.
Silnik
emituje
zdecydowanie mniej hałasu zarówno na zewnątrz, jaki
i do wewnątrz pojazdu. Proces hamowania odbywa się
przy udziale silnika elektrycznego, który w tym samym
czasie pracuje jako generator prądu, dzięki czemu
energia powstająca w wyniku hamowania pojazdu
hybrydowego jest gromadzona w specjalnych bateriach.
Dzięki temu autobus wymaga rzadszej wymiany tarcz
i okładzin hamulcowych. Autobus hamuje automatycznie
gdy kierowca spuści nogę z pedału jazdy. Dodatkowo
siłę hamowania można regulować na pulpicie w kabinie
kierowcy. Mniej intensywna praca silnika dieslowskiego
wpływa na rzadsze wymiany oleju. Wszystkie te czynniki
powodują obniżenie kosztów eksploatacji takiego
pojazdu. W porównaniu do autobusu zasilanego gazem
ziemnym (CNG – compressed natural gas), który
poznański przewoźnik testował w sierpniu 2006 roku w
warunkach miejskich, nie generuje to dodatkowych
nakładów finansowych. Chodzi tu głównie o budowę
stacji szybkiego tankowania, która jest niezbędna przy
eksploatacji większej ilości autobusów na gaz ziemny.
Pod tym względem, a także pod wieloma innymi,
autobus hybrydowy jest o niebo lepszy.

Uroczyste podpisanie umowy na zakup hybrydy
miało miejsce 31 marca b.r. Na zdjęciu:
wiceprezes Solaris Bus & Coach, Solange
Olszewska i dyrektor naczelny MPK Poznań
Sp. z o.o., Wojciech Tulibacki.
Fot.: Robert Bartkowiak
konferencji jako ten autobus miejski,
przyjazny naszemu środowisku i klimatowi.

który

jest

Choć weźmie on udział w obchodach „Roku Klimatu
i Środowiska”, to do Poznania dotrze już w październiku
bieżącego roku, do zajezdni autobusowej przy ulicy
Warszawskiej. Nowy pojazd będzie eksploatowany
na różnych liniach obsługiwanych przez wydział A-1,
by móc sprawdzić pojazd w każdych warunkach. W grę
wchodzą
szczególnie
główne
linie
autobusowe
obsługiwane pojazdami przegubowymi, tj. 51, 74, 76
oraz 82 (niewykluczone są także inne). Solaris Urbino
18 Hybrid na swój pokład będzie mógł zabrać ponad 140
pasażerów.
Dodatkowo
drzwi
autobusu
będą
wyposażone w specjalne listwy, które uniemożliwią
dostanie się do pojazdu większej ilości kurzu z zewnątrz.
W planach jest także zakup kolejnych 30 pojazdów tego
typu – jeśli uda się na nie zdobyć dofinansowanie
z funduszy Unii Europejskiej. Czy tak się stanie, czas
pokaże.

W niedalekiej przyszłości
Rok 2008 w Poznaniu to „Rok Klimatu i Środowiska”.
Kulminacyjnym
momentem
obchodów
będzie
organizowana w Poznaniu w dniach od 1 do 12 grudnia
2008 roku Konferencja Stron Konwencji Klimatycznej
ONZ, czyli największe spotkanie dotyczące zmian
klimatu na świecie. Dlatego zbieżność terminu zakupu
autobusu hybrydowego nie jest przypadkowa, gdyż
zostanie on zaprezentowany wszystkim uczestnikom

Od standardowego przegubowca hybrydę odróżnia
między innymi dodatkowy „garb”, skrywający
elementy układu napędowego.
Fot.: Solaris Bus & Coach
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Pierwsza kobieta w elitarnym gronie kierowców jelcza 043 Caro

Z miłości do autobusów

z Izabelą Wojciechowską, kierowcą MPK Poznań Sp. z o.o, rozmawia Łukasz Bandosz
dla mnie decyzje, dla których z mojego punktu widzenia
jedynym uzasadnieniem był fakt, że jestem kobietą.
Nie zrażały mnie trudności i złośliwe docinki niektórych
kierowców – prędzej czy później spotykałam ludzi,
którzy korygowali te decyzje, wspierali mnie i dawali
zielone światło do działania.
A jak reagują na kobiety-kierowców pasażerowie?

Skąd u Ciebie tak „nietypowa” pasja?
Już od najmłodszych lat interesowałam się wszelkimi
pojazdami. Pasją do autobusów zaraził mnie mój ojciec,
który również (tak jak i ja dzisiaj) obok pracy
zawodowej w wolnych chwilach i w trakcie urlopu
zasiadał za kierownicą autobusu. Gdy byłam mała,
zabierał mnie na większość swoich autobusowych
wypraw, dzięki czemu zwiedziłam całą Polskę i wiele
zakątków Europy. Razem z ojcem naprawiałam
samochód, wymieniałam koła, chodziliśmy na wystawy –
targi samochodowe, odwiedzaliśmy fabryki autobusów.
W wieku lat 17 zdałam egzamin na prawo jazdy
kategorii B. W obecnej chwili mam wszystkie kategorie
prawa jazdy. Od 2000 r. jestem instruktorem nauki
jazdy, a od zeszłego roku posiadam uprawnienia do
egzaminowania.
A dlaczego zdecydowałaś się podjąć pracę w MPK?
Dzięki temu zajęciu mam ciągłą styczność z autobusami,
mogę doskonalić swoje umiejętności, pokonywać kolejne
wyzwania. Cieszę się również z faktu, że poznałam
drugą stronę medalu – jako pasażer nie byłam
świadoma w jaki sposób moje zachowanie może
utrudniać pracę kierowcy lub motorniczego. Dziś jeszcze
bardziej doceniam ich wysiłek.
Cudowne w tej pracy jest to, iż każda godzina przynosi
coś nowego, nic dwa razy się nie zdarza. Nigdy nie
wiemy, co czeka nas za kolejnym zakrętem. To daje
człowiekowi pozytywną energię i nie daje szansy na
nudę. Trzeba być czujnym i mieć refleks, być spokojnym
i opanowanym. A każdy mimo wszystko nieunikniony
stres rekompensuje uśmiech wysiadającego pasażera
i słowa „Czułem / czułam się z Panią bardzo bezpiecznie.
Szerokiej drogi!” A te słowa zdarzają się często.

Pasażerowie? Bardzo często podchodzą do mnie kobiety
i gratulują, życzą powodzenia, mówią „Tak trzymać!
Kobiety górą!”. Starsi panowie – konserwatyści – kręcą
głowami, twierdzą, że nic z tego nie będzie, to nie jest
dobre, że kobieta ma ich wieźć. Mimo tego nie
rezygnują z podróży i wsiadają do mojego autobusu.
Często wysiadając informują, że nie było źle. Natomiast
młodzi mężczyźni na ulicach i w samochodach pokazują
mnie palcami, kiwają, pokrzykują, wyrażają zarazem
zaskoczenie, jak i aprobatę.
Dlaczego akurat ogórek?
Od dnia, kiedy zobaczyłam czerwony zabytkowy autobus
na poznańskich uliczkach, zapragnęłam zasiąść za jego
kierownicą.
Gdy
próbowałam
przekonać
współpracowników, że jestem stworzona do tego autobusu,
usłyszałam: „Dziewczyno, kup sobie zielonego ogórka,
obierz, pokrój, osól, dolej śmietany i zjedz. To powinno
Ci wystarczyć. Nie dasz rady poprowadzić tego wozu.
Wielu mężczyzn by tego nie zrobiło”. I wówczas opiekun
tego autobusu – Pan Zygmunt – uwierzył we mnie, dał
mi szansę, poświęcił wiele czasu i nauczył mnie techniki
kierowania tym pojazdem. I tak z czasem poczułam się
przyjęta do naszego Ogórkowego Grona.
Ogórek „od święta” – a czym jeździsz na co dzień?
Miałam okazję prowadzić różne autobusy Miejskiego
Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego
i
wyrażam
zrozumienie, że przez wiele lat nie było tu miejsca dla
kobiet kierowców. Ikarusy z manualną skrzynią biegów
są o wiele trudniejsze w obsłudze niż nowsze od nich
neoplany i solarisy. Bez wątpienia największą radość
i satysfakcję, obok prowadzenia ogórka, daje mi jazda
18-metrowymi autobusami przegubowymi.
Dziękuję za rozmowę i życzę szerokiej drogi!

Czy łatwo być kobietą kierowcą?
W poznańskim MPK za sterem autobusu jeździ aktualnie
8 kobiet. Myślę, że przełamujemy stereotyp. Kiedy
rozpoczynałam pracę jako pierwsza kobieta, słyszałam
komentarze „nie rób tego, stracisz swoją kobiecość”,
„ja bym mojej żonie nie pozwolił na taką pracę”.
Zdarzały się sytuacje, gdy podejmowano negatywne

Fot.: 2*Adam Werczyński
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Ruszyły linie turystyczne: tramwajowa, autobusowe i Kolejka Parkowa Maltanka

Inauguracja sezonu

Błażej Brzycki
zastosowanymi na tym odcinku poznańskich
żelaznych szlaków.

W niedzielę 20 kwietnia, po zimowej przerwie, na ulice
Poznania wyruszyły linie turystyczne. Podobnie jak
w zeszłym roku, zerówka i setka rozpoczynają kursy
o godzinie 13, 14, 15, 16 i 17. Tego dnia do obsługi linii
tramwajowej przygotowano trzy wagony: N+ND
602+456, 102N 1 oraz 102Na 71. Już przed godziną 12
ustawiono je wszystkie przed halą na ulicy Gajowej,
gdzie
dumnie
prezentowały
się
przechodniom
i pierwszym klientom. Przed godziną 13 dołączył do nich
również jelcz RT0 1679, który tradycyjnie już obsługuje
linię 100.
Punktualnie o godzinie 13 wagon typu N oraz ogórek
wyruszyły w pierwszy kurs. Autobus – podobnie jak
w zeszłym roku – wykonuje kurs do Maltanki, która
po zimowej przerwie i remoncie torowiska zaczęła
kursować w sobotę. Nowości czekają natomiast
pasażerów zerówki. Kursy o 13 i 15 obejmują wizytę
w Muzeum Komunikacji Miejskiej przy ulicy Głogowskiej.
Następnie
ulicami
Hetmańską,
Reymonta,
Przybyszewskiego (po nieużywanym liniowo łuku),
Dąbrowskiego,
Kraszewskiego
oraz
Zwierzyniecką
tramwaj wraca na ulicę Gajową. Dzięki takiemu
zabiegowi poznaniacy mogą spędzić więcej czasu
w Muzeum, a zerówka zawsze wraca na Gajową przed
pełną godziną. Umożliwia to przesiadki na autobus linii
100.

W ostatni kurs
– o godzinie
17 – na trasę
ponownie wyjechała eNka.
Tradycyjnie
cieszyła
się
ona największym zainteresowaniem
pasażerów,
wzbudzała zachwyt i przypominała staFot.: Bartosz Kopeć re dobre czasy. Kurs ten
zgromadził również największą liczbę pasażerów.
Atrakcyjność zerówki o tej godzinie na pewno podnosi
możliwość zwiedzenia Muzeum Komunikacji Miejskiej
oraz przejazdu starą bimbą dzielnicami położonymi na
obu brzegach Warty. W Muzeum z okazji 110-lecia
Tramwajów Elektrycznych prezentowana jest specjalna
wystawa zdjęć taboru tramwajowego od 1898 roku.
Warto dodać, że konduktorzy, oprócz mundurów,
posiadają już również torby konduktorskie. Pierwsza
turystyczna
niedziela
nie
cieszyła
się
dużym
zainteresowaniem poznaniaków. Należy mieć jednak
nadzieję, że z czasem pasażerów przybędzie, biorąc w
szczególności pod uwagę to, że ceny biletów pozostały
bez zmian, a oferta biletu dziennego stanowi dużą
zachętę do spędzenia niedzieli z MPK.

Bieżące informacje o dodatkowych
atrakcjach na liniach turystycznych:

www.kmps.org.pl

O godzinie 14 i 16 w miasto wyjechała Księżniczka,
debiutując tym samym na liniach turystycznych,
po półrocznym remoncie w zakładach Modertransu.
I tu kolejna nowość – podczas tych kursów zerówka
zawija do obchodzącej w tym roku 60. urodziny zajezdni
przy ulicy Madalińskiego. Tramwaj z Gajowej ulicą
Głogowską i Hetmańską dociera do bram zajezdni S-2,
gdzie konduktor opowiada o historii tego obiektu.
Następnie przez Wildę, Królowej Jadwigi i Jana Pawła II
zerówka dociera do nowej trasy przez most św. Rocha,
gdzie konduktor zaznajamia pasażerów z nowinkami

Fot.: Robert Bartkowiak
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Najciekawsze wstrzymania lutowe

Z archiwum T

Marcin Jurczak
01.02. 7/2 656. Pięć minut wstrzymania (8.26-8.31)
zagwarantował wiszący na sieci trakcyjnej karton.
Zatrzymujący się na przystanku przed rondem Starołęka
helmut (kierunek: Zawady) zaplątał się ślizgami
pantografu
w
wiszące
na
sieci
opakowanie,
co spowodowało zaizolowanie – a w rezultacie
unieruchomienie
–
pojazdu.
Po
kilkukrotnym
opuszczeniu i podniesieniu pantografu karton udało się
usunąć, a pojazd ruszył w dalszą drogę.
03.02. 11/1 655. Do pożaru wagonu doszło na trasie
Piątkowskiej. Na przystanku Klin nieznani sprawcy
zaciągnęli hamulec awaryjny i wysiedli. Motorniczy
kontynuował jazdę do przystanku Nad Wierzbakiem,
skąd
zgłosił
pożar
w
tylnej
części
wagonu.
Po odblokowaniu hamulca przez pracownika pogotowia
technicznego ruch wznowiono. Tramwaj pozostał
na trasie, straż pożarną odwołano. Wstrzymanie ruchu:
9 minut.
05.02. 4/2 246+245. Do bójki kontrolerów biletowych
z pasażerem doszło na przystanku Małe Garbary.
Agresywny pasażer awanturował się w tramwaju
jadącym w kierunku Starołęki, mimo że przewaga
liczebna kontrolerów był znaczna (4 osoby). Kontrolerzy
wezwali policję, motorniczy zadzwonił na Forteczną…
a dopiero po 15 minutach (gdy już wszystkie inne służby
dawno o zdarzeniu wiedziały) informacja o wstrzymaniu
dotarła do Centrali Nadzoru Ruchu. Punktualnie o 19.45,
po 19 minutach postoju, pasażer został wyprowadzony
z tramwaju przez policję.
06.02. linia 3. O godzinie 3.50 CNR otrzymała
informację, że zwrotnica na ul. Strzeleckiej przed
Królowej Jadwigi (węzeł AWF) jest niesprawna
mechanicznie i musi być w szybkim trybie wymieniona
na nową. Usterkę stwierdzono podczas nocnej naprawy
tej zwrotnicy. Od rana przejazd przez feralny mechanizm
odbywał się przy asekuracji pracowników pogotowia
technicznego, po 9 rano zmieniono jednak trasę linii 3,
która kursowała ul. Podgórną i przez most Rocha do
Starołęki (powrót bez zmian), a zwrotnica przy AWF-ie
została na stałe zablokowana w pozycji „w prawo”.
Następnego dnia około godz. 4.30 CNR otrzymała
ponowne zgłoszenie – o tym, że wymieniony napęd jest
sprawny mechanicznie i elektrycznie – linia nr 3 mogła
zatem powrócić na swoją trasę.
08.02. 55/1 1801. Zalasewo c.d. Wskutek parkowania
samochodów osobowych na pętli Zalasewo doszło do
zablokowania się autobusu przegubowego linii 55.
Podczas wymijania pojazdów doszło do „złamania się”
przegubowca i zaklinowania. Autobus stał na pętli
łącznie 18 minut (21.40-21.58), uniemożliwiające
przejazd puszki odjechały (a po nich autobus) przed
przyjazdem służb NN.
12.02. 15/2 126+125. O godz. 13.45 w tramwaju linii
15 miało miejsce rozpylenie gazu. Pojazd stał wówczas
na przystanku
Słowiańska – jadąc
w stronę
Budziszyńskiej. Na miejsce przybył radiowóz policji,
którego
funkcjonariusze
ujęli
dwóch
sprawców.
Podejrzani pod wpływem alkoholu przewiezieni zostali

02.02 11/3 685. Siedemnaście minut postoju
spowodował helmut z Madaliny, który w sobotni
poranek – o godz. 8.44 – raczył połamać pantograf
wjeżdżając
na
rondo
Kaponiera.
Na
czas
zabezpieczenia połamanego odbieraka zaistniała
konieczność
wyłączenia
napięcia
w
sieci,
następnie tramwaj skoplowano ze stojącym jako
pierwszy we wstrzymaniu 13/4 288+289 i
madalińsko-forteczański trójskład mógł zjechać do
zajezdni na Wildzie.
Fot.: Marcin Jurczak (motorniczy wagonu 685)
do izby wytrzeźwień. Tramwaj
kontynuował jazdę z pasażerami.

po

przewietrzeniu

14.02. 11/2 802. Wszystko się może zdarzyć…
w wagonie holenderskim. Podczas zjazdu tramwajem
do zajezdni z os. Lecha doszło do samoistnego urwania
się uchwytu gaśnicy znajdującej się w kabinie. Ciężki
element spadł na rękę motorniczego, uderzając
go w nadgarstek. Motorniczy po wizycie w szpitalu został
zwolniony do domu – stwierdzono stłuczenie lewej ręki
z zaleceniem leczenia u lekarza rodzinnego. Zdarzenie
miało miejsce na moście Dworcowym.
18.02. 55/3 1820. Tym razem udało się ukarać
kierowców, którzy zablokowali przejazd dla autobusów
linii 55. Aż 32 minuty (19.40-20.12) stał przegubowy
solaris na pętli Zalasewo – wskutek braku możliwości
przejazdu przez końcówkę autobusową. Z tej okazji
ukarano dwóch kierujących pojazdami – otrzymali
mandaty za blokowanie przejazdu.
25.02. 7/1 671. Krótko po godz. 5 rano doszło do
wykolejenia helmuta skręcającego z Dąbrowskiego
w Przybyszewskiego. Pierwszy wózek tramwaju wypadł
z torów, przejechał przez wydzielone torowisko, pas
zieleni i zatrzymał na pasie ruchu ul. Przybyszewskiego.
Ruch został wznowiony o godz. 7.35 (wstrzymanie:
2,5 godziny) – wcześniej dwukrotnie wyłączano napięcie
w sieci w celu wstawienia na torowisko uszkodzonego
wagonu. Przyczyną wykolejenia było ciało obce
(prawdopodobnie śruba) w rowku prawej szyny
tramwajowej – które „wysadziło” tramwaj w powietrze.
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Linie kursujące na Ogrody kierowano objazdami,
na odcinku od pętli do ronda Kaponiera kursowały
autobusy „za tramwaj”. Pogotowie techniczne naprawiło
uszkodzoną linkę naciągową sieci, tramwaj zepchnięto
(połamany pantograf) do zajezdni.
Z archiwum niskiej podłogi – siemens Combino
12.02. 14/2 510. Na przystanku Most Teatralny (wjazd
na PST) doszło do uszkodzenia II drzwi combino.
Po kilkunastu
minutach
walki
z
mechanizmem
motorniczy zgłosił się do Centrali, ostatecznie
po doraźnej naprawie dokonanej przez pracowników
ZSR tramwaj pozostał na linii. Wstrzymanie ruchu trwało
łącznie aż 35 minut (16.35-17.10).
16.02. 15/5 512. Dziewięć minut wstrzymania ruchu
(16.27-16.36) zapewnił pasażerom wagon Combino
wskutek błędu załączania jazdy. Pojazd po doraźnej
naprawie skierowany został z Jeleniogórskiej przez
Budziszyńską do zajezdni Głogowska – gdzie dotarł
o własnych siłach.
27.02. 14/7 511. Brak możliwości otwarcia drzwi
tramwaju spowodował czterominutowy postój wagonu
Combino (Głogowska/Załęże, kier. SOB). Po naprawie
motorniczy został na trasie – była to prawdopodobnie
najszybsza interwencja „techników” w tym miesiącu.
Z archiwum niskiej podłogi – tatra RT6N1
14.02. 12/6 409. 22 minuty wstrzymania (od 7.36)
zafundował wagon 409. Na ul. Roosevelta – pomiędzy
rondem Kaponiera a mostem Dworcowym – miała
miejsce awaria rozruchu, która unieruchomiła wagon.
Ostatecznie (ze względu na brak możliwości naprawienia
pojazdu), tramwaj został zepchnięty na zajezdnię
Głogowska przez wagon 904 na linii 28/1.
21.02. 12/1 406. Punktualnie o 20.00 zaniemogła
tatra nr 6 – na ul. Roosevelta przed rondem Kaponiera
(kierunek: Starołęka). Przyczyną postoju była awaria
układu wysokiego napięcia. Zanim skoplowano tatrę
ze stojącym za nią wagonem 514 linii 14/6, pojazd
udało się uruchomić i RT6N1 – eskortowana przez ZSR
i przygotowany do koplowania wóz 514 – zjechała
do zajezdni Głogowska. We wstrzymaniu (17 minut) stał
jeden tramwaj, pozostałe pojazdy kierowano objazdami
przez Ogrody i Gwarną.
22.02. 12/4 409. Na PST Lechicka doszło do 6minutowego (16.45-16.51) wstrzymania spowodowanego awarią wózka C. Pojazd zjechał przez
os. Sobieskiego do zajezdni Forteczna o własnych siłach
– jeszcze przed przyjazdem służb NN.
23.02. 12/5 410. 23 minuty stały tramwaje
na skrzyżowaniu ul. Towarowej i Wierzbięcic – ze względu na awarię wagonu 410. Przyczyną unieruchomienia
tramwaju okazał się brak rozruchu – niskopodłogowiec
zepchnięty został do macierzystej zajezdni przy pomocy
6/7 148+149. Ruch wznowiono o 11.32.
24.02. 12/1 405. Pół godziny wstrzymania (od 13.49)
spowodował zanik wysokiego napięcia w tramwaju linii
12. Pojazd unieruchomiony został przy dworcu PKS –
jadąc w stronę os. Sobieskiego. Tramwaj zepchnięto na
zajezdnię Głogowska za pomocą tarczowca linii 6/2
(228+227).
24.02. 12/1 410. Nie był to szczęśliwy dzień
dla motorniczego z Fortecznej. Po wymianie wagonu

kolejna tatra zaniemogła krótko przed godziną 17
(i znowu na pół godziny). Po prowizorycznej naprawie
(przez pracowników ZSR i FPS), tramwaj zjechał
o własnych siłach do zajezdni Forteczna. Zdarzenie
miało miejsce na ul. Starołęckiej – na czas usuwania
awarii ruch kierowano na pętlę Stomil. Awaria:
przekaźnik NN.
24.02. 12/1 405. Motorniczy z Fortecznej wyjechał
z zajezdni naprawionym wagonem 405… by zepsuć się
po godzinie 18 na PST Kurpińskiego (kierunek:
Starołęka). Wskutek awarii ładowania filtra nastąpiła
konieczność
zepchnięcia
tramwaju
do
zajezdni
Głogowska
(przez
skład
208+207
linii
15/4).
Wstrzymanie ruchu: 28 minut.
25.02. 12/1 410. Dwunastki pierwszej ciąg dalszy.
Podczas wykonywania pierwszego kursu tramwaj
zaniemógł przy AWF-ie (o 4.17). O 4.55 ruch wznowiono
– tramwaj zepchnięty został na zajezdnię Głogowska
przez skład 330+331 linii 3/5. Awaria – brak rozruchu.
25.02. 12/6 409. Awaria wózka C spowodowała 12minutowe wstrzymanie na trasie PST (na wysokości
ul. Norwida). Pojazd po doraźnej naprawie zjechał
do zajezdni – ruch wznowiono o 19.23.
26.02.
12/3
410.
Zanik
jazdy
spowodował
unieruchomienie pojazdu pomiędzy Serafitkiem a AWFem. Przyczyną 21-minutowego wstrzymania ruchu był
zanik jazdy. Tramwaj zepchnięty został do zajezdni
Głogowska przez… 3/5 330+331.
27.02. 12/6 410. Oberwany kloc hamulca szynowego
prawej strony I wózka stał się przyczyną 27-minutowego
wstrzymania
ruchu
na
skrzyżowaniu
Towarowej
i Wierzbięcic (kierunek: Starołęka). Po odcięciu śrub
mocujących tramwaj zjechał do zajezdni o własnych
siłach – ruszając z miejsca punktualnie o godzinie
18.00.

Nowinki z Pyrogrodu
opracowanie: Marcin Jurczak, Jędrzej Nowak
Na ul. Głogowskiej, pomiędzy
Potworowskiego a Stablewskiego, pojawiła się biała linia
ciągła oddzielająca torowisko od jezdni. To dobry znak –
taka linia może mieć kluczowe znaczenie przy
wyjaśnianiu przyczyn kolizji, których w tym miejscu nie
brakuje
(warto
wspomnieć
chociażby
przytarcie
mercedesa Sprintera i składu 194+193 po Katarzynce
2007).
O trzydrzwiowego MAN-a NL202 wzbogacił
się luboński Translub. Autobus pochodzi z lotniska
w Hanowerze, u podpoznańskiego przewoźnika otrzymał
numer 110.
Nocami łatane są będące w karygodnym
stanie szyny w obrębie głowicy rozjazdowej ronda
im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego od strony Junikowa,
a także pojedyncze kawałki pomiędzy Bułgarską
a Babimojską. Załatano także „dziurę” na ul. Królowej
Jadwigi (odcinek Półwiejska – AWF) – przed którą
co rozsądniejsi motorniczowie zwalniali do 20-25 km/h.
Zostawiono niestety (choć od wymiany minęło kilka
tygodni) ograniczenie prędkości do 5 km/h.
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Na tory odstawcze przy ul. Budziszyńskiej
wysłany został zestaw: wagon wieżowy z agregatem.
Zaparkował on na ostatnim torze (bez sieci trakcyjnej),
za lorką torowców oraz 2048. Na zesłanie wytypowano
wóz 2041.
1 kwietnia zmianom uległy rozkłady jazdy
linii 111 i 118. W rozkładzie jest kilka nowości,
ułatwiających
późnowieczorny
i
nocny
dojazd
do Murowanej Gośliny: na linii 188 dodano kurs o 22.50
z os. Sobieskiego (dni robocze), pojawiły się także
nocne kursy linii 111 w soboty i niedziele –
do Przebędowa ze Śródki o godzinie: 0.53 i 2.53,
z Przebędowa do Poznania o 23.45 (piątek, sobota)
i 21.50 (sobota). Godna uwagi jest możliwość przesiadki
z autobusów jadących z Kaponiery – dla pasażerów linii
233 i 237 przewidziano na tę czynność 13 minut.
Zlikwidowano nocne kursy linii 188, zwiększono
natomiast liczbę kursów weekendowych – zamiast
dotychczasowych dwóch (nie licząc nocki) będzie
ich teraz 6 (niedziela) lub 8 (sobota).
18 marca 2008 r. weszła
w życie ulga prorodzinna na bilety MPK Poznań,
wynosząca 95% opustu cenowego. Uprawnionymi
do powyższej ulgi są dzieci uczące się z rodzin
wielodzietnych, od wieku przedszkolnego aż do
ukończenia 20. roku życia. Uprawnienia do ulgi mają
osoby pochodzące z rodzin wychowujących co najmniej
czworo dzieci. Jeżeli część dzieci przekroczyła 20 lat,
ale nie ukończyła jeszcze 26. roku życia i wciąż studiuje
bądź uczy się, wówczas pozostałe zachowują prawo
do ulgi. Bilet z ulgą prorodzinną – 30-dniowy lub
miesięczny na sieć – występuje w postaci imiennej
KOMKARTY opatrzonej hologramem na dany rok.
Jedyny poznański wagon 102Na, zwany
również Księżniczką, w pierwszej połowie kwietnia
zadomowił się na linii 3. Będzie to stała trasa tego wozu.

Wydaje się, że to najodpowiedniejsze miejsce
dla wagonu historycznego. Jak wiadomo, linia 3 nie jest
tak bardzo obciążona jak 16 i 17, na których miała
okazję kursować na przełomie marca i kwietnia.
20 kwietnia 2008 r. rozpoczął się
sezon kursowania Kolejki Parkowej Maltanka. W tym
roku – podobnie jak w ubiegłym – na trasie będzie
można spotkać zabytkowy parowóz wyprodukowany
przez firmę Borsig. Ciekawostką jest fakt że, lokomotywka zyskała trzy reflektory czołowe, co pozytywnie
wpłynęło na jej urodę.
We wtorek 15 kwietnia 2008 r. w wyniku
awarii sieci wodociągowej podmyte zostało torowisko
na ul. Głogowskiej, na wysokości Dworca Zachodniego.
Problem był o tyle złożony, że po naprawie wodociągu
uległ on kolejnemu uszkodzeniu, co przedłużyło czas
naprawy.
Usuwanie
skutków
tej
awarii
trwało
do czwartku do godziny 17. Do tego czasu wszystkie
linie kursujące normalnie ul. Głogowską skierowano
objazdem przez Bałtyk, rondo Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Arciszewskiego. Jednocześnie uruchomiono
linię autobusową „Za tramwaj”, kursującą na trasie
Ściegiennego – rondo Kaponiera.
28 marca 2008 r. MPK Poznań ogłosiło
przetarg
na
remont
trasy
tramwajowej
na
ul. Warszawskiej. Redakcja przypomina, że od początku
2008 r. prędkość na odcinku od ul. Św. Michała
do Krańcowej jest ograniczona do 10 km/h. Ciekawostką
dotyczącą samego remontu jest fakt, że zakłada
on utrzymanie skrzyżowania z nieczynnymi torami
kolejowymi
dawnej
Średzkiej
Kolei
Dojazdowej,
prowadzącymi do zakładów Polmos. Termin realizacji
robót przewidziany jest od 21.06 do 29.08.2008 r.
Już niedługo pasażerowie MPK Poznań będą
mogli zakupić bilety jednorazowe w specjalnych
stacjonarnych biletomatach, a to za sprawą przetargu
na zakup 40 sztuk tego typu urządzeń. Zostaną one
zainstalowane na ważniejszych przystankach. Oznacza
to, że na niektórych przystankach będzie możliwość
zakupu biletów przez całą dobę.
W ciągu dwóch miesięcy w Poznaniu
przybędzie 25 nowych wiat przystankowych. Zastąpią
one mocno już zniszczone wiaty pamiętające czasy
poprzedniego ustroju. Jak wiadomo, w mieście
pozostało jeszcze kilka takich wiat, dlatego warto
uwiecznić je na kliszy lub matrycy. Termin składania
ofert w przetargu na dostawę i montaż wiat upłynął
6 maja 2008 r.
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Światło dzienne ujrzał pierwszy
Moderus. Wagon 150 zaobserwowano na próbach
w dniu 25 kwietnia, od tego czasu widziany był już
kilkukrotnie. W Modertransie Gajowa jest już co
najmniej 5 zmoderusowionych pudeł – w tym
wagony 150, 151, 152 i 153. Jedyny egzemplarz
drugiego z poznańskich wynalazków (wagon 118N)
w dalszym ciągu spędza noce na terenie zajezdni
przy ul. Fortecznej.
Fot.: Marcin Jurczak, 29.04.2008
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III Międzynarodowy Zlot Ogórków w Warszawie

Nasi górą!

Marcin Jurczak
W sobotę 17 maja na Międzynarodowym Zlocie
Ogórków w Warszawie po raz trzeci spotkali się
miłośnicy zabytkowych autobusów. W imprezie
uczestniczyła
także
liczna
delegacja
Klubu
Miłośników Pojazdów Szynowych, stanowiąca
podczas całego weekendu obsługę łącznie trzech
pojazdów.
Wyjazd
(choć
przebiegający
od początku do końca w atmosferze skandalu)
zakończył się pełnym sukcesem.
Ten wyjazd od początku zapowiadał się ciekawie.
Z wyprzedzeniem zaplanowano wzbogacenie wyjazdu
o dodatkowe atrakcje – kolejne „bonusy” dopisało życie.
Dzięki zaangażowaniu pana Janusza Matuszewskiego
z Działu Promocji MPK Poznań Sp. z o.o. zorganizowane
zostało zwiedzanie zajezdni tramwajowej Brus. Była
to niezwykła okazja do zapoznania się z eksploatacją
komunikacji szynowej w wersji podmiejskiej – Łódź
pozostaje bowiem jedynym miastem w Polsce,
eksploatującym tramwaje podmiejskie. Zajezdnia Brus
należy do spółki Tramwaje Podmiejskie – obsługującej
trasę linii 43 z Łodzi do Lutomierska. Ogórek dowiózł
uczestników wycieczki do Lutomierska, gdzie nastąpiła
przesiadka na liniowy wagon 803N (nr taborowy: 2),
którym dojechano na zajezdnię Brus. Po przyjeździe do
Warszawy miała miejsce także integracyjna część
spotkania – udaliśmy się na przejazd wagonem 120N

... największe brawa zebrał niepozorny niebieski
PKS z blondynką za kierownicą.
Fot.: 2 * Marcin Jurczak

I choć paradę ulicami stolicy
zwycięzki zestaw 1679+1813...

poprowadził

produkcji PESA. W roli wycieczkowego wystąpił wóz
3115 – w wersji ze spokojnym, niepstrokatym
malowaniem.
W sobotni poranek najambitniejsi rozpoczęli służbę
przed 10 rano, docierając do zabytków zgromadzonych
na terenie obiektów MZA przy ul. Włościańskiej. Poznaniacy wyjechali z bazy jako jedni z pierwszych – najwięksi pesymiści poznańskiej ekipy przewidywali bowiem,
że tylko wyjazd na samym początku pozwoli zająć dobre
miejsce na placu (tak jakby miało to jakiekolwiek
znaczenie). Przed 11 autobusy gotowe były do oglądania
na placu Bankowym, gdzie – podobnie jak rok wcześniej
– zorganizowano ekspozycję zabytkowych wozów.
Zainteresowanie imprezą było spore, nie zmniejszyła go
nawet studencka parada, która krótko po 12 przetoczyła
się przez plac Bankowy. Nie zabrakło okolicznościowego
konkursu – tytuł Najfajniejszego Ogórka (podobnie jak
przed rokiem) otrzymał jelcz 043 Caro z MPK Poznań.
Punktualnie o 13.01 pamiątkowy dyplom wręczył Prezes
Zarządu Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej
w Warszawie, Robert Człapiński. Nagrodę mieli odebrać
kierowcy
poznańskiego
autobusu…
kilkudziesięciu
oglądających dekorację widzów stanowczo zażądało
jednak, by dyplom odebrała nasza klubowa koleżanka
Iza, której tego dnia reprezentować MPK Poznań
Sp. z o.o. oficjalnie – z przyczyn nikomu nieznanych –
zabroniono…
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Klub Miłośników Pojazdów Szynowych zapewnił tego
dnia obsługę dwóch autobusów. Członkowie Klubu
społecznie obsługiwali autobus MPK (1679+1813),
Iza zasiadła zaś za sterami ogórka z prywatnej kolekcji
Artura Lemańskiego – i bezbłędnie poprowadziła go
w paradzie. Szkoda, że MPK Poznań zmarnowało taką
okazję promocji. Kobieta za sterami zabytkowego
autobusu robiła wrażenie nie tylko na uczestnikach
zlotu, ale także zwykłych przechodniach i wszystkich
obecnych na paradzie mediach! Efektem były liczne
wywiady – udzielane na tle niebieskiego, a nie
czerwonego autobusu.

Artura Lemańskiego – wśród nich niebieski PKS z Izą
za kierownicą. W tym samym czasie inna grupa
klubowiczów
zapewniała
obsługę
konduktorską
na tramwajowej linii M – obstawiając eNkową solówkę.
Noc Muzeów pokazała, że chcieć to móc, a beton
i niezrozumiałe
uprzedzenia
są
największymi
przeciwnikami hobbystów. Pasja jednak zwyciężyła – kto
chciał pojeździć ogórkiem – pojechał, kto chciał zwiedzić
kawałek stolicy – zwiedził. Do zobaczenia na następnym
stołecznym zlocie zabytków – już za rok.

Sama parada miała niecodzienny przebieg. Bałagan
na ulicach miasta spowodowany był tego dnia hucznym
przemarszem studentów, rozpoczynającym stołeczne
Juwenalia. Dodatkowo doszło do kolizji dwóch
autobusów (na szczęście straty były niewielkie),
na koniec zepsuł się także jeden z kabrioletów. Po
zamieszaniu w centrum parada rozsypała się na kawałki
– tym większe uznanie należy się organizatorom, którzy
te kawałki poskładali do pierwotnie założonego szyku.
Po zjeździe nastąpiła kilkugodzinna przerwa – autobusy
przygotowano do obsługi linii specjalnych kursujących
z okazji Nocy Muzeów. Poznański jelcz 043 (już bez
przyczepki) obsługiwał tej nocy linię A, prowadzącą
z placu
Bankowego
do
Muzeum
Powstania
Warszawskiego. Na linii A kursowało łącznie 10 brygad –
zarówno autobusy zabytkowe, jak i tabor bardziej
współczesny (solarisy Urbino 12 i 18). Autobusy
kursowały co 5 minut w godzinach 18.30-23.30, później
co 6 minut – do 1.00. Na linii A kursowały także ogórki

Ekipa KMPS podczas obsługi tramwaju M/4 674.
Fot.: Marcin Jurczak

VI Noc Muzeów w Poznaniu

eMką do muzeum

Michał Górny
Sobotnia noc z 17 na 18 maja stworzyła doskonałe
warunki, aby skorzystać z oferty kulturalnej poznańskich
muzeów. Noc Muzeów zorganizowano tu po raz szósty,
zgromadziła ona tłumy w muzeach i na ulicach. Tej nocy
izby muzealne na terenie miasta otworzyły swe podwoje
przed spragnionymi kultury zwiedzającymi. Dzięki temu
można było podziwiać ich bogate zbiory, a także
uczestniczyć w wielu interesujących prelekcjach na
przeróżne tematy. Każdy mógł więc wybrać interesującą
go ofertę, a do tego wszystkie atrakcje były całkowicie
za darmo. Ponieważ atrakcji było wiele i znajdowały się
w różnych miejscach, pomyślano także o transporcie,
uruchamiając specjalną linię muzealną M.
Jak przystało na prawdziwą Noc Muzeów, linia muzealna
była obsługiwana taborem zabytkowym w postaci dwóch
poznańskich stodwójek – 102N i 102Na. W rolę
konduktorów i motorniczych linii M – jak co roku –
wcielili się członkowie KMPS. Trasa tramwaju prowadziła
z placu Wielkopolskiego – zabezpieczonego przez służbę
nadzoru ruchu, aby na torach nie pojawiły się
zaparkowane samochody – przez Mielżyńskiego,
Gwarną, Święty Marcin, plac Wolności i Fredry
do Kaponiery, skąd ulicami Święty Marcin, Gwarna
i Mielżyńskiego wagon jechał z powrotem na plac
Wielkopolski. Pierwszy odjazd z placu Wielkopolskiego
był o godzinie 17:00, następne odbywały się co 30
minut. Linia obsługiwana była naprzemiennie obydwoma

wozami. Dodatkowo o godzinie 19:00 i 21:00 można
było linią M dojechać do Muzeum Komunikacji Miejskiej,
zlokalizowanego na terenie zajezdni przy ulicy
Głogowskiej.
Tłumy pasażerów, które pojawiły się na tych dwóch
kursach,
przerosły
najśmielsze
oczekiwania
–
w tramwajach było bardzo ciasno. Muzeum Komunikacji
Miejskiej nie jest w stanie pomieścić jednorazowo takiej
liczby osób, więc obsługa KPMS rozwiązała problem,

Noc Muzeów AD 2008 – 102Na 71 i 102N 1.
Fot.: Krzysztof Dostatni
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dzieląc pasażerów tramwaju na dwie grupy. Podczas gdy
pierwsza z nich zapoznawała się z eksponatami
zgromadzonymi
w
budynku
starej
podstacji
elektrycznej, czyli muzeum, druga grupa zadawała
obsłudze tramwaju pytania na przeróżne tematy
związane z komunikacją. Dodatkowo dla osłody tych
chwil oczekiwania pasażerowie byli częstowani MPKowskimi cukierkami. Przez cały czas można było nabyć
w tramwaju publikacje na temat komunikacji miejskiej
w Poznaniu, skierowane do wszystkich grup wiekowych.
Niestety nie obyło się bez pewnych problemów – jednym
z nich była pogoda. Zwiedzających muzeum komunikacji
– zarówno o godzinie 19, jak i o 21 – przywitał ulewny
deszcz. Nie stanowiło to co prawda przeszkody nie do
pokonania, ale trzeba przyznać, że pasażerowie
przebywali te kilkadziesiąt metrów między tramwajem a
muzeum w ekspresowym tempie.

A skoro mowa o problemach – dwa kursy linii M
skierowano objazdem, ponieważ na ulicy Gwarnej przy
Świętym Marcinie nastąpiło wykolejenie tramwaju linii 5.
Pierwszy wagon składu 200+199 kursującego na 5/6
pojechał prawidłowo, za to drugi postanowił niestety
skręcić w lewo. Skutkiem było wykolejenie obu
wagonów, zerwanie sprzęgu i kabli oraz oczywiście
całkowita blokada ulicy Gwarnej. Dlatego osoby
wracające z muzeum przy Głogowskiej mogły skorzystać
z trasy wydłużonej – przez Marcinkowskiego, Fredry,
Zwierzyniecką i Dąbrowskiego do placu Wielkopolskiego.
Świetnie poradziła sobie obsługa drugiej brygady linii M,
która podczas postoju kanciaka na Głogowskiej dzielnie
obsługiwała wszystkie kursy po centrum. Około godziny
1:00 oba składy zjechały do zajezdni, gdzie zmęczeni,
choć
zadowoleni ze
swojej
pracy
konduktorzy
i motorniczowie pożegnali swoje maszyny i udali się
na zasłużony odpoczynek.

V Rajd Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej

Ogórkiem po bezdrożach

Błażej Brzycki
26 kwietnia odbył się – już po raz piąty – Rajd
Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej. Wśród licznych
załóg znalazł się również jelcz RTO Artura Lemańskiego.
Na pokładzie autobusu podróżowała silna grupa
klubowiczów z Poznania. Punktualnie o godzinie 8
autobus został podstawiony na dworzec kolejowy w
Mogilnie, by odebrać gości z Poznania. Z Mogilna
wyruszyliśmy do Zespołu Szkół w Bielicach, gdzie
usytuowany był start rajdu. O godz. 9 nastąpiło oficjalne
przywitanie oraz odprawa uczestników. Autobus ogórek
otrzymał numer startowy 9.
W czasie trwającego kilka godzin rajdu następowały
liczne fotostopy, na których uwieczniany był niebieski
ogórek na tle pięknych krajobrazów Ziemi Mogileńskiej.
Na trasie rajdu organizatorzy przewidzieli też liczne
konkursy, wśród których można wymienić noszenie
wiader z wodą na czas, jazdę rowerem w slalomie, rzut
podkową do celu czy jazdę drezyną na czas.
Dla kierowcy ogórka nie lada wyczynem był slalom
przewidziany dla trochę mniejszych weteranów szos.

Przejazd drezyną na czas.
Fot.: Bartosz Brzycki
Doświadczony Artur poradził sobie z tym zadaniem bez
większych problemów. W Kwieciszewie zorganizowano
piknik, podczas którego każdy uczestnik otrzymał
kiełbaskę. W Mogilnie z kolei przewidziano godzinny
pieszy rajd, w czasie którego należało rozpoznać
12 elementów zaznaczonych na specjalnych mapkach
otrzymanych od organizatorów.

Uczestnicy zlotu podczas zadań konkursowych.
Fot.: Błażej Brzycki

Z Mogilna trasa rajdu prowadziła do Muzeum Ziemi
Mogileńskiej w Chabsku, gdzie zorganizowano konkurs
wiedzy o okolicy. Drużyna niebieskiego ogórka
rozwiązała go bezbłędnie. Chabsko było również
ostatnim
punktem
kontrolnym
piątego
rajdu.
Zakończenie nastąpiło ok. godziny 17 w Zespole Szkół
w Bielicach. Pozostało już tylko oczekiwać na wyniki
rajdu, które zostały ogłoszone w niedzielę na stadionie
miejskim w Mogilnie. Załoga Artura Lemańskiego wraz
z uczestnikami
z
Poznania
zajęła
44
miejsce
(na 73 załogi) i jest to dotychczas najlepszy wynik, jaki
osiągnął Jelcz w historii rajdu.
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Dębiec bez tramwajów przez miesiąc – podsumowanie remontu torowiska

T jak Tragedia

Robert Bartkowiak
Już od dawna było wiadomo, że stan torowiska na ulicy
28 Czerwca 1956 roku pozostawiał wiele do życzenia.
Dotyczyło to szczególnie fragmentu od węzła Traugutta
aż do pętli tramwajowej na Dębcu. Przypomnijmy, iż w
2007 roku prowadzono już w tym rejonie prace mające
na celu polepszenie stanu torowiska. W dniach od 7 do
31 maja 2007 roku (tylko w dni robocze) po godzinie 21
linie numer 2, 9 oraz 10 kończyły swój bieg w zajezdni
przy ulicy Madalińskiego. Na trasie Dębiec – Traugutta
uruchomiono wtedy komunikację zastępczą w postaci
autobusu „Za tramwaj”, kursującego co 10 minut
(ostatni kurs z Dębca – 22:50). Wymieniono wówczas
fragment torów od ulicy Bluszczowej do wysokości
Fabryki Pojazdów Szynowych, w obu kierunkach.
Kolejny etap prac na ulicy 28 Czerwca 1956 r.
rozpoczęto 29 marca br., całkowicie wyłączając z ruchu
tramwajowego odcinek od węzła Traugutta do pętli
Dębiec. Ruch kołowy odbywał się tylko w jednym
kierunku – w stronę Dębca. Linie tramwajowe numer 9
oraz 10 skrócono do zajezdni przy ulicy Madalińskiego,
która przez ponad miesiąc pełniła funkcję pętli. Linię
numer 2 skrócono natomiast do rynku Wildeckiego.
Dwójka jadąca ulicą Górna Wilda skręcała w
Wierzbięcice i dalej w Królowej Jadwigi, by przy
Półwiejskiej wrócić na swoją stałą trasę w kierunku
Ogrodów. Na trasie Dębiec – Traugutta uruchomiono
komunikację zastępczą „Za tramwaj”: Dębiec (postój
TAXI) – 28 Czerwca 1956 r. – Wspólna – Rolna –
Pamiątkowa – 28 Czerwca 1956 r. – Dębiec. Ze względu
na zły stan techniczny przejazdu kolejowego pomiędzy
ulicą 28 Czerwca 1956 r. a Opolską, do obsługi
kierowano wyłącznie autobusy wysokopodłogowe Ikarus
280.26 lub 280.70A.
Przed ulicą Hetmańską zlokalizowano dodatkowe
przystanki dla autobusu „Za tramwaj” oraz dla linii
tramwajowych numer 9 i 10 po drugiej stronie ulicy.
Miało to znacznie ułatwić przesiadanie się z autobusu
na tramwaj w kierunku centrum. Niekiedy bywało to
jednak bardzo niebezpiecznie, gdyż ludzie wysiadający
i wyłaniający się zza autobusu wchodzili prosto pod
nadjeżdżający tramwaj lub biegli między stojącymi
samochodami, by zdążyć wsiąść do dziewiątki lub
dziesiątki. Wskutek remontu i wprowadzenia ruchu
jednokierunkowego na ulicy 28 Czerwca 1956 r., zmianie
uległa również trasa autobusowej linii nocnej 243:
Dębina – … – Dolna Wilda – Wspólna – Rolna –
Hetmańska – 28 Czerwca 1956 r. i dalej starą trasą
na Dworzec Główny PKP.
Największą katorgą dla pasażerów okazał się zatramwaj,
w
którym
panował
wieczny
tłok
(szczególnie
w godzinach szczytu), a przepychanki do drzwi były
na porządku dziennym. Dokonajmy małego bilansu.
Na Dębiec jeżdżą trzy linie tramwajowe w dzień roboczy,
co 10 minut. Daje to mniej więcej tramwaj z Dębca
w kierunku centrum co 3 minuty. Nie trzeba być wielkim
fachowcem
by
przewidzieć,
że
w
autobusach
„Za tramwaj” – które kursowały z częstotliwością
co 8 minut – będzie panował tłok. Do tego dochodzi
fakt, iż ikarusy 280.26/280.70A – które kursowały na tej

Remontowe bonusy na linii 9: stopiątki z
Głogowskiej i helmuty z Gajowej.
Fot.: Robert Bartkowiak, 9.05.2008
linii – są zdecydowanie krótsze od najkrótszego
tramwaju kursującego na Dębiec (GT6). W soboty,
niedziele i święta autobusy kursowały z częstotliwością
co 10 minut. Obsługą zatramwaju zajęły się oba
wydziały autobusowe (w dni robocze: T/1, T/2, T/4
(rano) i T/5 (po południu) – A-1, T/3 – A-3, a w soboty i
święta: T/1 – A-1 oraz T/2 – A-3). Kierowcy zjeżdżający
na przerwę do zajezdni przy ulicy Madalińskiego (postój
na Pamiątkowej) jadąc od strony Dębca, z ulicy Rolnej
skręcali w Hetmańską, a pasażerów wysadzano na
przystanku za skrzyżowaniem z ulicą 28 Czerwca 1956 r.
Sam remont torów wykonano bardzo porządnie.
Wymieniono wszystkie stare i zużyte już szyny,
zastępując je zupełnie nowymi. Część najbardziej
wyeksploatowanych podkładów poszła w niepamięć.
Obskurne „kocie łby” i asfalt zastąpiono betonowymi
płytami. Nie ulega wątpliwości, że po remoncie
torowiska poprawiła się nieco estetyka ulicy 28 Czerwca
1956 r., ciągnącej się wzdłuż zakładu Hipolita
Cegielskiego.

Na Dębiec wróciły tramwaje – i co ważne –
zniknęły dla nich ograniczenia prędkości.
Fot.: Robert Bartkowiak, 3.04.2008

6/2008 (94) 4/8

Nowinki z Pyrogrodu
Podczas trwania całego remontu na linii numer dziewięć
można było spotkać brygady z wydziału S-1,
co normalnie nie jest możliwe. W dniu 9 maja – ostatni
dzień remontu – kiedy prowadzono prace przy torowisku
na Wildzie, dzięki uprzejmości wydziału S-1, można było

spotkać nietypowy dla tej linii skład 105Na+105NaD
198+197. Charakteryzuje się on obecnością białych
tarcz dachowych. Skład niestety nie wytrwał do końca
służby jako 9/3, zjeżdżając na usterkę około godziny 13.
Zastąpiono go innym składem – 122+121.

Nowinki z Pyrogrodu
opracowanie: Robert Bartkowiak
Nikomu nie trzeba przypominać o fatalnym
już stanie torowiska na rondzie Jana NowakaJeziorańskiego. Na razie żadne znaki na niebie i ziemi
nie zapowiadają gruntownego remontu całego węzła,
który już w 2012 roku będzie z pewnością pełnił bardzo
ważną funkcję w dowozie kibiców tramwajami
na stadion przy ulicy Bułgarskiej. Tymczasem w nocy
z 2 na 3 kwietnia (środa/czwartek) wymieniono awaryjnie szyny na wspomnianym rondzie, na łuku wjazdowym
z ulicy Grunwaldzkiej w kierunku Reymonta. Od godziny
20 do 4 zamknięto przejazd przez rondo dla pojazdów
samochodowych z Przybyszewskiego w Reymonta.
Wymusiło to następującą zmianę w trasie autobusów
linii 93: os. Jana III Sobieskiego – … – Żeromskiego –
Przybyszewskiego – Grunwaldzka – Grochowska –
Arciszewskiego – Ściegiennego – Zgoda – Górczyn
Dworzec. Autobusy po skręcie z Przybyszewskiego
w zatrzymywały się tuż za rondem, na przystanku dla
autobusów linii nocnej. Zjazdy tramwajów linii numer 1
z Junikowa po godzinie 22 odbywały się przez ulicę
Grunwaldzką i Roosevelta.
W związku z pismem z Wydziału
Autobusowego A1 z prośbą o korektę trasy autobusu
linii nocnej 238 w rejonie skrzyżowania Głogowska /
Hetmańska, MPK Poznań wystąpiło z takim wnioskiem
do Zarządu Dróg Miejskich. Komisja Bezpieczeństwa
Ruchu przy ZDM-ie zaopiniowała wniosek pozytywnie,
zgadzając się na proponowane zmiany. Od 21 marca
autobusy zmierzające od ronda Kaponiera w kierunku
Hetmańskiej jeżdżą ulicami Roosevelta i Głogowska do
Hetmańskiej. Przed ulicą Hetmańską pojazdy zatrzymują
się na przystanku tramwajowym Głogowska/Hetmańska,
z którego skręcają w lewo w Hetmańską, w kierunku
ronda Starołęka i dalej na Rataje. Zamarł tym samym
ruch liniowy na dotychczas przejezdzanych przez 238
odcinkach ulic Chociszewskiego i Kasprzaka.
Tegoroczny maj obfitował
w aż dwa długie weekendy, dlatego zdecydowano się
na wprowadzenie zmian w kursowaniu pojazdów
komunikacji miejskiej na ten czas. W dniach 1, 3 oraz
22 maja tramwaje i autobusy kursowały według
świątecznego rozkładu jazdy, natomiast 2 i 23 maja
komunikacja
miejska
funkcjonowała
zgodnie
z rozkładem sobotnim. Wyjątek od reguły stanowiły linie
podmiejskie 101 oraz 107, gdzie 2 i 23 maja
obowiązywał roboczy rozkład jazdy, lecz autobusy linii
101 w tych dniach nie wykonywały kursów szkolnych.
Natomiast w dniach 1, 3, 11 oraz 22 maja zdecydowano
się na zawieszenie linii autobusowej numer 50, linię 80
skrócono do pętli Rudnicza, a autobusy A i 52
do przystanku os. Rusa Szpital.
Z okazji imprezy muzycznej „Global
Gathering” na Torze Samochodowym Poznań w dniu

7 czerwca, zdecydowano się na uruchomienie specjalnej
linii autobusowej, której zadaniem było dowiezienie
wszystkich zainteresowanych na koncert. W godzinach
od 14:00 (7.06) do 8:30 (8.06) wydział A-3 uruchomił
cztery autobusy na trasie: Bałtyk – Bukowska – rondo
Przeźmierowo – Rynkowa – Sosnowa – Tor Poznań.
Na trasie przejazdu autobusy zatrzymywały się tylko
na wybranych przystankach: Bałtyk, Szylinga, Grodziska, Swoboda oraz Tor Poznań (przystanek w Przeźmierowie na ulicy Sosnowej – nawrót na placu przed
cmentarzem przy ulicy Sosnowej). Przejazd trwał około
30 minut – opłata wg obowiązującej taryfy MPK Poznań.
W związku z przebudową skrzyżowania
w Koziegłowach – ulic Piaskowa i Piłsudskiego – od dnia
8 maja tymczasowo zmieniono organizację ruchu
dla autobusów linii numer 72. Autobusy jadące
w kierunku os. Leśnego kursowały bez zmian,
a w kierunku pętli Piątkowska ulicą Piaskową i Gdańską.
Na trasie objazdowej pojazdy zatrzymywały się na
przystankach:
na
Piaskowej
za
skrzyżowaniem
z Piłsudskiego oraz na Gdańskiej za skrzyżowaniem
z Piaskową. Natomiast od 30 maja do 3 czerwca
nastąpiło całkowite zamknięcie skrzyżowania, zarówno
dla samochodów, jak i dla pojazdów MPK Poznań.
Autobusy linii 72 skierowano w obu kierunkach do pętli
autobusowej w Koziegłowach, gdzie kończy swój bieg
linia 70. W czasie trwania remontu na linię 72 kierowano
pojazdy wysokopodłogowe. Po 3 czerwca autobusy
wróciły na swoją pierwotną trasę.
Przebudowa ulicy Głogowskiej cały czas trwa,
co skutkuje nieustannymi zmianami w kursowaniu
autobusów, które przedzierają się przez tamtejszy rejon
budowy. W dniu 9 maja od godzin popołudniowych ruch
na ulicy Głogowskiej za Strumieniem Junikowskim
w kierunku Komornik odbywał się zarówno jezdnią
wschodnią, jak i zachodnią (obydwoma jezdniami).
W tym dniu otwarto również rondo pod wiaduktem na
ulicy Głogowskiej, na skrzyżowaniu ulic Głogowska,
Nowe Kotowo i Kowalewicka. Na stałe zlikwidowano
wyjazd z ulicy Fabianowo w Głogowską. W związku
z tym zmianie uległy trasy linii autobusowych nr 56 i 80.
Autobusy linii 56 jadące w kierunku Luboń Żabikowo
z Głogowskiej zjeżdżają na jezdnię zbiorczą do ulicy
Fabianowo i dalej drogą dojazdową do wiaduktu
na rondzie, by później skręcić w Nowe Kotowo i wbić się
w starą trasę. Powrót odbywa się drogą dojazdową
do ulicy zbiorczej, a wyjazd na ulicę Głogowską jest
przed Strumieniem Junikowskim. Autobusy linii 80
jadące w kierunku os. Rudnice lub Auchan Sycowska
zjeżdżają z Głogowskiej i dalej kierują się drogą zbiorczą
do ulicy Fabianowo. Natomiast powrót na Dworzec Górczyn odbywa się drogą dojazdową do ulicy Kowalewskiej, przez rondo pod wiaduktem, ulicą Nowe Kotowo
oraz drogą dojazdową do ulicy zbiorczej, a wyjazd
na Głogowską jest przed Strumieniem Junikowskim.
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W wyniku remontu skrzyżowania ulic
Poniatowskiego i Kościuszki w Luboniu w dniach
od 12 do 31 maja autobusy linii numer 56 kursowały
objazdem,
wykorzystując
drogę
równoległą
do
autostrady, którą na co dzień nie jeżdżą żadne autobusy
liniowe. Trasa linii wiodła z ulicy Kotowo przez drogę
równoległą do autostrady A1, ulicami: Opłotki,
Cmentarną, Klonową i 11 Listopada. Autobusy jadące
w kierunku Górczyn Dworzec kierowały się ulicami
Poniatowskiego, 11 Listopada, Traugutta, Opłotki oraz
drogą równoległą do autostrady, by dalej włączyć się w
stałą trasę. Przy ulicy Kościuszki, na drodze równoległej
do autostrady, zlokalizowano tymczasowy przystanek w
obu kierunkach. Natomiast autobusy z pętli Luboń
Żabikowo odjeżdżały w kierunku Poznania ze stanowiska
w przeciwną stronę, niż zwykle ma to miejsce. Remont
skrzyżowania udało się jednak zakończyć wcześniej niż
planowano, bo już 30 maja. Około godziny 18:30
autobusy wróciły na dawną trasę. Likwidacji uległy
tymczasowe przystanki przy ulicy Kościuszki.
Prace bitumiczne prowadzone na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Santocka w dniach 16 i 17
maja przyczyniły się do korekty trasy linii nr 86. 17
maja między godziną 9 a 20 autobusy jadące do Kiekrza
skierowano ze starej jezdni ulicy Dąbrowskiego
w Leśnowolską do Sianowskiej i dalej w kierunku
Kiekrza.
Na
trasie
objazdowej
zlokalizowano
tymczasowy
przystanek
na
Dąbrowskiego,
za skrzyżowaniem z ulicą Santocką.
Od dnia 21 kwietnia – około godziny 10 –
aż do odwołania autobusy linii numer 48, 77 oraz 242
kursowały zmienioną trasą. Przyczyną tego były roboty
ziemne na Złotowskiej, na odcinku od ulicy Perzyckiej do
Brzechwy oraz wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
z przejazdami tylko w kierunku ulicy Bukowskiej.
Autobusy linii 48 jadące na Ławicę skręcały z Bukowskiej
w ulicę Perzycką, a następnie w Złotowską, gdzie
wracały na stałą trasę. Natomiast autobusy linii 77
(w kierunku os. Kwiatowego) z ulicy Brzechwy kierowały
się przez Złotowską, Bukowską i Perzycką. Linię nocną
242, podobnie jak 48, skierowano ulicą Perzycką.
Wyścig kolarski, który odbył się 1 maja
(w godzinach od 12 do 18) w Smochowicach,
spowodował zmiany w trasie autobusów linii 86.
Całkowicie zamknięto dla ruchu skrzyżowanie ulic
Sianowska i Santocka. Autobusy kursowały następująco:
Ogrody – Szpitalna – Nowina – Polska – Dąbrowskiego –
Dąbrowskiego stara jezdnia – Leśnowolska – Sianowska
– Słupska i dalej po trasie do Kiekrza. Autobusy wrócił
na trasę pierwotną na zlecenie służ NN.
Sporo zamieszania narobiło zamknięcie ulicy
Starołęckiej na odcinku między Żorską a Żeglarską
od dnia 27 maja na okres około dwóch tygodni. Korektę
w trasach wprowadzono na liniach 58, 89 i 94, linii
podmiejskiej 107 oraz linii nocnej 247. Linia 58:
Starołęka Dworzec – Starołęcka – św. Antoniego –
Minikowo
–
rondo
Minikowo
–
Ożarowska
–
Czernichowska – Starołęcka – Głuszyna – Sypniewo
(powrót z Sypniewa na Starołękę przez Minikowo – św.
Antoniego – Książęca). Linia 89: po stałej trasie ze
Starołęka Dworzec do Garaszewa, dalej Sandomierska,
rondo Minikowo, Ożarowska, Czernichowska, Starołęcka
– nawrotka przy figurze – Starołęcka, Czernichowska,

Ożarowska, rondo Minikowo, Minikowo, św. Antoniego,
Starołęcka, Starołęka Dworzec. Linia 94: Starołęka
Dworzec, Książęca, św. Antoniego, Minikowo, rondo
Minikowo, Ożarowska, Czernichowska, Starołęcka –
nawrotka przy figurze – Starołęcka, Czernichowska,
Ożarowska i dalej starą trasą przez Garaszewo na
Starołękę. Linia podmiejska nr 107: w obu kierunkach
autobusy skierowano przez ulice: św. Antoniego,
Minikowo, rondo Minikowo, Ożarowska, Czernichowska.
Dodatkowo na trasie objazdu autobusy linii podmiejskiej
zatrzymywały się na przystanku Czernichowska n/ż
w kierunku Starołęki i na przystanku Tarnobrzeska
w kierunku Wiórka lub Borówca. Linia nocna 247: trasa
objazdowa wiodła tymi samymi ulicami co linii
podmiejskiej. Normalny ruch na remontowanym
fragmencie ulicy Starołęckiej przywrócono 6 czerwca
około godziny 7 na polecenie służb NN.
14 i 15 maja wydział S-1 uruchomił dwa
dodatkowe pociągi na linii nr 26, w godzinach od 15
do 24, w celu wzmocnienia komunikacji z uwagi
na odbywającą się imprezę dla społeczności studenckiej
pod hasłem: „Wielkie Grillowanie Uniwersyteckie”,
stanowiącą wstęp do Juwenaliów Ogólnouczelnianych.
31 maja ruszyły sezonowe kursy na
autobusowej nr 95. Od tej pory Wydział Autobusowy
uruchomił dwie dodatkowe brygady na tejże
w soboty i święta. Natomiast wydział A-3 przejął od
jedno uruchomienie w soboty i święta, na linii nr 71.

linii
A-1
linii
A-1

Przejście centralnej procesji eucharystycznej
Miasta Poznania z Kościoła Bożego Ciała ulicami
Krakowska, Garbary, Wielka, Chwaliszewo oraz Mostem
Bolesława Chrobrego do Katedry (w godzinach 11-13;
22 maja) spowodowało ograniczenia w ruchu. Zmianie
uległy trasy linii nr 74 i 76. Autobusy linii 74 w kierunku
os. Orła Białego jechały objazdem ulicami: Garbary,
Estkowskiego, Wyszyńskiego, rondo Śródka, Jana Pawła
II, rondo Rataje i dalej po stałej trasie. W kierunku
os. Jana III Sobieskiego ruch odbywał się normalnie,
z chwilowym wstrzymaniem w momencie przejścia
procesji przez skrzyżowanie Mostowej i Wielkiej.
Autobusy linii 76 jadące z os. Jana III Sobieskiego
skierowano z Garbar przez Małe Garbary, Wolnicę,
Solną, al. Niepodległości, Królowej Jadwigi, Drogę
Dębińską i dalej po stałej trasie. W kierunku os. Jana III
Sobieskiego, podobnie jak z autobusami 74, nastąpiło
chwilowe
wstrzymanie
ruchu
przy
skrzyżowaniu
Mostowej i Wielkiej. Autobusy na trasach objazdowych
zatrzymywały się na każdym przystanku. W innych
rejonach miasta w czasie trwania procesji parafialnych
wystąpiły chwilowe wstrzymania ruchu – zarówno
tramwajów, jak i autobusów – którymi kierowały służby
NN i policja.
22 maja na stałą trasę wróciły autobusy linii
86, a to za sprawą zakończenia remontu wiaduktu
w ciągu ulicy Santockiej nad Dąbrowskiego.
Miesiąc
po
oddaniu
do
użytku
wyremontowanego torowiska na ulicy 28 Czerwca 1956
r. zniesiono ograniczenie prędkości do 15 i 30 km/h
na odcinku
pomiędzy
Hetmańską
a
Wspólną.
Na Grunwaldzkiej od Cmentarnej do pętli tramwajowej
Junikowo obniżono dopuszczalną prędkość z 30 km/h
do 20 km/h. Ponadto zlikwidowano ograniczenie
prędkości wynoszące 40 km/h na ulicy Królowej Jadwigi
od Górnej Wildy do Strzeleckiej. Nowe prędkości
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obowiązują od 3 czerwca. Warto dodać, że choć
papierowo
ruch
odbywa
się
bez
spowolnień,
po zakończeniu remontu ostały się tabliczki na sieci.
Z okazji zorganizowanej w dniu
1 czerwca imprezy pod nazwą „4 Konkurs Lotów Red
Bull” nad Maltą MPK Poznań zdecydowało się wprowadzić
udogodnienia dla osób chcących dojechać nad Jezioro
Maltańskie. W godzinach od 11 do 19 wzmocniono
dodatkowymi brygadami linie tramwajowe nr 6 i 16.
Wydział S-1 uruchomił dodatkowo 5 pociągów na linii 6,
natomiast Wydział S-3 4 pociągi na szesnastce. W tych
samych
godzinach
kursowała
dodatkowa
linia
obsługiwana przez dwa autobusy z Wydziału A-1
na trasie: M1 Centrum Handlowe (terminal po stronie
IKEA), Szwedzka, Szwajcarska, Kurlandzka, Chartowo,
abpa Dymka, Szwajcarska, Szwedzka, M1. Autobusy
zatrzymywały się tylko na dwóch przystankach
pośrednich – os. Tysiąclecia na ulicy Chartowo oraz
Chartowo na ulicy abpa Dymka. Do obsługi linii nr 55,
57 i 84 przeznaczono pojazdy przegubowe.
Na przystanku Most św. Rocha zawitały
autobusy
linii
specjalnej
obsługującej
zawody
wioślarskie
na
Jeziorze
Maltańskim.
Linia
ta funkcjonowała w okresie od 12 do 22 czerwca,
autobusy zatrzymywały się tylko na przystanku
w kierunku centrum. Po opuszczeniu przystanku autobus
jechał po torowisku tramwajowym ulicą Dowbora
Muśnickiego do ulicy Garbary.
Remont zachodniej
nitki wiaduktu Górczyńskiego został zakończony.
W ostatnich dniach prowadzono w tym rejonie prace
mające na celu przywrócenie dawnej infrastruktury,

by móc ponownie uruchomić linię tramwajową na
Górczyn. Konieczność likwidacji tymczasowej zwrotnicy
na ulicy Głogowskiej, tuż przed Ściegiennego, wymusiła
skrócenie linii tramwajowej 28 do zajezdni Głogowska,
która od 16 do 20 czerwca pełniła funkcję pętli dla tej
linii. Tramwaje wyjeżdżały z zajezdni trzy minuty później
od rozkładowych odjazdów z tymczasowego przystanku
tramwajowego Ściegiennego. Na odcinku od zajezdni
tramwajowej do dworca Górczyn uruchomiono autobus
„Za tramwaj”, obsługiwany w całości przez wydział A-3.
Autobus kursował co 6-7 minut z peronu nr 6.
Przystanek Sielska dla zatramwajów oraz autobusów linii
nocnej 252, jadących w kierunku ulicy Hetmańskiej, był
zlokalizowany za skrzyżowaniem z ulicą Bosą.
Jednocześnie
od
16 czerwca
likwidacji
uległy
tymczasowe przystanki autobusowe dla linii 49, 50, 56,
63, 75, 80, 82, 93, zlokalizowane przy skrzyżowaniu ulic
Ściegiennego i Zgoda. Otwarcie pętli Górczyn dla
tramwajów linii nr 5, 8 i 14 nastąpiło 21 czerwca.
Wielkimi krokami nadchodzą
wakacje letnie. Jak co roku poznański przewoźnik
zmniejszył
częstotliwość
na
wszystkich
liniach
tramwajowych oraz na głównych liniach autobusowych.
Linie tramwajowe nr 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,
15, 16, i 17 w dni robocze będą kursować w takcie 12minutowym, natomiast tramwaje linii 3, 4 i 11 co 24
minuty. Na okres wakacji zawieszone zostaje kursowanie
tramwajów linii 18 i 26. W godzinach szczytu
komunikacyjnego linie autobusowe nr 51, 56, 63, 64, 68,
69, 74, 76, 82, 91, 93, 95 i 98 kursować będą co 15
minut. Przed wprowadzeniem rozkładu letniego wystąpiły
duże braki taborowe na wydziale S-3 – czego efektem
było pojawienie się holendrów i helmutów na egzotycznych liniach junikowskich i Górnym Tarasie Rataj.

Najciekawsze wstrzymania pierwszej dekady marca

Z archiwum T

Marcin Jurczak
02.03. 28/1 903. Do ostrzelania madalińskiego
wahadełka doszło najprawdopodobniej na przystanku
końcowo-początkowym Ściegiennego. O fakcie wybicia
bocznej szyby motorniczy został poinformowany przy
Dworcu Zachodnim, przez jedną z wysiadających
pasażerek. Sprawa skierowana została na dochodzenie –
z relacji świadków wynikało, że uszkodzenia szyby
w dokonać mogli małoletni, bawiący się bronią
pneumatyczną w okolicach przystanku Ściegiennego.
02.03. 72/2 1701. Do pożaru deskorolki doszło przed
pętlą Koziegłowy o godz. 22.55. Kierowca dojeżdżając
do pętli zauważył kłęby dymu przedostające się
z komory silnikowej do wnętrza autobusu – zatrzymał
się na najbliższym przystanku i rozpoczął działania
gaśnicze. W akcji udział brały trzy jednostki straży
pożarnej – z Czerwonaka i Bolechowa. O 1.30 autobus
odholowano do zajezdni Warszawska. Po zdarzeniu
(rannych nie było) powołano specjalną komisję, która
ma ustalić przyczyny pożaru.
05.03. linia 55. Zalasewo Planetarna – bez zmian.
O 18.00 doszło do zablokowania ruchu autobusowego
ze względu na nieprawidłowo zaparkowane samochody
osobowe. We wstrzymaniu stały łącznie trzy pojazdy linii
55: 55/3 1815 od 18.00, 55/1 od 18.37 i 55/2

od 19.03. Ruch wznowiono o 19.20. Przejazd autobusów
blokowało łącznie 11 (!) samochodów osobowych,
na miejscu obecny był także wspólny patrol policji
i Straży Miejskiej ze Swarzędza. Na linii 55 uruchomiono
rezerwę w postaci wozu 1524. Dwa samochody osobowe
(kierowców ukarano mandatami karnymi) były także
przyczyną 22-minutowego postoju autobusu linii 55/1
1809 w tym samym miejscu, w dniu 11.03.
07.03. 28/1 904. Do uszkodzenia sieci trakcyjnej na
skrzyżowaniu Głogowska/Hetmańska doszło o 7.04 – tuż
przed porannym szczytem komunikacyjnym. Tramwaj
linii 28/1 jadący w stronę Ściegiennego zahaczył o sieć
trakcyjną, zrywając drut jezdny sieci na odcinku ok. 1,5
metra. Przez prawie godzinę ruch przez skrzyżowanie
był utrudniony. Tramwaje linii 1 i 7 kierowano w obu
kierunkach przez zajezdnię Głogowska, tramwaje linii 5,
14 i 28 kursowały przez Reymonta lub zajezdnię
Madalińskiego. Przyczyną zdarzenia było zmęczenie
materiału – pęknięcie drutu jezdnego – co z kolei
spowodowało odbicie od sieci pantografu dwukierunka
i jego uszkodzenie. W relacji Górczyn – rondo Kaponiera
uruchomiono 5 autobusów „Za tramwaj” – 1453, 1966,
1036, 1825, 1734. Wagon 904 zjechał do zajezdni
Madalińskiego z II pantografu.
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03.03. 2/8 670. Przez ponad pół godziny
(10.34-11.08)
tramwaje
nie
kursowały
ul. Zwierzyniecką i Kraszewskiego. Przyczyną
objazdów była dwójka, która po wykolejeniu
zablokowała przejazd w obu kierunkach. Tramwaj
jadący w stronę ronda Kaponiera wypadł z torów
IV wózkiem, który skręcając w lewo doprowadził
ponadto
do
wyciągnięcia
z
torów
wózka
wcześniejszego. Na miejscu zjawiła się Zakładowa
Służba Ratownicza, która przy użyciu dźwigu
TRAM123
wstawiła
helmuta
w
torowisko.
Na miejscu nie ustalono przyczyn wykolejenia –
zwrotnica była mechanicznie sprawna. Ostatecznie
wydumano, że przyczyną wykolejenia była zbyt
duża prędkość przejazdu przez zwrotnicę.
Fot.: Marcin Jurczak
07.03. 9/3 810. Do wykolejenia holendra doszło na
ul. Królowej Jadwigi, podczas skrętu w lewo w ul. Górna
Wilda. Tramwaj wykoleił się na łuku torowiska, około
8 metrów za zwrotnicą. Po 14 minutach postoju
(13.57-14.11, wóz wjechał w tory przed przyjazdem
służb NN) tramwaj zjechał do zajezdni Gajowa, gdzie
zabezpieczono tarczkę rejestratora zdarzeń. Przyczyn
wykolejenia nie ustalono – zalecono jedynie, by do
instrukcji przeglądowej wagonów 3G wprowadzić
obowiązek kontroli parametrów połączenia pudła
z wózkiem.
08.03. 9/3 810. Ponowne wykolejenie wagonu 810 –
na tej samej brygadzie i w tym samym miejscu. O godz.
16.50 miało miejsce wykolejenie I wózka wagonu na
łuku. Przyczyn wykolejenia nie ustalono, zabezpieczono
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07.03. 7/4 673. Rondo Rataje – ciąg dalszy. Do
groźnie wyglądającego zdarzenia doszło o godz.
10.31. Kierowca ciągnika siodłowego z naczepą
nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu
tramwajowi linii 7, który zjeżdżał z ronda
zmierzając na Ogrody. W wyniku zderzenia doszło
do
wykolejenia
trzech
pierwszych
wózków
helmuta, samochód ciężarowy uległ kompletnemu
rozbiciu (wyrwana kabina kierowcy). Dwie osoby
(kierowcę samochodu ciężarowego i jedną z
pasażerek) odwieziono do szpitala, skąd – na
szczęście – po udzieleniu pomocy lekarskiej
zostały szybko zwolnione. Helmut nabawił się
rozległych uszkodzeń, obejmujących zbite szyby,
rozdarte i wgniecione poszycie prawego boku,
uszkodzenia progu i pierwszych drzwi oraz
połamany pantograf. Uszkodzeniu uległa także
nawierzchnia jezdni (kostka i krawężniki) oraz
sieć
trakcyjna
(naciągnięta
poprzeczka
od
przewodu zasilającego zwrotnicę). Po prawie 2,5godzinnym wstrzymaniu ruchu tramwaj linii 7
został zepchnięty na zajezdnię Madalińskiego
przez 3/6 260+259. Winnym zdarzenia uznano
kierowcę ciężarówki – został ukarany mandatem
karnym w wysokości 500 zł.
Fot.: Błażej Brzycki
tarczkę rejestratora, a wagon po zjeździe został
zaplombowany – do dyspozycji komisji poawaryjnej.
08.03. wycieczka/1 2601. W Dniu Kobiet kolizję
wycieczkowcem zaliczyła nasza klubowa koleżanka
Michalina. Podczas postoju wagonu na ul. Gajowej
kierująca samochodem osobowym Suzuki w trakcie
manewru cofania nie zachowała ostrożności i najechała
na lewy bok strojącego kanciaka. Kierująca pojazdem
podpisała oświadczenie o winie. Tramwaj Michaliny
po półgodzinnym (17.55-18.22) postoju pozostał na linii
– dalsza część wycieczki odbyć mogła się bez przeszkód.
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Czerwcowe ciekawostki komunikacyjne

Walcząc z przypadłościami losu
Marcin Jurczak
To już tradycja, że rok kalendarzowy dzieli się
w poznańskiej komunikacji miejskiej na dwa okresy.
Od końca czerwca do końca sierpnia obowiązuje zwykle
tzw. rozkład letni, w roku szkolnym mamy do czynienia
z rozkładem umownie zwanym zimowym. Tegoroczny
finisz rozkładu zimowego był niezwykle ciekawy, choć
z perspektywy pasażer niekoniecznie taki jak być
powinien...
Remont, panie, remont…
Od września 2007 roku z objazdami związanymi
z zamknięciem pętli tramwajowej Górczyn zmagali się
mieszkańcy sporej części południa miasta i powiatu.
Tradycyjnie już linia „wahadłowa” (tym razem o numerze
28) nie mogła sprostać potrzebom komunikacyjnym
mieszkańców – kursowała bowiem stosunkowo rzadko
i bez jakiejkolwiek koordynacji (brak dyżurnych!).
To sprawiało,
że
po
każdym
najdrobniejszym
wstrzymaniu ruchu rozkład jazdy stawał się fikcją
(szczęśliwie zatory rozładowywali ręcznie pracownicy
Nadzoru Ruchu). Przystanek końcowo-początkowy był
pojedynczy, choć w tym roku wydłużono odcinek
jednotorowy (co de facto niewiele zmieniało –
bo przystanek końcowy był pojedynczy – a w przypadku
postoju wagonu uszkodzonego zabieranie pasażerów
odbywało się maksymalnie dwoma parami drzwi lub
nawet prosto z ulicy). W dniu 16 czerwca zamknięto
końcówkę Ściegiennego, skracając linię 28 do zajezdni
Głogowska. Wiązało się to z oczywistą koniecznością

Po raz pierwszy możliwości wynikające z
przeszkolenia dodatkowych motorniczych na
wozy z zajezdni Gajowa i Madalińskiego zostały
wykorzystane na tak dużą skalę.
Fot.: Łukasz Janowicz, 12.06.2008
likwidacji przejścia z toru na tor (gdyby w momencie
uruchamiania wahadła zrobiono klasyczną przelotkę
z toru na tor, problem by nie istniał, a w czasie remontu
„żeberko” na pewno by się przydało), a sam Górczyn
otwarto dopiero 21 czerwca. Pięć dni na tego typu prace
to czas z perspektywy pasażera zdecydowanie za długi!
W zamian uruchomiono komunikację „za tramwaj” –
a wahadła kursowały prawie puste.
I cały misterny plan…
W czasie gdy sieciowcy i torowcy spokojnie dłubali sobie
infrastrukturę na Głogowskiej, w nocy z 16 na 17
czerwca (noc z poniedziałku na wtorek) ciężarówka
wioząca ponadgabarytowy ładunek zmasakrowała sieć
trakcyjną na węźle Kórnicka. Lokalne media zagrzmiały
o objazdach linii 5, 13 i 16 przez Strzelecką (zamknięto
trasę przez most św. Rocha, udało się natomiast
poskładać sieć na pozostałych kierunkach jazdy
skrzyżowania trasy Kórnickiej z ul. Jana Pawła II),
na światło dzienne po cichu przebijały się komunikaty
o braku możliwości szybkiej naprawy węzła.

Likwidacja przelotki torowej na ul. Głogowskiej.
Fot.: Robert Bartkowiak, 16.06.2008

Służby
sieciowe
były
zajęte
planową
naprawą
na Głogowskiej – a nadprogramowa Kórnicka zeszła
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na dalszy
plan.
Niestety
nie
zdecydowano
się
na naprawę
sieci
w
ciągu
dnia,
ze
względu
na konieczność wyłączenia napięcia w sieci trakcyjnej.
Tym samym nie wykorzystano możliwości pojazdów
zdolnych do pracy bezpośrednio pod zasilaną siecią
trakcyjną (ani tych poruszających się po asfalcie, ani
tych zdolnych do jazdy bezpośrednio po torach).
Tramwaje wróciły na swoje trasy dopiero w piątek rano.
Na osłodę – helmut
Pozytywną czerwcową niespodzianką było z całą
pewnością podjęcie obsługi brygad forteczańskich
wagonami z zajezdni Gajowa i Madalińskiego. Duże braki
taborowe wydziału S-3 (kolizje stopiątek + dużo usterek
wagonów RT6N1) sprawiły, że w czerwcu po prostu
zabrakło wagonów gotowych do jazdy. Z pomocą Fortecy
przyszła Madalina – udostępniając przeszkolonym
motorniczym swoje wozy. Zaobserwowane przez
klubowych
obserwatorów
ciekawostki
taborowe
zamieszczone zostały w tabeli – warto tu dodać, że na
forteczańskich brygadach wagony z Madaliny prowadzili
także przeszkoleni motorowi… z Głogowskiej.
Program szkoleń na wozy z S-2 po raz pierwszy
sprawdził się na dużą skalę. Problem braku tablic został
szybko rozwiązany przez pomysłowych motorowych, a –
jako że nie zanosi się na to, by wydział S-2 dorobił się
kompletu tablic z różnymi numerami linii na wszelki
wypadek – warto wiedzieć, jak skutecznie zamontować
stopiątkowy kaseton w helmucie. Tak na przyszłość –
wszak nowych wagonów niskopodłogowych (które mają
zastąpić demobil) jeszcze na horyzoncie nie widać…

Czerwcowe ciekawostki komunikacyjne:
Data

Brygada

Wagon

9.06.2008

17/2

612

10.06.2008

17/2

602

11.06.2008

17/2

605

11.06.2008

17/10

612

12.06.2008

1/10

809

12.06.2008

13/2

612

13.06.2008

1/7

673

13.06.2008

1/10

605

17.06.2008

13/6

685

18.06.2008

1/7

614

18.06.2008

1/10

685

18.06.2008

28/5

681

Linia 28 i wagony GT8ZR w dniu 20.06.2008:
Brygada

Wagon

Brygada

Wagon

28/1

678

2/5

903

28/2

674

7/3

904

28/3

680

7/6

907

28/4

659

11/4

901

28/5

688

8/x i 9/x

905 i 906

„Pytanie do Przystanku” – czytelnicy pytają, redakcja odpowiada...

Na skrzyżowaniu żelaznych szlaków

Łukasz Bandosz
Jakiś czas temu ktoś ze znajomych zadał mi pytanie
o skrzyżowania szlaków tramwajowych z kolejowymi.
Korzystając z okazji, że podobne pytanie pojawiło się
również na naszej skrzynce e-mailowej, postanowiłem
rozwinąć trochę ten temat na łamach Przystanku.
W Poznaniu znajdują się obecnie trzy miejsca, gdzie
odcinki
torów
kolejowych
przecinają
torowiska
tramwajowe. Ze względu na to, że we wszystkich
przypadkach nie są to szlaki wykorzystywane przez
pociągi
z
dużą
częstotliwością,
brakuje
tam
dodatkowych środków bezpieczeństwa w postaci rogatek
czy
świetlnej
sygnalizacji
ostrzegawczej.
Tak
zabezpieczone przejazdy w Polsce można spotkać np.
w sieci tramwajowej Górnego Śląska.
Pierwszy z przejazdów to miejsce, w którym bocznica
prowadząca ze stacji Poznań Główny na teren
Międzynarodowych Targów Poznańskich przecina ul. Głogowską wraz z torowiskiem tramwajowym. Niegdyś
z bocznicy korzystały pociągi dowożące produkty
prezentowane na targach, dziś są one najczęściej
dostarczane na teren MTP ciężarówkami. Kilka razy
w z bocznicy korzystają przewoźnicy kolejowi oraz
producenci z branży transportowej, prezentujący swoją
ofertę na różnych imprezach targowych. Prawdziwą
atrakcją są m.in. codzienne wjazdy (i wyjazdy) na teren

MTP jednego z wolsztyńskich parowozów z wagonami
retro podczas targów turystycznych. Na przejeździe zastosowano krzyżaki z płytkimi rowkami szyn. Mimo, iż są
one już dość wysłużone, przejazd po nich tramwajem
przy ograniczonej prędkości odbywa się płynnie i w miarę cicho. Podczas przejazdu pociągu ruch na ul. Głogowskiej zatrzymuje manewrowy z obsługi składu.
Drugie skrzyżowanie szlaku kolejowego z tramwajowym
jeszcze
całkiem
niedawno
znajdowało
się
na skrzyżowaniu ulic Warszawska i św. Michała. Tam
linia tramwajowa na Miłostowo krzyżowała się z torami
dawnej Średzkiej Kolei Powiatowej (był to odcinek
łączący Kobylepole ze stacją Poznań Wschód). Dziś
pozostała po nim jedynie bocznica prowadząca ze stacji
Poznań Wschód do zakładów Polmos Poznań (Wyborowa
S.A.), która od kilku lat jest nieużywana. Plany
trwającego właśnie remontu torowiska od ronda Śródka
do ulicy Krańcowej zakładały wymianę krzyżaków
obejmujących
opisywane
skrzyżowanie
żelaznych
szlaków, pozostawiając tym samym bocznicę kolejową
w pełni przejezdną. W związku z odcięciem bocznicy
od reszty sieci podczas modernizacji Poznańskiego
Węzła
Kolejowego,
utrzymywanie
krzyżaków
z torowiskiem tramwajowym nie ma większego sensu –
podjęto zatem decyzję o likwidacji szynowego
skrzyżowania.
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To nie pierwsza likwidacja tramwajowo-kolejowych
skrzyżowań. Od linii kolejowej Poznań Wschód (dawniej:
Główna) – Kobylepole prowadziła kiedyś linia kolejowa
na składowisko prefabrykatów, służących do budowy
ratajskich osiedli. Dziś można oglądać jedynie resztki
owego składowiska pomiędzy osiedlami Powstań
Narodowych i Bohaterów II Wojny Światowej, obok
kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny. Opisywany
odcinek wcześniej prowadził nawet do stacji Poznań
Starołęka. Obecnie pozostał po nim wykop, w którym
biegł on przy osiedlu Lecha, a także resztki torów lub
podkładów wzdłuż ulicy Inflanckiej na wysokości osiedla
Tysiąclecia. Sporo elementów dawnej linii kolejowej
(m.in. podkłady) zauważyć można także przy samym
kościele. Wspomniana bocznica przecinała torowisko
tramwajowe pomiędzy ul. Kórnicką i pętlą na osiedlu
Lecha w miejscu, gdzie dziś funkcjonuje przejście
dla przy przystanku os. Tysiąclecia. Podczas budowy
trasy tramwajowej na os. Lecha w 1979 roku specjalnie
przełożono bocznicę z nasypu na poziom torów
tramwajowych. Przejazd był zabezpieczony semaforami
kolejowymi wyświetlającymi światło zielone (jazda)
lub (stój), postawionymi przy torach tramwajowych.
To skrzyżowanie torów kolejowych z tramwajowymi
zostało zlikwidowane około 1991 roku. Starsi miłośnicy
pamiętają z pewnością trójskłady eNów, przejeżdżające
tam przez krzyżaki. Dziś po tej stronie jeziora
Maltańskiego funkcjonuje jedynie fragment dawnej linii
kolejowej z Kobylegopola, który kończy się na terenie
zakładów papierniczych Malta Decor.

Torowe skrzyżowanie na ul. Starołęckiej – jedna
z dwóch
istniejących
na
chwilę
obecną,
jednopoziomowych krzyżówek torowisk tramwajowych z kolejowymi w Poznaniu.
Fot.: Robert Bartkowiak
Ostatnią z krzyżówek jest nieużywany od dłuższego
czasu przejazd na ulicy Starołęckiej, gdzie tory
tramwajowe przecina bocznica ze stacji Poznań
Starołęka do zakładów Stomil. Łączyła ona niegdyś
stację Poznań Starołęka z linią kolejową Średzkiej Kolei
Powiatowej, z odcinkiem Kobylepole – Poznań Wschód.
Krzyżaki zastosowane w tym miejscu mają głębokie
rowki, co niekorzystnie odbija się na komforcie jazdy
pasażerów i kondycji przejeżdżających po nich
wielokrotnie w ciągu dnia wagonów tramwajowych.
Ponadto każdy z tramwajów „tłucze się” po tych
krzyżakach zupełnie niepotrzebnie. Kilkanaście metrów
dalej, przed bramą wjazdową do zakładów Stomil,
na torach kolejowych stoi kozioł oporowy, który
świadczy o braku jakiegokolwiek ruchu kolejowego przez
ul. Starołęcką. Warto nadmienić, iż sama bocznica,
dzięki
funkcjonowaniu
okolicznych
zakładów
przemysłowych, jest wykorzystywana. Czasem można
dostrzec lokomotywy SM42 z wagonami towarowymi
Eaos, podjeżdżające nią w pobliże ulicy Starołęckiej.
Warto wspomnieć, że przejazdy na ulicy Warszawskiej
i Starołęckiej oraz nieistniejący już na os. Tysiąclecia
historycznie dotyczą tej samej linii kolejowej.
Kwestia głębokości rowków szyn w krzyżakach
montowanych
w
miejscu
przecinania
torów
tramwajowych przez tory kolejowe poruszana jest
głównie ze względu na problem, jaki się z tym wiąże
w przypadku skrzyżowania w ciągu ul. Starołęckiej.
To właśnie tam „uskok” dla tramwajowego koła jest
największy, a lokalizacja krzyżówki na prostym odcinku
wydzielonego toru wymaga ponadto każdorazowego
hamowania pojazdu z dużej prędkości (co sprzyja
szybszemu zużyciu szyn i taboru oraz wydłuża czas
przejazdu).

Wagon 4N1 724 prowadzi skład 17/7 na Trasie
Kórnickiej.
Widoczne
semafory
osłaniające
przejazd kolejowy dawnej Średzkiej Kolei
Powiatowej, a w owym czasie już tylko bocznicy
do składu materiałów budowlanych i rozlewni
gazu.
Fot.: Dariusz Dąbrowski, 30.04.1991

Okazuje się, że rozwiązanie problemu jest niezwykle
proste. Na całym wschodzie zaspawa się nieużywane
fragmenty krzyżownic, tworząc profil szyny. Wypełnienie
rowka szyny kolejowej jest metodą nie tylko szybką
i prostą
technologicznie,
ale
przede
wszystkim
skuteczną.
Współpraca:
T. Gieżyński, P. Stanisławski, M. Żmuda, D. Dąbrowski

7/2008 (95) 3/8

Nowinki z Pyrogrodu

Letnie remonty torowisk poznańskiej sieci tramwajowej

Po wakacjach – ciszej, szybciej, wygodniej
Tomasz Gieżyński
Lato zawsze jest okresem wzmożonych remontów
infrastruktury. Pojawiające się co i rusz wiadomości
prasowe dla pasażerów doprowadzają ich do szewskiej
pasji – ale prawda jest taka, że by mieć po czym
jeździć, trzeba dbać o torowiska. Oto krótki przegląd
tegorocznych podstawowych zadań brygad torowych.
25 lipca to termin zakończenia prac na rondzie
Kaponiera. Głowica wschodnia podlega takim samym
pracom, jak północna i południowa w poprzednich latach
– oczyszczenie do gołej płyty i ułożenie torowiska wraz
z kotwieniem i podlewkami od nowa. Szkoda tylko,
że brak koordynacji działań niebawem obróci te prace
wniwecz – już za dwa lata rozpocznie się przebudowa
Kaponiery, która będzie obejmować przede wszystkim
część wschodnią (do torów tramwajowych w relacji
północ – południe). Poza rozjazdami poprawiane
są również przystanki. Sens tego posunięcia jest mniej
więcej podobny.
Analogiczny remont wschodniej głowicy skrzyżowania
przy moście Teatralnym został odwołany z przyczyn
leżących po stroni producenta napędów zwrotnicowych.
W zamian czeka nas za to wymiana szyn w płycie
łódzkiej od węzła AWF do zachodnich przyczółków mostu
Królowej Jadwigi – odbędzie się to raczej w sierpniu,
a dokładny termin zostanie skoordynowany z pracami
sieciowców w okolicy rynku Wileckiego, by nie
wprowadzać zbyt dużego chaosu w okolicy. Na Wildzie
wymianie ulegną stare, kratownicowe słupy trakcyjne,
zlikwidowane będą także rozetki na ścianach budynków.
Największym tegorocznym remontem jest jak na razie
modernizacja torowiska w ul. Warszawskiej od ronda
Śródka do Krańcowej. Na całej trasie ułożone zostaną
podkłady strunobetonowe z mocowaniami SB3 i szynami
S49, jedynie przejazd przez ulicę Warszawską przy
św. Michała będzie zbudowany w technologii lanej płyty
betonowej zbrojonej i szyn rowkowych Ri60N. Tu zresztą
nastąpi największa zmiana – zniknie skrzyżowanie
z torem kolejowym dawnej linii Średzkiej Kolei
Powiatowej Główna – Kobylepole, a późniejszej bocznicy
do Polmosu. To dobra wiadomość, gdyż koszty
wykonania krzyżówki spadłyby na MPK. Udało się
uzyskać zgodę na likwidację tej, nieczynnej już od kilku
ładnych lat bocznicy, dzięki prowadzonym równolegle
pracom w ramach modernizacji poznańskiego węzła
kolejowego, za sprawą których na stacji Poznań Wschód
również odcięto wjazd na zarośnięty tor – dalsze jego
funkcjonowanie zostało w ten sposób raz na zawsze
przekreślone. Zmianie ulegnie geometria torowiska
tramwajowego w miejscu dzisiejszego skrzyżowania –
łuki będą łagodniejsze, a słupy zostaną przemieszczone.
Trasa stanie się więc dostępna dla wagonów RT6N1.
Sama pętla na Miłostowie pozostanie nienaruszona,
gdyż pierwotne plany dotyczące równoczesnej jej
modernizacji
niestety
trzeba
było
zweryfikować
z przyczyn finansowych. Jedyną pracą wykonaną tam
w trakcie
zamknięcia
będzie
wymiana
rozjazdu
wyjazdowego z toru nawrotowego w pętli. Jednak
w przyszłości pętli nie ominą poważniejsze prace,

gdyż w betonowych podkładach doszło już do degradacji
podkładek dębowych pod szynami i te ostatnie leżą już
na podkładach bardziej z przyzwyczajenia.
Poza tymi spektakularnymi zajęciami prowadzony jest
też szereg mniejszych prac w trybie doraźnym i . Należą
do nich bez wątpienia działania na rondzie Jana NowakaJeziorańskiego. Rondo drugi rok z rzędu wypadło z planu
remontowego, a według obecnych założeń jego
modernizacja nastąpi raczej w roku 2010. Ponieważ
szyny są tak zużyte, że miejscami dochodzi już do ich
rozwarstwienia w planie i profilu, należało dokonać
przynamniej częściowej ich wymiany. Napawane są też
krzyżownice i wymieniane najbardziej zużyte zwrotnice
(w ciągu ul. Grunwaldzkiej).
Wymiana podkładek na gumowe (zamiast topolowych
i pilśniowych), uzupełnianie śrub i sprężyn oraz
szlifowanie i korekty podbicia odbywają się też na Trasie
Kórnickiej w okolicach Polanki oraz na trasie PST.
Na Pestce
trwa
również
wymiana
mocowań
na półsprężyste
typu
SKL12
(stosowana
tylko
w drewnianych
podkładach
technologia
kotwienia,
polegająca na zastosowaniu centralnej śruby oraz
wygiętej na kształt cyfry 8 sprężyny o średnicy
przekroju 12 mm). Doraźnie podobne czynności
prowadzone są również w innych rejonach miasta.
Tymczasem na Królowej Jadwigi między AWF-em
a Półwiejską zakończono naprawę toru w stronę POLW,
zaś w stronę AWF-u jeszcze odbędą się zmiany
kosmetyczne – zamiana szyn tokami, wstawki z nowych
S49 oraz podbijanie. W tym miejscu jednak problemem
jest stary, pruski jeszcze kolektor miejski, co również
powoduje
brak
bardziej
konkretnych
działań.
Po ostatniej modernizacji w roku 1986 torowisko na tym
odcinku jest już mocno zdegradowane, ale wciąż nie
może się doczekać terminu naprawy kolektora, która
pociągnie za sobą również modernizację torów.
Tymczasem najstarsze zachowane czynne torowisko
w ulicy – na Kraszewskiego od Zwierzynieckiej do rynku
Jeżyckiego – od kilku miesięcy podlega stopniowemu
odmładzaniu. Metoda tam zastosowana (a więc
układanie przęseł torowych spiętych poprzeczkami
bezpośrednio na ławie tłuczniowej) pozwala na remont
nocami, bez wstrzymywania ruchu. Prace przy torze
w stronę rynku już zakończono, teraz trwa remont
niektórych odcinków toru w przeciwną stronę. Podobna
technologia
torowiska
występuje
jeszcze
na Mielżyńskiego, Św. Marcinie od Ratajczaka do Piekar,
Zwierzynieckiej oraz na Towarowej, jednak tylko
na Kraszewskiego szyny pochodziły z… 1968 roku (!)
i miejscami miały główkę grubości 1 cm.
Bardzo duże oszczędności w zużyciu materiałów
torowych oraz zmniejszenie hałasu dają zamontowane
w niektórych miejscach sieci puszki smarujące szyny
na łukach. Dzięki nim hałas spada o około 10-12 dB,
zaś okres eksploatacji szyn na ostrych łukach wydłuża
się ponadtrzykrotnie. Tak jest na przykład w tunelu
na osiedlu Lecha, gdzie niegdyś trzeba było wymieniać
szyny raz na rok, a obecnie – po ponad trzech latach
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eksploatacji – szyny mieszczą się jeszcze w normach
technicznych. Dlatego akcja montowania smarownic
będzie kontynuowana. W tym roku przybędzie ich
w mieście 12, między innymi dodatkowe na pętli
Sobieskiego, ale też na pętli Starołęka i łuku Hetmańska
– Reymonta.
Nasi torowcy nie narzekają na brak rąk do pracy –
od kilkunastu lat skutecznie uzupełnia się braki

kadrowe,
zatrudniając
pracowników
sezonowych.
Największym problemem są fundusze na materiały
i remonty,
ale
też
brak
koordynacji
między
poszczególnymi służbami i jednostkami, od których
zależy jakakolwiek ingerencja w infrastrukturę torową.
Nadchodzące zmiany organizacyjne w poznańskiej
komunikacji (powstanie Zarządu Transportu Miejskiego)
mają to zmienić i ułatwić. A jak będzie – czy pięknie, czy
tak jak zwykle – zobaczymy

Nowinki z Pyrogrodu
opracowanie: Mateusz Halaburda
22/23 czerwca tramwaje linii N21 jadące z pętli
Sobieskiego kursowały objazdem przez most Teatralny,
Fredry, Gwarną, Św. Marcin do Alei Marcinkowskiego.
Następnie przez plac Wolności, Fredry i most Teatralny
N21 wracał na pętlę na osiedlu Sobieskiego.
W
związku
z
pracami
brukarskimi
w torowisku
tramwajowym
w
ulicy
Głogowskiej
na wysokości Sielskiej, autobusy linii nocnej 252 jadące
w kierunku Kaponiery przez tydzień zatrzymywały się na
tymczasowym przystanku zlokalizowanym za skrzyżowaniem z ulicą Bosą.

20 czerwca po ulicach miasta kursował
„Senioralny Tramwaj”. Na jego pokładzie odbyła
się konferencja, której celem była integracja i
przełamywanie stereotypów dotyczących osób
starszych. Tramwajem mogli podróżować wszyscy
– dzieci, młodzież, ale przede wszystkim seniorzy.
Na pokładzie bimby można było skorzystać
z różnych porad i konsultacji oraz posłuchać
muzyki. Do obsługi przeznaczony został tramwaj
typu Combino 503. Dla miłośników była to
niesamowita okazja aby uwiecznić tramwaj
Combino na trasach, na których nie kursuje on
liniowo, a także na nieużywanym liniowo łuku
z ul. Dąbrowskiego w Roosevelta.
Fot.: Marcin Jurczak
21 czerwca na ulicy Dąbrowskiego
od rynku Jeżyckiego do Żeromskiego ze względu na stan
torów wprowadzono ograniczenie prędkości dla tramwajów do 20 km/h w obu kierunkach. Tego samego dnia
zlikwidowane zostało ograniczenie prędkości na ulicy
Grunwaldzkiej na wysokości Zeylanda. Do tej pory
tramwaje mogły się tam poruszać z maksymalną
prędkością 30 km/h. Wobec braku odpowiednich
oznaczeń na sieci, tramwaje na Dąbrowskiego pędzą
tam z normalną – znacznie wyższą – prędkością.
Od 21 czerwca autobusy linii 91 jadące
w kierunku osiedla Kopernika na ulicy Bułgarskiej
za skrzyżowaniem
z
Bukowską
zatrzymują
się
na dodatkowym przystanku „Bukowska n/ż”.
W związku z koniecznością wyłączenia
napięcia w sieci trakcyjnej na rondzie Kaponiera w nocy

23 czerwca rozpoczął się remont wiaduktu
w ciągu Alei Solidarności nad ulicą Witosa. W pierwszym
etapie zamknięto dla ruchu południową nitkę wiaduktu.
W związku z tym autobusy linii 83 jadące w kierunku
dworca na Śródce kursują objazdem ulicami: Dojazd –
Wojska Polskiego – Witosa. Autobusy zatrzymują się
na istniejącym przystanku za ulicą Wojska Polskiego.
Urząd Gminy Dopiewo ogłosił przetarg
na obsługę linii autobusowej 108 (Poznań Ogrody –
Dopiewo). Jednym z warunków udziału w przetargu jest
posiadanie przez przewoźnika minimum 6 niskopodłogowych autobusów o pojemności minimum 100
osób, w tym 35 miejsc siedzących. Nieoficjalnie wiemy,
że w przetargu wystartowały ZUK Komorniki, MPK
Poznań, Warbus oraz Euro Bus.
W związku z budową sieci gazociągowej
w ulicy Złotowskiej w sobotę 28 czerwca w godzinach
około 6-21 zamknięto wyjazd z ul. Brzechwy
w Złotowską. Autobusy linii 48 i 77 w obu kierunkach
omijały ulice Leśnych Skrzatów i Brzechwy, kursując
objazdem – Bukowską.
Od wtorku 1 lipca firma Transregion zawiesiła
wszystkie kursy na linii 342 (Przebędowo – Garbary)
oraz 349 (Przebędowo – Sobieskiego Dworzec). Również
od 1 lipca autobusy linii 905 i 906, obsługiwanych przez
ZKP Suchy Las, rozpoczynają kursy z pierwszego
stanowiska Dworca Międzynarodowego PKS w Poznaniu.
W nocy z 28 na 29 czerwca nad jeziorem
Maltańskim odbył się koncert Elvisa Costello. MPK
w godzinach od 23 do 2 uruchomiło specjalną linię
tramwajową N22 kursującą na trasie: RONDO
KAPONIERA – Roosevelta – most Dworcowy – Królowej
Jadwigi – Jana Pawła II – Kórnicka – OS. LECHA –
Kórnicka – most św. Rocha –
Podgórna –
Marcinkowskiego – Fredry – Roosevelta – RONDO
KAPONIERA. Tramwaje kursowały z częstotliwością co 30
minut. Obsługę linii zapewniły wydziały S-1 (brygada
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W związku z odbywającym się w
Poznaniu
Międzynarodowym
Festiwalem
Teatralnym Malta na potrzeby jednego z teatrów
przygotowano specjalny „Teatralny Tramwaj”. Do
tego celu wydział S-1 przygotował historyczny
skład stopiątek 194+193. Tramwaj oklejono
specjalna folią magnetyczną oraz wymontowano
wszystkie siedzenia.
Fot.: Łukasz Bandosz
N22/1) oraz wydział S-3 (brygada N22/2). Wydział S-3
do obsługi nocnej linii wydelegował skład 258+257.
Jak się okazało, wóz nie posiadał odpowiedniego
otablicowania, dlatego motorniczy podjął pracę składem
z tablicami elektronicznymi – 290+291.
Z Dortmundu dotarł do Poznania pierwszy
wagon typu N8C dla Gdańska. Wagon 113 rozładowano
23 czerwca na terenie zajezdni przy ulicy Fortecznej.
W nocy 24/25 czerwca wagon odholowano na Gajową.
Jest to pierwszy z 46 wagonów tego typu dla Gdańska,
które przejdą modernizację w spółce Modertrans. Więcej
o wagonach N8C – w jednym z najbliższych numerów
Przystanku.
Na torach odstawczych Budziszyńska
odstawiono wagon 13N 115 oraz pierwszy poznański
tramwaj niskopodłogowy – 105N/2 400. Ponadto na
okres wakacji wydział S-2 odstawił wszystkie wagony
GT8ZR, a także kilka helmutów krótkich – m.in. 610,
615 oraz długich, w tym 673, 688, 692.
Od początku lipca do końca sierpnia wagon
102Na 71 można będzie spotkać w dni robocze na linii
1/9. Plan ten jest weryfikowany przez wysoką awaryjność
Księżniczki.
W
ramach
ciekawostki
informujemy,
że w dniu 10 lipca na linii 1/9 widziano (w ostatnim
czasie dosyć długo niekursujący)... skład 314+315.
Po długim okresie oczekiwania
Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na przebudowę
ulicy Winogrady na odcinku od Armii Poznań
do Szelągowskiej. W wyniku przebudowy wymieniona
zostanie cała infrastruktura: tory, sieć trakcyjna, kanał
deszczowy i sanitarny, wodociąg. Powstanie nowe
oświetlenie, trasa rowerowa oraz założona zostanie
zieleń. Tramwaje po przebudowie poruszać się będą
środkiem ulicy. W ramach poprawy bezpieczeństwa
pojawią się sygnalizacje świetlne. Dla pasażerów MPK

W dniu 22 czerwca po raz pierwszy
w historii linii turystycznych obydwa zabytkowe
pojazdy obsługiwały kobiety. Za sterami eNki
i ogórka zasiadły nasze klubowe koleżanki –
Michalina i Iza – budząc podziw i uznanie
u pasażerów i innych użytkowników dróg.
Fot.: Marcin Jurczak
powstaną
wysepki
przystankowe,
które
będą
bezpośrednio połączone z chodnikiem, oddzielonym
od jezdni wysokim krawężnikiem. W wyniku tego
samochody będą omijać wysepki jadąc po torowisku
po odjeździe tramwaju z przystanku. Termin realizacji
inwestycji przewidziany jest na 30.11.2009 r. Ponadto
ZDM ogłosił przetarg na remont nawierzchni i chodników
ulicy Zielonej na odcinku od Strzeleckiej do placu
Bernardyńskiego. Ze specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wynika jasno, że planowana jest likwidacja
fragmentu torowiska, po którym tramwaje kursowały
do 1977 r.
Wciąż nie możemy doczekać się premiery
liniowej pierwszego składu moderusów 150+151. Z kolei
na Gajowej stoją wagony 152 i 153 z kartkami za szybą,
oraz 140, 141 i 272 z nalepionymi numerami. Cały czas
w Modertransie stoi również combino 513.
W dniu 1 czerwca na linii turystycznej
kursowały dwie brygady – obsługiwane składem N+ND
i wagonem 102N. Tramwaje kursowały po zmienionej
trasie – dowożąc pasażerów z zajezdni przy ul. Gajowej
na Ostrów Tumski – gdzie odbywał się festyn
dla najmłodszych mieszkańców miasta.

Wstrzymania marcowe – odcinek 2

Z archiwum T

Marcin Jurczak
12.03. 72/5 1720. O 20.25 autobus MPK podczas
skrętu w prawo z ul. Piaskowej w Poznańską
w Koziegłowach zahaczył o stojący na poboczu radiowóz
Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji. Fiat
Albea U179 usuwał tam skutki wypadku innych pojazdów,
które stały rozbite na skrzyżowaniu. W wyniku zdarzenia
fiat nabawił się pęknięcia tylnego zderzaka, lekkiego
przytarcia i wgniecenia tylnego lewego błotnika – autobus
po godzinie postoju zjechał do zajezdni (koniec służby
tego dnia).
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12.03. 72/4 1704. Podczas gdy usuwano jeszcze
skutki poprzedniego zdarzenia, o 21.14 inny autobus…
ponownie staranował radiowóz! Przebieg (prawoskręt,
radiowóz wystający na jezdnię) i skutki stłuczki (rozbity
tył) były niemal identyczne – z tą różnicą, że tym razem
oberwał VW Transporter U032. W obu przypadkach
mandatami ukarano kierowców MPK.

podobny jak w przypadku wykolejenia wagonu 670
w dniu 03.03 – zwrotnica była prawidłowo przełożona,
iglice dolegały. Prawdopodobną przyczyną wypadnięcia
z było unoszenie się dzioba iglicy w trakcie przejazdu
tramwaju – co mogło spowodować dwutorową jazdę
i w efekcie wykolejenie się tramwaju. Ruch wznowiono
o 5.40, tramwaj wstawiono dźwigiem.

15.03. 70/2 1819. Do dewastacji solarisa doszło
wieczorem (21.50) na ul. Głównej, Grupa kibiców
rozpoczęła w pojeździe ogólną demolkę, uszkadzając
m.in. system monitoringu (podczas próby wyrwania
młotka do wybicia szyby otworzyła się pokrywa
zabezpieczająca zbiornik powietrza I i II osi, wyrwane
zostały także przewody łączące kamerę z monitoringiem
– czego efektem była utrata obrazu z tylnej kamery)
i drzwi (chuligani wysiedli podczas postoju autobusu
na światłach na skrzyżowaniu Gdyńskiej i Bałtyckiej –
otwierając na siłę IV drzwi). Kierowca dojechał do ronda
Śródka,
gdzie
po
przybyciu
służb
policyjnych
zabezpieczono ślady linii papilarnych na pokrywie
zbiornika i młotku. Pozostałe kursy 70/2 wykonała
rezerwa, solaris zjechał do zajezdni o godz. 0.30.

31.03. linia T. W dniu 31 marca skontrolowano
kursowanie autobusów „Za tramwaj”. Stwierdzono
niewystarczającą ilość wozów (nie zabierały wszystkich
chętnych z przystanku początkowego!), nielogicznie
wyznaczone przerwy śniadaniowe (T/1 i T/3 stały razem
na ul. Pamiątkowej, gdzie nie było odpowiedniej ilości
miejsca nawet na jeden pojazd) i inne uchybienia –
dotyczące konieczności wysadzania pasażerów na przystankach linii 238 czy wypuszczania pasażerów przed
przejazdem kolejowym.

15.03. Głupota ujawniła się tego dnia po obu stronach
boiska. Po przewozie kibiców Wisły Kraków na trasie
Dębiec Dworzec – stadion ul. Ptasia – Dębiec Dworzec
stwierdzono uszkodzenia w 6 z 12 ikarusów.
Uszkodzenia były standardowe: stwierdzono brak kloszy
oświetlenia wewnętrznego (1453, 1459, 1452),
rozbicie szyb (1452, 1962), uszkodzenia podsufitki
(1956, 1962), uszkodzenia drzwi i mechanizmów drzwi
(1962) i uszkodzenie płyt ochronnych (1458). Strat nie
zanotowano w wozach: 1456, 1958, 1955, 1959, 1952
i 1960.
21.03. 17/11 332+333. Około godz. 19.40 pomiędzy
rondem Żegrze a rondem Starołęka doszło do scysji
pomiędzy
pasażerami.
Motorniczy
po
zwróceniu
awanturnikom uwagi kontynuował jazdę. Na rondzie
Starołęka czterej mężczyźni wysiedli, a jeden podszedł
do kabiny motorniczego, wyciągnął pistolet i użył gróźb
karalnych w stosunku do prowadzącego pojazd.
Motorniczy widząc mężczyznę z bronią długo się nie
zastanawiał – złapał zwrotnik i próbował nim wytrącić
napastnikowi
pistolet.
Doszło
do
szamotaniny,
motorniczy użył zwrotnika bijąc nim atakującego
mężczyznę. Ranny mężczyzna z pomocą trzech
kompanów oddalił się w stronę os. Armii Krajowej.
Zwrotnik zabezpieczyła policja – jako dowód w sprawie.
Po dziesięciominutowym postoju tramwaj zjechał
do zajezdni Forteczna, a w jego miejsce na trasie
pojawiła się rezerwa.
26.03. PWMS-01L 2094. Do wykolejenia przyczepy
roboczej z wysięgnikiem koszowym doszło na trasie
Piątkowskiej o godz. 1.13. Doczepka do WMS-01L 2043
wykoleiła się na ul. Witosa pod wiaduktem ul. Juraszów
– w kierunku pętli Piątkowska. Na miejsce przybyły
służby techniczne wraz z dźwigiem, który wstawił
pechowca w tory. Przyczyną wykolejenia II osi pojazdu
było wygięcie się dwóch podpór hydraulicznych
przyczepy podczas pracy na wysięgniku koszowym.
Czynności związane z usuwaniem skutków wykolejenia
zakończono o 2.25.
28.03. 2/3 684. Ponowne wykolejenie helmuta przy
Gajowej. Krótko po godzinie 5 rano z torów wyleciały
dwa ostatnie wózki wagonu 684. Przebieg zdarzenia był

Z archiwum niskiej podłogi
01.03. 12/5 410. „Dobry” początek miesiąca dla tatry
nr 10. O 14.13 doszło do wstrzymania ruchu
tramwajowego na trasie PST wskutek zablokowania się
hamulca tarczowego na III wózku. Zatarcie było na tyle
zaawansowane, że doszło do pożaru wózka. Motorniczy
gasząc ogień zużył dwie gaśnice – na miejsce przybyły
(i czekały w gotowości) także dwie jednostki Państwowej
Straży Pożarnej. Tramwaj po zluzowaniu przez
pracowników ZSR zepchnięty został przez 14/1
160+159
na
tor
odstawczy
pętli
Sobieskiego,
z przeznaczeniem do holowania w godzinach nocnych.
08.03. 12/3 406. Rozłączanie jazdy było przyczyną 8minutowego (od 20.50) postoju tatry przed rondem
Kaponiera (kierunek: Starołęka). Na miejsce przyjechała
Zakładowa Służba Ratownicza – tramwaj w asekuracji
pogotowia technicznego zjechał o własnych siłach do
macierzystej zajezdni.
09.03. 12/1 406. Zanik niskiego napięcia spowodował
24-minutowe
(od
20.40)
wstrzymanie
ruchu
na ul. Roosevelta, przy moście Teatralnym (kierunek:
os. Sobieskiego). Tramwaj został zepchnięty na Sobieskiego przez 10/2 114+113, do odholowania w godzinach
nocnych. Na czas usuwania usterki tramwaje kierowano
objazdami – przez ul. Św. Marcin, Marcinkowskiego
i Fredry.
10.03. 16/3 514. Pęknięty wąż układu hydraulicznego
był
przyczyną
25-minutowego
(10.50-11.15)
wstrzymania ruchu na trasie Kórnickiej. Na miejscu
interweniowała Zakładowa Służba Ratownicza – tramwaj
o własnych siłach zjechał do zajezdni (planowo jechał
w kierunku os. Sobieskiego).
11.03. 12/8 405. W godzinach 7.43-8.13 nastąpiło
wstrzymanie ruchu tramwajowego na estakadzie PST
w kierunku centrum. Przyczyną była usterka wagonu
typu RT6N1 – awaria wózka C. Uszkodzony tramwaj
zepchnięty został do zajezdni Głogowska przez 26/3
136+137 – z przeznaczeniem do odholowania
na macierzystą zajezdnię. Ruch tramwajowy na wyjeździe z PST kierowany był przez pracowników NN
aż do godziny 9.00.
11.03. 12/8 404. 25 minut wstrzymania (18.40-19.05)
zapewnił pasażerom na ul. Krzywoustego (kierunek:
Sobieskiego) uszkodzony wagon 404. Przyczyną postoju
była niesprawna pompa HBB. Ostatecznie tramwaj
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pojechał dalej samodzielnie, by zepsuć się ponownie
przy ul. Półwiejskiej. W końcu wóz 404 szczęśliwie dotarł
na Głogowską, skąd zabrany został przez służby
techniczne zajezdni S-3.
12.03. 12/3 410. Przez ponad pół godziny
(13.15-13.47) tramwaje nie kursowały trasą PST – gdy
na wysokości os. Batorego zepsuła się tatra 410.
Komputer
w
tramwaju
odmawiał
jakiejkolwiek
współpracy, sygnalizując awarię wózków B i C. Na miejscu obecna była Zakładowa Służba Ratownicza –
tramwaj zepchnięto na os. Sobieskiego za pomocą
składu 300+301 linii 16/7.
12.03. 12/1 404. Bałagan na linii 12 dopełniła
uszkodzona tatra 404, która na 20 minut (14.14-14.34)
zablokowała ul. Towarową (przy PKS-ie, kierunek:
Sobieskiego). Tramwaj z uszkodzonym wózkiem B zepchnięty został na zajezdnię Głogowska przy pomocy
składu z linii 6/11: 120+119.
15.03. 12/1 410. Uszkodzona tatra (zanik wysokiego
napięcia) spowodowała 15 minut wstrzymania przed
rondem Kaponiera (kierunek: Starołęka) w godzinach
20.08-20.23. Tramwaj zepchnięty został na zajezdnię
Głogowska przez 10/4 – z przeznaczeniem do holowania.
16.03. 12/1 407. Wstrzymanie ruchu tramwajowego
w godzinach 17.39-17.55 zapewniła uszkodzona tatra
407. Awaria wózka C zablokowała wagon na PST
Kurpińskiego – w kierunku Starołęki. Motorniczy samodzielnie zjechał uszkodzonym tramwajem do zajezdni, w korku zdążyły ustawić się jednak 3 pociągi
tramwajowe.
21.03. 12/5 410. Na przystanku przy Dworcu PKS
(kierunek: Starołęka) doszło do wstrzymania ruchu
tramwajowego z powodu uszkodzenia ślizgu pantografu
tramwaju linii 12 (o usterce poinformował prowadzącego
pojazd inny motorniczy). Tatra z zachowaniem
szczególnej ostrożności zjechała bezpiecznie do zajezdni
Forteczna. Wcześniej, podczas 8-minutowego postoju,
we wstrzymaniu stały 3 pociągi.
W tym miesiącu tatry RT6N1 zanotowały 10
poważniejszych
wstrzymań
ruchu.
Czterokrotnie
usterkom ulegał wagon 410 (w tym dwukrotnie blokował
PST – za każdym razem na ponad pół godziny), po dwa
razy wozy 404 i 406. Odnotowano zaledwie jedną
usterkę wagonów Combino – w ostatnim przedstawicielu
tej serii pękł wąż układu hydraulicznego. Dodatkowo
siemensy
dwukrotnie
parkowały
na
izolatorach
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27.03. 248/1 1937. O godz. 3.19, podczas
wykonywania manewru skrętu w prawo na dworcu
autobusowym na os. Sobieskiego, kierowca
radojewskiej nocki wpadł w poślizg (jezdnię
pokrywała tzw. szklanka) i stracił panowanie nad
pojazdem, wskutek czego uderzył w ogrodzenie,
wjechał na teren pobliskiej budowy i stoczył się z
około 2-metrowej skarpy umiejscowionej za
chodnikiem. Rannych nie było – w chwili zdarzenia
autobus nie przewoził żadnych pasażerów. Na
miejsce przyjechał holownik, dźwig tramwajowy
oraz Zakładowa Służba Ratownicza samochodem
Star. Akcję wyciągania uszkodzonego autobusu
przerwano o 5.15, po zerwaniu się liny. W
godzinach
5.15-7.15
miejsce
zdarzenia
zabezpieczały służby NN, po czym podjęto drugą
próbę wyciągnięcia autobusu. Od 7.15 do 9.10 –
na czas wyciągania ikarusa – zamknięto ruch
kołowy na ul. Szeligowskiego. Pojazd wyciągnięto
przy użyciu dwóch samochodów ciężarowych
KAMAZ z wydziału A-2, które pociągnęły ikarusa
po
podniesieniu
go
przy
użyciu
dźwigu
tramwajowego TRAM123. Autobus z rozbitym
przodem, przerysowanym i wgniecionym bokiem
oraz uszkodzonymi drzwiami odholowano do
zajezdni. 8 kwietnia ikarus 260 nr boczny 1937
został oficjalnie wycofany z eksploatacji.
Fot.: 4 * Adam Werczyński
sekcyjnych – w obu przypadkach w okolicy węzła Most
Teatralny.
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Pożegnanie autobusów DAF MB200 w Poznaniu

Siedemnaście lat żółtków

Marcin Jurczak
Historia autobusów DAF w Poznaniu sięga roku
1991. Wtedy to w darze od rządu Holandii Miejskie
Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne
otrzymało
29 pojazdów. Choć niepozbawione wad, zyskały
sympatię pasażerów, a z racji nietypowych
rozwiązań technicznych stały się także obiektem
kultu komunikacyjnych hobbystów. Nic jednak nie
trwa wiecznie i już wkrótce autobusy DAF MB200
przejdą do historii. Z tej okazji Klub Miłośników
Pojazdów Szynowych przy współpracy z Miejskim
Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Poznaniu
Sp. z o.o. zorganizował nocną imprezę komunikacyjną jednym z ostatnich autobusów DAF.
Dwadzieścia dziewięć autobusów DAF rozpoczęło służbę
na liniach komunikacyjnych miasta Poznania w 1991
roku. Były darem od rządu Holandii. Pojazdy nie były
wozami nowymi – miały za sobą już kilka lat służby
w Utrechcie – ich stan techniczny był jednak bardzo
dobry. Na początku lipca 1991 DAF-y wyruszyły na trasy.
Pojazdy zachowały zachodnioeuropejskie barwy, a żółty
kolor stał się ich elementem rozpoznawczym. Przez lata
DAF-y pojawiły się na wielu liniach komunikacyjnych;

początkowo obsługiwały pospieszne A, B i C, a po ich
reorganizacji zaczęły pojawiać się coraz częściej
na innych trasach obsługiwanych przez macierzystą
zajezdnię. Obecnie widywane są przede wszystkim
na liniach nocnych… i wożąc najróżniejsze wycieczki.
W eksploatacji pozostają ostatnie trzy DAF-y. Wozy
o numerach 1931 (ex 1211) i 1933 (ex 1218) pełnią
normalną służbę liniową, wóz 1934 (ex 1222)
przechodzi obecnie naprawę. Warto dodać że to właśnie
dawny wóz 1222 jest jedynym, który zachował
oryginalne żółte malowanie.
Okolicznościowy przejazd rozpoczął się na Dworcu
Głównym.
To
właśnie
stąd,
z
kilkuminutowym
opóźnieniem (ok. 21.50), holenderski autobus wyruszył
w nietypową tej nocy trasę. Pierwszy postój miał
miejsce na ul. Nad Wierzbakiem – na tle zabytkowego
wiaduktu kolejowego, następnie zielono-żółty DAF dotarł
na pętlę Golęcin (do 1997 roku kończyła tu trasę linia
64). Po krótkim postoju (i oswojeniu się uczestników
imprezy z pierwszymi kroplami deszczu) autobus
pojechał w dalszą drogę, zahaczając o pętle: Literacka,
Strzeszyn i Podolany. Kulminacyjnym momentem

Pętla Szarych Szeregów. Pamiątkowe zdjęcie uczestników nocnego przejazdu autobusem
DAF MB200 1931 – wraz z liniowym 83/11 1933. W imprezie uczestniczyło ponad 30 osób.
Fot.: Marcin Jurczak
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Klubowicze w akcji
imprezy był fotostop na pętli Szarych Szeregów.
Nastąpiło tu spotkanie z dolewką 83/11, obsługiwaną tej
nocy… autobusem DAF MB200 1933. Nie mogło
zabraknąć grupowego zdjęcia uczestników imprezy,
a z wrażenia aż zapomnieliśmy do pamiątkowego zdjęcia
zabrać specjalnie przygotowanych, okolicznościowych
tablic…
Z pętli na ul. Szarych Szeregów pojechaliśmy w stronę
Radojewa (zahaczając jeszcze o Morasko), gdzie
na fotostop przypadkowo załapał się także solaris linii
188. Po powrocie do centrum i krótkim fotostopie
na Towarowej (z nieba lało się już całkiem konkretnie,
co sprytniejsi fotografowali zatem bezpośrednio spod
tramwajowej wiaty), pognaliśmy w stronę Górczyna
na fotostop z jelczem M11 linii 249/1 (w tej roli wystąpił
wóz 1445). Jako że przejeżdżaliśmy ul. Głogowską,
nie mogło zabraknąć krótkiego postoju z kościołem
pw. Matki Boskiej Bolesnej w tle. Od początku do końca
imprezy nad bezpieczeństwem fotostopów czuwała
Grupa Szybkiego Reagowania KMPS, goniąca DAF-a
swoim własnym „radiowozem”.

Miłośniczy przejazd... to i za kierownicą
miłośnik. Niełatwego zadania opanowania grupy
pasjonatów podjął się kolega Darek Berger.
Fot.: Marcin Jurczak

Z Górczyna imprezowy DAF pojechał bezpośrednio
na os. Dębina, gdzie zaplanowany był fotostop z jedynym kursującym tego weekendu ikarusem 260.04
o numerze 1938 (1936 był chwilowo odstawiony). Przed
godziną 1 w nocy nasz DAF-ik pozował do zdjęcia
na moście św. Rocha. Na Dworcu Autobusowym Rataje
obok DAF-a pojawił się neoplan N4009 o numerze 1901.
Później była szybka przejażdżka pod Cinema City
Kinepolis, a w drodze na Pustą – konkretna ulewa.
Na Pustej obok 1931 zameldował się jedyny ikarus
280.26 kursujący na liniach nocnych – 1953 –

ze znanym z dynamicznej jazdy kierowcą o pseudonimie
Autostrada. 1953 to jedyny patataj wyposażony
w monitoring – pozostałe wozy tej serii pojawiają się
na nockach wyłącznie w sytuacjach awaryjnych. Gdy
przegubowy 233/1 odjechał, podjechaliśmy na Mogileńską, by ponownie spotkać się z 1933, obsługującym
tej nocy 241/1. Drugi DAF nie miał dla nas zbyt wiele
czasu – tej nocy linia 241 kursowała objazdem, co
wydłużało nieco czas przejazdu – po szybkim fotostopie
wóz 1933 odjechał więc w stronę Starołęki.

Z okazji 160 lat kolei w Poznaniu, serdecznie
zapraszamy na okolicznościową imprezę
komunikacyjną w dniu 10 sierpnia 2008.

Konkretnie rozpadało się w okolicach Katedry –
co ambitniejsi zdecydowali się jednak na pozostanie
na powietrzu i zrealizowanie fotograficznych planów.
Na Gwarnej czekał na nas Warzywko swoim N21/2 669.
Po centrum nastał czas na odwiedziny na os. Sobieskiego (na 248/1 kursował tej nocy neoplan N4016 1506)
i os. Batorego. Ze względu na fatalną pogodę nie udało
się niestety zrealizować grilla, a uczestnicy zadowolić się
musieli suchym prowiantem lub – zdobytym wcześniej
w centrum – kebabem. Po bonusowej wizycie na Ławicy
DAF odwiózł najbardziej wytrwałych fanów autobusów
do centrum, by udać się na zasłużony wypoczynek.

W programie m.in.:
- przejazdy drezynami,
- okolicznościowa linia tramwajowa,
- przejazd pociągu retro.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Więcej informacji:
www.tpwp.pl / www.kmps.org.pl

Choć pogoda zrobiła nam mocno na złość, impreza
okazała się niezwykle udana. Dzięki rozplanowaniu
fotostopów możliwe było uwiecznienie na kliszach
i matrycach
ginących
gatunków
autobusów
wysokopodłogowych i przyjemne spędzenie kilku godzin
w gronie autobusowych hobbystów. O tym, że takie
imprezy są potrzebne może świadczyć frekwencja –
na listę uczestników nocnego przejazdu wpisało się
ponad 30 osób – podsumował Mateusz Halaburda,
koordynator nocnego przejazdu z ramienia KMPS.
Organizatorzy imprezy pragną serdecznie
podziękować Dyrekcji Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego w Poznaniu Sp. z o.o.
za umożliwienie zorganizowania imprezy.
Szczególne podziękowania kierujemy w stronę
p. Marka Wrześniewskiego z wydziału A-1 –
za nieocenione wsparcie podczas przygotowań
do okolicznościowego przejazdu.
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Firma Modertrans wygrała przetarg na modernizację wagonów dla ZKM Gdańsk

Z Dortmundu – przez Poznań – do Gdańska

Robert Bartkowiak
ZKM
Gdańsk
już
od
pewnego
czasu
myśli
nad odmłodzeniem swojego taboru tramwajowego oraz
pozbyciem się najbardziej wyeksploatowanych wagonów
typu 105N, które do dnia dzisiejszego są królami szyn
w Grodzie Neptuna. Efektem polityki gdańskiego
przewoźnika stał się zakup dwóch wagonów N8C
z Dortmundu, które do Gdańska dotarły na początku
2007 roku. Pojazdy te otrzymały numery taborowe 1133
(ex. 133) oraz 1140 (ex. 140), a ich nowym domem
stała się zajezdnia tramwajowa na Wrzeszczu.
Dortmundy od razu przemalowano na charakterystyczne
gdańskie barwy – czerwień i krem. Obecnie obsługują
one głównie linię tramwajową nr 1 w relacji: Chełm
Witosa – Hucisko. Dzieje się tak ze względu na
nachylenie terenu (nieprzeciętnie długi podjazd) na
nowej trasie tramwajowej na Chełm, oddanej do użytku
w grudniu ubiegłego roku – gdzie wydano kategoryczny
zakaz wjazdu wagonów 105Na/NCh. W listopadzie 2007
roku, po ogłoszeniu wyniku przetargu, z przedstawicielami przedsiębiorstwa z Dortmundu – Dortmunder
Stadtwerke AG – podpisano umowę na dostarczenie
do końca 2011 roku kolejnych wagonów N8C, tym
razem na rekordową liczbę 44 sztuk. Tym samym ZKM
Gdańsk wzbogaci się w najbliższych latach o kilkadziesiąt używanych wagonów. Gdański wagon o numerze
bocznym 1133 był też na krótko wypożyczony przez MPK
Kraków – gdzie przewoźnik potrzebował taboru dwukierunkowego na czas remontu torowisk. Na ten czas
Gdańsk otrzymał do dyspozycji wagon Bombardier NGT6
2018 (pochodzący z drugiej dostawy) w celu
zapewnienia sprawnej obsługi linii nr 1.
Po co modernizować?
Od początku było wiadomo, że wagony N8C
są kompletnie nieprzystosowane do polskich warunków
przewozowych. Duża ilość miejsc siedzących sprawia, że
w Gdańsku nie spełniają one prawidłowo swojego
zadania. W Niemczech każdy pasażer musi zostać
dowieziony do celu na miejscu siedzącym, w komfortowych warunkach, co ma się nijak do transportu
publicznego w Polsce – tu liczy się ilość przewiezionych
osób, która powinna być relatywnie jak największa.
Dotkliwie odczuwany jest brak drzwi w środkowym
członie wagonu, co – szczególnie w połączeniu z dużą
ilością siedzeń – znacznie utrudnia wymianę pasażerów
na przystankach. Są to najważniejsze powody podjęcia
przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku decyzji o
modernizacji zakupionych wagonów w celu przystosowania ich do gdańskich warunków przewozowych.
Do dwóch razy sztuka…
Przetarg na modernizację wagonów N8C gdański
przewoźnik ogłosił na początku marca bieżącego roku,
jednak nie udało się go rozstrzygnąć. Wszystko to
za sprawą protestu złożonego przez Fabrykę Pojazdów
Szynowych,
który
spowodował
unieważnienie
postępowania przetargowego. Firma zarzuciła Zakładowi
Komunikacji Miejskiej w Gdańsku, iż nie działa on

Wagon N8C – jeszcze przed modernizacją. Tabor
ZKM Gdańsk zasili łącznie 46 helmutów.
To pierwszy tramwajowy demobil w Trójmieście.
Fot.: Robert Bartkowiak, 1.02.2008
według zasady „fair play” i faworyzuje konkretne firmy
biorące udział w przetargu. Zakwestionowanym przez
FPS warunkiem w specyfikacji przetargowej był
wymóg posiadania przez wykonawcę odpowiedniego
doświadczenia – każda z firm biorących udział w
przetargu musiała wykazać wykonanie w ciągu trzech
ostatnich lat modernizacji tramwajów o łącznej wartości
minimum 10 mln złotych brutto. Po tych przygodach
ZKM Gdańsk ogłosił drugi przetarg na modernizację
wagonów N8C, który przebiegał już bez większych
problemów. Jego zwycięzcą okazała się – ku zaskoczeniu
wszystkich – poznańska firma MODERTRANS POZNAŃ
Sp. z o.o., która pokonała dwie oferty: Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Łódź Sp. z o.o. oraz
Fabryki Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. Żadna z firm nie
oprotestowała wyniku przetargu.
Do roboty!
Firmę
Modertrans
Poznań
czeka
ogrom
zadań
do wykonania przy każdym z 46 wagonów. Głównym
przedmiotem
zamówienia
jest
modernizacja
trójczłonowych wagonów tramwajowych dwukierunkowych typu N8C. Polegać ona będzie na zmianie członu
środkowego na niskopodłogowy wraz z dodatkowymi
drzwiami oraz wprowadzenie nowego designu przednich
ścian, z przemalowaniem wagonu w gdańskie barwy.
Kolejno dostarczane tramwaje powinny być identyczne
w szczególności pod względem konstrukcyjnym,
parametrów technicznych i wyposażenia. Konstrukcja
oraz rozwiązania zastosowane przy modernizacji
powinny gwarantować co najmniej piętnastoletnią
eksploatację tramwaju, bez konieczności wykonania
naprawy głównej pojazdów. Wykonawca zlecenia musi
także wziąć pod uwagę warunki eksploatacji pojazdów
czyli to, że tramwaje nie będą garażowane – ich postój
przewidziany jest na zewnątrz – oraz warunki
klimatyczne Gdańska, tj. dużą wilgotność powietrza.
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Z nowym członem…
Pudło części środkowej niskopodłogowej musi być
wykonane w formie konstrukcji metalowej ze stali
o podwyższonej odporności na korozję, z zabezpieczeniem antykorozyjnym na piętnaście lat. Poszycie
zewnętrzne wagonu musi być wykonane również
z materiału o zwiększonej odporności na korozję,
z uwzględnieniem
mycia
zewnętrznego
w
myjni
mechanicznej, z użyciem środków myjących. Przy
budowie
członu
dopuszcza
się
wykorzystanie
istniejących elementów przegubów łączących wagony.
Pudło części niskopodłogowej powinno posiadać dwie
pary drzwi odkładanych na zewnątrz lub odskokowoprzesuwnych (minimalna szerokość drzwi – 1300 mm),
po jednej na każdej ścianie bocznej wagonu,
posiadające takie same zabezpieczenie jak pozostałe
drzwi znajdujące się w wagonie. Wagony N8C otrzymają
nowy, całkowicie zmodyfikowane przody o nowoczesnym
i atrakcyjnym wyglądzie – wykonane z elementów
kompozytowych. Równocześnie musi zostać utrzymana
wysoka odporność na skutki kolizji oraz wskaźnik
gotowości technicznej wraz z możliwością szybkiej
wymiany części czołowej wagonu, bez potrzeby
kierowania wagonu do zakładu remontowego. Zderzaki
w tramwaju muszą być umieszczone na wysokości
analogicznej do taboru tramwajowego już eksploatowanego przez Zakład Komunikacji Miejskiej w
Gdańsku. Powód: konieczność zapewnienia możliwości
współpracy zderzaków w trakcie kolizji tramwajów.
Odległość dolnej krawędzi zderzaka do przestrzeni
główki szyny musi mieścić się w granicach od 660
do 760 mm, uwzględniając zużycie obręczy kół
tramwaju. Tylne i przednie sprzęgi wagonowe muszą być
wykonane jako składane, niewystające w pozycji
złożonej poza pudło wagonu. Dostarczeniem sprzęgów
zajmie się Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku.
Wózki nie podlegają remontowi i podczas wykonywania
modernizacji należy zastosować wózki oryginalne.
… i bajerami
W części niskopodłogowej pojazdu musi znajdować się
wolna przestrzeń przeznaczona dla wózków inwalidzkich
oraz wózków dziecięcych. W tym obszarze należy
umieścić przycisk, który służyć będzie do powiadomienia
motorniczego o wysiadaniu pasażera. Podobny przycisk
należy umieścić przy drzwiach (tych znajdujących się
w członie niskopodłogowym) – ma on informować o
chęci wejścia do pojazdu. Poręcze i uchwyty muszą być
tak rozmieszczone, by zapewnić wszystkim pasażerom
utrzymanie równowagi w czasie jazdy. Nie powinny one
różnić się niczym od tych zastosowanych w skrajnych
członach. Natomiast krawędzie stopni i występów
w podłodze powinny być widoczne i odpowiednio
oznakowane – kolorem wyraźnie jaśniejszym od tła.
Siedzenia w całym wagonie zostaną wymienione
na nowe, o jednakowej kolorystyce, typie i wyłożeniu
miękkim, wandaloodpornym, o zawartości co najmniej
60% wełny w tkaninie. Kolorystyka ścian bocznych
i sufitu
w
członie
niskopodłogowym
musi
być
dopasowana do kolorystyki pozostałej części wagonu
(nie będzie turkusa!). Mały lifting przejdzie również
kabina motorniczego. Wiąże się z tym chociażby zmiana
kształtu ściany czołowej, która musi zapewniać
prowadzącemu pojazd dobrą widoczność w każdych
warunkach. Dopuszcza się zastosowanie nowych
elementów wyposażenia kabiny motorniczego takich

jak: pulpit, szafki, lusterka lub system kamer
zewnętrznych,
system
wycieraczek dopasowanych
do nowej szyby czołowej. Nowy pulpit musi być
estetyczny i ergonomiczny. Jedna z kabin ma być
wyposażona w klimatyzator, nowe fotele znajdą się
w obu kabinach motorniczego. Wewnątrz wagonów
zostanie zamontowany system kamer. Muszą one być
rozmieszczone po 2 sztuki w każdym członie
(po przekątnej, czyli w sumie 6 kamer na pojazd) oraz
jedna kamera umieszczona w kabinach z polem
obserwacji na torowisko. Standardowo wagony zostaną
wyposażone
w
sześć
sztuk
kasowników
oraz
elektroniczne tablice informacji pasażerskiej.
N8C a Modertrans?
Firma Modertrans już nie raz pokazała, że zdarza jej się
niedotrzymywanie
terminów.
Przykładem
tego
są poznańskie wagony Moderus Alfa, które na ulice
naszego miasta miały wyjechać już w lutym bieżącego
roku. Potem mówiło się o prezentacji pierwszego składu
w zajezdni przy ulicy Głogowskiej na początku lub
w połowie czerwca. Obecnie mamy sierpień, a wagonów
jak nie było, tak nie ma i w sumie nawet nie wiadomo,
kiedy nastąpi ten jakże doniosły moment (chodzi
o składy: 140+141, 150+151, 152+153, 226+225,
272+273, 336+337). Nie dokończono jeszcze naszych
12 wagonów (sześć składów), a tymczasem firma zajmie
się w tym roku (według planu) sześcioma wagonami
N8C. Na przeprowadzenie modernizacji każdego wagonu
firma Modertrans ma zgodnie z umową 90 dni od chwili
jego przyjazdu do Poznania. Za każdy dzień zwłoki
w dostawach do Gdańska są przewidziane kary umowne.
113 już w Poznaniu!
Do Poznania dotarł już pierwszy wagon, który przejdzie
„małą” metamorfozę. Jest to wagon N8C o numerze
taborowym 113 (w Gdańsku otrzyma zapewne numer
1113). Jego rozładunek odbył się 23 czerwca w zajezdni
tramwajowej przy ulicy Fortecznej. Niemało zamieszania
narobił sprzęg Scharfenberga, w który wyposażony był
wagon (tego typu sprzęgi są powszechnie stosowane
w Niemczech). Uniemożliwiło to zaholowanie tramwaju
w tym samym dniu do zajezdni przy ulicy Gajowej.
Tymczasem Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku
ściągnął do siebie kolejny wagon N8C o numerze
bocznym 125, w celu obsługi trasy tramwajowej na
Chełm. Wagon 114 również trafił bezpośrednio do
Trójmiasta, by – jeszcze przed przerobieniem na
Moderusa Beta – służyć mieszkańcom. Jest to
spowodowane tymczasowym brakiem miejsca w halach
firmy Modertrans. Na transport do Poznania oczekuje
także wagon 110.
Dane techniczne wagonów N8C:
Długość:
Szerokość:
Wysokość:
Prędkość maksymalna:
Masa:
Miejsc siedzących:
Miejsc stojących:
Liczba / moc silników:
Liczba modernizowanych
wagonów (rok):
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25 900 mm
2 330 mm
3 650 mm
70 km/h
ok. 36 t
54
172
2 /150 kW
6 sztuk (2008)
24 sztuki (2009)
16 sztuk (2010)
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opracowanie: Mateusz Halaburda
linii zapewnił wydział S-3. Na D/1 kursował skład
248+247, natomiast na D/2 294+295. Warto dodać, że
oba składy wyposażone zostały w tarcze dachowe.
Wydział A-1 uruchomił dwa autobusy na specjalnej linii
D, kursującej spod Parkingu Buforowego Chwaliszewo
do
Mogileńskiej.
Autobusy
zatrzymywały
się
na przystankach Małe Garbary oraz Novotel. Linie
dodatkowe kursowały w godzinach 16-20 oraz
bezpośrednio po wcześniejszym zakończeniu koncertu,
spowodowanym złymi warunkami atmosferycznymi.
Autobusy linii D po koncercie zatrzymywały się
dodatkowo na przystanku Rondo Śródka.

W pierwszej połowie lipca odnowiono
malowanie wagonu 685. Efekt jest tym cenniejszy,
że nie było to kosztowne malowanie, a wyłącznie
wyprawki, przeprowadzone własnymi siłami przez
wydział S-2. Warto dodać, że prace wykonane
zostały bardzo solidne – czego efektem jest
znaczne poprawienie estetyki pojazdu. Wóz
o numerze 685 (ex 2757) to ostatni wagon GT8
w oryginalnym malowaniu Rheinbahn Duesseldorf.
Do Poznania trafił został jako jeden z partii
dziesięciu GT8 dostarczonych z Duesseldorfu w roku 2003 (w Poznaniu otrzymały numery: 683-692).
Obserwacje zebrane w ciągu pierwszych tygodni
eksploatacji „odnowionego” helmuta potwierdziły,
że kremowo-czerwone malowanie robi na pasażerach, przechodniach i kierowcach duże wrażenie.
Wagon 685 ze względu na dobry stan techniczny
i oryginalne malowanie planowany jest na zachowanie (docelowo) jako wóz historyczny. Klub
Miłośników Pojazdów Szynowych będzie czynił
starania o stopniowe przywracanie oryginalnych
elementów tego pojazdu oraz zapewnienie stałej
(miłośniczej lub nie) obsługi motorniczych.
Fot.: Marcin Jurczak, 18.07.2008
Od początku lipca wydział A-3 obsługuje linię
87 we wszystkie dni tygodnia. Dotychczas w weekendy
na tej linii można było spotkać pszczółki z Warszawskiej.
Na linii 68 w dni robocze można zaobserwować jedną
brygadę obsługiwaną przez wydział A-1.
Od 7 lipca autobusy zjeżdżające do zajezdni
przy ulicy Warszawskiej w godzinach 17-20 obsługują
ruch pasażerski po trasie autobusu „Za Tramwaj”
od przystanku Rondo Śródka do Mogileńskiej.
W związku z organizacją
koncertu Nelly Furtado na Malcie w dniu 11 lipca
zawieszone zostało kursowanie Kolejki Parkowej
Maltanka. Ponadto uruchomiono dodatkową linię
tramwajową D, kursującą na trasie: rondo Kaponiera –
most Dworcowy – Królowej Jadwigi – rondo Rataje –
Jana Pawła II – rondo Śródka – Wyszyńskiego –
Estkowskiego – plac Wielkopolski – 23 Lutego – Fredry
– Roosevelta – rondo Kaponiera. Obsługę dodatkowej

12 lipca odbyła się powtórka
koncertu Nelly Furtado. Od godziny 11 zawieszono
kursowanie Kolejki Parkowej Maltanka. W godzinach
16-18 oraz bezpośrednio po zakończeniu koncertu
kursowały dodatkowe linie tramwajowe i autobusowe D
na tej samej trasie co dnia wcześniejszego. Obsługę linii
tramwajowej D zapewnił wydział S-1 przy pomocy
rezerwy czynnej z Górczyna oraz z Głogowskiej.
W
związku
z koniecznością podbijania torowiska w ciągu ulicy
Zamenhofa od ronda Rataje do ronda Starołęka
w dniach 12 i 13 lipca tramwaje linii 4, 7, 12 i 13
kursowały zmienionymi trasami. Linie 4 i 13 kursowały
ze Starołęki przez Hetmańską, Żegrze, Chartowo
do Jana Pawła II, a dalej po swoich stałych trasach na
Połabską i Junikowo. Linia 12 kursowała objazdem przez
Hetmańską, 28 Czerwca 1956 r., Wierzbięcice, natomiast
tramwaje linii 7 z Ogrodów jechały ulicami 28 Czerwca
1956 r., Górna Wilda i Królowej Jadwigi. Na odcinku
pomiędzy rondem Starołęka a rondem Rataje wydział
A-1 uruchomił 3 autobusy „Za Tramwaj”. W związku
z powyższymi zmianami do obsługi linii numer 13
skierowano tatry. Ponadto wydział S-3 w sobotę
uruchomił dodatkową brygadę na linii 13, a wydział S-1
w niedzielę dodatkową brygadę na linii 4.
W dniach 14 lipca od godziny 7.00 i 15 lipca
do godziny około 21.00 zamknięty został przejazd
kolejowy na linii Wrocław – Poznań w Łęczycy. Autobusy
linii 101 w Luboniu kursowały objazdem w obu
kierunkach przez ulice: Ogrodową, Akacjową, Jana III
Sobieskiego,
Krętą.
Autobusy
zatrzymywały
się
na wszystkich
istniejących
przystankach
oraz
na dodatkowych za przejazdem kolejowym w ulicy
Ogrodowej (kierunek Mosina) i przed wiaduktem Luboń
Lasek (w obu kierunkach).
Powtórka z rozrywki.
Kolejna awaria wodociągowa na ulicy Głogowskiej przy
Dworcu Zachodnim (kilka metrów dalej niż ostatnio)
miała miejsce w dniu 14 lipca. Tramwaje linii 5, 8 i 14
kursują objazdem przez ulice: Hetmańską, Reymonta,
Grunwaldzką. Na trasie rondo Kaponiera – zajezdnia
Głogowska wydziały A-1 i A-3 uruchomiły w dni robocze
po dwa autobusy „Za Tramwaj”, natomiast w weekendy
kursują dwa autobusy z A-3 oraz jeden z A-1. Naprawa
Głogowskiej potrwa do końca sierpnia – Aquanet planuje
bowiem modernizację rury na odcinku od mostu
Dworcowego do ul. Kanałowej (wyłączając dwa krótkie
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odcinki zrobione bezpośrednio po ostatnich awariach).
Aby zminimalizować utrudnienia związane z prowadzenia
prac pod ulicą, rura zmodernizowana zostanie
technologią
rękawa
Aarsleff
–
opierającą
się
(w uproszczeniu) na wzmocnieniu uszkodzonej rury
polietylenowym włóknem, a następnie jej termicznym
utwardzeniu. Prace prowadzone są w porozumieniu
z władzami MPK i ZDM. 2 sierpnia przeniesiono trasę
objazdową linii 5 na Hetmańską / Wierzbięcice (8 i 14
nadal przez Reymonta) – by choć częściowo odciążyć
sygnalizacje świetlne przy Bałtyku, rondzie Jana-Nowaka
Jeziorańskiego i Arciszewskiego. Ponadto od 1 sierpnia
częściowo zmienił się rozkład jazdy autobusu „Za
Tramwaj T2”. Na linii kursować będą w dni robocze po
dwie brygady z A-1 i A-3, zaś w weekendy – trzy
brygady wystawia wydział A-3.
W związku z koniecznością wymiany
uszkodzonego słupa trakcyjnego na pętli Stomil,
tramwaje linii numer 5 w dniach 17-20 lipca kursowały
do pętli Starołęka.
We czwartek 17 lipca na złomowisko
wywieziony został żółty DAF 1932 (ex 1213).
W eksploatacji pozostają 1931, 1933 i 1934.
W piątek 18 lipca zakończono
prace na rondzie Kaponiera w ulicy św. Marcin.
Tramwaje linii 2, 5, 13 i N21 powróciły na swoje
dotychczasowe trasy. Warto dodać, że podczas
prowadzonych robót nie skrócono przystanków – nadal
zatrzymywać się na nich mogą spokojnie dwa pociągi
tramwajowe, a platforma przystankowa nie została
skrócona nawet o metr.
W dniach 19 i 20 lipca w związku
z montażem pylonów przy kładce dla pieszych na ulicy
Baraniaka, autobusy linii 57, 84 oraz nocnej 241
kursowały objazdem. Linia 57 z Mogileńskiej skierowana
została
do
dworca
Rataje
przez
Chartowo

Podbijania torów ciąg dalszy.
Podbijarka
nocami
odwiedziła
m.in.
ulice:
Starołęcką,
Grunwaldzką
oraz
Hetmańską.
W dniach 26 i 27 lipca podbijane były tory na trasie
Piątkowskiej. Na trasy objazdowe skierowane linię
9 i 11. Dziewiątka z Piątkowskiej kursowała trasą
PST na osiedle Jana III Sobieskiego, natomiast
jedenastka kursowała do pętli Wilczak.
Fot.: Marcin Jurczak, 26.07.2008
i Krzywoustego, autobusy linii 84 z dworca Rataje
dojeżdżały
po
trasie
do
skrzyżowania
Kurlandzka/Chartowo, skąd ulicą Chartowo i Kurlandzką
wracały na Rataje. Linia nocna 241 z Mogileńskiej
kursowała przez Jana Pawła II, rondo Rataje,
Krzywoustego, Chartowo i dalej po trasie przez osiedle
Rusa na Starołękę. Na trasie objazdu autobusy jadące
w kierunku Starołęki nie zatrzymywały się na przystanku
Osiedle Czecha po stronie os. Czecha, natomiast
autobusy
jadące
w
kierunku
Mogileńskiej
nie
zatrzymywały się na przystanku Osiedle Czecha po
stronie os. Lecha.
Ogłoszono wynik przetargu na obsługę linii
komunikacyjnej 108 na trasie Dopiewo – Poznań Ogrody
– Dopiewo. Do przetargu wystartował tylko ZUK
Komorniki. Właśnie ten przewoźnik przez kolejny rok
dowozić
będzie
mieszkańców
gminy
Dopiewo
do Poznania.
Od pewnego czasu MPK testuje nowe
mundury. Kilku pracowników dostało białe koszule
z krótkim rękawem oraz brązowe spodnie. Całość ubioru
wykonana jest z materiałów zawierających 100%
bawełny. MPK ma zamiar wrócić do starych wzorów
czyli: koszule z dwiema kieszeniami z przodu, bluzy
z kieszeniami na rękawach, spodnie z dwiema
kieszeniami z tyłu oraz polówki.

Dla nikogo nie będzie nowością gdy
napiszemy, że pierwszy zmoderusowany skład
stopiątek 150+151 nie wyjechał jeszcze na linię. W
Modertransie wzmocnionych plastikiem pudeł stoi
całkiem sporo – ale poza wyżej wymienionym
chopperem żadnego z nich nie widziano jeszcze na
jazdach próbnych. „Rusza się” natomiast sprawa
gdańskiego Moderusa Beta, ślady demontażu
widać m.in. na końcach wagonu i jego środkowym
członie.
Fot.: Marcin Jurczak, 1.08.2008

Niegłupia wizja zakupienia z Czech
nieeksploatowanych tam wagonów typu RT6N1 oddala
się. W Brnie reaktywowano właśnie tatry w ruchu
liniowym, a wagon o numerze bocznym 1801 pojawił się
na linii numer 12.
Do końca roku do MPK trafi łącznie 11 nowych
autobusów.
Na
Warszawską
dotrze
pierwszy
przeznaczony dla ruchu liniowego autobus hybrydowy
w Polsce – Solaris Urbino 18 Hybrid. Z fabryki Solarisa na
A-1 przybędzie również sześć przegubowców trzeciej
generacji. Na Kaczą trafią cztery sztuki MAN-ów
Lion’s City.
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Najciekawsze wstrzymania kwietniowe

Z archiwum T

Marcin Jurczak
02.04. 17/11 71. Stodwójka powraca… i robi
zamieszanie. Przyczyną 11 minut postoju na pętli
Ogrody (18.46-18.57) było niedoleganie pantografu do
sieci
trakcyjnej,
spowodowane
zawinięciem
się
pantografu
na
wystającym
elemencie
dachu.
Po uwolnieniu pantografu tramwaj powrócił na linię;
na czas wstrzymania ruchu – w związku z tym,
że stodwójka zablokowała oba tory pętli – tramwaje
kierowane były przez tor odstawczy.
04.04. 17/11 71. O 21.48 doszło do wstrzymania
ruchu tramwajowego wskutek zablokowania się linki
pantografu tramwaju 102Na 71. Po 12 minutach postoju
i odblokowaniu linki tramwaj kontynuował pracę na linii.
Zdarzenie miało miejsce na Górnym Tarasie Rataj –
na przystanku Żegrze III stronę os. Lecha.
07.04. 3/3 71. O 7.29 na placu Wiosny Ludów
w kierunku al. Marcinkowskiego doszło do wstrzymania

15.04. 60/R 1457 i inne. Ten wieczór był dla
komunikacji miejskiej niezwykle pechowy – spory
w tym udziały miały gwałtowne opady deszczu. To
właśnie konkretna ulewa w połączeniu z brawurą
kierowcy spowodowały „wykolejenie” ekologa
obsługującego z rezerwy linię 60. Kierowca
najprawdopodobniej próbował wyminąć pojazdy
stojące przed przejazdem kolejowym na ul.
Lutyckiej, zjechał na pobocze i ugrzązł w błocie.
Przegubowy ikarus wyciągnięty został przez dźwig
TRAM123, z miejsca zdarzenia odjechał o
własnych
siłach.
Wracający
z
akcji
na
skrzyżowaniu ul. Lutyckiej i Podolańskiej zespół
Zakładowej Służby Ratowniczej trafił kawałek
dalej… na zepsutego MAN-a NL202, obsługującego
linię 64. Dodatkowo ok. 10 zjazdowych pociągów
tramwajowych wstrzymanych zostało na ul.
Gajowej
i
w
okolicach,
ze
względu
na
zaparkowany zbyt blisko torowiska samochód
osobowy. Auto odwiezione zostało lawetą, czas
postoju wagonów – w przypadku stojących
najdłużej – ponad godzina.
Fot.: Marcin Jurczak

ruchu tramwajowego. Przyczyną był niedolegający do
sieci trakcyjnej pantograf tramwaju linii 3/3 – wagon 71.
Po interwencji pracowników pogotowia technicznego,
tramwaj pozostał na linii. Warto zwrócić uwagę, że
w ciągu kilku dni zanotowano trzy niemal identyczne
wstrzymania ruchu spowodowane przez wagon 71…
08.04. 4/2 284+285. Do tragicznego zdarzenia doszło
na
ul.
Wyszyńskiego.
O
godz.
16.13
pieszy
przebiegający
przez
torowisko
w
miejscu
niedozwolonym wpadł pod tramwaj linii 4, jadący
w stronę ronda Śródka. Po podniesieniu pierwszego
wózka tramwaju dźwigiem, pieszy został wydobyty spod
wagonu – pomimo udzielonej natychmiast pomocy
medycznej i akcji reanimacyjnej zmarł wskutek
odniesionych obrażeń. Tramwaj zepchnięto do zajezdni
Forteczna – nie było zastrzeżeń odnośnie jego stanu
technicznego.
11.04. 2/4 682. Do nietypowego zdarzenia doszło
na ul.
Podgórnej.
Motorniczy
tramwaju
wskutek
niezadziałania automatycznego mechanizmu przekładania zwrotnicy zmuszony był do jej ręcznego
przełożenia. Prowadzący pojazd wysiadł z kabiny…
i wtedy tramwaj ruszył na spadzie jezdni. Motorniczy
wskoczył do wagonu i ponownie zahamował wagon,
wcześniej najeżdżając na zwrotnik pozostawiony
w kieszeni zwrotnicy. Sam zwrotnik zablokował się pod
wagonem, naciskając na drążek sterowania hamulcem
szynowym, co kompletnie unieruchomiło wagon GT8.
Po odłączeniu pantografu od sieci (w GT8/N hamulec
szynowy zasilany jest z wysokiego napięcia) tramwaj
ruszył do przodu, a zwrotnik wypadł z kieszeni
zwrotnicy. Przerwa w ruchu trwała 23 minuty
(18.07-18.30). Pomimo szczegółowych kontroli nie
stwierdzono usterek wagonu i zwrotnicy.
12.04. 12/4 408. Krótko przed godziną 12 –
ze względu na drobną usterkę wagonu RT6N1 –
zaistniała konieczność opuszczenia go przez pasażerów
za przystankiem Półwiejska (w stronę os. Sobieskiego).
Nieszczęśliwie, podczas wysiadania, urazu nogi doznała
pasażerka poruszająca się o kulach. Motorniczy
ponownie zabrał kobietę do tramwaju, uszkodzonym
wagonem zjechał na ul. Towarową, gdzie skierowano
pogotowie
ratunkowe.
Tramwaj
po
dowiezieniu
poszkodowanej do karetki zjechał samodzielnie na S-3.
14.04. 8/x 685. Do usterki wagonu 685 doszło
podczas
„wyprowadzki”
na
tory
odstawcze
Budziszyńska. Wskutek awarii przekładni pierwszy
wózek tramwaju został zablokowany – a wagon
umieszczono na pętli Budziszyńska, z poleceniem
odprowadzenia do zajezdni w godzinach nocnych.
Podczas nocnego zjazdu, około godziny 0.50, doszło do
wykolejenia wagonu na ul. Reymonta na skutek
pęknięcia ramy w rejonie prawego przedniego koła
pierwszego wózka technologicznego. O 2.30 tramwaj
w asyście ZSR ruszył ponownie w stronę zajezdni
Madalińskiego.
15.04. Krótko przed godziną 19 skierowany przez CNR
patrol NN zlokalizował zapadnięcie się nawierzchni
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jezdni przy torowisku na ul. Głogowskiej. Jednocześnie
wstrzymano
ruch
tramwajowy
w
kierunku
ul. Hetmańskiej, na wysokości końcówki wysepki
przystanku Dworzec Zachodni. Tramwaje jadące
w stronę południową zostały skierowane objazdem:
przez
Grunwaldzką,
Reymonta
i
Hetmańską.
Uruchomiono komunikację zastępczą – pięć autobusów
(1221, 1201, 1717, 1025 i 1715), kursującą w relacji
rondo Kaponiera – Górczyn. Po godzinie na miejscu
obecne było pogotowie sieci wodociągowej Aquanet,
które stwierdziło awarię sieci wodociągowej. Prace
rozpoczęto
w
godzinach
nocnych,
zamykając
jednocześnie ulicę Głogowską dla ruchu tramwajowego
w obu kierunkach od dnia 16.04.
24.04. 28/2 901. Krótko przed godziną 19 doszło
do awarii wagonu GT8 obsługującego linię 28. Tramwaj
zatrzymał się na skrzyżowaniu przy moście Dworcowym,
blokując ruch kołowy i tramwajowy. Helmut został
ściągnięty ze skrzyżowania przez dźwig TRAM123,
a następnie zepchnięty do zajezdni Madalińskiego przez
15/8 144+145. Zanim jednak tramwaj odholowano,
podjęto próbę jego naprawy (wcześniej wysiadło niskie
napięcie). Podczas wykonywania czynności naprawczych
doszło do samoczynnego wybuchu akumulatorów
(którego bezpośrednią przyczyną było zbyt wysokie
napięcie ładowania), w wyniku czego ranny został jeden
z pracowników Zakładowej Służby Ratowniczej. Ruch
wznowiono o 19.32.

Siemens Combino
05.04.
5/6
506.
O
13.00
na
przystanku
Marcinkowskiego (kierunek: Stomil) doszło do ruchu
tramwajowego wskutek awarii wozu linii 5/6. Przyczyną
15-minutowego postoju była usterka pierwszych drzwi
wagonu Combino, po przełączeniach uszkodzony pojazd
skierowano do zajezdni.
23.04. 14/4 505. O 14.31 wskutek awarii hamulca
bezpieczeństwa doszło do zablokowania tramwaju linii
14 na ul. Głogowskiej (kierunek Sobieskiego, na
wysokości skrzyżowania z ul. Strusia). Po 15 minutach
postoju wagon zjechał o własnych siłach do zajezdni
Głogowska.
26.04. 15/5 503. W godzinach 22.33-22.45 doszło
wstrzymania ruchu na stacji PST Lechicka w kierunku
os. Sobieskiego, na skutek awarii układu sterowania
w wagonie 503. Tramwaj po naprawie dokonanej przez
pracowników ZSR zjechał samodzielnie do zajezdni przy
ul. Głogowskiej.
Przez cały miesiąc zanotowano także jedno zatrzymanie
na izolatorze sekcyjnym. Dokonał tego motorniczy 5/1
w dniu 20.04 – parkując na sekcji wagonem 510 na
al. Marcinkowskiego. Wstrzymanie ruchu: 10 minut
(9.50-10.00).

Tatra RT6N1

25.04. Około godziny 17.40 doszło do awarii
zasilania podstacji Marcelińska i Kaponiera oraz
wstrzymania ruchu tramwajowego. Przyczyną
wstrzymania była awaria kabla średniego napięcia
pomiędzy podstacjami Marcelińska i Kaponiera.
Wstrzymanie ruchu: w godzinach 17.42-18.04,
a następnie od 18.09 do 19.20. Od 18.30
uruchomiono obszar zasilania podstacji Marcelińska. Wstrzymanie objęło teren Kaponiery, mostu
Dworcowego, mostu Teatralnego, Gwarnej i ronda
Jana Nowaka-Jeziorańskiego.
Fot.: Robert Bartkowiak
służb technicznych i z okolic AWF-u zjechał do zajezdni
samodzielnie.
24.04. 12/4 404. O 15.39 doszło do wycieku płynu
hamulcowego z tramwaju linii 12/4 na Krzywoustego
(przy ul. Serafitek), w stronę ronda Rataje. Na miejscu
interweniowała ZSR, wagon skierowano do zajezdni
Forteczna.
W
zablokowaniu
stało
6
pociągów
tramwajowych.
26.04. 12/3 401. O 16.48 doszło do 13-minutowego
wstrzymania ruchu tramwajowego na ul. Zamenhofa,
na wysokości Jastrzębiej (kierunek rondo Rataje).
Po doraźnej naprawie tramwaj zjechał samodzielnie
do zajezdni Forteczna – przez Zawady.
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11.04. 12/6 402. O 14.05 doszło do awarii tatry
na przystanku rondo Kaponiera (kierunek: most
Dworcowy). Uszkodzony tramwaj po 10-minutowym
postoju zjechał do zajezdni o własnych siłach.
Zdiagnozowano zanik wysokiego napięcia.
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17.04. 12/8 404. Brak rozruchu był przyczyną
sześciominutowego wstrzymania ruchu tramwaju linii
12/8, jadącego w stronę ronda Rataje. Motorniczemu
udało się uruchomić tramwaj jeszcze przed przyjazdem
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Klubowa wycieczka na torowiska rozmaitej szerokości

Klubowicze w (kolejowej) akcji

Łukasz Bandosz
Jednym z ważniejszych celów działalności Klubu
Miłośników Pojazdów Szynowych jest upowszechnianie
wiedzy
na
temat
transportu
zbiorowego. Działania zmierzające do realizacji
tego celu nie są jednak skierowane jedynie do
odbiorców spoza stowarzyszenia – bardzo często
ich adresatami są sami członkowie KMPS.
Od dawna wiadomo, że tym co kształci są podróże –
zarówno te dalekie, jak i bliskie. W sobotę 26 lipca 2008
r. Klub Miłośników Pojazdów Szynowych zorganizował
dla swoich członków nietypową wycieczkę po Wielkopolsce, której celem było poznanie mało znanych osobliwości naszego regionu.
Plan wyjazdu zakładał przejazd pojazdami szynowymi
trzema różnymi szerokościami torowisk, pomiędzy
którymi jako środek transportu miał nam posłużyć
poczciwy autobus DAF MB200 1931 (ex 1211).
Pomysłodawcą i głównym organizatorem wycieczki był
Tomasz Gieżyński.
Dokładnie o 8.00 rano, ruszając spod Starego ZOO
autobusem pełnym członków KMPS, przeszliśmy
do realizacji planu. Mając przed sobą godzinną podróż,
przy miłych dla ucha dźwiękach silnika, wielu
uczestników wyjazdu rozpoczęło konsumpcję śniadania.
Pierwszym punktem wycieczki była Krzywińska Kolej
Drezynowa, z której usług korzystaliśmy po zameldowaniu się w Bieżyniu. Jest to dawny przystanek na
nieczynnej, normalnotorowej (1435 mm) linii kolejowej
z Kościana do Gostynia. Bieżyń jest bazą funkcjonującej
na tej linii kolei drezynowej, prowadzonej przez
zaprzyjaźnionego z KMPS Tomasza Węsierskiego. Przy
dawnej stacji czekały już na nas trzy drezyny ręczne
oraz jedna spalinowa. Czekało również 7,5 km szlaku do
Kunowa. Niektórzy – ci leniwi – uczestnicy wycieczki
zajęli miejsca w drezynie spalinowej (jej napęd pochodzi
z samochodu Fiat 126p). Bardziej ambitni postanowili
spróbować swoich sił przy napędzaniu drezyn ręcznych.
Trzeba przyznać, że zmienny profil trasy obfitujący
w podjazdy i zjazdy oraz upalna pogoda spowodowały,
że „namachaliśmy” się nieprzeciętnie. Przerwy na trasie,
wykorzystane również jako „foto-stopy”, okazały się
niezbędne. W byłym budynku stacyjnym w Kunowie
mieliśmy
okazję
podziwiać
kolekcję
pamiątek
kolejowych: od kartonowych biletów, przez mapy
i oznakowanie szlaków, po stare mundury pracowników
kolei. Po zmianie czoła drezyny spalinowej odgwizdano
odjazd w podróż powrotną do Bieżynia. Tym razem

na podjazdach trzeba było wspierać również przegrzany
silnik „malucha”, natomiast zjazdy były okazją do bicia
rekordów prędkości – osiągaliśmy około 60 km/h.
Na peronie w Bieżyniu czekał już na zmęczonych
drezyniarzy rozpalony grill i zasłużony posiłek,
po którym opuściliśmy Krzywińską Kolej Drezynową.
Naszym następnym przystankiem, odległym jedynie
o kilka kilometrów od linii Kościan – Gostyń, było
Cichowo. Funkcjonuje tam kolejka parkowa, prowadzona
przez Stowarzyszenie Hobbystów Kolejowych, o szerokości toru 241 mm. Tabor kolejki składa się z parowozu,
lokomotywy spalinowej i pięciu dwuosobowych wagonów
pasażerskich, stylizowanych na towarowe. Wszyscy
uczestnicy wycieczki mieli okazję przejechać się miniaturowym składem, ciągniętym przez odpalaną przy pomocy wiertarki spalinówkę typu MLs01. Przejazd okazał
się ogromną dawką zabawy nawet dla najstarszych
miłośników. Wielu z nas „zaliczyło” również – i to na
różne sposoby – fragment toru o rozstawie szyn wynoszącym 127 mm. Specjalnie dla nas wyprowadzono
na miniaturową obrotnicę oryginalny angielski parowóz
serii Atlantic o układzie osi 2-2-1 z 1937 r., oczywiście
na jego potrzeby kolej parkowa wyposażona jest
również w wieżę wodną. To niesamowite miejsce
dostarczyło nam ogromu pozytywnych wrażeń, z
pewnością warto się tam wybrać.

Klubowa wycieczka na torowiska najróżniejszej
szerokości okazała się strzałem w dziesiątkę.
A przy okazji – potwierdziliśmy turystyczny
rodowód poznańskich DAF-ów.
Fot.: Marcin Jurczak
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Ostatnią z zaplanowanych na ten dzień atrakcji był
przejazd koleją wąskotorową (rozstaw szyn – 750 mm)
ze Środy Wielkopolskiej do Zaniemyśla. Tego dnia
pociąg Średzkiej Kolei Powiatowej zestawiony został
z zabytkowych wagonów typu „brankard” (1 szt.), 1Aw
(4 szt.) oraz 3Aw (ten ostatni był zarezerwowany dla
członków KMPS), a na jego czele stanął parowóz
Px48-1756. Ten rasowy skład uruchomiono uruchomiono
z okazji odbywającej się w Zaniemyślu imprezy
plenerowej pt. „Zaniemyskie Bitwy Morskie”, stąd
znalazły się w nim tylko wagony posiadające oświetlenie
wnętrza (powrót pociągu do Środy nastąpił po północy).
Na stację w Środzie Wielkopolskiej dotarliśmy kilka
minut przed odjazdem pociągu, jednak czasu na
uwiecznienie cieszącego oko miłośnika składu wystarczyło. Podróż wąskotorówką dostarczyła uczestnikom
wycieczki wielu emocji. Parowóz zapewniał odpowiednie
ilości dymu, pary i gwizdów. Większość pasażerów
szczelnie wypełniała okna wagonów. Kolejny raz potwierdziło się, że nic nie jest w stanie dorównać połączeniu stukotu kół pędzących po szynach oraz zapachu

parowozu. Po dojechaniu na stację końcową uczestnicy
przejazdu uwieczniali wiekową lokomotywę oraz wagony
pociągu.
Wieczorem poczciwy DAF dowiózł nas do Poznania.
Zadowoleni, bogatsi o sporą dawkę wiedzy o własnym
regionie, członkowie KMPS wrócili do swoich domów.
Poza nabyciem nowych doświadczeń oraz poszerzeniem
własnej wiedzy na tematy związane z transportem
szynowym, udało nam się uzyskać coś jeszcze. Podczas
wycieczki członkowie Klubu Miłośników Pojazdów
Szynowych jeszcze bardziej zżyli się ze sobą, a to
z pewnością pozytywnie wpłynie na dalsze działanie
stowarzyszenia jako zespołu ludzi realizujących wspólne
cele. Pozostaje jedynie gorąco polecić Czytelnikom te
niezwykłe miejsca.
Szersza dokumentacja z wypadu na torowiska
rozmaitych szerokości dostępna jest na stronach
Poznańskiej Galerii Komunikacyjnej:
http://www.galeriapgk.com/galeria
/categories.php?cat_id=340

Z komunikacyjnej mapy aglomeracji znika Transregion Murowana Goślina

Koniec piętrusów

Bartosz M. Kaj
Z dniem 1 lipca br. z ulic Poznania i okolic zniknął
jeden z lokalnych przewoźników – firma Transregion s.c. z Murowanej Gośliny. Obsługiwała ona
dwie linie podmiejskie: główną numer 342 (Poznań Garbary Dworzec – Przebędowo) i dodatkową
349 (Sobieskiego Dworzec – Przebędowo).

S215 SL z 1988 roku i jeden Mercedes O405 z roku
1987. Całość uzupełniał niezwykle ciekawy „rodzynek” –
trzyosiowy
Neoplan
N318/3
ÜL
(w
wersji
międzymiastowej, nie typowo turystycznej) z 1996 roku.
Żółtozielony
autobus
był
zarazem
najmłodszym
pojazdem we flocie przewoźnika.

Początki tego niewielkiego przewoźnika sięgają roku
1996. Wtedy to powstała linia z centrum Poznania
do Murowanej Gośliny. Niektórzy mogą jeszcze pamiętać
jej pierwszą poznańską pętlę, która mieściła się obok
zajezdni Gajowa. Dziś mniej więcej w tym miejscu stoi
nowy seledynowy budynek z restauracją na parterze.
Z chwilą budowy owego obiektu przystankiem początkowym Transregionu stało się rondo Kaponiera (dzisiejszy przystanek 78 oraz kilku nocek). Taka sytuacja
trwała aż do czasów rozpoczęcia „wyprowadzania” linii
podmiejskich z centrum Poznania. Od 2 kwietnia 2007
do końca czerwca br. funkcję pętli pełniła jedna
z najładniejszych końcówek autobusowych MPK Poznań
– Garbary Dworzec.

Kolejną ciekawostką jest fakt, iż autobusy nigdy nie
posiadały własnych numerów taborowych, natomiast
numery linii na rozkładach pojawiły się dopiero jakiś
czas temu. Średni czas przejazdu w jedną stronę na linii
342 wynosił około 50 minut. Nieco krócej – około 36
minut – potrzebował autobus na pokonanie całej trasy
349. W tym roku jednorazowy bilet normalny w jedną
stronę (cała trasa) kosztował 4.50 zł, natomiast
miesięczny aż 125 zł.

O taborze i liniach
W pierwszych latach działalności tabor firmy stanowiły
autobusy Jelcz M11, Ikarus 260 i nawet Autosan H9-21.
Tak było do roku 2000 włącznie. Od roku 2001 znakiem
rozpoznawczym Transregionu zostały ex berlińskie
piętrowe autobusy MAN SD202F. Łącznie przewoźnik
posiadał aż 5 takich pojazdów, wyprodukowanych
w 1986 i 1987 roku (oczywiście wszystkie ex BVG
Berlin). Ostatni z zakupionych jeździł do samego końca
w niemieckiej reklamie naklejonej na obecne barwy
zakładowe głównego przewoźnika Berlina. Dobrze
widoczny był także dawny berliński numer taborowy
pojazdu – 3579. Piętrusy kursowały w dni robocze
na linii 342. Oprócz piętrowych MAN-ów w taborze
Transregionu znalazły się także i inne używane pojazdy
z zachodu. Były to dwa typowo lokalne autobusy Setra

Piętrowe MAN-y SD202 z nadwoziami Waggon
Union
stały
się
wizytówką
Transregionu.
Czy mniejsza
liczba
przewoźników
zmieni
sytuację pasażerów z północnej części aglomeracji – pokaże czas...
Fot.: Janusz Podolak, 26.07.2007
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Za Transregion – Warbus
Od dnia 1 września zadania przewozowe przejął Warbus,
który obsługuje obecnie linie 111 i 188. Ich trasy
pokrywają się niemal w całości z trasami Transregionu.
Jedyną różnicę stanowi pętla 111 (Środka zamiast

Garbar). Ostatni kurs linii 342 odbył się w dniu 30 czerwca
br. Obsługiwał go jeden z dwóch autobusów Setra S215
SL, który wyruszył z Dworca Garbary o 22.10. Tym samym
po
12
latach
działalności
zniknął
jeden
z
charakterystycznych
przewoźników
aglomeracji
poznańskiej.

Z wizytą w Elblągu i Gdańsku – cz. II

Oni stawiają na tramwaj!

Robert Bartkowiak
Zakład Komunikacji Miejskiej – największy przewoźnik
w Gdańsku – jest przykładem na to, jak najlepiej
wykorzystać pieniądze pochodzące z funduszy Unii
Europejskiej na rozwój transportu publicznego. Większą
część z nich zainwestowano nie w tabor, a przede
wszystkim w infrastrukturę – remont gdańskich
torowisk. W ostatnim czasie gruntowny remont przeszły
tory położone na ul. Pomorskiej, Marynarki Wojennej,
Chłopskiej, Grunwaldzkiej, Wita Stwosza, Podwale
Grodzkie, Hucisku, 3 Maja, alei Hallera oraz
przebudowano dwukierunkową pętlę Zaspa. Jedną
z największych inwestycji ostatnich lat okazała się
budowa
trasy
tramwajowej
na
Chełm,
którą
zaplanowano prawie 30 lat temu. Specjalnie do jej
obsługi ZKM, który – jak mówi hasło reklamowe
przedsiębiorstwa – porusza Gdańsk, zakupił trzy
tramwaje niskopodłogowe typu Bombardier NGT6. Prócz
nowych tramwajów, w 2006 roku flota gdańskiego
przewoźnika zwiększyła o 25 autobusów 12-metrowych
oraz 8 długości 18 metrów – wszystkie w pełni
niskopodłogowe, marki Solaris. Rozstrzygnięto także
kolejny przetarg na dostawę fabrycznie nowych, w pełni
niskopodłogowych pojazdów w ilości 45 sztuk.
Zwycięzcą okazała się po raz kolejny firma z Bolechowa
– Solaris Bus & Coach. Dostarczy ona 30 autobusów
przegubowych oraz 15 o długości 12 metrów. Pozwoli
to wycofanie z ruchu najstarszych autobusów – ikarusów, które na dobre mogą już zniknąć z gdańskich ulic.
Do stolicy województwa pomorskiego dotarliśmy
w godzinach rannych, gdzie przywitała nas piękna
i pogoda. Nasza wycieczka po Gdańsku rozpoczęła się
od poszukiwań czynnego punku sprzedaży biletów.
Takowy znalazł się dopiero nieopodal Huciska. Po biletu
dobowego wszyscy skierowali się na przystanek linii
tramwajowej numer jeden, którą uruchomiono wraz
z otwarciem trasy tramwajowej na Chełm – 19 grudnia
2007 r. Trasa jedynki jest niezwykle krótka (Chełm –
Centrum), a to z powodu niewielkiej ilości taboru
przeznaczonego do jej obsługi. Ze względu na dość duże
pochylenie terenu jeżdżą tędy 3 sztuki wagonów NGT6,
4 sztuki NGd99 (z czego 2 wagony nie są obecnie
eksploatowane) oraz 4 sztuki N8C – 1114, 1133, 1125
oraz 1140. Wagony typu 105Na/105Nch oraz 114Na
mają zakaz wjazdu na Chełm. Sytuacja ulegnie zmianie
po dostawach kolejnych używanych wagonów N8C
z Dortmundu, które przejdą w między czasie modernizację w poznańskiej firmie Modertrans. ZKM Gdańsk
zakupił 44 wagony, które zostaną dostarczone w partiach do 2011 roku i zastąpią najbardziej wyeksploatowane wagony 105Na. Po dostawie kolejnych wagonów
N8C trasa linii nr 1 zostanie najprawdopodobniej
przedłużona. Przez około trzy miesiące można także
było spotkać na gdański torach niebieski tramwaj –

Doskonale zorganizowany przystanek Chełm
Witosa. Na zdjęciu widoczny tramwaj Bombardier
NGT6-2Gd 1006, który przed chwilą przybył z
centrum miasta. Na pasażerów jedynki oczekuje
solaris Urbino 12 2069, który za moment
wyruszy w kierunku osiedla Świętokrzyskiego.
Fot.: Robert Bartkowiak
Bombardier NGT6 2018. Został on sprowadzony
z Krakowa, w zamian za wypożyczenie z Gdańska wagonu dwukierunkowego N8C o numerze bocznym 1133.
Z
przystanku
Hucisko
wyruszyliśmy
w
podróż
tramwajem niskopodłogowym NGT6-2 1005. Najnowsze
wagony, dostarczone w 2007 roku, stanowiły tego dnia
sto procent obsługi linii numer jeden. Następnie przez
Wały
Jagiellońskie
i
aleję
Armii
Krajowej
(za skrzyżowaniem z ulicą 3 Maja) wjechaliśmy na nową
trasę. Od razu dało się wyczuć, że tramwaj zaczął
wspinać się do góry po wydzielonym torowisku,
pomiędzy dwoma pasami jednej z głównych dróg
prowadzących do centrum Gdańska. Nim dotarliśmy
do pierwszego przystanku Pohulanka, zza okien bombki
mogliśmy
podziwiać
piękną
panoramę
miasta.
Choć wszystkie przystanki na trasie są przystosowane
dla osób niepełnosprawnych, to przystanki Pohulanka
i Odrzańska są pod tym względem wyjątkowe.
Oba posiadają windy (osobną dla każdego kierunku)
przeznaczone
dla
pasażerów
poruszających
się
na inwalidzkich. Porządku w tych miejscach pilnują
ochroniarze, dla których przygotowano specjalne
pomieszczenia. Dalej linia odbija w lewo i przebija się
przez „plątaninę” wiaduktów, wbijając się w ulicę
Władysława Sikorskiego. Przed nami już tylko
przystanek Chałubińskiego i ostatnia prosta do pętli
Chełm Witosa. Przystanek dla wysiadających, składający
się z dwóch torów, znajduje się przy wyjeździe
autobusów z pętli Chełm Witosa, natomiast przystanek
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Wnętrze wagonu N8C.
Fot.: Robert Bartkowiak
dla wsiadających (już jeden peron) znajduje się tuż przy
wjeździe autobusów 108, 155, 255, 295 oraz C.
To sprawia, że ogromnym atutem nowopowstałej pętli
jest możliwość szybkiej przesiadki z tramwaju na autobus i odwrotnie. Zastosowano tu system „przesiadka
drzwi w drzwi”, który bardzo dobrze sprawdza się
w Europie Zachodniej, a u nas jest niestety dość rzadko
spotykany. Dla ułatwienia życia pasażerom pod wiatami
peronów zamontowano monitory, które informują
o godzinach odjazdów danej linii oraz o organizacji
ruchu na samej pętli. Pomieszczenia socjalne dla
pracowników oraz miejsca postojowe dla autobusów
zlokalizowano na samym środku pętli, choć pracownicy
ZKM rzadko z nich korzystają.
W najbliższych latach można się spodziewać dalszego
przedłużenia trasy w kierunku Ujeściska i Oruni Górnej,
w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej.
Prócz wybudowania tej trasy projekt przewiduje
przedłużenie trasy z Siedlc do Migowa (gdzie niekoniecznie można spotkać migi), likwidację dwukierunkowej pętli na Oliwie oraz zakup czterdziestu nowych
tramwajów. Jak pokazują ostatnie inwestycje przeprowadzone w Grodzie Neptuna i zdeterminowanie władz
Gdańska, istnieje duże prawdopodobieństwo, że za kilka
lat mieszkańcy dojadą do Migowa i Oruni Górnej
tramwajem.
Po trasie na Chełm przyszedł czas na zwiedzanie „starej”
sieci tramwajowej. W tym celu udaliśmy się z powrotem
jedynką do centrum miasta, a ściślej rzecz biorąc
na Hucisko. Dalej linią numer 12 kontynuowaliśmy
podróż w kierunku Brzeźna i Nowego Portu, z przesiadką
przy Politechnice na 15. Po drodze do Nowego Portu
mijaliśmy między innymi bazę autobusową ZKM-u
na alei gen. Józefa Hallera. Mimo niedzieli na płycie
zajezdni – zamiast spodziewanych ikarusów i jelczy –
stały ładnie w rządku prawie wszystkie neoplany
eksploatowane przez zakład. Jak się później okazało,
wyjeżdżają one tylko w dni robocze i to z reguły na
szczytowe dodatki. Na ten stan rzeczy wpłynął między
innymi fakt dużego wyeksploatowania pojazdów oraz
wypadek z udziałem neoplana, w którym zginęła
kobieta. Przyczyną wypadku była awaria układu
hamulcowego pojazdu.
Tuż za bazą tramwaje jadące w kierunku Nowego Portu
skręcają w ulicę Gdańską. Jest to dość specyficzny

odcinek, którym w przeszłości tramwaje jechały w obu
kierunkach, a mijanka znajdowała się na przystanku
Gdańska. Obecnie tramwaje linii numer trzynaście
w kierunku Stogi Pasanil oraz piętnastki w stronę Oliwy
jadą przez Brzeźno Plaża. Kawałek dalej, na Brzeźnie,
obie trasy znowu łączą się w jedną. Zlokalizowano tutaj
również pętlę dla tramwajów linii trzynaście. Uczestnicy
wyjazdu mieli okazję (z okien piętnastki) po raz
pierwszy w dniu dzisiejszym zobaczyć morze, które na
chwilę
wyłoniło
się
pomiędzy
drzewami
Parku
Brzeźnieńskiego. Dalej tory biegną cały czas wzdłuż
parku, a następnie nad obecnie nieużywanym odcinkiem
SKM do stacji Gdańsk Brzeźno. Trochę dalej tramwaj
wjechał do Nowego Portu. Dzielnica ta charakteryzuje
się dość gęstą zabudową oraz starymi, bardzo
zaniedbanymi budynkami – co w połączeniu z mocno
wyeksploatowanymi składami 105Na nadaje tej dzielnicy
miasta niepowtarzalny klimat. Na uboczu, w oddaleniu
od głównej sieci znajduje się zajezdnia tramwajowa
Nowy Port. Co ciekawe, do zajezdni prowadzi jedyny
w Gdańsku
dwukierunkowy
odcinek
jednotorowy,
a stacjonują w niej tylko wagony generacji 105N.
Ostatnią pętlą tramwajową, jaką udało nam się
odwiedzić, była ta położona najdalej od centrum – pętla
w Jelitkowie. Z Nowego Portu wyruszyliśmy w trasę
dziesiątką, z przesiadką na ósemkę w pobliżu
nieużywanej
obecnie
liniowo
pętli
Kliniczna.
Po pokonaniu ósemką ulic Kliniczna, Hallera oraz
Mickiewicza wjechaliśmy w część miasta, w której
królują bloki mieszkalne. Ciągną one się wzdłuż alei
Rzeczpospolitej i Chłopskiej. W tej części miasta
zlokalizowano kolejną dwukierunkową pętlę tramwajową
– Zaspa, na której kończy czwórka (dni robocze)
i dwunastka oraz przelatują dwójka i ósemka w kierunku
Jelitkowa. Kilka przystanków za wspomnianą końcówką
można zobaczyć najdłuższy blok, jaki kiedykolwiek
zbudowano w Polsce. Ciekawe, ile składów 105Na
potrzeba,
by przewieźć
jednorazowo
wszystkich
mieszkańców tego bloku?
Z ulicy Chłopskiej tramwaj linii numer osiem skręcił
w ulicę Pomorską, która jest ostatnią prostą przed pętlą
Jelitkowo. Sama końcówka jest położona na skraju
parku o tej samej nazwie, otoczona ze wszystkich stron
drzewami, a kawałek przed nią znajduje się małe
jezioro. By dostać się na plażę, wystarczy przejść tylko
Park Jelitowski oraz wydmy. To czwarty i ostatni odcinek
gdańskiej sieci tramwajowej, zlokalizowany tak blisko
morza (inne to: Stogi Plaża, Brzeźno, Brzeźno Plaża).
Trzeba było wykorzystać ten fakt – cała grupa udała się
na plażę, by po raz ostatni w roku 2007 zobaczyć
morze. Plażę w Jelitkowie opuściliśmy w ostatnich
promieniach zachodzącego słońca. Wszyscy – nieco już
zmęczeni, ale zadowoleni – ruszyli w kierunku pętli.
Jeszcze tylko tramwaj do dworca Gdańsk Oliwa, gdzie
wsiedliśmy w pociąg powrotny do Poznania. Budynek
dworca głównego zobaczyliśmy około godziny 22:30.
W ten sposób zakończyliśmy dwudniową wycieczkę,
podczas której udało nam się wiele zobaczyć oraz
zgłębić interesujące fakty z elbląskiej i gdańskiej
komunikacji miejskiej. Dzięki temu choć na chwilę
oderwaliśmy się od poznańskiego zgiełku i problemów,
z jakimi boryka się ostatnio poznańska komunikacja
miejska. Wszyscy wrócili do Poznania w znakomitych
humorach, w pełni zadowoleni z wycieczki oraz
z perspektywami na kolejne.
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XV Parowozowy Show – opóźniona relacja z Wolsztyna AD2008

Święto stalowego smoka

Bartosz Kopeć

Parada
to
także
świetna
okazja
by
„przejechać się” pociągiem retro.
Fot.: Bartosz Kopeć
Już po raz 15 miłośnicy pary mieli okazję spotkać się
w jedynym takim miejscu w Europie – w Wolsztynie.
Impreza ta wpisała się na stałe w kalendarz wydarzeń
związanych z promocją regionu i jest częścią Dni
Wolsztyna. Majowy długi weekend jest też czasem
szczególnym dla polskich i europejskich miłośników
kolei, którzy tłumnie ściągają do Wolsztyna – dla nich
to po prostu obowiązek.
XV Parada Parowozów rozpoczęła się już w piątek
2 maja. Tego dnia na kanale oczystkowym można było
dokładnie obejrzeć obrządzanie parowozów. Na przykładzie parowozów Ok1-359, Pt47-112 oraz Ol49-7
można było zaobserwować wodowanie i nawęglanie,
oczyszczanie
popielnika
oraz
smarowanie
czyli
codzienną obsługę parowozu. Kolejną atrakcją tego dnia
było
widowisko pt. „Światło, dźwięk i para”.
Po zapadnięciu zmroku, przy wtórze muzyki i w blasku
reflektorów, kolejne parowozy opuszczały wachlarz,
by obrotnicy
zaprezentować
swe
wdzięki.
Pokaz
okraszony dużą ilością pary oraz dźwiękiem gwizdawek
zapierał dech w piersiach.
Najważniejszym dniem imprezy była sobota. Od rana
na stacji panował wzmożony ruch. Krótko przed 10
do Nowejwsi Mochów wyjechał pociąg retro prowadzony
parowozem Ty2-911. Do godziny 12 pojawiły się pociągi
z turystami z Berlina (52 81 77+03 1010), Dresden
i Cottbus (03 2204), Cottbus (18 201+tender olejowy),
Wrocławia (Tkt48-18+GWR 5521+EP07-1051), Poznania

(Pt47-112) oraz pociąg VIP CARGO (Pm36-2). Jako
ciekawostkę można dodać, że łączna długość przybyłych
do Wolsztyna pociągów specjalnych wyniosła 1225 m
(60 wagonów). W międzyczasie na rampie towarowej
odbywały się pokazy SOK oraz żużlowców, licytacja
pamiątek kolejowych, występ zespołu VIDEO oraz
kwesta z przeznaczeniem na odnowienie parowozu
Ty43-123. Na torach towarowych Grodziska Kolej
Drezynowa prowadziła przejazdy drezynowe. Na terenie
lokomotywowni zwiedzającym udostępniono wachlarz,
muzeum, wystawę malarstwa Anety Początek oraz
fotografie
zebrane
pod
hasłem
„Wieże
wodne
o zmierzchu”.
O godzinie 13 rozpoczęła się główna atrakcja tego dnia
– Parada Parowozów. 16 maszyn z całej Europy
z łoskotem przetoczyło się wzdłuż stacji przed oczyma
tysięcy widzów, kierując się w stronę Leszna. W tym
roku mogliśmy podziwiać niemieckie 03 1010, 03 2204,
18 201, 52 8177; węgierskiego 109.109; brytyjskiego
GWR 5521; oraz polskie Ty2-911, Tr12-25 (Chabówka),
Tkt48-18
(Wrocław),
Pm36-2,
Ol49-7,
Ol49-23,
Ol49-69, Tr5-65, Ok22-31 oraz Ok1-359 (Wolsztyn).
Lokomotywy
prezentowały
się
pojedynczo
oraz
w składach. Po ponadpółtoragodzinnej uczcie duchowej
parada zakończyła się. Krótko po 15 najdłuższe
niemieckie parowozy serii 03 i 18 podążyły do Leszna na
obrotnicę. Po południu można było udać się
w sentymentalną podróż do Stefanowa pociągiem retro
prowadzonym przez parowóz Tr12-25.
Niedziela była dniem kończącym tegoroczną paradę.
Przed
południem
zorganizowano
Międzynarodowe
Zawody Maszynistów. Zwyciężyła je ekipa z Węgier na
parowozie 109.109. Również tego dnia uruchomione
zostały dwa pociągi retro. Pierwszy – prowadzony przez
Tr5-65 – zabrał pasażerów do Rakoniewic, drugi
z Ok1-359 na czele pojechał do Nowejwsi Mochów.
W przyszłym roku w długi majowy weekend znowu
wielka rzesza ludzi przybędzie do Wolsztyna by
podziwiać „stalowe smoki”. Z roku na rok frekwencja
bije kolejne rekordy i należy mieć nadzieję, że i u nas
wzorem zachodnich sąsiadów dbałość o zabytki techniki
stanie się czymś tak samo normalnym jak ochrona
katedr, zamków czy muzeów.

Nowinki z Pyrogrodu
opracowanie: Mateusz Halaburda
W dniach 21-27 lipca przeprowadzono pierwszy etap remontu nawierzchni na ulicy
Inflanckiej na odcinku od Piłsudskiego do Wiatracznej.
Z ruchu wyłączono nitkę wschodnią. Ze względu na brak
możliwości skrętu z ulicy Inflanckiej w Bobrzańską
autobusy linii 62, 96 i 99 kursowały objazdem ulicami:
Piłsudskiego – Inflancka – Żegrze – Bobrzańska i dalej po
stałych trasach (powrót bez zmian). Na trasie objazdu
autobusy zatrzymywały się tylko na przystanku Inflancka

po skręcie w prawo z Piłsudskiego. Dodatkowo wyłączono
z ruchu przystanek Inflancka na ulicy Inflanckiej.
Autobusy linii 53, 81, 82, A oraz 232 zatrzymywały się
na tymczasowym przystanku zlokalizowanym na ulicy
Piłsudskiego przed skrzyżowaniem z Inflancką. W drugim
etapie robót od dnia 28 lipca do 3 sierpnia zamknięto
zachodnią nitkę Inflanckiej. Autobusy linii 53, 62, 81, 92,
96, 99, A i 232 zatrzymywały się na tymczasowym
przystanku Inflancka na ulicy Piłsudskiego, zlokalizowanym przed skrzyżowaniem z Inflancką.
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W dniach 2-29
sierpnia przeprowadzono remont torowiska na ulicy
Królowej Jadwigi na odcinku od Strzeleckiej do mostu
Królowej Jadwigi. Na trasy objazdowe skierowane
zostały tramwaje linii 3, 6, 11 i 12. Linia 3 z pętli
Wilczak kursowała po trasie do przystanku AWF, dalej
przez Królowej Jadwigi, most Dworcowy i Roosevelta
wracała na pętlę Wilczak. Linia 6 z Budziszyńskiej
kursowała ulicami Grunwaldzka, Roosevelta, Św. Marcin,
Marcinkowskiego,
Podgórna,
Mostowa,
DowboraMuśnickiego, Kórnicka i Jana Pawła II do ronda Śródka,
powrót przez Marcinkowskiego, plac Wolności, 27
Grudnia i Gwarną. Linia 11 z Piątkowskiej dojeżdżała do
przystanku AWF, następnie przez Strzelecką, Podgórną,
Marcinkowskiego, plac Wolności, 27 Grudnia, Fredry
i Roosevelta wracała na pętlę przy ulicy Piątkowskiej.
Linia 12 z osiedla Sobieskiego kursowała przez most
Dworcowy, Wierzbięcice, 28 Czerwca 1956 r. i do pętli
Starołęka. Uruchomiono linię „Za Tramwaj T3”,
kursującą w dni robocze po trasie: rondo Rataje –
Królowej Jadwigi – AWF – Kazimierza Wielkiego –
Mostowa – most św. Rocha – św. Rocha – rondo Rataje.
W weekendy – ze względu na często zablokowaną ulicę
św. Rocha przy kościele – linia T3 dojeżdżała do ronda
Rataje przez ulicę Mostową i Jana Pawła II. Do obsługi
linii skierowano w dni robocze 3, a w weekendy
2 autobusy z wydziału A-1. Dla tramwajów linii 6
na ulicy Jana Pawła II przed skrzyżowaniem z Kórnicką
utworzono tymczasowy przystanek. Autobusy linii 74

Pod koniec lipca br. park używanych
autobusów marki MAN w ZKP Suchy Las powiększył
się o kolejny ciekawy autobus – MAN NÜ263. Wóz
nie jest taki stary (jak na warunki ZKP), bo
pochodzi z 1997 roku. Jest to już autobus III
generacji, ale uwagę zwraca nieco inna, starsza
wersja ściany przedniej (stosowana w początkowej
fazie produkcji tejże serii). Nowy nabytek otrzymał
biało-czerwone malowanie zakładowe oraz numer
109 (który kiedyś należał do jednego z autosanów
H9-35). Zadebiutował na linii na początku sierpnia.
Bardzo podobny pojazd (także ze starą ścianą
przednią), tyle że MAN NÜ313, eksploatuje inny
lokalny
przewoźnik
–
Zakład
Komunalny
Kleszczewo. Taki sam typ autobusu (ale już z nową
ścianą przednią) znajduje się też w MPK Poznań
(wóz 1492 z Kaczej). TPBus Tarnowo Podgórne
zakupiło używany autobus marki Mercedes O405N2
ex. BVG Berlin.
Txt: B.Kaj, fot.: Marcin Nader, 8.08.2008

Chrzest
bojowy
wagonu
685.
W pierwszej połowie sierpnia wagon pojawił się na
mieście elegancko porysowany. Na szczęście ubytki
lakieru zostały szybko załatane i helmut znów
cieszy miłośnicze oczy.
Fot.: Robert Bartkowiak, 13.08.2008
jadące w kierunku dworca Sobieskiego zatrzymywały się
dodatkowo na przystanku linii „Za Tramwaj” na Królowej
Jadwigi, za skrzyżowaniem z ul. Serafitek. 8 sierpnia
zmieniono trasę objazdową dla linii 12 (ze względów
bezpieczeństwa
–
motorniczowie
skarżyli
się
na niebezpieczną ręczną zwrotnicę przy lewoskręcie z 28
Czerwca 1956 r. w Hetmańską). Do końca remontu 12
kursowała na Starołękę przez Św. Marcin, Marcinkowskiego, Podgórną, Dowbora-Muśnickiego, Kórnicką,
Jana Pawła II i Zamenhofa do pętli Starołęka (powrót
przez plac Wolności, 27 Grudnia i Gwarną). Tramwaje
linii 3, 6, 11 i 12 powróciły na stałe trasy w sobotę
30 sierpnia. Tego dnia zlikwidowano także linię „Za
Tramwaj T3”.
Od dnia 14 sierpnia od godziny około 7.30 do
23 sierpnia w związku z remontem nawierzchni na ulicy
Roosevelta autobusy linii 63, 69, 78, 234, 235 i 237
w kierunku Śródki i Winograd kursowały objazdem przez
Święty Marcin, Aleję Niepodległości i dalej po stałych
trasach. Autobusy linii 78 odjeżdżały z przystanku
Rondo Kaponiera na ulicy Roosevelta przy hotelu
Mercure, natomiast linie nocne 234, 235 i 237
z przystanku na Świętym Marcinie, za skrzyżowaniem
z Dworcową.
W związku z awarią wodociągową na
Boninie 14 i 15 sierpnia do godziny około 7.30 tramwaje
linii 9 i 11 zamiast do pętli Piątkowska docierały na
Połabską. Zastępczej komunikacji autobusowej nie
uruchomiono.
W piątek 15 sierpnia wprowadzono
ograniczenia w komunikacji autobusowej. Przez cały
dzień nie kursowały autobusy linii 50, natomiast
autobusy linii 52 i A kończyły trasę przy szpitalu na
osiedlu Rusa. Linia 80 kursowała tylko do pętli Rudnicze.
Od piątku 15 sierpnia linia 53 wróciła na
stałą trasę. Z ulicy Tarnowskiej autobusy skręcają w
prawo w Ostrowską i przez stację benzynową Shell
wjeżdżają na ulicę Krzywoustego, gdzie znajduje się
przystanek końcowy Świątniczki. Powrót na Rataje
odbywa się ulicą Krzywoustego.
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Kolejna dziura w jezdni tuż przy torowisku.
Tym razem wyrwa pojawiła się w sobotę 16 sierpnia
na ulicy 27 Grudnia. MPK wstrzymało ruch w tym
miejscu na kilka godzin w sobotę i niedzielę. Tramwaje
kursowały objazdami przez Śródkę i plac Wielkopolski
oraz Zamenhofa i Hetmańską. Po zasypaniu dziury ruch
wznowiono, na miejscu pojawiło się takżę ograniczenie
prędkości do 5 km/h.
W nocy z 19 na 20 sierpnia w związku
z pracami wodociągowymi na ulicy 27 Grudnia tramwaje
linii nocnej N21 w kierunku Kaponiery kursowały
objazdem przez most Teatralny, Fredry i Gwarną.
W sobotę 23 sierpnia
zakończono remont torowiska na ulicy Warszawskiej.
Tramwaje linii numer 6 i 8 nadal kończyły swoje trasy na
rondzie Śródka. Do pętli na Miłostowie MPK uruchomiło
dodatkową linię 20, kursującą na trasie: Miłostowo –
Warszawska – rondo Śródka – Jana Pawła II – trasa
Kórnicka – os. Lecha. Linię 20 (która de facto była zazatramwajem) w dni robocze obsługiwało 5 brygad – po
dwie
z
Głogowskiej
i
Fortecznej
oraz
jedna
z Madalińskiego, natomiast w weekendy 4 – dwie z Fortecznej oraz po jednej z Głogowskiej i Madalińskiego.
Linie 6 i 8 na Miłostowo wróciły w sobotę 30 sierpnia,
tego dnia również zlikwidowano linię numer 20. Na
dwudziestce spotkać można było m.in. wagon 102Na 71.
W związku z prowadzonymi
pracami
remontowymi
na
ulicy
Grunwaldzkiej
od przejazdu kolejowego do Malwowej od 22 do 31
sierpnia autobusy linii 77 i 251 nie dojeżdżały do pętli
Osiedle Kwiatowe. Linia 77 z Bałtyku kursowała po trasie
do Malwowej. Następnie autobus skręcał w prawo
w ulicę Gerberową i dojeżdżał do Stokrotkowej.
Po krótkim postoju (odjazdy 3 minuty po planowym
czasie odjazdu z osiedla Kwiatowego) autobusy wracały
przez ulicę Macierzankową do Malwowej i dalej po trasie
do Bałtyku. Linia nocna 251 z Grunwaldzkiej skręcała
w Malwową, następnie podobnie jak 77 jechała ulicą
Gerberową i Stokrotkową. W kierunku Kaponiery
autobusy dojeżdżały przez Macierzankową i Malwową
do Grunwaldzkiej. Na ulicy Gerberowej zlokalizowano
tymczasowy przystanek.
Miesiąc sierpień obfitował w różnego typu
remonty oraz objazdy. W obsłudze linii tramwajowych
doszło do kilku ciekawych zmian. I tak na linii numer 5
można było podziwiać helmuty z Madalińskiego oraz

holendry z Gajowej, natomiast na linii 13 pojawiły się
planowo tatry RT6N1. Zadowoleni mogą być przede
wszystkim fani wagonów holenderskich, które można
było zobaczyć m.in. na liniach 2, 4, 5 i 7.
W związku z kasacją DAF-a o numerze
bocznym 1932 do obsługi linii nocnych wydział A-1
skierował kolejne dwa neoplany N4016 o numerach
bocznych 1508 i 1509. Dodatkowo w spadku po 1932
wóz 1509 otrzymał monitoring. Neoplan N4016 1533
wyposażony został w czytnik do KomKart. Czyżby
autobus miał zacząć regularne kursy na linii
podmiejskiej 107?
Na Kaczej skasowano pierwszego w historii
MPK ikarusa 280.70A o numerze bocznym 1452.
Powodem kasacji był zły stan kratownicy. MPK nie
podjęło się remontu autobusu. 28 sierpnia autobus
wywieziono na złomowisko.
W związku z organizacją imprezy pokazowej
„Allegro Power” w rejonie Malty w sobotę 30 sierpnia
ulica Baraniaka była wyłączona z ruchu przez cały dzień.
Autobusy linii 57 i 84 kursowały trasami objazdowymi.
Linia 57 z Mogileńskiej przez ulicę Chartowo
i Krzywoustego dojeżdżała do dworca na Ratajach,
natomiast linia 84 z ulicy Kurlandzkiej skręcała w lewo
w Chartowo i przez Krzywoustego wracała na dworzec
Rataje.
Od 30 sierpnia przystanki autobusowe
i tramwajowe Wołyńska zmieniły nazwę na Uniwersytet
Przyrodniczy. W wakacje przesunięto także przystanek
Rynek Łazarski (kierunek: Górczyn) o kilkadziesiąt
metrów w stronę centrum miasta. Obecnie znajduje się
on na wysokości skrzyżowania z ul. Sczanieckiej,
co wymusiło
likwidację
lewoskrętu
w
tę
ulicę
z Głogowskiej
i
spowodowało
usunięcie
kawałka
zabytkowego, nieużywanego liniowo torowiska.
W związku z brakiem porozumienia MPK
z gminami Dopiewo i Tarnowo Podgórne od 1 września
zlikwidowano sezonową, pospieszną linię autobusową P,
kursującą z ronda Kaponiera do pętli w Sierosławiu.
Również od 1 września w komunikacji autobusowej
wprowadzono zimowy rozkład jazdy. Autobusy na liniach
51, 63, 64, 68, 69, 74, 76, 82, 91 i 93 kursować będą
w dni robocze w szczycie co 12 minut. W weekendy linię
87 ponownie obsługiwać będzie wydział A-1. Ponadto
przejmie on od Kaczej obsługę kilku brygad na linii 71.

Najciekawsze wstrzymania majowe

Z archiwum T

Marcin Jurczak
3.05. N21/2 6xx. Z cyklu: Blokowiska w Ognia Blasku.
O godz. 2.12 motorniczy nocki zgłosił do CNR fakt
podpalenia torowiska przez nieznanych sprawców.
Na miejsce wysłana została Straż Pożarna – nie zdążyła
jednak podjąć interwencji, gdyż tory ugasił motorniczy
za pomocą gaśnicy znajdującej się na wyposażeniu
wagonu. Rozlanie łatwopalnego płynu (a następnie jego
podpalenie) nastąpiło na wysokości łuku torowiska
pomiędzy stacjami PST Szymanowskiego i Kurpińskiego,
około 300-500 metrów od stacji Kurpińskiego.

Nie stwierdzono podpaleń w obrębie pobliskiej stacji,
sprawców nie udało się ująć.
5.05. 7/9 678 vs 8/5 661. Poranny pośpiech nie
opłacił się motorniczemu siódemki, który wyjeżdżając
rano z toru nr 9 na obiekcie postojowym przy
ul. Budziszyńskiej, najechał na tył wagonu wyjeżdżającego z toru nr 8. Przerwy w ruchu nie odnotowano,
oba uszkodzone wagony zjechać musiały jednak
do zajezdni Madalińskiego – ze względu na poniesione
straty. Dwuślipek nabawił się przetarcia prawego naroża
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wagonu, stracił także kierunkowskaz i lusterko,
w jednookim zbiła się tylna szyba i elementy oświetlenia
zewnątrznego.
5.05. 9/5 212+211. Ok. godz. 12.14 doszło
do wstrzymania ruchu tramwajowego przed zajezdnią
Madalińskiego, wskutek usterki technicznej składu
dwukierunkowego. Tramwaj (brak rozruchu) zepchnięty
został z Pamiątkowej na teren zajezdni przez 10/6
182+181 – po wcześniejszej interwencji Zakładowej
Służby Ratowniczej. Ruch wznowiono o 12.30.
14.05. N21/1 669 i N21/2 668.
Podczas
wykonywania pierwszego kursu z os. Sobieskiego, około
godz. 23.42, motorniczy tramwaju linii N21/1 zgłosił
dewastację wagon GT8. Nietrzeźwa młodzież –
w ramach rozrywki – wyrwała z prowadzenia drzwi
zewnętrzne pojazdu. Na miejsce (PST Kurpińskiego)
przybyła Zakładowa Służba Ratownicza, o godz. 23.55
wagon wysłano do zajezdni – bez uruchamiania
autobusowej rezerwy. Wesoła gromadka przeniosła się
kawałek dalej – wystawiając z prowadnic wszystkie (!)
drzwi wagonu linii N21/2, stojącego na os. Sobieskiego.
Sprawców
nie
udało
się
ująć
ani
ustalić,
po półgodzinnym postoju (23.55-0.23) drugi tramwaj
nockowy zjechał do zajezdni.
23.05. 7/1 661. Do potrącenia mężczyzny ze skutkiem
śmiertelnym doszło na Hetmańskiej na wysokości
ul. Nehringa. Pieszy leżał w torowisku, zapadał
zmierzch, dodatkowo miejsce odgrodzone jest barierkami i zaciemnione przez okoliczne drzewa. W tej
sytuacji motorniczy tramwaju linii 7 dopiero w ostatniej
chwili był w stanie zauważyć leżącego w zagłębieniu
torowiska mężczyznę. Na miejscu obecne było
pogotowie ratunkowe, Zakładowa Służba Ratownicza,
Państwowa Straż Pożarna i prokurator. Tramwaj
zepchnięty został do zajezdni Głogowska przez stojący
we wstrzymaniu (jako jedyny) skład 1/2 278+279, skąd
do zajezdni Madalińskiego zabrał go holownik. Ruch
tramwajowy kierowano objazdami, uruchomiono także
jeden autobus „Za tramwaj”. Wstrzymanie ruchu:
21.14-23.55 (w stronę Głogowska/Hetmańska).
27.05. 12/1 403 vs 16/1 507. Około godziny 9.32
doszło do najechania tramwaju linii 12/1 na tył wagonu
507, stojącego na przystanku PST Kurpińskiego. Rany
odniosło 6 pasażerów. Oba wagony w chwili wypadku
były sprawne – prawdopodobną przyczyną zdarzenia
było zasłabnięcie motorniczego tramwaju linii 12.
W jego wyniku uszkodzony został ostatni człon wagonu
Combino (zjechał on do zajezdni Głogowska o własnych
siłach, gdzie został odstawiony) oraz przód wagonu 403
(zabezpieczony i odholowany na Forteczną w godzinach
nocnych). Ruch wznowiono o 10.09, uruchomiono
1 autobus komunikacji zastępczej.
28.05. 5/1 194+193. Szesnaście minut wstrzymania
na ul. Kórnickiej (przystanek: Jana Pawła II) zafundował
pasażerom pseudohistoryczny szybkowiec. W tramwaju
jadącym w stronę Zajezdni Głogowska nastąpił brak
rozruchu. Po interwencji Zakładowej Służby Ratowniczej
wagon skierowano do zajezdni. Wstrzymanie ruchu:
10.37-10.53.
30.05. 5/9 218+215. Pecha miał motorniczy piątki,
który jako pierwszy wjechał na pętlę Stomil
po uszkodzeniu słupa sieci trakcyjnej przez nieznany
samochód ciężarowy. Wskutek uszkodzenia słupa doszło
do obluzowania sieci, zerwania izolatora wieszakowego

i w efekcie połamania pantografu w wagonie 218.
Na miejscu Zakładowa Służba Ratownicza odpaliła skład
(z II pantografu), który po 34 minutach postoju
(16.50-17.24) zjechał do zajezdni Głogowska. Następne
piątki skierowano do Starołęki. I choć pętlę Stomil
zamknięto... na kolejny połamany pantograf nie trzeba
było długo czekać.
30.05. 5/8 96+95. O 18.11 CNR otrzymała zgłoszenie
o połamanym pantografie tramwaju linii 5/8. Motorniczy
wjechał
na
wyłączoną
z ruchu
pętlę
Stomil,
co spowodowało małe perturbacje dla tramwajów
kursujących do i od Starołęki. Przerwa w ruchu w stronę
zajezdni Forteczna trwała 11 minut (18.28-18.39),
w przeciwnym kierunku – o 6 minut dłużej (do 18.45).
Do wyciągnięcia z pętli uszkodzonej piątki wykorzystano
skład
296+297
linii
3/2,
a
feralny
pociąg
po przełączeniach zjechał do zajezdni Głogowska.
Po tym zdarzeniu do mechanicznej (klin) blokady
zwrotnicy dołożono hydrauliczną, by nikt więcej
na Stomil już nie wjechał.

Usterki wagonów Combino
W maju zanotowano cztery usterki wagonów Combino,
w tym trzykrotnie uszkodzeniu ulegały drzwi wagonów.
Dwukrotnie wagon 507 zepsuł ten sam motorniczy
na linii 5/4 (3.05 => II drzwi, 4.05 => I drzwi),
awariom ulegały także wagony 510 (6.05 => 14/5 =>
IV drzwi) i 508 (30.05 => 14/4 => brak rozruchu).
Łączny czas wstrzymań: 60 minut (czyli średnio
kwadrans na usterkę).

Usterki wagonów RT6N1
23.05. 12/5 403. W dniu 23 maja doszło do ruchu na
przystanku PST Szymanowskiego wskutek awarii
tramwaju linii 12/5. Awaria wyłącznika szybkiego
wysokiego napięcia w wagonie 403 spowodowała
konieczność półgodzinnego (17.29-18.00) zatrzymania
tramwaju
jadącego
w stronę
os.
Sobieskiego.
Uszkodzony tramwaj zepchnięty został przez 16/2 507
na pętlę Sobieskiego – do odholowania w godzinach
nocnych.
30.05. 12/10 404. Do awarii tatry jadącej w stronę
Starołęki doszło na przystanku Most Teatralny. 9 minut
wstrzymania ruchu (13.06-13.15) spowodowała awaria
pompy HBB. Po doraźnej naprawie dokonanej przez
pracowników Zakładowej Służby Ratowniczej, tramwaj
skierowano do zajezdni.
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160 lat transportu kolejowego w Poznaniu

Dworzec Gajowa zaprasza

Michał Górny
Stoję pośród domów na pokrytej polnymi kamieniami
ulicy. Wokół mnie słyszę tylko głos sprzedawcy ze sklepu
na rogu ulicy, stukot końskich kopyt i turkot metalowych
obręczy. Sierpniowe słońce właśnie powoli budzi się
do życia, tak samo jak mieszkańcy miasta. Przede mną
wyrasta z ziemi wielki wał, w którym oknem na świat
jest brama, Brama Berlińska. Za nią rozpościerają się
pola i w oddali zabudowania wsi Jeżyce. Większość
mieszkańców właśnie przez ową bramę zmierza
w kierunku Jeżyc na wielkie dla miasta wydarzenie.
Razem z nimi postanowiłem podążyć do miejsca, gdzie
stoi
nowoczesny
budynek,
z
którego
wnętrza
wydobywają się kłęby dymu – czyżby stało się
nieszczęście i został podpalony? Otóż nie, gdyż w środku
między dwoma skrzydłami zabudowań stoi „stalowy
rumak”. Oczom moim ukazuje się ogień buchający
z jego wnętrza, z komina wydobywa się dym, wszędzie
dokoła kłębi się para. Zgromadzeni widzowie mogą
usłyszeć tylko nieznane dotąd, groźne syczenie, które
wydobywa się z maszyny. Obok niej stoją zaproszeni
goście i mieszkańcy Poznania. Nagle – dokładnie o 9:44
– gwizd i powoli, z turkotem i charakterystycznym puf…
puf… pufpufpuf… parowóz zaczyna się toczyć po torach.
Młodzieńcy przybyli z okolicznych wsi, takich ja Łazarz
czy Winiary, próbują wyprzedzić pędzący już pociąg
na koniach. Jednak nawet najszybsze i najsilniejsze
zwierzęta nie mają szans z potęgą mocy i niewyczerpanej siły maszyny parowej.

160 lat kolei w Poznaniu. Obok prowadzonego
parowozem
pociągu
retro
były
przejazdy
drezynami po torze zerowym zajezdni Gajowa...
Fot.: Krzysztof Dostatni

10 sierpnia 1848 roku z pierwszego kolejowego dworca
w Poznaniu przy zbiegu dzisiejszych ulic Gajowa
i Zwierzyniecka odjechał pierwszy pociąg w stronę
Szczecina. Wydarzenie było ze wszech miar ważne
dla rozwoju miasta, gdyż przyczyniło się do znaczącego
skrócenia czasu podróży zarówno ludzi, ale także
towarów i poczty. Po tym dniu do Szczecina można było
dojechać w ciągu 7 godzin, a nie – jak wcześniej – 2 dni.
Dokładnie 160 lat po tym wydarzeniu Klub Miłośników
Pojazdów Szynowych wspólnie z MPK Poznań,
Towarzystwem Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni,
a także PKP CARGO S.A. zorganizował szereg atrakcji
dla wszystkich zainteresowanych i spragnionych komunikacyjnych wrażeń. Jak przystało na wydarzenie nawiązujące do odjazdu pierwszego pociągu, początek imprezy miał miejsce właśnie na Dworcu Głównym PKP. Tam
przy peronie 4A pół godziny przed planowym odjazdem
podstawiono
zabytkowy
skład
wagonów,
które
pochodziły z lat międzywojennych. Tak samo jak 160 lat
temu, pociąg w nieznane poprowadził parowóz. Dający

się słyszeć na całym dworcu o godzinie 11 gwizd Oelki
był sygnałem, który zwiastował powolne ruszenie
składu. Rytmiczne i coraz szybsze pufanie lokomotywy
doprowadziło nasz skład do Starołęki, gdzie po krótkim
postoju ruszyliśmy dalej, aby zobaczyć „od tyłu”
ratajskie osiedla jadąc w stronę Franowa. Jednak
największe
wrażenie
zawsze
robi
przejazd
po
największej i najdłuższej estakadzie w Poznaniu, którą
przebiegają tory kolejowej obwodnicy Poznania. Tam
pociąg
zwolnił,
by
zgodnie
z
ograniczeniem
i dostojnością
„wygiąć
się”
na
łuku
estakady
ku zadowoleniu wszystkich fotografów – zwłaszcza
tych z ostatniego wagonu. Przejeżdżając estakadą
można było zobaczyć również dolinę rzeki Warty, a także
sporo poznańskich budynków, nawet znajdujących się
aż w centrum miasta.
Kolejną
atrakcją
była
możliwość
zobaczenia
stacjonującego na Podolanach pociągu ratowniczego
oraz postój na stacji Poznań-Kiekrz. To przez Kiekrz
przebiegała pierwsza linia kolejowa z Poznania i właśnie
tam nasz parowóz, czyli Ol49-69, zmienił czoło pociągu.
Na stacji wszyscy podróżni otrzymali także pamiątkowe
bilety, które zaraz obok mogli podstemplować
specjalnym pamiątkowym stemplem z parowozem.
Natomiast w wagonie towarowym można było nabyć
gazety i broszury, a także inne gadżety związane
z koleją – szczególnie tą, która odchodzi już do historii
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Klubowicze w akcji
i jest związana z Wielkopolską. Po paru minutach
tendrem do przodu ruszyliśmy w stronę Dworca
Głównego. Przyjazd, podobnie jak odjazd, odbył się
zgodnie z rozkładem. Na koniec jeszcze wiele
pamiątkowych zdjęć przy parowozie i widok zazdrości
w oczach
osób
po
przeciwnej
stronie
peronu,
podróżujących pociągiem klasy intercity.

otrzymać brakujące pieczątki na pamiątkowych biletach,
na które składały się trzy różne modele tramwajów,
parowóz oraz budynek wolsztyńskiej parowozowni.
Tego dnia – jak co tydzień w niedzielę – kursowały
również linie turystyczne numer 0 i 100. Zapewne starsi
pasażerowie przypomnieli sobie swoją młodość i czuli się
jakby przenieśli się kilkadziesiąt lat wstecz, gdyż tłok
panujący tego dnia w tramwaju i autobusie oddawał
bardzo realistycznie warunki podróżowania sprzed lat.
Młodsi mogli poznać jak podróżowali ich rodzice
i dziadkowie, a także dowiedzieć się kilku interesujących
rzeczy o Poznaniu. Linie turystyczne w tym dniu
przewiozły rekordową liczbę pasażerów, którzy po gromkich oklaskach zafundowanych obsłudze na zakończenie
kursu z uśmiechem i serdecznym słowem opuszczali
pojazdy. Przychylne zdania i radość naszych pasażerów
sprawiły, że jesteśmy zadowoleni z wykonanej pracy
i dają nam motywację na organizowanie dalszych
podobnych imprez dla społeczeństwa.

Z peronu wszyscy, którzy jeszcze mieli siły i byli
spragnieni wrażeń, udali się na przystanek tramwajowy
Most Dworcowy. Tam po kilku minutach podjechały dwie
poznańskie stodwójki i zabrały wszystkich chętnych do
zajezdni przy ul. Gajowej, gdzie przed laty znajdował się
dworzec kolejowy. W tramwajach można było uzyskać
dodatkowe pieczątki na swoich pamiątkowych biletach –
tym razem z tramwajami. Na miejscu można było
zwiedzić budynki zajezdni, zwiedzający mogli zobaczyć
halę postojową z drewnianym zadaszeniem, unikalne
rozjazdy, a także stary zbiornik na piasek. Choć
we wnętrzach hal jest szaro, to jednak miejsce to ma
swój niepowtarzalny klimat i urok. Tutaj czas jakby się
zatrzymał,
nie
widać
spieszących
się
ludzi,
wszechobecnych samochodów, można oderwać się
od dzisiejszego świata i wyobrazić sobie, że przenieśliśmy się w czasie. Można mieć wrażenie, że przykładając
ucho do szyn słyszy się jeszcze turkot pierwszych
poznańskich tramwajów, które stąd wyjeżdżały.
Przy wyjeździe z hali od strony Zwierzynieckiej na torach
ustawiono drezyny ręczne, które cieszyły się dużym
powodzeniem wśród zwiedzających chcących sprawdzić
swoje siły w napędzaniu tych pojazdów. Z zainteresowaniem oglądano także wystawę fotograficzną
(w odnowionym wagonie GT8 685), poświęconą historii
komunikacji szynowej w Poznaniu. Wiele osób
odwiedziło także namiot z gadżetami, które nawiązywały
zarówno do historii kolei, jak i do historii komunikacji
miejskiej. Nie obyło się także bez wydawnictw
dla najmłodszych miłośników komunikacji – kolorowanek
i kredek opakowanych w pudełko przypominające
przysłowiową „ciuchcię”. Na stoisku można było również

... i specjalna linia dowozowa obsługiwana
wagonami generacji 102N.
Fot.: Krzysztof Dostatni

Wakacyjne, wieczorne kursy tramwajowej linii turystycznej

0 by night

Błażej Brzycki
„Poznaj Poznań nocą” – właśnie pod takim hasłem
wyruszała w trasę tegoroczna nocna zerówka. Dzięki
staraniom Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych
i pomocy MPK Poznań Sp. z o.o. w cztery soboty:
12 lipca, 2 i 23 sierpnia oraz 6 września, spod zajezdni
przy ulicy Gajowej o godzinie 21 wyruszały stare bimby.
Trasa nocnej linii turystycznej była połączeniem linii
0 i 100, dobrze znanych z niedzielnych kursów, a miała
na celu pokazanie pięknie oświetlonej architektury
Poznania.

Nocna zerówka to doskonała okazja by na nowo
odkryć uroki nocnego Poznania.
Fot.: Krzysztof Dostatni

Z pokładu starej bimby można było zobaczyć między
innymi kościoły: neoromański Matki Boskiej Bolesnej,
Maryi Królowej, Franciszkanów oraz Św. Rocha, dzielnicę
Śródka z nowopowstałym mostem biskupa Jordana oraz
teatry: Wielki, Polski oraz Nowy. Tramwaj zagościł
również na placu Wolności, Wielkopolskim oraz Cyryla
Ratajskiego. Niewątpliwą atrakcją wizualną był przejazd
przez oświetlony most św. Rocha, z którego
rozprzestrzeniał się widok na Katedrę.
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Klubowicze w akcji / Nowinki z Pyrogrodu
W pierwszą sobotę w kurs wyruszył skład N+ND, który
szybko
zapełnił
się
pasażerami.
Z
przejażdżki
skorzystało ponad 100 osób. Tak duże zainteresowanie
spowodowało podstawienie na kolejną sobotę już dwóch
pociągów: N+ND oraz 102N. I tym razem poznaniacy
nie zawiedli. Tłumnie przychodzili na Gajową, długo
przed wyjazdem. Przedostatni kurs wykonały wagony N
+ND, cieszące się największym zainteresowaniem, jak
również wagon 102Na.
Z powodu zamknięcia ulicy Głogowskiej w sierpniu
tramwaje jeździły zmienioną trasą – przez zajezdnię
przy ulicy Madalińskiego, która obchodzi w tym roku 60lecie istnienia. Podróżni mogli się zapoznać z pracą
najmniejszej samodzielnej zajezdni w Poznaniu, jak
również dowiedzieć się więcej na temat jej historii.
Na ostatni kurs nocnej linii 0 przygotowane zostały
wszystkie trzy pociągi, które do tej pory kursowały
na zerówce nocnej. Już o godzinie 20 przed halą
zajezdni na ulicy Gajowej wagony były otwarte dla
licznej grupy chętnych na przejażdżkę. Do godziny 21
wszystkie pojazdy wypełniły się po brzegi. Przed
wyjazdem upamiętniono uczestników ostatniej zerówki
zdjęciem, które pokazuje, jak dużym zainteresowaniem
cieszą się takie przejazdy. Dodatkową atrakcją była, już
nie przymusowa, wizyta na zajezdni Madalińskiego.
Kolejna grupa osób zapoznała się z funkcjonowaniem
tego obiektu. Wszystkie kursy kończyły się po godzinie
22 na ulicy Gajowej, gdzie załoga tramwajów

Ostatnia tegoroczna zerówka nocna zgromadziła
rekordową
liczbę
ponad
200
pasażerów.
Po powrocie na Gajową rozległy się brawa.
Fot.: Krzysztof Dostatni
otrzymywała duże brawa, które były największą zapłatą
za trud i zaangażowanie włożone w „0 by night”.
Warto wspomnieć, że z przejażdżki skorzystało w sumie
ponad 650 osób, które – oprócz poznania Poznania –
zapoznały się również z ofertą linii turystycznych. Była
to niepowtarzalna okazja ich promocji i należy mieć
nadzieję, że wpłynie to na zainteresowanie niedzielnymi
przejażdżkami.

Zmiany w tramwajowych rozkładach jazdy od 30.08.2008

Jesień w MPK

opr. Krzysztof Dostatni, Marcin Jurczak
Tradycyjnie na przełomie sierpnia i września rozpoczyna
się kursowanie komunikacji miejskiej według zimowego
rozkładu jazdy. W tym roku planiści przygotowali dla
pasażerów i miłośników komunikacji miejskiej kilka
ciekawostek.

–

holender z Gajowej kursuje od rana jako 11/1,
następnie w godzinach 7.00-19.00 jako 9/11
(co oznacza zwiększenie liczby brygad linii 9
o jedną), a następnie po 19.00 wykonuje kurs
posiłkowy (jako 11/22) i zjeżdża do zajezdni,

W sobotę 30.08 wszedł w życie zimowy rozkład
tramwajowy, co oznacza powrót na trasy linii
kursujących objazdami z powodu remontów tras. Linie 6
i 8 powróciły na Miłostowo, linie 3, 6, 11 i 12 – na ul.
Królowej Jadwigi. Ze względu na niedokończoną
naprawę ul. Głogowskiej, tramwaje na tę ulicę wrócić
mogły dopiero w niedzielę 31.08. W sobotę linia 5
kursowała objazdem przez Wierzbięcice, a 8, 14 i 18 –
przez rondo Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Od niedzieli
wszystko wróciło do przedwakacyjnej normy. Ponadto
w poniedziałek 1 września na tory powróciła linia 26.

–

brygada 18/3 po godzinie 6.30 przechodzi na cały
dzień na linię 7/3 (i jest to jedyny na linii 7 wóz typu
3G),

–

powraca idea trójkoczwórki – dwóch linii w jednej –
których pociągi przeszyldowują się co kółko
na Starołęce; linię obsługują zajezdnie: Głogowska,
Madalińskiego i Forteczna,

–

zlikwidowano
wszystkie
zjeżdżające do zajezdni
a 11.00.

Warto też zwrócić uwagę, że w dni robocze:

Ponadto w dni świąteczne:

krótkie
pomiędzy

zmiany
–
godz. 9.00

–

na linii 11/3 pojawia się wagon 102Na 71 (ze stałą
obsługą – dzięki uprzejmości wydziału S-3),

–

–

zmiana 16/2 połączona jest z 14/8 – brygadę
obsługuje wóz z wyświetlaczami z wydziału S-3,
wykonując na przemian kółko na liniach 14 i 16;
po godzinie 19.00 pozostaje do późnego wieczora
na linii 16,

11/5 wykonuje kółko jako 8/x, następnie wraca
na 3 kółka na 11/6, później znowu na kółko na 8/x,
zaś na zakończenie robi kurs jako 11/7 (co oznacza
wagon 3G na linii 8 w dni świąteczne),

–

18/5 robi dwa kółka jako osiemnastka, po czym
wjeżdża na kółko kolacyjne na linię 8/7.

–

trzy pociągi linii 26 (z wydziału S-1) po zakończeniu
obsługi tej linii przechodzą na linie 2, 5 i 10 (na cały
dzień),

W soboty i święta na liniach 6, 14, 15 i 16 wyznaczone
są kursy obsługiwane wagonami Combino. W dni
robocze
wyznaczono
łącznie
11
par
zmian
obsługiwanych taborem dżojstikowym z S-1 (siemens
Combino + moderus Alfa), co wobec niesprawności
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Nowinki z Pyrogrodu
trzech wagonów Combino (505, 507, 513) oznacza,
że rezerwie
pozostawać
będzie
jeden
siemens
(lub moderus).
Wzorem poprzedniego rozkładu, pojazdy rezerwowe
stacjonować będą na czterech pętlach tramwajowych
w dni
robocze
(po
19.00),
soboty
i
święta.
Na os. Sobieskiego obsługę przez cały tydzień zapewni
wydział S-3. Do zadań wydziału S-1 należeć będzie
obstawienie Górczyna i Ogrodów – we wszystkie dni
tygodnia, oraz Dębca (wieczorem w dni robocze).
W soboty i święta na dębieckiej rezerwie stacjonuje
wagon z Gajowej.

Najwyższe uruchomienie utrzymuje wydział S-1,
z którego dziennie wyjeżdża teoretycznie 70 pociągów
(59 składów 105Na + 11 wagonów Combino) – co daje
uruchomienie na poziomie 79,1%. Wydział S-2
uruchamia 50 pociągów tramwajowych (78,8%), w tym
Gajowa 12 za dnia (57,1%) i 2 w nocy (razem Gajowa:
66,7%), a wydział S-3: 44 pociągi i łącznie 80 wagonów
(36 składów + stodwójka + 7 tatr) – co daje
uruchomienie na poziomie 73,4%. Łącznie na trasy
wyjeżdżają w najwyższym uruchomieniu 164 pociągi
(w tym 95 składów) o łącznej liczbie 259 wagonów,
co wobec ilostanu 338 wagonów daje uruchomienie
na poziomie 77,2%.

Ginąca legenda – Ikarus 260

Ćwierć wieku „krótkiego”
Janusz Podolak
o miejscach: nowy nabytek MPK mógł pomieścić 100
osób, z czego 22 miały zagwarantowane miejsca
siedzące. Po przyjeździe do swojej nowej bazy pierwszy
ikarus 260, który dostał numer boczny 1701, musiał
mieć odkręcone węgierskie tablice rejestracyjne, gdyż
przyjechał on do Poznania o własnych siłach
aż z Budapesztu – na targi. Pojazd od razu wzbudził
zainteresowanie
kierowców
„męczących
się
na zdezelowanych i technicznie bardzo przestarzałych
Jelczach” (tak prasa zakładowa napisała wówczas
o ogórkach” – przyp. red.) i z radością przypominał im
o przyjściu już niedługo kolejnych nowoczesnych
autobusów tego typu na wydział A2.

Ostatnie krótkie ikarusy z wydziału A-3 trafiały
czasem na popołudniowe brygady szczytowe. Wóz
1154 pozuje do zdjęcia jako 64/4 na Literackiej.
Fot.: Marcin Jurczak, 24.04.2003
Wszystko zaczęło się w lipcu 1983 roku, kiedy
to po zakończeniu 55. Międzynarodowych Targów Poznańskich MPK otrzymało w charakterze „zaliczki” targowy eksponat z wystawy Węgierskiej Republiki Ludowej –
autobus marki Ikarus model 260. Był on wyposażony
w 6-cylindrowy silnik Raaba-Man o mocy 192 KM z 5biegową
przekładnią.
Długość
pojazdu
wynosiła
11 metrów, szerokość 2,5 metra, wysokość 3,04 metra.
Ważył 9 ton. Warto nadmienić, iż ów egzemplarz był
lepiej wyposażony niż inne wozy tego typu, których
odebranie z przydziału oczekiwało MPK. Miały one mieć
mniej części zamiennych, np. brak zapasowego
akumulatora, zapasowe koło bez obręczy – tylko opona
i dętka. Niepozytywne emocje budziło też ulokowanie
wolnego miejsca dla wózków dziecięcych przy trzecim,
ostatnim wyjściu. Przedstawiciel Ikarusa – zapytany
dlaczego tak jest, skoro przecież w berlietach funkcję
tę pełni wejście środkowe, lepiej widoczne zresztą
dla kierowcy w lusterku – wyjaśnił, iż w miejscu dla
wózków stoi zawsze najwięcej osób, wskutek czego
najbardziej obciążony zostaje środek pojazdu, gdzie
i tak już duże obciążenie stwarza ulokowany tam właśnie
silnik (berliet ma silnik z tyłu). A skoro mowa

Dzięki staraniom kierownictwa wydziału A2 Forteczna
Przedsiębiorstwo
Handlu
Zagranicznego
„Polmot”
faktycznie uznało omawianego ikarusa za „zaliczkę”
na poczet przyszłej dostawy kolejnych ikarusów 260
do Poznania. W przeciwnym wypadku eksponat musiałby
wrócić na Węgry. Otrzymanie tego pojazdu pozwoliło
przeszkolić
kierowców
(zaszczytu
oczywiście
doświadczyli kierowcy, którzy nie tylko mieli znakomite
zdolności techniczne, ale także odznaczali się godnym
naśladowania stosunkiem do pracy i obowiązków
służbowych) oraz warsztat przed pojawieniem się
kolejnych 24 ikarusów tego typu.
Nastąpiło to dopiero w listopadzie tego samego roku,
w dwóch rzutach – 9 listopada przybyło 16 pojazdów,
a 20 listopada reszta przydziału, czyli kolejnych 8 sztuk.
Autobusy przyjechały transportem kolejowym. Trafiły
na zajezdnię Forteczna, gdzie otrzymały numerację
w zakresie 1702-1725. Pierwsze pięć sztuk wyjechało
na obsługę kilku linii 17 listopada 1983 roku.
W sumie w Poznaniu było kilkadziesiąt krótkich
ikarusów. Pod koniec 1992 roku, po przekazaniu części
tych pojazdów do nowo powstałych przewoźników
podmiejskich, ich liczba na stanie MPK wynosiła
43 sztuki. Ilość ikarusowych solówek w Poznaniu
drastycznie zmalała w latach 1996-1997 w związku
z przybyciem na wydział A1 dużej ilości nowych
niskopodłogowych autobusów marki Neoplan. Wówczas
ikarusów było już tylko 17. Pojazdy te w mniejszym lub
większym stopniu zaczęto modernizować, wymieniając
siedzenia, przednie atrapy lub montując wyświetlacze na
zewnątrz i wewnątrz pojazdów. Wóz o numerze 1743
sprzedano do Wągrowca, gdzie otrzymał numer 56.
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W roku 2006 pozbyto się – poprzez kasację – ostatniego
przedstawiciela tej serii na zajezdni Kacza, noszącego
numer 1161. Wkrótce ten sam los spotkał pojazd
o numerze 1736 z wydziału A1 (nikt nie skusił się
na zakup), gdzie pozostały wówczas ostatnie w całym
MPK 4 egzemplarze, które otrzymały z początkiem 2007
roku numerację w zakresie 1935-1938. Los połowy
z tych pojazdów naznaczony jest piętnem wypadków.
3 grudnia 2007 roku w pojazd o numerze 1935
obsługujący linię 52 uderzył samochód osobowy,
którego kierowca – młoda kobieta – poniosła śmierć.
Autobus z częściowo rozbitym przodem został
skasowany. Był to ostatni w historii poznańskich
ikarusów pojazd, który na linię był znakowany
za pomocą klasycznych tablic, a nie wyświetlaczy. Wóz
o numerze 1937 w nocy z 26 na 27 marca br. obsługując
linię nocną 248 wpadł w poślizg na oblodzonej ulicy
Szeligowskiego
obok
dworca
autobusowego
na os. Sobieskiego i wjechał do rowu. W tym przypadku
konstrukcja została zdecydowanie bardziej naruszona.
Po zdemontowaniu przez działaczy KMPS części
potrzebnych do historycznego ikarusa, a także
uczestnictwie w ćwiczeniach strażaków, autobus został
również skasowany.
W chwili obecnej na stanie MPK zostały już tylko dwa
ikarusy 260.04 o numerach 1936 i 1938, które niestety
bardzo odbiegają wizualnie od stanu fabrycznego.
Można je spotkać za dnia w dni robocze najczęściej na
linii 47, choć zdarzają się inne, np. 54. W nocy
natomiast dzięki posiadanemu monitoringowi są obecne
praktycznie cały czas, obsługując przykładowo linie 233,
236, 243, 246. Jako ciekawostkę można dodać fakt,
że w całym województwie wielkopolskim poza MPK
jeździ jeszcze 7 ikarusów 260: po jednym egzemplarzu

Poza MPK ikarusową solówkę spotkać można
także w RokBusie Rokietnica. Na linii 831
pojawia się czasem wóz 010.
Fot.: Janusz Podolak, 19.08.2008
o podtypie .04 w ZKM Wągrowiec i Rokbus Rokietnica,
a także 5 egzemplarzy o podtypie .73 w MZK Konin.
KMPS nie przewiduje zachowania krótkiego ikarusa na
cele historyczne, niewykluczone jest jednak odpowiednie
pożegnanie autobusów tego typu.
Bibliografia:
Nadolski E., Pierwszy ikarus 260 już w bazie, Z życia MPK nr 13
(183) z 17.07.1983, s. 1-2
Nadolski E., Krótkimi ikarusami z zajezdni na Fortecznej,
Z życia MPK nr 22 (192) z 27.11.1983, s. 6
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opracowanie: Mateusz Halaburda
Od połowy sierpnia ze względu na zły stan
techniczny
wydział
A1
odstawił
DAF-a
1933.
W najbliższym czasie wóz najprawdopodobniej zostanie
skasowany. Obecnie MPK posiada tylko jednego liniowego
DAF-a 1931. Wóz 1934 nadal przechodzi remont.
24 sierpnia w związku z wyjazdem ogórka
do Szczecina na zlot stowarzyszeń miłośników komunikacji miejskiej na linii 100 przez cały dzień kursował
autobus marki DAF MB200 1931. Ten sam DAF w niedzielę 14 września wykonał 3 kursy na linii 100 (2 pozostałe kursy tego dnia wykonał zestaw Jelcz 043 + P01).

Przez dwa dni poznańskie MPK testowało
autobus
marki
Solaris
Urbino
18
Hybrid.
Egzemplarz wyprodukowany dla PKA Gdynia
pojawił się w Poznaniu we czwartek 4 września.
Po wizycie na Kaczej udał się na Warszawską,
gdzie odbyła się prezentacja autobusu oraz
konferencja
prasowa.
Po
zaprogramowaniu
wyświetlaczy autobus o godzinie 17.00 rozpoczął
kursowanie na linii 74/4. Następnego dnia hybrydą
można było przejechać się na 74/9.
Fot.: Marcin Jurczak, 5.09.2008

Od 1 września Warbus Warszawa oddział
Koziegłowy zmienił numerację linii. I tak linia 111
została przenumerowana na 341, a 188 na 348.
Co ciekawe, w okresie przejściowym (3 miesiące)
przewoźnik stosować będzie podwójną numerację linii
(stary numer umieszczony w nawiasie obok nowego
numeru). Również tego samego dnia na linię wyjechały
dwa najnowsze nabytki firmy Warbus – szare MAZ-y
203. Otrzymały one odpowiednio numery 7 i 8. Warto
dodać, że są to pierwsze autobusy tego typu w powiecie
poznańskim.
Zmiany na linii L3 oraz LN. Od 1 września
zlikwidowano
przystanek
początkowy
przy
ulicy
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Wreszcie doczekaliśmy się liniowej
premiery pierwszego składu moderusów. Skład
150+151 zadebiutował na linii 14/5 w piątek
29 sierpnia. Podczas pierwszego dnia kursowania
moderus zjechał m.in. na nieoklejone wnętrze oraz
nieszczelną szafkę z elektryką. Chopperowy napęd
sprawia, że modernizacją podróżuje się bardzo
komfortowo – zastrzeżenia można mieć tylko do
pracy wózków z drugim stopniem odsprężynowania, które – podobnie jak w klasycznych
poremontowych 105Na – powodują wpadanie
całego pudła wagonu w wibracje przy wyższych
prędkościach. Niektórzy motorniczowie zastanawiają się także, jaki był cel przemieszania
ułożenia przycisków na pulpicie skoro nie
zgłaszano większych uwag do ergonomii klasycznej
stopiątkowej tablicy wskaźników. Jak donosi prasa
zakładowa, z powodu usterki luzowania hamulców
szczękowych po dwóch dniach kursów moderusy
wróciły
do producenta.
Z ostatniej chwili:
zadebiutował także „deptany” skład 140+141.
Fot.: Marcin Jurczak, 29.08.2008

Wieści z Modertransu nie są (szczególnie dla Poznaniaków) najlepsze. Nie widać jakichkolwiek prac przy doczepie sanockiej (436), nadal
też nie wyklepano składu 194+193 unieruchomionego po wykolejeniu w czerwcu! W wagonie
671 montowany jest monitoring – wagon wyjechać
ma na linie komunikacyjne w ciągu kilku tygodni.
Sądząc po dynamice prac, najprawdopodobniej
pierwszy z modernizowanych wagonów N8C do
Gdańska dotrze z opóźnieniem. Tymczasem na początku miesiąca na Gajową przyjechać miał kolejny
wagon do modernizacji. Ostatecznie, z powodu
braku miejsca w Modertransie, wagon 110 (po
nieprzewidzianym postoju w okolicach Piły) skierowano do Gdańska. Do Szczecina dotarło trzydrzwiowe (!) pudło moderusa – jak wieść gminna
niesie na północ pojechać ma docelowo jeden
skład. Póki co nie udało się natomiast wyjaśnić tajemniczego pojawienia się na Gajowej wąskotorowego wózka od wagonu 805N/Na (na zdjęciu),
który pozbawiony tablic znamionowych – bezlitośnie przetaczano po zabytkowym bruku w wakacje.
Fot.: Marcin Jurczak, 7.07.2008
Towarowej. W związku z tym trasa przejazdu obu linii nie
zmieniła się, natomiast autobusy w centrum zatrzymują
się tylko na przystanku Składowa, po czym od razu
wracają do Lubonia.
Na mieście pojawił się kolejny helmut
z nowym malowaniem – dodatkowy żółty pasek
nad oknami otrzymał wagon 677. Warto wspomnieć,
że oprócz nowego malowania wóz dostał również reklamę
na środkowym członie.

W związku ze stopniowym opuszczaniem terenów zajezdni Gajowa, tor zerowy przebudowany zostanie dla potrzeb służb torowosieciowych.
Spowodowało
to
konieczność
przeniesienia składu 602+456 w inne miejsce...
którym tymczasowo jest tor 15. Trwają poszukiwania innego (bezpieczniejszego) miejsca dla
postoju zabytkowych wagonów.
Fot.: Marcin Jurczak, 4.09.2008

Po wakacyjnej przerwie na linię powróciły
wagony GT8ZR. Po letnim odpoczynku na Budziszyńskiej
wagony sprawiają dużo problemów i – jak mawiają
złośliwi – challengery częściej zjeżdżają do zajezdni
na usterki niż wożą pasażerów. Dodatkowo w połowie
września rozbity został wagon 903, który spotkał się
na trasie linii 4 ze śmieciarką.
Do Poznania z naprawy w Niemczech
powrócił piąty człon combino 505. Przypomnijmy: 7 maja
2007 roku w combino 505 na ulicy Grunwaldzkiej
na wysokości przystanku Wojskowa wjechał skład
stopiątek 212+211. Od tego czasu 505 był odstawiony.
Ponadto odstawione są wciąż wagony 507 (po najechaniu

10/2008 (98) 6/10

Nowinki z Pyrogrodu
przez wóz 403) i 513 (po zderzeniu przy wjeździe
na trasę PST z modertransową jazdą próbną).
6 września w związku z 15leciem firmy Volkswagen w Poznaniu na Malcie odbyły się
jubileuszowe obchody. Wydział S-1 uruchomił 6 składów
stopiątek na trasie okólnej w obu kierunkach: os. Lecha –
Trasa Kórnicka – rondo Rataje – Krzywoustego –
Królowej Jadwigi – Towarowa – most Dworcowy –
Roosevelta – most Teatralny – Fredry – Mielżyńskiego –
Małe Garbary – Estkowskiego – Wyszyńskiego – rondo
Śródka – Jana Pawła II – Trasa Kórnicka – os. Lecha.
Szlifowania torów ciąg dalszy. W ostatnim
czasie wyszlifowano m.in. prawoskręt dla ósemki
na moście Teatralnym, ulicę Głogowską od Dworca
Zachodniego do rynku Łazarskiego, ulicę Zamenhofa
od ronda Starołęka do ulicy Kruczej oraz skręt
z 27 Grudnia w Gwarną.
ZKP Suchy Las testuje białego irisbusa
Crossway LE. Ten sam autobus kilkanaście dni wcześniej
testował Kombus Kórnik.
15 września na terenie zajezdni S-3
na lawetę załadowano wagon 118N Puma. Cel podróży –
targi Innotrans w Berlinie. Do Berlina pojechała także
bydgoska PESA 122N, złapana przez fotografujących
Klubowiczów na parkingu w Podrzewiu.

Prace prowadzone na ul. Dworcowej
spowodowały konieczność zerwania nawierzchni
asfaltowej, czego efektem było objawienie się
historycznego torowiska. Pozostałości tramwaju
do Dworca Głównego obserwować można było
przez kilka dni drugiej połowy sierpnia. To nie
pierwsze odkrycie tego fragmentu torów.
Fot.: Marcin Jurczak, 25.08.2008

Najciekawsze wstrzymania czerwcowe

Z archiwum T

Marcin Jurczak
1.06. N21/2 669. O 2.25 pod jadący ul. 27 Grudnia
tramwaj linii N21 wjechał osobowy ford Mondeo.
Kierowca nie zachował ostrożności przy wykonywaniu
manewru skrętu w lewo, czego efektem było zderzenie
z tramwajem, obrócenie samochodu i zaklinowanie
pomiędzy chodnikiem z lewej strony a torowiskiem –
w niedużym
tymczasowym
rowie.
Na
miejscu
interweniować musiała Zakładowa Służba Ratownicza,
a TRAM123 został użyty do wyciągnięcia samochodu
z rowu. O 3.35 (czyli po godzinie postoju) tramwaj linii
N21 (ze względu na uszkodzenia poszycia z obu stron
wagonu) skierowany został do zajezdni Gajowa.
Rannych osób nie było.
2.06. 4/4 232+231. Ponad 40 minut nie kursowały
tramwaje
na
Winogrady,
gdy
około
19.30
na skrzyżowaniu ul. Pułaskiego i Przepadek doszło
do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku
tego starcia fiat Siena dachował i znalazł się
na torowisku tramwajowym. Konieczna była interwencja
straży pożarnej (2 jednostki) i pogotowia ratunkowego
(2 jednostki), fiat został wyciągnięty z torowiska przez
specjalistyczny pojazd pomocy drogowej. Wstrzymanie
ruchu objęło dwa pociągi tramwajowe w stronę
Winograd i trzy w kierunku centrum – pozostałe
tramwaje kierowano objazdami na pętlę Piątkowska.

8.06. 0/1 2602+2456. Do wykolejenia turystycznej
zerówki doszło na ul. Gajowej. Wskutek złamania
się klina iglicznego prawej iglicy zwrotnicy
za bramą zajezdni doszło do wypadnięcia z torów
II osi wagonu silnikowego. Po 20 minutach wagon
wstawiono w torowisko. Jako, że zdarzenie miało
miejsce poza liniowym torowiskiem, wstrzymania
ruchu innych tramwajów nie odnotowano.
Fot.: Robert Bartkowiak

3.06. 2034+2070. Około godziny 3.35 doszło
do wykolejenia II osi szlifierki doczepnej 2070 ciągniętej
przez gospodarczego eNa 2034. Do zdarzenia doszło
na trasie Kórnickiej, około 200 metrów przed przystankiem os. Tysiąclecia w stronę os. Lecha. Po wstawieniu doczepki dźwigiem, zestaw ruszył w stronę

zajezdni Gajowa o 4.37. Przyczyną wykolejenia mogło
być ustawienie zbyt dużego docisku szlifierki do szyn,
co mogło spowodować uniesienie zestawu kołowego
i jego wykolejenie. Badająca zdarzenie komisja zwróciła
uwagę
na
znaczne
wyeksploatowanie
szlifierki
i konieczność podjęcia kroków w celu zakupu nowej.
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pod wjeżdżający na przystanek tramwaj linii 11/5. Jako
że był to wagon typu 3G (808) nastąpiło zadziałanie
kosza ochronnego i pieszemu nic się wówczas nie stało.
17.06. Około godziny 2.35 doszło do uszkodzenia sieci
trakcyjnej na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i Kórnickiej.
Przyczyną był ponadnormatywny ładunek, przewożony
na naczepie przez miasto. Wysokość naczepy wynosiła
4,9 metra (wobec deklarowanych w zezwoleniu 4,4 metra), inna była także (niż dozwolona) trasa przejazdu.
Części uszkodzonej trakcji zwisały z sieci, czego efektem
było uszkodzenie dwóch samochodów ciężarowych,
które na tę niespotykaną przeszkodę najechały.
Wyłączono napięcie w sieci trakcyjnej, a tramwaje
kierowano objazdami. Od godz. 6.05 wznowiono ruch
na skrzyżowaniu, pozostawiając jedynie nieczynny
odcinek od strony mostu św. Rocha (i zamykając trasę
przez most) – do naprawienia w późniejszym okresie.
24.06. 12/1 401. Około godziny 17.20, podczas
wjazdu
na
przystanek
początkowy
pętli
os. Sobieskiego, doszło do oberwania pantografu
wskutek zerwania śrub mocujących go do dachu
wagonu. W wyniku tego zdarzenia zablokowany
został wewnętrzny peron wjazdowy i jeden tor pętli
– sama końcówka pozostała jednak przejezdna.
Uszkodzoną tatrę zepchnięto przy pomocy składu
96+95 linii 15, a następnie dźwigiem zdjęto
uszkodzony
pantograf.
Pogotowie
techniczne
zajezdni Forteczna odholowało wagon do zajezdni.
Usuwanie skutków zdarzenia trwało do godziny 19.
Fot.: Bartosz Kopeć
4.04. 13/2 258+257. O 15.41 Centrala Nadzoru
Ruchu otrzymała zgłoszenie o motorniczym, który
od 6 minut oczekuje na światło na węźle Most Teatralny.
Skręcając w lewo w ul. Roosevelta nie otrzymał
„pionowej kreski” – czego efektem było zablokowanie
pięciu tramwajów. Po interwencji służb NN, ruch
wznowiono o 15.47...

27.06.
MALTA
194+193.
Do
wykolejenia
zamówionego składu stopiątek doszło na skrzyżowaniu
przy
moście
Teatralnym.
Wskutek
uszkodzenia
mechanizmu zwrotnicy (rozciągnięcia sprężyn) doszło
do odbicia zwrotnicy i rozjechania się tramwaju.
Pierwszy wózek wagonu 194 pojechał na wprost,
następne – w prawo. Wskutek wykolejenia doszło do
pogięcia dolnych blach osłonowych w obu wagonach,
a N21/1 nie wykonał jednego kursu (w zamian pojechał
autobus). Tramwaj wrócił do zajezdni o własnych siłach.
27.06. 3/1 71. Zamieszania na ul. Starołęckiej narobiła
Księżniczka. O godzinie 9.17 doszło do zatrzymania
wskutek uszkodzenia wagonu pomiędzy rondem
Starołęka a Stomilem – przyczyną był brak rozruchu.
Do zajezdni stodwójkę odholowała 5/2 88+87, wycofana
z pobliskej pętli. Przerwa w ruchu trwała ok. 20 minut.
Usterki wagonów niskopodłogowych
Sześciokrotnie
notowano
usterki
wagonów
typu
Combino, dotyczyły one jednak wyłącznie dwóch wozów.
Z wyjątkiem awarii sterowania w wagonie 508 w dniu
22.06, wszystkie awarie były związane z krótkimi
(maksymalnie kwadrans) przestojami w ruchu.

4.04. 8/2 682. A nieco ponad dwadzieścia minut
później nastąpiło kolejne zatrzymanie spowodowane
brakiem otrzymania zezwolenia na wjazd na tym samym
skrzyżowaniu i w tej samej relacji. Przerwa w ruchu
trwała 8 minut (16.08-16.16), zablokowanych stało
kolejne pięć pociągów tramwajowych. I nie były
to jedyne
czerwcowe
wstrzymania
spowodowane
nieotrzymaniem zgody na wjazd na krzyżówkę przy
moście Teatralnym...

Data Linia Wóz

6.06. linie 71 i 76. Krótko przed godziną 7 rano doszło
do uszkodzenia butli z chlorem na terenie zakładu
Aquanet. Efektem tego było zamknięcie dla ruchu
ul. Dolna
Wilda
na
odcinku
od
Wspólnej
do Czechosłowackiej. Autobusy linii 71 i 76 wycofane
zostały przez służby NN i powróciły na trasę. Do godziny
8.24 pojazdy kierowano objazdami.
7.06. 6/5 168+167. Do potrącenia pieszego
ze skutkiem śmiertelnym doszło na skrzyżowaniu
ul. Towarowej i Przemysłowej. Pod tramwaj linii 6 jadący
w stronę Miłostowa rzucił się 48-letni mężczyzna, nie
dając motorniczemu zbyt wielkich szans na wyhamowanie składu i uniknięcie zderzenia. Pieszy zmarł wskutek
odniesionych
obrażeń,
tramwaj
zabezpieczono
do badania
komisyjnego.
Jak
ustalono,
godzinę
wcześniej na przystanku PKS ten sam mężczyzna wpadł

Usterka

Postój

1.06

15/1

508

Hamulec sprężynowy

7.13-7.23

2.06

16/3

508

Zerwana sprężyna
hamulca postojowego

12.24-12.35

14.06

14/3

508

Hamulec sprężynowy

8.03-8.18

22.06

15/3

508

Awaria układu sterowania

13.25-14.05

22.06

15/1

514

Usterka drzwi

14.49-14.59

26.06

16/2

514

Brak rozruchu

5.22-5.36

7.06. 12/2 410. Około godziny 22.40, po zjeździe
z trasy uszkodzonego wagonu typu RT6N1, pracownicy
zajezdni Głogowska zauważyli pożar dachu wagonu.
O zdarzeniu natychmiast powiadomiona została Centrala
Nadzoru Ruchu, a na zajezdni odłączono napięcie w sieci
trakcyjnej. Na miejsce wezwano straż pożarną, która
jednak nie podjęła interwencji. Przyczyną zdarzenia było
zapalenie się oporów dachowych członu B. Tramwaj
pozostawiono do odholowania.
9.06. 12/8 402. Awaria wózka C – na wjeździe na PST
doszło do 25-minutowego (10.35-11.00) wstrzymania
ruchu z powodu awarii wagonu 402. Tramwaj zjechał
na Sobieskiego, z przeznaczeniem do holowania.
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Klubowicze w akcji

Z piskiem opon rusza sekcja autobusowa KMPS

Na gumowych kołach

Marcin Jurczak
Reorganizacja struktur Klubu Miłośników Pojazdów
Szynowych w Poznaniu stała się dobrym pretekstem
do ożywienia
zapomnianej
nieco
działalności
autobusowej. W tej okazji utworzona została (jako
grupa nieformalna) sekcja autobusowa stowarzyszenia,
która zajmować się będzie tematyką związaną
z zabytkowymi pojazdami trakcji ogumionej.
Po co nam sekcja autobusowa?
Działalność sekcji autobusowej KMPS wpisuje się
w całokształt działań stowarzyszenia Klub Miłośników
Pojazdów Szynowych. Będzie to jednostka nieformalna,
zajmująca się tematyką komunikacji autobusowej.
Całość działań tej grupy roboczej będzie nadzorowana
przez Zarząd Stowarzyszenia KMPS, w porozumieniu
z Zarządem KMPS zapadać będą także ważniejsze
decyzje – tłumaczy Łukasz Bandosz, wiceprezes KMPS
ds.
organizacyjnych.
Podstawowym
obszarem
działalności
KMPS
zawsze
była
komunikacja
tramwajowa, stworzenie komórki autobusowej ma
spowodować aktywizację tej części działalności KMPS.
Powołanie takiej jednostki zbiega się w czasie
ze stopniowym
wycofywaniem
pojazdów
wysokopodłogowych, stanowiących obecnie
zdecydowaną
mniejszość we flocie miejskiego przewoźnika.
Ikarus 280
Jednym z podstawowych celów i zadań sekcji
autobusowej KMPS będzie pomoc i współpraca z MPK
Poznań Sp. z o.o. w sprawie zachowania autobusu
Ikarus 280.26 jako pojazdu historycznego. Ze względu
na to, że eksploatowane pojazdy poddawane były
licznym modernizacjom, konieczne będzie jednak
„wykopanie” starych części i elementów, które mogłyby
posłużyć do odbudowy pojazdu, lub chociażby na wzór –
do produkcji nowych elementów według klasycznych
wzorców. Zachowany autobus ma bowiem możliwie
wiernie przypominać oryginalne pojazdy z lat 80.
Oznacza to konieczność odtworzenia m.in. starych atrap,
obudów
maszyn
drzwiowych,
ale
także
foteli
czy sześcioramiennych felg. Obecnie w Poznaniu w ruchu
pozostaje 11 „klasycznych” ikarusów 280 (typ 280.26)
z 1985-1993, a także młodsze (różniące się silnikami,
wykończeniem wnętrza i zakresem modernizacji) ikarusy
280.70A – pochodzące z połowy lat 90. Kolejne
kasowane autobusy serii 280 stają się cennymi dawcami
części – które gromadzone są „na przyszłość”.

DAF MB200
Drugim pojazdem, który Klub chciałby zachować jako
historyczny, jest DAF MB200. Obecnie w ruchu pozostają
ostatnie pojazdy tej ciekawej serii, dzielnie znosząc
ciężką nockową eksploatację. Niedawne sprowadzenie
DAF-a na części pozwala mieć nadzieję, że sympatyczne
holenderskie autobusy jeszcze trochę mieszkańcom
miasta posłużą. Na dzień dzisiejszy w eksploatacji
pozostają dwa ostatnie DAF-y MB200 o numerach 1931 i
1934 (ex 1211 i 1222). W ostatnim czasie wycofano z
dwa inne pozostałe pojazdy (1932 ex 1213, 1933 ex
1218). Co ciekawe – przechodzący obecnie remont wóz
1934 – pomimo upływu lat – posiada wciąż
charakterystyczne,
holenderskie
żółte
malowanie.
Obecnie pojazdy liczą sobie 26 lat (rok produkcji 1982),
co w myśl obowiązujących przepisów pozwoliłoby im
nawet
nosić
charakterystyczne
dla
pojazdów
zabytkowych żółte tablice rejestracyjne. Pojazdy serii
MB200 sprowadzone zostały do Wielkopolski na
początku lat 90., oprócz Poznania pojawiły się m.in.
w Mosinie, Kórniku i Gnieźnie.
Co będzie dalej?
Niestety niemożliwe jest zachowanie wszystkich serii
pojazdów
jako
zabytkowe.
Z
tego
względu
zrezygnowano z prób zachowania krótkiego ikarusa
(niedobitki serii 260.04 pozostają jeszcze w liniowej
eksploatacji) i jelcza M11 (dużo bliżej jest natomiast
pozyskanie jelcza PR110). Zbierane i odzyskane
elementy są gromadzone przez Klubowiczów, na bieżąco
prowadzona jest także ich inwentura. Ikarus 280.26 i
DAF MB200 to pierwsze dwie propozycje autobusów,
które
stowarzyszenie
pragnie
zachować
jako
historyczne. Dołączą one do flagowego zestawu jelcz
043 + jelcz P01, tworząc zalążek przyszłej kolekcji
autobusowej. A co dalej? Członkom KMPS marzy się
przywiezienie i wyremontowanie pojazdu przed- lub
międzywojennego – takiego, który pozwoliłby swoim
pasażerom przenieść się w te lata, których świadkowie
są już dzisiaj nieobecni.
Szanowni Czytelnicy! Zwracamy się do Was z prośbą
o pomoc w zdobywaniu informacji i części do
zabytkowych i przeznaczonych na historyczne pojazdów.
Na sygnały o autobusowych ciekawostkach czekają:
Adam Werczyński (stashec@op.pl) i Marcin Jurczak
(kurczakk@interia.pl).

Na pierwszy ogień poszły dwa MB200, które – choć nigdy nie były eksploatowane przez MPK Poznań
Sp. z o.o. – stały się cennym źródeł oryginalnych detali wykończenia nadwozia i wnętrza. Plan
zakłada pozyskanie kolejnych elementów z kasowanych wozów różnych typów.
Fot.: Marcin Jurczak
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Nowinki z Pyrogrodu

Na torach – 13N

Warszawiak w Poznaniu
Jędrzej Nowak
równoległy. Początek służby tych
wagonów w stołecznym przedsiębiorstwie nie należał do udanych.
Były one bardzo awaryjne, co w
trakcie
eksploatacji
udało
się
znacznie zredukować i obecnie ich
awaryjność
jest bardzo
niska.
Ponadto lata 50. i 60. to czas, kiedy
na
ulicach
Warszawy
nadal
pojawiały się wagony typu N, co
powodowało opóźnienia jadących za
nimi trzynastek. W Warszawie wozy
te
eksploatowane
są
obecnie
w składach dwuwagonowych, lecz
dawniej
zdarzały
się
wagony
pojedyncze, jak również trójskłady.

Wagon typu 13N jest pierwszym wyprodukowanym
w Polsce tramwajem szybkobieżnym. Jego konstrukcja
bezpośrednio wywodzi się z czechosłowackiej tatry T1,
której konstrukcja została skopiowana w chorzowskiej
fabryce Konstal – na podstawie opracowanej w ten
sposób dokumentacji powstał tytułowy wagon. Od
początku do końca produkcji niemal wszystkie
wytworzone wozy były przeznaczone dla Warszawy,
jednak kilka sztuk otrzymało katowickie Wojewódzkie
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Model popularnie
nazywany „trzynastką”, charakteryzuje się zamkniętym,
wyko-nanym ze stali pudłem z automatycznie
otwieranymi drzwiami, bez stopni na zewnątrz pojazdu.
Przeznaczony
jest
do
jazdy
jednokierunkowej,
jednostronnej.
Techniczne rozwiązania stosowane w tym pojeździe
później wykorzystywano również w wagonach 105N
i wersjach pochodnych aż do końca lat 90. Rozruch
automatyczny oraz silniki trakcyjne LTa-220 stosowane
były później w wagonach typu 105N i pochodnych.
Początkowo 4 silniki trakcyjne połączone były w dwie
równoległe grupy, co przy rozruchu powodowało duże
zużycie energii elektrycznej, później przebudowano ten
układ na przełączalny – przy rozruchu początkowym
do ok. 25 km/h pary silników połączone są szeregowo,
a przy wyższych prędkościach przełączają się na układ
Podstawowe dane wagonów typu 13N
Producent
Konstal Chorzów
Wymiary (dł./szer./wys.)
13300 / 2400 / 3076 mm
Liczba osi / wózków
4/2
Liczba silników / moc łączna
4 / 4*41.5 kW
Lata produkcji
1965
Lata dostaw
1998
Ilość dostarczonych
1 sztuka
Zakres numeracji
2115

W
1998
roku
z
inicjatywy
poznańskiego
Klubu
Miłośników
Pojazdów Szynowych i warszawskiego Klubu Miłośników KomuMiejskiej
doszło
do
Rys.: Jędrzej Nowak nikacji
przekazania wagonu 13N o numerze
bocznym 115 do Poznania, w zamian za wóz typu 102Na
o numerze taborowym 42. Gdy przedsięwzięcie
to zostało zrealizowane, Poznań stał się trzecim
przedsiębiorstwem, w którym spotkać można tego typu
tramwaj. Od tej pory aż do roku 2006 trzynastka była
atrakcją
linii
okolicznościowych
i
turystycznych
organizowanych przez KMPS. Obecnie wagon stoi
odstawiony
na
torach
odstawczych
przy
ulicy
Budziszyńskiej. Jego los jest nie pewny, gdyż dla
przywrócenia mu świetności konieczna jest kosztowna
naprawa główna.
Bibliografia:
Dutkiewicz P., Tramwaje w Poznaniu, Wydawnictwo
Kolpress, Poznań 2005
Sawicki J., Janiak J., Walczak D., Igielski T.,
Warszawskie
Tramwaje
Elektryczne
1908-1998,
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Sp. z o.o.,
Warszawa 1998
http://www.tramwar.republika.pl/
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MPK Poznań Sp. z o.o. zakupiło autobus Jelcz PR110

Powrót po latach

Marcin Jurczak
W 1972 roku w Jelczańskich Zakładach Samochodowych
rozpoczęto montaż licencyjnego autobusu PR100 –
nowoczesnej konstrukcji wzorowanej na francuskim
renault. Dwudrzwiowy, jedenastometrowy pojazd okazał
się niedostatecznie pojemny na polskie realia – szybko
zatem pomyślano o jego większym następcy. Efektem
modernizacji był model PR110U, którego dwa pierwsze
egzemplarze pojawiły się na drogach w 1975 roku.
„Stodziesiątka” była o metr dłuższa niż „setka”, dołożono
jej także trzecią parę drzwi. Nadwozie autobusu nadal
było konstrukcją samonośną a napęd stanowił silnik
z Mielca (licencja Leylanda). Do PR100 nawiązywała
m.in. charakterystyczna stylistyka pojazdu. Przy okazji
polonizacji pojazdu wymieniono jedynie reflektory
prostokątne na okrągłe – takie same jak w fiacie 125p.
12 czerwca 1977 roku, w dniu uroczystego otwarcia
49. Międzynarodowych Targów Poznańskich, delegacja
partyjno-rządowa podróżowała najnowszym nabytkiem
poznańskiego WPK. Były to pierwsze jelcze PR110U,
otrzymane przez przedsiębiorstwo w liczbie 10 sztuk
za zajęcie I miejsca w międzyzakładowym, socjalistycznym współzawodnictwie. Autobusy pochodziły
z pierwszej serii produkcyjnej, której wyznacznikiem
była duża liczba elementów produkcji francuskiej. Rok
później otrzymano pierwsze wozy z częściami produkcji
krajowej. W 1984 roku MPK Poznań dysponowało łącznie
178 egzemplarzami wozów PR110U i PR110M (wersja
zmodernizowana). Pojawienie się bardziej solidnych
i pojemnych autobusów przegubowych Ikarus sprawiało,
że ilość berlietów w ruchu stopniowo zaczęła spadać.
W 1991 roku obsługę linii autobusowych podmiejskich
zlecono okolicznym gminom – wraz z taborem
autobusowym. Wśród kilkudziesięciu przekazanych przez
MPK wozów było sporo jelczy PR110. W Poznaniu PeeRki
wycofano z ruchu liniowego rok później, zachowując trzy
egzemplarze do realizacji przewozów zamówionych.

Symbolicznego przekazania teczki autobusu
PR110 dokonano w dniu 2 października.
Fot.: 2 * Marcin Jurczak
Mniej obciążone linie podmiejskie i przekazanie w ręce
małych
przewoźników
mogących
lepiej
zadbać
o delikatny tabor sprawiły, że jelcze trzymały się
dzielnie. Stopniowo ulegały wymianie na tabor
niskopodłogowy – najdłużej pozostając w eksploatacji
w Swarzędzu (Wiraż-Bus) i Czerwonaku (Transkom
Koziegłowy). To właśnie w Transkomie podjęto decyzję
o naprawie głównej autobusu PR110, wykonanej
własnymi siłami w latach 2005-2006. Po sprzedaży
pozostałych autobusów tej serii, wóz o numerze
taborowym 1 powrócił do eksploatacji na liniach
komunikacji gminnej. Długo się jednak nie uchował
i został „odstawiony”. Po kilkumiesięcznych staraniach
i negocjacjach, autobus został odkupiony przez MPK
Poznań Sp. z o.o. Otrzymał numer taborowy 1383 –
co jest kolejnym numerem względem wszystkich
wcześniej dostarczonych autobusów tej serii. PeeRka
zadebiutuje w barwach MPK w listopadzie – podczas
tradycyjnej Katarzynki.
Bibliografia:
Fidelus Z., Wojcieszak J., Od omnibusów konnych do szybkiego tramwaju.
Dzieje komunikacji miejskiej w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Poznaniu,
Poznań 2005
Supel Ł., Ocalić od zapomnienia: Jelcz PR 110,
http://infobus.pl/text.php?id=2504
Wojcieszak J., 120 lat komunikacji miejskiej w Poznaniu, Wyd. Miejskie,
Poznań 2000
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Z kraju i ze świata

Związek taryfowy – Święty Graal regulacji rynków komunikacji publicznej

Razem raźniej

Karol Tyszka
Jeżdżąc po Europie – a przede wszystkim po torach
tramwajowych naszych zachodnich sąsiadów – każdy
z nas na pewno zastanawiał się niejeden raz jak to jest,
że jakimś cudem potrafią oni podróżować w ciągu
jednego dnia pojazdami tylu różnych przewoźników, bez
potrzeby kasowania kolejnych biletów. Że zwiedzając
najciekawsze komunikacyjnie zakątki Berlina musimy
tylko z dowolnego automatu kupić bilet „Berlin ABC”
i już możemy jeździć zarówno S-Bahnem, metrem,
kolejami, jak i tramwajami podmiejskimi w Woltersdorfie, Strausbergu i Schoeneiche. W Poznaniu natomiast pozostaje nam nabyć i skasować dwa różne bilety
choćby po to, by dostać się do Lubonia, gdzie ciężko jest
zauważyć gołym okiem granicę między miastami…
Różnica polega na związku taryfowym – bilet „Berlin
ABC” sprzedawany jest może raz z szaro-czerwonych
automatów S-Bahn, raz z żółtych automatów BVG,
a innym razem z kasy u motorniczego Woltersdorfer
Strassenbahn. Jest to za każdym razem bilet z logo
magicznej organizacji o nazwie Verkehrsverbund BerlinBrandenburg, która im na te taryfowe harce pozwala.
W tym artykule postaram się troszkę zdemistyfikować
związki taryfowe, takie jak VBB, i objaśnić, co musi się
stać, by i w aglomeracji poznańskiej przewoźnicy
zgodzili się na podobny manewr.
Przewoźnicy od zarania dziejów zorganizowanego
przewozu ludzi mieli problemy, co zrobić z innymi
przewoźnikami
z
nimi
sąsiadującymi
oraz
jak
postępować z pasażerami chcącymi korzystać z usług
tak ich przedsiębiorstwa, jak i przedsiębiorstwa sąsiada.
Konkurować czy współpracować – na to pytanie musiały
udzielać odpowiedzi pokolenia dyrektorów spółek
przewozowych. Gdy w Wielkiej Brytanii w I połowie XIX
wieku powstawały jak grzyby po deszczu towarzystwa
kolejowe, budowały one swoje trasy o najróżniejszych
rozstawach szyn tak, by konkurent nie widział nawet
sensu w ich przejęciu – oczywiście o zsynchronizowaniu
rozkładów jazdy czy ułatwieniu przeładunku towarów
między przedsiębiorstwami nie było w tym czasie nawet
mowy. Z drugiej strony istniało też wiele sieci
kolejowych i tramwajowych, które chętnie sobie
nawzajem pomagały, dostosowywały do siebie rozkłady
i taryfy, lub też pozwalały pojazdom sąsiada na kursowanie po ich sieci. W Europie zachodniej kilka takich
rozwiązań przetrwało do dziś – np. w Bazylei, w Zagłębiu
Ruhry czy w aglomeracji Ren-Neckar, gdzie po
Mannheim i Ludwigshafen kursowały do niedawna tramwaje czterech przewoźników (obecnie zostali oni połączeni w jedno przedsiębiorstwo wraz z Heidelbergiem).
Jednym
z
pierwszych
„nowożytnych”
związków
taryfowych na kontynencie europejskim był powstały
w 1965 r. Hamburger Verkehrsverbund (HVV). Głównym
powodem, dla którego to Hamburg stał się pierwszym
niemieckim miastem z łączoną taryfą, było bardzo
bliskie
sąsiedztwo
miejskiego
przedsiębiorstwa
Hochbahn (obsługującego podówczas metro, tramwaje
i autobusy) oraz S-Bahnu (tak wtedy, jak i teraz spółkicórki kolei niemieckich). Na niektórych stacjach, gdzie
po jednej stronie peronu zatrzymywało się metro,

a po drugiej S-Bahn, pasażerowie przesiadali się
przechodząc przez specjalne bramki, po uiszczeniu
opłaty stojącemu przy nich kontrolerowi. Wraz
z przyrostem pasażerów, spowodowanym powojennym
ożywieniem gospodarczym i przyrostem ludności, takie
rozwiązanie okazało się niewystarczające i obie firmy –
niejako z nożem na gardle – usiadły do stołu, by razem
temu zaradzić. I tak to się zaczęło. Dziś w Niemczech
związków taryfowych są dziesiątki.
Tak jak w miłości, każdy związek jest inny i inna jest
jego struktura. Generalnie „w przyrodzie” można
zaobserwować trzy szersze kategorie związków,
w zależności od tego, ile ryzyka finansowego za dane
przedsięwzięcie spoczywa na politykach, a ile na firmach
przewozowych. Z jednej strony mamy związki
scentralizowane. Są to organizacje samorządowe, jak na
przykład ZTM Warszawa czy Transport for London.
Kierownictwo
tych
organizacji
mianowane
jest
bezpośrednio przez burmistrza (mer Londynu ma wręcz
opcję by objąć bezpośrednią władzę nad TfL-em),
a same organizacje zwykle ściśle kontrolują przewozy,
decydując o układzie sieci i taryfie. Przewoźnicy
konkurują – o ile jest między nimi jakakolwiek
konkurencja – nie NA rynku, a O rynek, w trakcie
przetargów, których warunki organ samorządowy zwykle
ściśle definiuje. I tak w Warszawie ZTM decyduje
o ilości, kolorze i długości pojazdów i dzielnicy, w której
znajduje się jedna z pętli linii, które ajent miałby
obsługiwać. W Londynie zaś TfL ogłasza przetargi
na konkretne linie lub ich pakiety, autobusy zaś muszą
być w 90% pokryte kolorem czerwonym (reklamy nie są
wliczane do tych 90%), mieć określoną pojemność –
a piętrusy muszą do tego mieć odpowiednią ilość
siedzeń na dolnym pokładzie i przejść test przechyłowy,
podczas którego obciążony autobus nie może się
przewrócić na bok przy nachyleniu nawierzchni
22 stopnie.
Z drugiej strony można także zaobserwować – chociaż
to akurat nie jest europejska specjalność – związki
taryfowe, które nie są wcale regulowane. Są to zwykle
wspólnoty
małych
przedsiębiorstw
działających
na rynku,
gdzie
dozwolona
jest
konkurencja.
Przedsiębiorcy umawiają się wówczas na wprowadzenie
jednolitej stawki za bilet, a niektóre takie nieformalne
wspólnoty w Ameryce Łacińskiej wprowadziły nawet
abonamenty na swoje linie. W Wielkiej Brytanii
natomiast wprowadzenie wspólnych biletów na linię
firmy
Stagecoach,
kursującą
wzdłuż
wybrzeża
w Lincolnshire i kilka linii busików dowożących
pasażerów do „magistrali”, tamtejszy odpowiednik
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta uznał za
niedozwoloną zmowę cenową – mimo, że firmy
wykazały, że wspólny bilet przysporzył ich liniom
większej popularności.
Oba te schematy mają niestety dużo poważnych wad.
Scentralizowane
instytucje
bywają
zazwyczaj
nieruchawe jeśli chodzi o reagowanie na krytykę, często
też gonią za głosami dla polityków i lubią wywierać
presję na mniejsze samorządy w ich otoczeniu.
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W Londynie poprzedni burmistrz Ken Livingstone wziął
przykład z doświadczeń kilku już kadencji włodarzy
Poznania i zamroził ceny biletów przed wyborami.
Niestety przegrał je i nowy burmistrz zarządził
od stycznia 10% podwyżkę cen, ze względu na dziurę
w budżecie. W Warszawie zaś głośno było o przypadku
pewnej linii podmiejskiej, która przejeżdżała bez
przystanku jedną gminę, która nie chciała płacić
narzuconych przez ZTM stawek.
Na te i podobne bolączki rozwiązanie wymyślili Niemcy naród
gustujący
w
skomplikowanych
tworach
organizacyjnych
na
styku
sektora
publicznego
i prywatnego. Związki o konstrukcji hybrydowej szybko
stały się nader popularną formą organizacji komunikacji
publicznej w Niemczech. Na czele takich związków staje
często rada złożona z przedstawicieli przewoźników
i samorządów (np. w Stuttgarcie), która wspólnie ustala
cele polityki transportowej, ceny biletów, poziom usług
i stopień dofinansowania. Inne związki, jak na przykład
VBN w Bremie i okolicach, składają się ze wspólnoty
samorządów i spółki z o. o., we władzach której
zasiadają przedstawiciele przedsiębiorstw przewozowych
na danym terenie. Te dwie organizacje co jakiś czas
zasiadają do stołu, by negocjować ww. podstawy
funkcjonowania komunikacji publicznej. Współpracują
one także z władzami landów, które – podobnie jak
w Polsce
województwa
–
są
odpowiedzialne
za finansowanie regionalnych połączeń kolejowych.
Z jednej strony jest to układ sprzyjający zażyłości
między politykami a przewoźnikami, jednakże jeśli
partner ze
strony publicznej
jest dostatecznie
wymagający, udziałowcy spółki będą też się starać
polepszać poziom swoich usług – albo poprzez cięcie
kosztów, albo poprzez działania mające na celu
pozyskanie nowych klientów.
Pozostaje jeszcze najważniejsza kwestia do rozwiązania
– jak się rozliczać? Zwykle jest to jedno z pierwszych
pytań, jakie zadajemy sobie będąc w Berlinie. Skąd
wszechmocny związek VBB wie, ile z tego, co wrzuciłem
do automatu biletowego, idzie do S-Bahn Berlin, ile
do BVG, ile do DB Regio, a ile do ViP w Poczdamie?
Znowu – wielu mędrców przesiedziało
nad tym
pytaniem wiele dni. Z początku ustalono, że wpływy –
zarówno te z biletów, jak i dotacje – będą rozdzielane
według zdolności przewozowej danego przewoźnika
(czyli pojemność pojazdów razy ilość wozokilometrów).
Okazało się to rozwiązaniem sub-optymalnym –
przewoźnicy po prostu wrzucali wszystko, co mieli
na trasy, niekiedy wpisywali dodatkowe fikcyjne
„wtyczki” w rozkładzie i – co najważniejsze – wcale nie
dbali o jakość usług. Po prostu nie musieli. Z czasem
praktycznie wszystkie związki taryfowe zdecydowały się
więc na rozliczanie według popytu, a nie podaży.
Związek taryfowy zatrudnia po prostu ankieterów,
którzy liczą pasażerów na uzgodnionym wcześniej
procencie kursów w ciągu miesiąca. Wyniki tej ankiety
służą potem za podstawę do rozliczeń. Taka metoda
daje
przewoźnikom
przynajmniej
minimalną
odpowiedzialność za jakość swoich usług – zamiast
polegać na wiecznie spóźniającym się 20-letnim
autobusie, pasażerowie mogą wszak wybrać własne dwa
lub cztery kółka…
Należy tu też wymienić pozytywne i negatywne strony
takich organizacji, a z własnego doświadczenia
większość miłośników zapewne wie, że plusów jest

zwykle dużo więcej. Przede wszystkim zyskuje na takim
układzie pasażer. Już nie musi on czekać na autobus
„swojej” spółki (ile razy kląłem czekając na 61
na Smochowicach patrząc na śmigające obok Jan-Busy,
TP-Busy i Rokbusy), tylko wsiada w pierwszy lepszy.
Poza
tym,
dzięki
scentralizowanemu
układaniu
rozkładów
pasażer
dostaje
nie
tylko
większą
częstotliwość, ale i szybsze przesiadki, co jeszcze
bardziej przyspiesza przejazd. Wreszcie – pasażer
przestaje się „bać” przewoźnika z sąsiedztwa. Większość
(albo i już nie…) społeczeństwa nie lubi niebezpieczeństwa konfrontacji z kanarami, w związku z czym
boi się spróbować usług innych przewoźników – a nuż
skasuje bilet na złą ilość stref lub nie zauważy, że ten
konkretny autobus należy do innego przewoźnika
(co może
być
poważnym
problemem
w przedsiębiorstwach sprowadzających duże ilości wozów
z demobilu w oryginalnym malowaniu)… Związek taryfowy oferuje jednolitą i zwykle dość przejrzystą taryfę.
Przewoźnicy także mają szansę zyskać na takim
układzie.
Po
pierwsze,
mają
oni
możliwość
organizowania wspólnych akcji reklamowych – w Polsce
reklamowanie
tramwajów
jest
nadal
pojęciem
egzotycznym, ale w związku ze wzrastającym ruchem
samochodowym na hasło „marketing komunikacji
publicznej” coraz mniej ludzi będzie reagować
uśmieszkiem politowania. Po drugie, firmy przewozowe
mają okazję do usprawnienia swojej działalności poprzez
współpracę.
Niektórzy
mieszkańcy
miejscowości
podmiejskich na pewno będą tęsknić za bezpośrednim
połączeniem do centrum, ale grzęźnięcie autobusów
w śródmiejskich
korkach
firmom
przewozowym
i finansującym je samorządom na pewno się nie opłaca.
Wspólna taryfa i solidne ramy współpracy pozwalają
także na lepszą gospodarkę taborową – minibusy
przewoźnika
podmiejskiego,
które
zjeżdżałyby
normalnie do zajezdni po popołudniowym szczycie,
mogłyby
zastępować
wieczorem
pełnowymiarowe
autobusy
przewoźnika
miejskiego.
Podobnie
z porannymi kursami – zamiast kazać kierowcom
wyjeżdżać o 3 rano z zajezdni na odległą o 20 km pętlę,
przewoźnik mógłby się umówić z sąsiadem mającym
zajezdnię „za rogiem” na podnajęcie obsługi tego kursu,
oszczędzając w ten sposób potencjalnie dość pokaźną
sumę.
Niestety, pojawia się tu pytanie, czy tego typu marzenia
są realne po wschodniej stronie Odry. „Polnische
Wirtschaft” cechuje się wszak kłótliwością sąsiadów,
dużą zawartością betonu, „niedasizmu” i nepotyzmu czy
„kolesiarstwa” na wyższych szczeblach decyzyjnych.
I właśnie dlatego w polskich realiach widzę związki
taryfowe i poznański ZTM jako miecz obosieczny.
Z jednej strony, odebranie MPK Poznań odpowiedzialności za planowanie częstotliwości i sieci może
spowodować, że reguły rozliczeń za dotacje staną się
bardziej przejrzyste. Teoretycznie nad MPK zawiśnie też
groźba odebrania pionowi autobusowemu części pracy
przewozowej i rozpisanie na nią przetargu, co może
spółkę
zmobilizować
do
optymalizacji
kosztów.
Teoretycznie.
Niestety,
bardziej
prawdopodobnym
scenariuszem jest zamiana logo i miejsca pracy
na wizytówkach niektórych osób w MPK i Urzędzie
Miejskim – obawiam się, że reszta będzie funkcjonować
jak dawniej. Podobnie jak na polskich czy włoskich
kolejach, gdzie teoretycznie osobne i bezstronne organy
administracyjne są poprzez stolik piwny ściśle związane
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do przewozów podmiejskich. W KZK GOP miasta już
kilkakrotnie groziły przeniesieniem zabawek (czytaj:
„swojego” PKM-u) do innej piaskownicy. Ponadto gminy
posiadające własnych przewoźników często nie są wcale
zainteresowane współpracą z sąsiadem – wolą zapewnić
jak najwięcej pasażerów „swoim” autobusom. Nawet
jeśli przewozy są niedochodowe, to zawsze pozostaje
kwestia miejsc pracy.
W poprzednim akapicie
na słowo „klient”…

zabrakło

niestety

miejsca

A to właśnie pasażer, który jest też zazwyczaj wyborcą,
powinien być w centrum zainteresowania organizatorów
i przewoźników. Niestety – polski rynek usług,
a w szczególności branża transportowa, po prawie
20 latach od upadku komunizmu nadal lubi uważać,
że bez tych namolnych klientów funkcjonowałby dużo
lepiej. Faktycznie – bez pasażerów nie trzeba by się już
było użerać z gapowiczami, rzeczywista częstotliwość
kursowania pojazdów byłaby kreatywną interpretacją
tego, co zapisane jest na papierze… A ja, podobnie jak
w 1988 r., kiedy to miałem ledwie 5 latek, skakałbym
z radości na przystanku, widząc nadjeżdżającą wreszcie
trzydziestokilkuletnią „eNkę” na „mojej” czwórce…

Wspólne bilety, skoordynowane rozkłady jazdy,
systemy informacji pasażerskiej czy przesiadki
„drzwi w drzwi”. W niemieckim Rostocku –
„da się”.
Fot.: Marcin Jurczak, 28.09.2008

Polskie społeczeństwo natomiast bogaci się i ani myśli
odpuścić. Poznań się wyludnia, populacja powiatu
ziemskiego rośnie jak na drożdżach, a samochodów
na naszych ulicach jest coraz więcej. Gminy i miasto
powinny podjąć współpracę, zanim sytuacja na ulicach
w mieście i wokół niego sprawi, że Poznań zacznie tracić
na konkurencyjności i atrakcyjności, z którą notabene
wcale tak różowo nie jest. Niestety – nawet Niemcy,
u których stosunki dobrosąsiedzkie są wysoko cenione
i gdzie politycy samorządowi starają się dbać o swoich
wyborców dłużej niż tylko kilka miesięcy przed wyborami –
potrzebowali zwykle między 5 a 10 lat, aby się między
sobą dogadać w kwestii transportu. Mimo powstania
w Poznaniu ZTM-u, obawiam się, że w Warcie przepłynie
jeszcze dużo wody zanim na jednym bilecie będziemy
mogli się przejechać z Murowanej Gośliny do
Puszczykówka…

z dotychczasowymi monopolistami, których były one
częścią. Poza tym w Polsce ciężko jest znaleźć przykład
zakładu budżetowego lub samorządowego, gdzie związki
zawodowe
zgodziłyby
się
na
poważne
zmiany
w organizacji i kulturze pracy w celu poprawy jakości
produktów czy usług – i konkurencyjności. Jest to może
dość ciężki zarzut z mojej strony wobec poznańskiego
samorządu i MPK, ale niestety – bazuje on na
obserwacjach poczynionych w innych krajach i innych
polskich firmach. Mam nadzieję, że ta czarna wizja się
jednak nie ziści, ale doświadczenie mówi mi co innego.
Kolejnym problemem jest dość feudalne podejście
polskich polityków do „swoich włości”. Jak już
wspominałem, Warszawa już parokrotnie stawiała
swoich mniejszych sąsiadów z nożem przy gardle
odnośnie
wysokości
dotacji
za
wozokilometr

Wymiana zderzaków w poznańskich wagonach generacji 105N

Z drogi śledzie, 105Na jedzie!

Robert Bartkowiak
Jakiś czas temu rozpoczęła się wielka wymiana
zderzaków w wagonach typu 105Na i pochodnych.
Dotyczy to zarówno wagonów stacjonujących w zajezdni
Głogowska, jak i na Fortecznej, gdzie ów typ wagonu
możemy spotkać na co dzień. Nowe zderzaki otrzymują
priorytetowo pierwsze wagony w składzie, trochę
rzadziej można je spotkać w drugich wagonach, z tyłu
składu. Jest to dobrze wszystkim znany element
z ostatnich modernizacji wagonów 105Na, które już
jakiś czas temu wyszły z hal firmy Modertrans. Mowa
o składach:
116+115,
146+147,
156+157
oraz
340+341. To właśnie one jako pierwsze otrzymały nowe
typy zderzaków. Teraz czas na resztę.
Starszy typ zderzaków już nie raz pokazał, że potrafi
narobić dużego zamieszania, szczególnie podczas kolizji.
Wówczas zachowują się one jak „tarany”, nie dając
przeciwnikowi możliwości wyjścia cało z wypadku.

Wszystko to za sprawą nierównej powierzchni
i obecności ostrych zakończeń, które radzą sobie
z blachą każdej grubości. Przykładu nie trzeba szukać
długo. Wszyscy zapewne dobrze pamiętamy wypadek
z dnia 11 lutego 2006 roku, na ulicy Roosevelta przy
skrzyżowaniu z Bukowską. Wtedy to głogowski skład
106+105, jadący jako 5/2 w kierunku ronda Kaponiera
zignorował jadący z przeciwka tramwaj Siemens
Combino 512 na 14/2. W efekcie wagony minęły się
na zwrotnicy, a pech sprawił, że doszło do jej
przełożenia pod jadącą piątką. Doprowadziło to do
bliskiego spotkania obu wagonów i dość poważnych
strat. Skutkiem były niewielkie rysy na wagonie 106
oraz zbite kierunkowskazy, natomiast zniszczenia
wagonu 512 były zdecydowanie większe – wybite szyby
w pierwszym, drugim i czwartym module, rozprucie
poszycia w pierwszym członie oraz przetarcie na całej
długości pudła. Jak wszyscy wiemy, wagon doczekał się
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remontu w fabryce producenta w Krefeld w Niemczech,
ale trzeba było na niego czekać około półtora roku. Był
to pierwszy tego typu wypadek, w którym na taką skalę
ucierpiał najnowszy poznański niskopodłogowiec.

oraz pogięcie ozdobnej listwy. Kiedy combino wróci
do służby liniowej - nie wiadomo. Pewne jest to, że
wagon 513 znajduje się w halach firmy Modertrans przy
ulicy Gajowej. Te dwa wypadki pokazują, że wymiana
zderzaków w poznańskich stopiątkach jest niestety
konieczna, chociażby ze względów bezpieczeństwa.
Przeprowadza się ją podczas przeglądów wagonów.

Kolejne zdarzenie, które pokazało, że stopiątkowe
zderzaki radzą sobie bez problemu z poszyciem
tramwajów Combino, miało miejsce w tym roku,
18 stycznia. Wtedy to tramwaj Siemensa wyjeżdżający
z trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju na ulicę
Roosevelta, nadział się na mającą zamiar wjechać
na PST jazdę próbną (wagon o numerze taborowym
186), prowadzoną przez firmę Modertrans. Pojawił się
tylko jeden problem - zwrotnica przełożona na wprost.
Efekt zderzenia był podobny jak w pierwszym
przykładzie: zarysowania i wgniecenia od połowy
drugiego członu aż do końca pudła, czwarty człon
całkowicie rozpruty. Dodatkowo zbiciu uległy dwie szyby
i uszkodzono silnik w trzecim wózku pojazdu. W 105Na
186 szkody to tylko zbita szyba, lekkie przerysowania

Zupełnie odmienny rodzaj zderzaków zastosowano
w znanej już wszystkim dobrze modernizacji pod nazwą
Moderus Alfa. Tu zderzak jest zdecydowanie większy
i bardziej masywny. W czasie kolizji ma on pełnić
funkcję
tzw.
amortyzatora.
Przy
zderzeniach
do określonej prędkości tramwaju (zazwyczaj są
to prędkości niewielkie, rzędu 10-20 km/h) ma on
również za zadanie pochłaniać energię wytworzoną
podczas kolizji. Na pewno wpływa to na zwiększenie
bezpieczeństwa zarówno kierującego takim pojazdem,
jaki i jego pasażerów.

Od lewej: zderzak starego typu, tzw. taran, nowy typ zderzaków znany z wcześniejszych
modernizacji, zupełnie nowy zderzak, charakterystyczny dla wagonów Moderus Alfa.
Fot.: 3 * Robert Bartkowiak

Nowinki z Pyrogrodu
opracowanie: Robert Bartkowiak, Marcin Jurczak
Prace remontowe prowadzone w dniach 22–
26.08 br. na ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od Malwowej
aż
do
przejazdu
kolejowego
wymusiło
zmiany
w kursowaniu linii autobusowej nr 77 oraz nocnej 251.
Autobusy linii 77 jadące od Bałtyku z ulicy Złotowskiej
skręcały w Malwową, a następnie w Gerberową,
Stokrotkową i Macierzankową, po czym stałą trasą
wracały do centrum. Funkcję tymczasowej pętli pełniła
ulica Stokrotkowa, z której autobusy wyjeżdżały 3 minuty
po planowym czasie odjazdu z pętli os. Kwiatowe.
Przystanek Gerberowa w stronę Bałtyku przesunięto za
skrzyżowanie z ulicą Macierzankową. Autobusy linii
nocnej 251 skręcały z ulicy Grunwaldzkiej w Malwową,
a dalej w Gerberową i Stokrotkową, następnie ulicami
Macierzankową i Malwową wracały do Grunwaldzkiej –
na starą trasę do centrum miasta.
Konieczność naprawy zasuwy znajdującej
się w komorze technologicznej magistrali wodociągowej
mieszczącej się na skrzyżowaniu ulic Hetmańska,
Arciszewskiego i Reymonta spowodowała zawieszenie
ruchu
tramwajowego
na
odcinku
od
Głogowska/Hetmańska
aż
do
ronda
Jana
NowakaJeziorańskiego. Tymczasowo zmieniono trasę tramwajów
linii nr 1 i 7. Prace prowadzono w nocy z 5 września
(od godz. 22:00) na 6 września (do godz. 6:00) oraz
z 6 września (od godz. 21:00) na 7 września (planowo

do godz. 15:00). Tramwaje linii 1 i 7 w obu kierunkach
skierowano Głogowską, Bukowską oraz Grunwaldzką
i dalej stałą trasą (1 na Junikowo oraz 7 na Ogrody).
Tramwaje wyjazdowe, zjazdowe oraz wyprowadzki
na tory odstawcze Budziszyńska poprowadzono tymi
samymi ulicami. Dla ułatwienia życia pasażerom
autobusy linii 93 w obu kierunkach zatrzymywały się
na tymczasowym przystanku Arena na ulicy Reymonta –
nieopodal
przystanku
tramwajowego.
Natomiast
pasażerowie
chcący
dojechać
z
Arciszewskiego
do skrzyżowania ulic Głogowska i Hetmańska mogli
skorzystać z autobusów linii 64 (do przystanku
Chociszewskiego)
oraz
79
(do
przystanku
Głogowska/Hetmańska). Wyjazd na trasy objazdowe
tramwajów oraz powrót na stałą trasę odbywał się
na polecenie NN. Ostatecznie ruch na Reymonta
wznowiono w niedzielę 7 września krótko po godzinie
13. Objazd ominął zatem linię turystyczną numer 0.
Nocne szlifowanie szyn zakłóciło przez klika
dni funkcjonowanie jedynej nocnej linii tramwajowej
w Poznaniu – N21. Od 22 września do 6 października
na linii nocnej kursował tylko jeden wagon, wahadłowo,
w relacji os. Jana III Sobieskiego – rondo Kaponiera,
w takcie trzydziestominutowym. Pierwszy etap prac
prowadzono od nocy 23/24 września do 28/29 września
na torze wschodnim, dlatego tramwaj poruszał się
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Efektem przetargu ogłoszonego przez
swarzędzką firmę WirażBus na dostawę jednego
fabrycznie
nowego
12-metrowego
autobusu
niskopodłogowego jest Solaris Urbino 12 trzeciej
generacji. Jest to pierwszy pojazd tego typu
wyprodukowany przez firmę Solaris Bus & Coach
dla
Swarzędza.
Autobus
charakteryzuje
się
obecnością
klimatyzacji
dla
przestrzeni
pasażerskiej
oraz
monitoringiem
wewnątrz
pojazdu. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż firma
WirażBus praktycznie rok w rok dokonuje
sukcesywnej wymiany taboru i od dłuższego czasu
większość zakupów dokonywana jest u producenta,
którego siedziba mieści się w Bolechowie koło
Poznania. Nowy nabytek otrzymał numer 017 i jest
szóstym solarisem w taborze swarzędzkiego
przewoźnika.
Fot.: Marcin Nader, 18.09.2008
po przeciwnym torze, dwukierunkowo w stronę centrum
miasta, przy czym pierwszy wyjazd z ronda Kaponiera
odbywał się normalnie, po torze do pętli na osiedlu
Sobieskiego. W drugim etapie – od 30.09/01.10
do 5/6.10 – prowadzono prace na torze zachodnim,
w związku z czym ruch wahadłowy poprowadzono torem
do pętli Sobieskiego, a ostatni wyjazd już normalnie
po torze do ronda Kaponiera. W okresie szlifowania
torowiska na PST, brygady 2/7 oraz 2/9 (tzw. dolewki)
kończyły tak jak wg rozkładu poniedziałkowego, gdy
N21 nie kursuje. Rezerwa czynna z pętli os. Jana III
Sobieskiego zjeżdżała do zajezdni 3 minuty przed
planowym zjazdem, czyli o 23:12.
W dniu 4 października (sobota) linia
podmiejska nr 107 wykonała dwa wydłużone kursy:
zamiast do Daszewic autobusy pojechały do Kamionek.
Wyznaczonymi kursami odbył się nieodpłatny przewóz
dzieci wraz z opiekunami z Fundacji Burego Misia.
W nocy z 30 września na 1 października
nastąpiły
drobne
korekty
na
nocnych
liniach
autobusowych. Zmiany te dotyczą linii nr 231, 242 oraz
251. Autobusy linii 231 jadące do ronda Kaponiera
od tej pory zatrzymują się na przystanku tramwajowym
Marcinkowskiego. Linia 242 wzbogaciła się o kolejny
przystanek na swojej trasie – Bukowska n/ż –
na skrzyżowaniu ulic Bukowska, Bułgarska i Polska.
Natomiast autobusy linii 251 jadące do Bałtyku
zatrzymują się na przystanku Matejki zlokalizowanym
na ul. Szylinga za skrzyżowaniem z Grunwaldzką
(obecny przystanek linii nr 64). Oznacza to likwidację

Tegoroczna,
19.
już
edycja
największych
polskich
targów
turystycznych
odbyła się w dniach 16-18 października br. na
terenach MTP. Podczas targów, które w tym roku
odbyły się w nieco wcześniejszym terminie
i trwały zaledwie 3 dni, zaprezentowało się około
750 wystawców. Od kilku lat na targach promuje
się również parowozownia. W tym roku tuż przy
głównym wejściu MTP stanął Tr5-65 z wagonem
retro - w latach ubiegłych Wolsztyn „promowały”
oelki. Podczas ostatniego targowego dnia na placu
Marka odbyły się II Mistrzostwa Polski Kierowców
Autobusów. W tym konkursie uczestnicy mieli
do dyspozycji autobus miejski – Solaris Urbino 10
nr 2 oraz turystyczny – Solaris Vacanza. Obydwa
pojazdy zostały na ten dzień wypożyczone z firmy
Transkom Koziegłowy. Tegoroczną atrakcją był
również jelcz 043 1679, kursujący na trasie 100,
tyle że z targów, a nie z Gajowej. W weekend
18 i 19 października odbyła się także impreza
modelarska Hobby 2008, na której nie zabrakło
modeli autobusów i lokomotyw.
Txt i fot.: Bartosz Kaj
przystanku Szylinga znajdującego się bezpośrednio
na Grunwaldzkiej przy budynku kina Olimpia. Zmiany
objęły także rozkłady jazdy linii 238 i 239. Przy okazji
wydłużania przerw posiłkowych zlikwidowano dwa kursy:
o 1.30 z ronda Kaponiera dla linii 238 i o 1.25 z Dworca
Głównego dla linii 239. „Dziury” w rozkładach
to rozwiązanie znane od wielu lat – między innymi
pasażerom linii 234 i 235.
Sporo zamieszania
w północnej części miasta wywołało zamknięcie dla
ruchu tramwajowego ulicy Winogrady z dniem
28 września, na czas około 15 miesięcy. Zmieniono trasę
tramwajów linii nr 3, 4, 10 oraz nocnej linii autobusowej
234. Zawieszono również kursowanie linii 26 w szczycie
porannym. Trójkę oraz czwórkę zdecydowano się skrócić
do przystanku Most Teatralny. Tramwaje linii 4 z ul. Mielżyńskiego kierują się w Gwarną, św. Marcin, Roosevelta,
Fredry i dalej jadą stałą trasą na Starołękę. Natomiast
trójka z ulicy Fredry skręca w Roosevelta, a następnie
w św. Marcin, gdzie za Gwarną wjeżdża na stałą trasę.
Linię nr 10 zdecydowano się skierować z ulicy
Roosevelta na trasę Poznańskiego Szybkiego Tramwaju,
do pętli na os. Jana III Sobieskiego. Objazd w obu
kierunkach przez ulicę Księcia Mieszka I oraz Słowiańską
dotyczy nocnej linii autobusowej nr 234. Uruchomiono
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oba pociągi zabierają pasażerów już na przystanku Aleje
Solidarności. Co ciekawe, oznaczono je literą „S”
za numerem linii, czyli „14S” i „16S”.

W niedzielę, 12 października odbył się
kolejny, 9 Poznań Maraton – największa tego typu
impreza w Polsce. Jak co roku nie odbyło się bez
utrudnień czekających tego dnia na pasażerów MPK
oraz innych przewoźników, które trwały od rana do
wczesnego popołudnia. Linie 63, 67 i 83 (oraz linia
ZKP nr 918) kończyły swoje trasy na pętli Garbary
Dw., natomiast 70, 73 i 85, a także linie innych
przewoźników dojeżdżały tylko do ronda Śródka
(bez wjazdu na pętlę). Linia 57 została zawieszona,
a w jej miejsce uruchomiona została linia D z os.
Przemysława na rondo Rataje. Zmienionymi
trasami kursowały także autobusy na „ratajskich”
liniach 52, 53, 55, 66, 84 oraz A. Ponadto objazdem
przez Solną, al. Niepodległości i Królowej Jadwigi
pojechały linie 74 i 76.
Txt: Bartosz Kaj, fot.: Robert Bartkowiak
również komunikację zastępczą w postaci autobusów
„Za tramwaj” na trasie Piątkowska – Murawa w takcie
dziesięciominutowym. Trasa z pętli Piątkowska wiodła
ulicą Piątkowską, Alejami Solidarności oraz Murawą
do skrzyżowania z ulicą Winogrady.
Autobus komunikacji zastępczej
kursujący w zupełnie innym kierunku niż „zastępowany”
tramwaj
okazał
się
całkowitym
niewypałem,
a pasażerowie z rejonu zamkniętej trasy tłumnie
szturmowali i tak już przeciążone PST. Dantejskie sceny
w czasie porannego szczytu komunikacyjnego zmusiły
MPK Poznań do ponownego uruchomienia z dniem
8 października szczytowej linii 26 w celu rozładowania
tłoku w tramwajach. By za wszelką cenę nie tworzyć
pociągów trójwagonowych, uruchomiono tzw. „pociągi
dublujące”. Od 14 października zdublowano kursy linii
26 (z Sobieskiego o 7.21) i linii 14 (7.24). Pociąg
dublujący wyjeżdżał jako pierwszy, przed planowym
tramwajem,
zabierając
pasażerów
dopiero
od przystanku Słowiańska. Takie rozwiązanie z założenia
jest absurdem, bo – z wyjątkiem krótkiego odcinka
Słowiańska – Most Teatralny – dodatkowy pociąg jest
kompletnie nieużyteczny, a żeby przejechać ten odcinek
motorniczy musi wykonać prawie całe „kółko”! Jak widać
– tonący brzytwy się chwyta.
W dniu 21 października dokonano korekty
idei pociągów dublujących. W związku z tym,
że pasażerowie trasy PST podeszli do dodatkowego
26 bardzo nieufnie, w zamian za bonusowy kurs
do Gwarnej uruchomiono dodatkowy tramwaj dublujący
linii 16 (kurs o 7:33 z pętli Sobieskiego). Od tego czasu

14 października zmianie uległa trasa
autobusu „Za tramwaj”. Kursuje on teraz w relacji rondo
Kaponiera – Murawa ulicami: Roosevelta, Pułaskiego,
Księcia Mieszka I oraz Murawa. Powrót odbywa się przez
Słowiańską,
Księcia
Mieszka
I,
Przepadek,
Al. Solidarności i św. Marcin, aż do ronda Kaponiera.
Co ważne, nareszcie zaprogramowano wyświetlacze.
Zamiast enigmatycznego „Za tramwaj” skierowane
do obsługi linii patataje (w weekendy – solarisy)
wyświetlają napis „Za tramwaj / Murawa”, a cała linia
posiada minutowe rozkłady jazdy – i z założenia jest
okaleczoną ideą linii 69 bis (lub jak kto woli: 169) –
wzmacniającą 69 w relacji Centrum – Winogrady.
Ze względu
na
niedobór
niskopodłogowych
przegubowców na wydziale A-3, koncepcja obsługi linii
69 autobusami klasy mega (czyli 18 m) zamiast maxi
(12 m) musiała zakończyć się totalną klapą.
Jak poinformował serwis 750mm.pl,
na Maltankę dotarły nowe nabytki: lokomotywa Wls40
nr 1225 z 1961 roku i dwie lorki cegielniane – zakupione
z
likwidowanej
cegielni
niedaleko
Starogardu
Gdańskiego. Lokomotywa ma zostać wyremontowana
i przywrócona do ruchu jako trzeci pojazd tego typu,
lorki posłużyć mogą do budowy wagoników rowerowych,
które byłyby doczepiane na końcu składu pociągu.
Historyczna chwila. W dniu 9 października
2008 r. (czyli po 521 dniach od ostatniej jazdy
z Budziszyńskiej) z zajezdni Głogowska wytoczył się
wagon 505. Wóz odbył jazdę próbną i ok. 14:30
powrócił do bazy. W dniu 19 października wagon
zauważono na linii 14. Wagon 507 wciąż stoi w całości
(czyli rozbity).
Wciąż nie widać poprawy w kwestii
wagonów Moderus – oficjalnie na linii jeżdżą „aż” dwa
składy. Skład 140+141 przystankowi fotoreporterzy
wyłapali 24 października na linii 4/3, wcześniej był
odstawiony przez ponad 3 tygodnie (pod koniec
września spaliła się w nim instalacja elektryczna).
W dniu 24 października obydwa moderusy ponownie
stały w zajezdni Głogowska. W prototypach niedomaga
prawie wszystko – od przeciekającego dachu zaczynając
(co unieruchomiło 150+151 w pierwszych dniach
eksploatacji),
na
zrywających
się
przewodach
międzywagonowych (140+141 ostatnio) kończąc. Widać
natomiast światełko w tunelu prawie-jak-historycznego
szybkowca – 24 października około godziny 13:30
widziano skład 194+193 podążający w stronę Gajowej –
zapewne na naprawę powykolejeniową. Nie doczekali się
optymiści, liczący na uruchomienie szybkowca na linii w
dniu 1 listopada, na początku listopada widziano
natomiast na jazdach próbnych skład 272+273.
„Szanowni Państwo, jakże często pasażerowie
korzystający z usług Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego skarżą się na brak zrozumienia
i empatii ze strony motorniczych i kierowców. Niektórzy
mówią nawet o zwykłym chamstwie.”. Pod hasłem „MPK
nie ucieka” rozpoczęła się nowa kampania wizerunkowa
miejskiego przewoźnika, mająca na celu uzmysłowienie
pasażerom
pewnych
aspektów
związanych
z funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej „od kuchni”.
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Jest zatem mowa o przystankach podwójnych,
pasażerach dobiegających, rozkładach jazdy itp.
Od kilku tygodni zielone wiaty VOX
są zastępowane przez inne konstrukcje (ciemnozielone).
Pojawiły się już na one na kilku przystankach
w centrum, np. przy ul. Wielkiej czy na przystanku
Półwiejska. Co ciekawe, część wiat postawiono wraz
z numerami linii… z innego miasta. I tak na Półwiejskiej
pojawiły się linie 1, 3 i 4…
W czerwcu tego roku Zarząd Dróg
Miejskich ogłosił przetarg na wykonanie remontu
nawierzchni jezdni i chodników na ul. Zielonej. Efektem
jest likwidacja zabytkowego torowiska (tory rozebrano)
i zaasfaltowanie ulicy. Zachowany został kilkumetrowy
fragment torowiska od strony ul. Podgórnej. Tramwaje
jeździły ul. Zieloną w latach 1947-1977.
Wydział A-3 pożegnał jelcza M11 1441.
Monitoring
z
kaczomiga
został
zdemontowany
i zachowany w celu wykorzystania w przyszłości w innym
pojeździe. Na Warszawskiej zezłomowano patataja 1958
(został on wywieziony na złom w dniu 2 października),
wóz 1969 czeka natomiast na kupca (cena: 21 000 zł,
w razie braku chętnych rozważana jest kasacja).
Na początku września na ul. Starołęckiej
rozpoczęto likwidację krzyżownic z torami dawnej
bocznicy
kolejowej.
To
drugie
skrzyżowanie
tramwajowo-kolejowe zlikwidowane w tym roku
w Poznaniu. Obecnie pozostała jedna tego typu
krzyżówka na ul. Głogowskiej – z bocznicą dojazdową
do Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Wrzesień oznaczał powrót tramwajów
na Miłostowo i helmutów na ósemkę. Niestety, wraz
z nadejściem zimowego rozkładu jazdy na ósemce
zagościły wszystkie typy madalińskich wagonów,
od GT6, poprzez cztero- i pięciodrzwiowe GT8, aż po
GT8ZR. Warto tu dodać, że przy zimowych potokach
pasażerskich ani te pierwsze, ani te ostatnie kompletnie
się do obsługi linii 8 nie nadają. Po skróceniu trójki
do mostu Teatralnego zaobserwowano na tej linii
zwiększoną ilość wagonów dwukierunkowych, GT6
hurtowo
przerzucono
natomiast
na
dziewiątkę
(co w praktyce
można
odebrać
jako
odejście
od pierwotnej wizji, w której potoki pasażerskie z trasy
na Połabską przerzucone zostaną choć częściowo nie na
PST, ale na trasę Piątkowską).

Pomimo ekstremalnych obciążeń trasy PST
pomysł pociągów trójwagonowych w dalszym ciągu nie
doczekał się realizacji. Do tłumaczeń o braku
odpowiednich wagonów i zbyt krótkich przystankach
zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Warto podkreślić,
że choć każdy zdaje sobie sprawę, że przystanki
i wagony są „be”, nadal jednak skraca się kolejne
platformy przystankowe!!! W tym miejscu chcielibyśmy
przypomnieć, że zarówno remonty wysepek, jak
i wagonów to procesy CYKLICZNE, a wydłużanie
naprawianych przystanków i nowe modernizacje/-usy
z gniazdami na obu końcach wagonów (i kamerami
monitorującymi strefę drzwi i przystanku) to wyłącznie
kwestia minimum dobrej woli. Wystarczyłoby bowiem,
by na każde trzy nowe pociągi stopiątkowe jeden skład
posiadał gniazda, a dwa kolejne – kamery w II wagonie.
Da to możliwość rozdzielenia składu z gniazdami
i wpięcia jego wagonów do środka dwóch innych
pociągów – czego efektem będą dwa potrójniaki
z dodatkowym monitoringiem III wagonu…
W
eksploatacji
pozostaje
ostatnie
5 stopiątek posiadających gniazda sterowania ukrotnionego na obu końcach wagonu, które mogłyby więc zostać
środkowymi wagonami trójskładów. Są to wagony 204,
203, 198, 197 i 187 (jeżdżący z nim w parze 188 nie ma
gniazd z przodu). Hipotetyczne trójskłady mogłyby zatem
składać się z wagonów (listę ułożyli motorniczowie
z S-1): 184+187+183, 192+198+191 182+197+181,
88+204+87 oraz 166+203+165. Dlaczego akurat tak?
Takie zestawy oznaczałyby potrójniaki składające się
wyłącznie z doczep czynnych lub wozów z dużymi
kabinami (tzw. małe kabiny ograniczałyby motorniczemu
widoczność tyłu składu), posiadających środkowe wagony
z gniazdami, a także ten sam typ mechanizmów
drzwiowych (żaden z wymienionych nie należy do grupy
tzw. pikaczy). Wymienić należałoby jedynie maszyny
drzwiowe w wagonach 204 i 203 (skład ten posiadał
maszyny takie jak wagon 400 – odmienne od reszty, inne
także niż zwykłe pikacze) – w związku z posiadaniem
dużej
liczby
starych
maszyn
drzwiowych
zdemontowanych z modernizowanych wagonów nie byłby
to raczej wielki problem techniczny.

Jest szansa, że już wkrótce ujrzymy
na liniach komunikacyjnych wagon 118N. Jak wieść
gminna niesie, od 1 grudnia wagon pozostawać ma
w eksploatacji przez 3 lata, a jego obsługą zajmie się
Wydział Tramwajowy S-3. Wagon z FPS ujrzymy
najprawdopodobniej na liniach 5 lub 13 – bo to właśnie
do
tych
dwóch
tras
przygotowano
zapowiedzi
przystankowe.
Czarne chmury zbierają się nad wagonami
RT6N1. Duże przebiegi i mocne wyeksploatowanie
skutkuje wzrostem kosztów obsługi, a nie wiadomo kto
miałby zrobić tym wagonom ewentualną modernizację
lub naprawę główną. Od 1 grudnia serwisowanie
wagonów przejąć ma Modertrans, który nie tylko nie ma
o tych wagonach zielonego pojęcia, ale przede
wszystkim od dawna nie wyrabia się ze zleceniami już
przyjętymi do realizacji.

Trwają prace przy naprawie DAF-a
MB200 1934 (ex 1222). Plan zakłada, że pojawi się
on w dniu 23 listopada, podczas Katarzynki
Fot.: Marcin Jurczak, 6.11.2008
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Najciekawsze wstrzymania lipcowe i sierpniowe

Z archiwum T

Marcin Jurczak
3.07. 7/2 653. Do kolizji tramwaju GT8 i samochodu
Ferrari doszło na wjeździe na pętlę Zawady. Kierująca
samochodem osobowym nie ustąpiła pierwszeństwa
i uderzyła w prawe naroże wagonu wjeżdżającego
na końcówkę. W związku z tym, że ani kierująca, ani
pasażer Ferrari nie władali językiem polskim, na miejsce
wezwano patrol Sekcji Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej. Kierująca uznała swoją winę i przyjęła mandat
karny. Do zdarzenia doszło ok. 13.30, do czasu gdy
wagon wyjechał z pętli w stronę zajezdni (14.50), ruch
kierowano jednym torem. To ostatnie wstrzymanie
w karierze wagonu 653. Po zjeździe na Gajową tramwaj
został odstawiony, a spore uszkodzenia przedniej części
pojazdu sprawiły, że nie podjęto się jego naprawy.
8.07.
Około
godziny
5.10
na
skrzyżowaniu
ul. Głogowskiej i Hetmańskiej doszło do uszkodzenia
sieci trakcyjnej. Przez prawie pół godziny nie jeździły
tramwaje w kierunku Górczyna. Na czas naprawy
pojazdy jadące od strony Reymonta i Traugutta
kierowano objazdami, na trasie Górczyn – Hetmańska
kursował autobus „Za tramwaj”. Przyczyną zerwania
drutu prowadzącego było zmęczenie materiału. Awaria
została usunięta przez pracowników pogotowia sieci.
9.07. 101/2 1492. Wypadek drogowy bez udziału MPK
spowodował spore utrudnienia dla pasażerów linii 101.
Z powodu zderzenia autosana H9, forda Escorta i
citroena C5, całkowicie zablokowana została droga
w miejscowości Łęczyca. O godz. 17.30, po 45 minutach
postoju, autobus 101/2 wycofano i skierowano
objazdem w stronę Mosiny. Jadący w przeciwnym
kierunku wóz 101/1 podjął kurs w kierunku Dębca
objazdem przez Wiry – po nieco ponad 20 minutach
wstrzymania. Dodatkowo kursy linii 101 wzmocniła
rezerwa, podesłana przez zajezdnię Kacza. Przejazd
przez Łęczycę udrożniono około godziny 19.20.
11.07. 14/5 511. Przez ponad godzinę utrudniona była
komunikacja na trasie PST. O 12.46 za stacją
Kurpińskiego (kierunek Sobieskiego) doszło do połamania pantografu w wagonie 511 – spowodowanego usterką sieci trakcyjnej. Problemy z odbierakami prądu
zgłosili także motorniczowie 16/3 154+155 oraz 15/4
188+187.
Uszkodzoną
sieć
zauważył
i
zgłosił
prowadzący jadącego za nimi kombajna 16/4 508. Usuwanie awarii trwało do godziny 13.43, wcześniej dwukrotnie wyłączano napięcie w sieci trakcyjnej. Na czas
awarii uruchomiono komunikację zastępczą (5 autobusów), tramwaje pestkowe kierowano objazdami.
14.07. Głogowska Dziura – ciąg dalszy. O godz. 9.34
wstrzymano ruch tramwajowy na ul. Głogowskiej
na odcinku od mostu Dworcowego do ul. Hetmańskiej.
Przyczyną było pojawienie się głębokiej wyrwy pod
jezdnią i torowiskiem za przystankiem Dworzec
Zachodni. O 11.25 wstrzymano także ruch tramwajowy
w drugim kierunku, a pół godziny później wyłączono
napięcie w sieci. Uruchomiona została komunikacja
zastępcza na trasie rondo Kaponiera – zajezdnia
Głogowska, tramwaje pokierowano objazdami przez
Grunwaldzką, Reymonta i Hetmańską. I nikt wówczas

09.07. EN57-2046+EN57-2035. Krótko przed godziną 10 doszło do wykolejenia pociągu 76934
na wysokości nastawni LuC na Dębcu. Pociąg
osobowy relacji Poznań Główny – Wrocław Główny
jechał torem niewłaściwym i w tym miejscu podjął
nieudaną próbę zmiany toru na właściwy. Pierwsza
jednostka wykoleiła się w całości (wjeżdżając
pomiędzy
tory
szlakowe),
druga
wypadła
z torowiska
pierwszym
wózkiem.
Około
14
na miejsce dotarł pociąg ratowniczy, ustawianie
EZT na tory trwało do późnych godzin nocnych.
Fot.: Tomasz Gieżyński
nie przypuszczał, że tramwaje wrócą na swoje trasy…
dopiero we wrześniu.
19.07. 10/1 685. Pierwsza kolizja odnowionego
wagonu 685. Kierujący samochodem osobowym renault
Thalia, jadąc od rynku Wildeckiego w stronę Tragutta,
podczas omijania studzienki kanalizacyjnej nie zachował
ostrożności i przytarł się do prawidłowo jadącego
helmuta, podążającego w stronę Dębca. Obaj uczestnicy
zjechali na Dębiec, gdzie załatwiono pokolizyjne
formalności. Przerwy w ruchu nie zanotowano – wagon
nabawił się natomiast czarnej „rysy” na lakierze
za pierwszymi drzwiami.
31.07. Ponad 2,5 godziny trwały utrudnienia na trasie
linii 79. W wyniku zderzenia pociągu z samochodem
osobowym i koparko-ładowarką, doszło do całkowitego
zablokowania ul. Góreckiej przy Południowej. Autobusy
kierowano objazdami przez Krauthofera, Głogowską
i Czechosłowacką. Ruch wznowiono około godziny 15.
13.08. 5/10 685. Uszkodzone naroże wagonu GT8 było
efektem
kolizji
z
samochodem
opel
Vectra
na skrzyżowaniu węzła Kórnicka. Kierujący samochodem
osobowym wjechał na czerwonym świetle pod
prawidłowo jadący tramwaj. Wstrzymanie ruchu:
14 minut (13.16-13.30). Przód tramwaju odmalowano
na barwy niemieckie.
14.08. 11/3 652. Około godziny 7.10 nastąpiło
całkowite wstrzymanie ruchu tramwajowego na trasie
Piątkowskiej. Ze względu na awarię wodociągową
na osiedlu Bonin doszło do podmycia torowiska
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na odcinku od przystanku Bonin w kierunku pętli
(łącznie ok. 400 metrów toru). W godzinach 8.00-8.30
z zablokowanego odcinka wycofano łącznie 7 pociągów
tramwajowych, tramwaje linii 9 i 11 kierowano
objazdami do pętli Połabska.
16.08. Kolejne podtopione torowisko. O godz. 14.00
centrala otrzymała zgłoszenie o wyrwie przy torowisku
na wysokości budynku nr 9 przy ul. 27 Grudnia.
W godzinach 17.50-18.10 nastąpiło wstrzymanie ruchu
tramwajowego w celu przeprowadzenia monitoringu
przewodów
kanalizacyjnych
przez
pracowników
przedsiębiorstwa
Aquanet,
później
pracownicy
Pogotowia Torów rozpoczęli zasypywanie wyrwy. W dniu
17.08 w godzinach 11.30-13.05 ul. 27 Grudnia została
ponownie zamknięta dla ruchu tramwajowego – pojazdy
kierowano objazdami.
26.08. TRAM123 2199. Próbę zatrzymania pędzącego
na sygnale dźwigu podjął niepełnoletni rowerzysta,
uderzając w bok TRAM-a na ul. Głogowskiej
(na wysokości parku Wilsona). Rowerzysta miał dużo
szczęścia – odbił się od ciężarowego MAN-a
na wysokości pierwszej osi. Odmówił pomocy lekarskiej
i oddalił się wraz z rowerem z miejsca zdarzenia.
Poinformowano CNR, a po rozmowie CNR z SRD-KMP
dźwig kontynuował jazdę.
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30.08. 8/4 683. Znany dotychczas z działalności
szybkiego reagowania motorniczy o pseudonimie RMB
debiutuje
w
archiwum.
Do
zwarcia
silnika
w prowadzonym przez naszego kolegę wagonie GT8
doszło na przystanku Bałtyk (kierunek Górczyn).
Po doraźnej naprawie wykonanej przez pracowników
pogotowia technicznego motorniczy zjechał o własnych
siłach do zajezdni Madalińskiego. Przerwa w ruchu
trwała 8 minut (23.08-23.16).

Usterki wagonów niskopodłogowych
Data Linia Wagon Wstrzymanie

Usterka

Miejsce / kierunek jazdy

Zjazd do zajezdni

3.07

12/7

410

17.43-17.48

Awaria pompy HBA

Rondo Starołęka / Starołęka

O własnych siłach

23.07

12/3

404

14.22-14.49

Wyciek oleju w pompie
hydraulicznej HBC wózka C

Rondo Kaponiera /
Os. Sobieskiego

O własnych siłach

24.07

12/3

406

19.39-20.08

Awaria zasilania,
niedolegający pantograf

Roosevelta / Słowackiego /
Starołęka

Zepchnięty przez 14/4 511

27.07

12/2

404

16.57-17.10

Awaria wózka C

Zamenhofa / Pawia / Starołęka

O własnych siłach
O własnych siłach na S-1

29.07

12/2

409

17.24-17.31

Awaria wózka C

Roosevelta / Most Dworcowy /
Os. Sobieskiego

2.08

13/4

407

12.00-12.12

Awaria wózków B i C

Grunwaldzka / Grochowska /
Starołęka

O własnych siłach

6.08

13/1

406

18.37-18.47

Awaria pompy HBA

Fredry / Al. Niepodłegłości /
Junikowo

O własnych siłach na
Gajową

10.08

13/5

408

11.02-11.22

Awaria przekształtnika

Most Teatralny / Junikowo

Zepchnięty przez 10/3
84+83 na Budziszyńską

11.08

13/3

407

13.12-13.25

Zablokowany III wózek

Grunwaldzka /
Smoluchowskiego / Junikowo

O własnych siłach

12.08

13/5

410

16.20-16.54

Awaria wózka C i wyciek oleju

Podgórna / Zielona / Starołęka

O własnych siłach na os.
Lecha

13.08

13/8

404

5.58-6.08

Oberwany lej piasecznicy

Roosevelta / Słowackiego /
Junikowo

O własnych siłach

14.08

13/8

408

13.06-13.20

Awaria wózka C

Al. Marcinkowskiego / Starołęka

O własnych siłach

18.08

13/9

408

12.39-12.47

Awaria wózka C

Junikowo (pętla)

O własnych siłach
Zepchnięty przez 6/4
112+111 na S-3

18.08

13/9

408

15.07-15.29

Awaria układu sterowania

Grunwaldzka / Matejki /
Starołęka

18.08

13/1

408

21.09-21.23

Pompa HBB trzeciego wózka
(zagrzany olej)

Junikowo (pętla)

O własnych siłach na S-1

23.08

13/7

402

10.00-10.09

Awaria pompy HBB

Zamenhofa / Piłsudskiego /
Junikowo

O własnych siłach

24.08

13/3

406

11.22-11.33

Zwarcie pierwszej grupy
silników

Kórnicka / Politechnika /
Starołęka

O własnych siłach

25.08

15/1

509

15.43-15.49

Usterka układu sterowania

Roosevelta / Most Teatralny /
Os. Sobieskiego

O własnych siłach
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Obchody święta patronki – z autobusami i koleją

Katarzynka 2008

Michał Górny, Bartosz Kopeć
z fotela
kierowcy.
Wśród
osób
próbujących
sił
w zasiadaniu za kołem kierownicy byli między innymi
emerytowani pracownicy MPK, którzy mogli przypomnieć
sobie swoją pracę, pokazać wnukom jak dziadek
pracował i na co należało zwrócić uwagę. Swoich sił
próbowali także przyszli miłośnicy i być może przyszli
kierowcy autobusów, którzy z ledwością dosięgali koła
kierownicy czy pedałów służących do przyspieszania
i hamowania wielkiego pojazdu. Należy także nadmienić,
że fotele kierowców cieszyły się popularnością zarówno
wśród męskiej, jak i żeńskiej części zwiedzających.
Dlatego mamy nadzieję, że po Katarzynkach być może
wzrośnie ilość pań, które prowadzą autobusy po ulicach
Poznania.

Ekspozycję kolejową zorganizowano na terenie
Sekcji Utrzymania i Napraw Taboru Elektrycznego Poznań-Franowo.
Fot.: Bartosz Kopeć
25 listopada – święto patronki pracowników kolei
i komunikacji miejskiej – stanowiło tradycyjną okazję
do zorganizowania okolicznościowej imprezy. Tegoroczne
obchody były podzielone na dwie główne części –
autobusową i kolejową. Do zajezdni autobusowej
kursowała
specjalna
linia
tramwajowa
nr
23,
rozpoczynająca kursy z ul. Gajowej. Najstarsza
poznańska baza nie była udostępniona do zwiedzania –
stanowiła wyłącznie punkt początkowy do dalszego
poznawania obiektów komunikacji zbiorowej.

Nie wszystkie autobusy były na placu postojowym –
jeden specjalny stał w hali naprawczej, gdzie znajdowały
się także stoiska z gadżetami. Otóż ów tajemniczy,
schowany autobus to najnowszy nabytek MPK Poznań:
Solaris Urbino 18 Hybrid. Autobus był prezentowany
przez gości z fabryki Solaris Bus&Coach z Bolechowa –
producenta
tego
niekonwencjonalnego
pojazdu.
Niestrudzenie odpowiadali oni na pytania dotyczące

Szanowni Czytelnicy!
Pierwszy numer Przystanku ujrzał światło dzienne na początku
2002 roku – stając się cenionym na miłośniczym rynku
wydawniczym następcą Nowinek z Pyrogrodu, redagowanych
od roku 1997. Od początku Przystanek (podobnie jak wcześniej
Nowinki) redagowany był w pełni społecznie przez hobbystów
i wydawany pod szyldem Klubu Miłośników Pojazdów
Szynowych w Poznaniu. Tak też pozostało po dziś dzień.

Tegoroczne Katarzynki były okazją do odwiedzenia
największej poznańskiej zajezdni autobusowej przy ulicy
Warszawskiej. W tym roku obchodziła ona jubileusz 40lecia istnienia, a jej krótka historia została przybliżona
zwiedzającym w specjalnym katarzynkowym wydaniu
Przystanku. Choć zajezdnia była otwarta od godziny
12:30, pierwsi zwiedzający przybyli na nią już przed
południem. Goście, którzy tego dnia odwiedzili mury
zajezdni, mogli liczyć na szereg atrakcji. Pierwszą z nich,
widoczną zaraz po wejściu na teren zajezdni, była
wystawa taboru na placu postojowym. Cieszyła się ona
dużym zainteresowaniem nie tylko wśród najmłodszych,
ale i starszych zwiedzających. Każdy mógł zasiąść
za kierownicą swojego ulubionego autobusu, zrobić
sobie zdjęcie za sterami i zobaczyć jak wygląda świat

Przystanek jest obecnie czasopismem o zasięgu aglomeracyjnym
– po przygodzie z wydawnictwem o charakterze ogólnopolskim
powróciliśmy do formuły lokalnej.
Z okazji setnego numeru Przystanku chciałbym serdecznie
podziękować wszystkim tym, którzy przez lata poświęcali swój
wolny czas, tworząc jedyne kultowe darmopismo miłośników
komunikacji miejskiej.
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Z życzeniami
następnych 100 numerów
Marcin Jurczak
Redaktor naczelny

Nowinki z Pyrogrodu
prezentowanego autobusu, a także na temat tramwaju
Tramino, którego premiera jest zapowiadana na przyszły
rok. Tramwaj jest nowością w ofercie producenta.
Informacje na temat produktów można było zaczerpnąć
również z folderów, a także otrzymać gadżety,
na których dominowały zielone jamniki. Tuż obok
autobusu ustawiony został namiot MPK, gdzie z kolei
można było poczęstować się cukierkami i kupić książki
o tematyce komunikacyjnej. Ponadto odwiedzające
stoisko panie, którym przy urodzeniu nadano imię
Katarzyna, mogły otrzymać słodki upominek w postaci
czekoladki z nadrukiem zajezdni Gajowa. Dużą
popularnością cieszyły się także kursy linii Z wokół
zajezdni przy ul. Warszawskiej. Każdy kto znalazł
miejsce w poczciwym ogórku mógł dowiedzieć się, ile
autobusów mieści zajezdnia, jak wielu kierowców
je obsługuje,
jak
długo
trwa
mycie
autobusu,
co codziennie sprawdzają mechanicy albo ile paliwa
spalają dziennie poznańskie autobusy. Wszystkie
te ciekawostki
oraz
wiele
innych
informacji
niedostępnych dla przeciętnego pasażera na każdym
kursie przekazywał zwiedzającym kierownik zajezdni
przy ulicy Warszawskiej – pan Janusz Szawłowski.
Dodatkową atrakcją przy okazji podróży zabytkowym
autobusem była możliwość przejazdu w przyczepce.
Niestety dzisiejsze przepisy o ruchu drogowym nie
dopuszczają takiej możliwości, więc przejazdy po terenie
zajezdni były jedyną okazją aby przekonać się, czym
różni się podróż w przyczepie od tej samej przebytej
w autobusie.
Ogórek
–
mimo
stuprocentowego
zapełnienia na prawie każdym kursie – dzielnie
przemierzał kółko za kółkiem. Naprzeciw przystanku linii
Z przy oknach ekspedycji był zlokalizowany przystanek
kolejnej specjalnej linii autobusowej o numerze F.
Zapewniała ona tego dnia dojazd do zakładu
taborowego PKP Cargo – Franowo. Jej obsługę stanowiły
również zabytkowe pojazdy. Dla obu był to wyjątkowy
dzień. Pierwszy z nich – jelcz PR110 – miał tego dnia
swoją premierę w MPK. Drugi autobus, DAF MB200, nie
spodziewał się tak dużej frekwencji i ze zdumienia
niestety pękł mu resor, dlatego musiał go zastąpić
SU12. Po zakończeniu zwiedzania terenu przy ulicy
Warszawskiej przyszedł czas aby wsiąść we wcześniej
wspomnianą linię F i udać się na Franowo, gdzie
na zwiedzających czekała kolejna dawka niezwykłych
atrakcji.
Tegoroczna kolejowa część Katarzynki odbyła się
na terenie Sekcji Utrzymania i Napraw Taboru

W obłudze linii dodatkowej 23 kursowało łącznie
5 brygad: obsługiwanych pociągami N+ND, 102N,
102Na, 105N+105N i GT8.
Fot.: Marcin Jurczak
Elektrycznego w Poznaniu – Franowie. O godzinie 9.30
z poznańskiego dworca głównego na Franowo wyruszył
autobus szynowy SA132-013, należący do PKP Przewozy
Regionalne. Wypełniony po brzegi szynobus dotarł na tor
zerowy franowskiej lokomotywowni krótko po 10.
Zwiedzającym udostępniono 12-torową halę naprawczą,
w której można było dowiedzieć się wszystkiego
o lokomotywach TRAXX, pojeździć drezyną ręczną,
zobaczyć lokomotywę z poziomu kanału oraz zapoznać
się
z
projektem
nowego
dworca
głównego,
przedstawionym przez PKP Nieruchomości. Główną
atrakcją była możliwość przejażdżki w kabinie jednego
z najstarszych czynnych parowozów Tr5-65 oraz
w najnowszym nabytku PKP Cargo – EU43-001. Przed
halą
ustawiony
był
również
pociąg
ratunkowy
z dźwigiem EDK2000, pług odśnieżny 411S-83 (Polskie
Linie Kolejowe) oraz spalinowy pojazd sieciowy PS-09,
w koszu którego pracownicy PKP Energetyka unosili
chętnych
kilka
metrów
nad
ziemię.
Dostępne
do zwiedzania były również lokomotywy ET22-220,
EU07-195, SU46-022, SM42-1145 w nowym malowaniu
PKP Cargo oraz SU45-195 z PKP InterCity. Obok hali
porównano wagon osobowy z 1909 roku z najnowszym
wagonem pierwszej klasy typu Z1, należącym do PKP
InterCity. Uroczystości zakończyły się o godzinie 16.30.
Z bardzo ogólnych szacunków wynika, że franowską
lokomotywownię odwiedziło tego dnia około 2000 osób.

Obsługa komunikacyjna konferencji COP 14

Hybrydą i dodatkiem

Łukasz Bandosz
Rok 2008 jest w Poznaniu rokiem klimatu i środowiska.
Zwieńczeniem
wszystkich
akcji
oraz
imprez
zorganizowanych z tego powodu była Konferencja
Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu –
COP 14, która odbyła się w stolicy Wielkopolski w dniach
od 1 do 12 grudnia. Do Poznania zjechali przedstawiciele
186 państw, na szczyt klimatyczny akredytowało się
około 12 000 osób. Obrady toczyły się na terenie
doskonale do tego przygotowanych Międzynarodowych
Targów
Poznańskich.
Celem
konferencji
było
wypracowanie
nowego
globalnego
porozumienia

w sprawie zmian klimatu. Oczekiwano, że w Poznaniu
nastąpi jak największe zbliżenie stanowisk krajów
w sprawie dalszych działań dla ochrony klimatu. Czy tak
się stało? Ocenę merytorycznej strony konferencji
pozostawiamy specjalistom. Przystanek postara się
podsumować całą imprezę od strony komunikacyjnej.
Tak duże międzynarodowe wydarzenie wymagało
potężnego
zabezpieczenia
logistycznego.
Poza
delegatami na konferencję licznie zjechali dziennikarze.
Dodatkowo Poznań stał się przy tej okazji celem podróży
wielu
oficjalnych
gości,
przedstawicieli
władz
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regionalnych
i
państwowych
z
całego
świata.
Organizatorzy
konferencji
opracowali
zmiany
w organizacji ruchu wokół Międzynarodowych Targów
Poznańskich, byli również przygotowani na zamykanie
poszczególnych ulic. W Poznaniu pojawiły się dodatkowe
siły policji, na ulicach widać więcej straży miejskiej
i żandarmerii wojskowej. Te działania – oraz wiele
innych – podjęto w celu zapewnienia bezpieczeństwa
oraz
możliwości
sprawnego
przemieszczania
się
delegatów. Pamiętać także należy, że tak ogromna liczba
gości oznacza duże migracje pomiędzy hotelami,
akademikami oraz innymi obiektami przeznaczonymi
na noclegi, a terenami Międzynarodowych Targów
Poznańskich. Każdego dnia tysiące ludzi w godzinach
porannych przemieszczało się na miejsce obrad, a po ich
zakończeniu późnym popołudniem wracało do miejsc
noclegowych na terenie Poznania i okolic. Aby było
to możliwe i odbywało się sprawnie, niezbędna była
właściwa
organizacja
transportu
miejskiego
i podmiejskiego dla gości konferencji.

Komunikacja autobusowa podczas konferencji
Linia Przewoźnik

Uruchomiono 29 dodatkowych linii autobusowych, które
kursowały pomiędzy MTP i hotelami na terenie Poznania
i okolicznych gmin. Linię L przemianowano na H,
zwiększono częstotliwość jej kursowania oraz wydłużono
jej trasę. Nowa linia H kursowała spod Portu Lotniczego
Poznań – Ławica ulicą Bukowską na dworzec kolejowy
PKP, następnie ulicami Święty Marcin, Ratajczaka,
Kazimierza Wielkiego, Podgórną, Al. Marcinkowskiego,
Solną, al. Niepodległości, Roosevelta objeżdżała
centrum Poznania aby wrócić na dworzec PKP, skąd po
trasie linii L kierowała się na lotnisko. Kursujące co 30
minut autobusy zatrzymywały się w pobliżu hoteli:
Sheraton, Mercure, Royal, NH, Lech, Andersia, Novotel
Centrum, Ibis, Domina Prestige, Rzymski, Ikar i Polonez.
Wykaz dodatkowych, specjalnych linii autobusowych
przedstawia poniższa tabela.
Do obsługi dodatkowych linii przewoźnicy wyznaczyli
swój najlepszy tabor autobusowy. Ciekawym akcentem,
związanym z ochroną przyrody, było sprowadzenie
do Poznania na czas konferencji trzech autobusów marki
Solaris o napędzie hybrydowym. Przegubowe „hybrydy”
przyjechały do nas z Drezna, Bochum i Hanoweru.
Łącznie linie dodatkowe były obsługiwane przez cztery –
wraz z autobusem z Poznania – pojazdy tego typu.

W obsłudze linii autobusowych kursowały m.in.
cztery
pojazdy
hybrydowe,
reprezentujące
przewoźników z (od prawej): Drezna, Bochum,
Hanoweru i Poznania.
Fot.: Marcin Jurczak, 3.12.2008

Relacja

C1

MPK Poznań

MTP – Hotel Polonez

C2

MPK Poznań

MTP – Hotel Trawiński

C3

MPK Poznań

MTP – Hotel Premium – Hotel
Naramowice

C4

MPK Poznań

MTP – Hotel Ikar

C5

MPK Poznań

MTP – Hotel Novotel Malta –
Camping Malta

C6

MPK Poznań

MTP – Hotel Park

C6Z

MPK Poznań

MTP – Hotel Park – Zieliniec

C7

MPK Poznań

MTP – Hotel Henlex – Hotel
Grodzki

C8

MPK Poznań

MTP – Hotel Sunny – Hotel
Kortowo – Hotel Max – Hotel
Batory

C9

MPK Poznań

MTP – Hotel Blues – Hotel Caro –
Hotel Kaskada

C9R

MPK Poznań

MTP – Hotel Blues – Hotel Caro –
Hotel Kaskada – Hotel Relax

C10

MPK Poznań

MTP – Hotel Derby – Hotel Astra

C11

MPK Poznań

MTP – Hotel Campanile

C12

MPK Poznań

MTP – Hotel Jowisz

C13

MPK Poznań

MTP – Hotel Olimp – Hotel Solei

C21

ZUK
Komorniki

MTP – Delicjusz – Stęszew Motel
2000 – Inter Hotel – Dymaczewo
Lake Hotel

C22

ZUK
Komorniki

MTP – Delicjusz – Stęszew Motel
2000

C23

ZUK
Komorniki

MTP – Komorniki Green Hotel –
Delicjusz

C24

TP BUS

MTP – Baranowo Hotel Edison

C25

TP BUS

MTP – Przeźmierowo Hotel
Orange – Tarnowo Podgórne
Hotel 500

C26

Wiraż Bus

MTP – Swarzędz Pod Lipami –
Swarzędz Euro Hotel – Kobylnica
Hotel Ossowski

C27

Wiraż Bus

MTP – Zakrzewo Pałac

C28

MPK Poznań

MTP – Sierosław Hotel

C29

KOMBUS

MTP – Skrzynki Dwór – Śrem La
Scada

C30

KOMBUS

MTP – Hotel Daglezja

C31

ZKP Suchy
Las

MTP – Suchy Las Gościniec
Sucholeski – Oborniki Hotel
Delicja

C32

ZKP Suchy
Las

MTP – Suchy Las Gościniec
Sucholeski

C33

MPK Poznań

MTP – Grodzisk

C34

MPK Poznań

MTP – Luboń Hotel Max – Leśny
Ośrodek Szkoleniowy –
Puszczykowo Hotel Atrium
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Uruchomiono także dodatkową linię tramwajową D. Linia
ta kursowała pomiędzy pętlami os. Lecha i Budziszyńska
przez tzw. „trasę kórnicką”, most św. Rocha, centrum,
rondo Kaponiera i ul. Grunwaldzką. Cztery tramwaje
obsługujące tę linię kursowały rano od 7.30 do 10.00
oraz po południu od 14.00 do 20.00. Linia była
ogólnodostępna, choć przeznaczona przede wszystkim
dla gości konferencji, to często wykorzystywana również
przez poznaniaków.
Linię D obsługiwały:
–

jeden tramwaj z zajezdni Madalińskiego – wagon
685 na zmianę z 671,

–

dwa tramwaje z zajezdni Głogowska – składy
194+193 oraz 150+151,

–

jeden tramwaj z zajezdni Forteczna – wagon 71,
który w przypadku usterki lub innych zadań dla
Księżniczki był zastępowany przez skład 290+291.

Obsługę zapewnili głównie motorniczowie z Klubu
Miłośników Pojazdów Szynowych. Zwracano również
uwagę
na umiejętność
posługiwania
się
przez
prowadzących językiem obcym, co w razie potrzeby
ułatwiło porozumienie się z uczestnikami konferencji
COP 14. Niestety nasi specjaliści od układania
tramwajowych rozkładów jazdy nie przyłożyli się do linii
D i obsługujące ją wagony, jadące zgodnie z rozkładem
jazdy, wlokły się za innymi tramwajami liniowymi,
a nawet lekko opóźnione trafiały na nieprzejezdne pętle,
co opóźniało wyjazdy na kolejne kursy.

Uczestnicy konferencji poruszali się po Poznaniu
zarówno
liniami
specjalnymi,
dodatkowymi,
jak
i normalnymi
–
na
podstawie
identyfikatorów
wydawanych przez organizatorów COP 14. Słyszano
jednak, że problem dostępności biletów w dni wolne
od pracy oraz w godzinach wieczornych pojawił się przed
rozpoczęciem konferencji klimatycznej. Szkoda, że
do tego ważnego wydarzenia nie pojawiły się na ulicach
Poznania tak wyczekiwane automaty z biletami. Jednak
w wielu aspektach nasz przewoźnik spisał się dobrze.
Właściwa organizacja komunikacji zbiorowej oraz
postawa poznaniaków spowodowały, że konferencja na
temat zmian klimatu okazała się mniej uciążliwa
komunikacyjnie niż niejedna impreza targowa. Były
dobrze
zaprogramowane
wyświetlacze
pojazdów,
rozkłady jazdy rozwieszone na przystankach, dostępne
przez telefonię komórkową oraz Internet, czyli wszystko
tak jak być powinno. Takiego standardu usług poznański
pasażer nie zna z objazdów przy okazji remontów. Przy
okazji międzynarodowej konferencji nasz przewoźnik
potrafił się jednak spiąć i dobrze przygotować. Innym
przykładem dobrej organizacji było zorganizowanie
specjalnych linii podmiejskich i porozumienie się
z podmiejskimi przewoźnikami w sprawie ich obsługi.
Specjalnie dla swoich konferencyjnych pasażerów MPK
Poznań przygotowało ulotkę informacyjną z papieru
makulaturowego. Mimo błędów językowych w tejże,
pomysł można ocenić pozytywnie – jako sposób na
lepsze dotarcie z informacją do pasażera, który dopiero
poznaje poznańską komunikację miejską.

Dlaczego nie możemy korzystać z możliwości systemu KWSR?

KWSR... dla opornych

Tomasz Gieżyński
W ostatnich tygodniach przynajmniej trzykrotnie
problematyka obsługi komputera pokładowego KWSR
w wagonach Combino i 105Na/Moderus stała się kością
niezgody pomiędzy postępowymi pracownikami MPK
a gromadą „hamulcowych”. Do tych ostatnich należy
zaliczyć wszystkich, którzy zamiast czerpać korzyści
z posiadania
nowoczesnych
urządzeń
wizualnej
informacji pasażerskiej potrafią do apogeum skomplikować ich użytkowanie, najprawdopodobniej w ten dziwny sposób maskując własną niewiedzę. Efekty są oczywiście karygodne, a traci jak zwykle pasażer. Przykłady:
1) „Ktoś” podpowiedział, że na tarczach stopiątek nie da
się wyświetlić potrójnej sekwencji znaków „14S” lub
„16S”. Na kursy dublujące w porannym szczycie wysłano
zatem zwykłe zestawy wyposażone w tablice systemu
łódzkiego, podświetlane ultrafioletem. Niestety inwencji
na więcej nie starczyło i tablice czołowe wykonano
drukując czarno na białym numer linii i obie (Sic!
A podobno było to zabronione!) końcówki. Efekt
w mgliste poranki – wprost fantastyczny.
2) Wszystkich Świętych, na linii 6 (wydłużonej
do Junikowa) pojawiają się ultranowoczesne tramwaje
Combino. Wydział S-1 zachował się, jakby do sobotniego
poranka o tym fakcie nie wiedział, więc w wagonach nie
było zaprogramowanej wydłużonej trasy. Skutkiem tego
podczas jazdy w stronę Junikowa można było wyświetlić
tylko nazwę końcówki. Numer linii znikał ze wszystkich
możliwych wyświetlaczy. Z powodu skarg pasażerów
w niedzielę na przednich i tylnych szybach combin

obsługujących szóstkę pojawiły się… przyklejone kartki
formatu A4 z wydrukowaną cyfrą 6. Gratulujemy
błyskawicznego
importu
sprawdzonych
rozwiązań
turkmeńsko-uzbeckich.
3) Objazd remontu sieci trakcyjnej na rynku Wildeckim.
Linia 20 posiadała dolewkę z linii 26, obsługiwaną
składem z KWSR. Oczywiście KWSR nie zna linii 20, więc
motorniczowie
podczas
dębieckich
przeszyldowań
najpierw musieli sobie radzić sami, a po kilku
nieudanych próbach i marudzeniach na zajezdni,
zmieniono obsługę tej brygady na wagony z tablicami
łódzkimi,
co
wydłużyło
czas
przeszyldowania.
W międzyczasie trwały gorączkowe próby wyświetlenia
linii 20 przy jednoczesnym niewygaszeniu tablicy
docelowej. Po tym jak okazało się, że ST potrzebuje
w tym zakresie pomocy od KMPS, wagony z KWSR
wróciły na 26+20. Niestety, do całej koncepcji nie
przystawała tylko oficjalna końcówka dwudziestki – Most
Teatralny. Gdyby od początku oficjalną końcówką była
Gwarna, to osiągnięcie wizualnego efektu w postaci
„20 GWARNA” byłoby dużo prostsze i nie wprowadziło
takiego zamieszania do obsługi tej linii. Wyświetlenie na
tablicy kierunkowej przystanku pośredniego (a taki
status posiadał dla linii 20 w KWSR przystanek Most
Teatralny) jest zwyczajnie niemożliwe.
4) Dodatkowa linia D z okazji COP 14 w założeniu miała
kursować w stylu „tradycja i nowoczesność” i być
obsługiwana pociągami 105N+105N, Moderus Alfa,
102Na i GT8. Największy problem był, o dziwo,
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z moderusem – „niedasię” wyświetlić D. Znając jednak
problemy w trzech wyżej opisanych przypadkach, kadry
KMPS zadziałały szybko i doprowadziły do wyjazdu
składu 150+151 (znowu nie obyło się bez małego
doszkolenia z naszej strony). Później z powodu awarii
składu 194+193 wystąpił 128+129, a za Księżniczkę
pojawił się 290+291 – oba prawidłowo oszyldowane.
5) Jak niepokojące jest zjawisko niezrozumiałej awersji
do wszelkich udogodnień pasażerskich wykorzystujących
nowoczesny sprzęt, pokazuje sytuacja już sprzed kilku
miesięcy: młody motorniczy, potrafiący poradzić sobie
z komputerem, ustawia na zjeździe do zajezdni
z Budziszyńskiej na Głogowską na tarczy zamiast znaku
„X” numer linii 15, a na tablicy kierunkowej wymienny
tekst „Zjazd do Zajezdni Głogowska przez Bałtyk”. Jakież
było jego zdziwienie, gdy któryś z „kolegów” z wydziału
– prawdopodobnie jakiś zwykły leser, nie potrafiący
wykorzystać możliwości KSWR – napisał raport na takie
działanie,
a
co
gorsza,
wydział
doprowadził
do zablokowania
możliwości
wyświetlania
różnych
tak potrzebnych napisów! Świadczy to niestety dobitnie
o tym, że jeszcze wiele wody musi w Warcie upłynąć,
aby zmieniła się mentalność ludzi odpowiedzialnych
za kształt komunikacji miejskiej.

W Krakowie „negatyw” numeru linii jest dla
pasażera informacją o zmianie trasy (analogicznie
postępuje się z nazwą końcówki). Poznań wciąż
nie potrafi w pełni wykorzystać potężnych
możliwości jakie dają elektroniczne tablice
kierunkowe.
Fot.: Marcin Jurczak, 13.12.2008
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opracowanie: Tomasz Gieżyński, współpraca: Marcin Nader, Marcin Wojciechowski, Marcin Jurczak
MT. Modertrans Poznań nie przyspiesza
tempa. Jedynym zwiastunem jakichkolwiek działań jest
oddanie na S-3 składu 272”+273”. Jest to moderus
bliźniaczy z 140”+141”, a więc z klasycznym oporowym
układem rozruchu i hamowania. W listopadzie bramy
Gajowej opuścił nareszcie historyczny 194”+193”, po
wyklepaniu
ran
zadanych
skrytobójczo
podczas
czerwcowego (!) przejazdu wynajętego z okazji
Festiwalu Malta. Kontrakt gdański leży na całej linii –
wagon 113 jest od pół roku w tym samym stanie
(rozczłonowany i bez jednego przodu, środkowy człon
stoi w Biskupicach), a dostarczony niedawno do Biskupic
wagon 136 stoi nienaruszony. Nikt nie widział nowych
przodów
ani
nowego,
niskopodłogowego
członu
środkowego.
Sprawa
obrasta
coraz
bardziej
fantastycznymi plotkami, ale jedno jest pewne – nic
dobrego z niej niestety nie wyjdzie. Nieco prostsze do
wykonania było zlecenie ze Szczecina – dostarczono tam
dwa trzydrzwiowe (!) pudła wagonów Moderus Alfa,
które szczecińscy mechanicy wyposażą we wszelkie
potrzebne urządzenia we własnych warsztatach.
Na Gajowej pojawiły się „nowe” wagony 204, 203, 234
i 233 (co wobec ich wywiezienia ledwo kilkadziesiąt
godzin wcześniej jest oczywistym absurdem). W związku
z pospiesznym oddawaniem do eksploatacji kolejnych
moderusów (byle do końca roku) – spodziewać się
można jeszcze niższej jakości wykonania niż dotychczas.
FPS. Drugi z poznańskich potentatów
branży szynowej, czyli FPS Cegielski, skupia swe
działania na rynku białoruskim – szczegóły, mamy
nadzieję, będzie można przedstawić już niebawem.
Bardzo pozytywnym wydarzeniem jest wzięcie do naprawy głównej wagonu RT6N1 403. Najwyższy czas!
S-1. Wciąż nie rozpoczęły się prace przy
uszkodzonych wagonach Combino 507 i 513. Pojazdy

te są na dobrej drodze do ustanowienia niechlubnego
rekordu, mocno już wyśrubowanego długotrwałą
absencją wagonu 505. Po powrocie z prawie półrocznej
odstawki skład 194”+193” znowu obsługuje wycieczki,
brał także udział w Katarzynce i zasmakował jazdy
liniowej, by w okresie trwania konferencji klimatycznej
COP 14 na stałe zagościć na linii D. Moderus Alfa
150”+151” spisuje się nie najgorzej (również dostał
stałą brygadę na COP 14), podczas gdy wydawałoby się
prostszy konstrukcyjnie 140”+141” niestety nie jest
zbyt
spolegliwy
i
więcej
stoi
(lub
przebywa
na naprawach gwarancyjnych) niż jeździ. Moderusy
uzyskały pseudonim „bumerang” – złośliwi mówią,
że każdy skład po wyjeździe z zajezdni... szybko do niej
wraca (jako uszkodzony). Zestaw 204+203 pożegnał się
z macierzystym wydziałem i udał na remont. Pudła
po wybebeszeniu na Gajowej i przetransportowaniu
do Biskupic pocięto na złom, zachowując tylko niektóre
części konstrukcji. Tym samym mamy już tylko
3 wagony (187, 197 i 198), które mogłyby służyć jako
hipotetyczne wagony środkowe w trójskładach 105Na.
Do zmodertransowienia oddano także skład 234+233.
S-2. Po kolizji wagon GT8 688 stracił duży
reflektor. Zostały zatem już tylko dwa wagony
obdarzone takim atrybutem – 685 i 687. Po wizycie
w Modertransie wagon 671 przystosowano do służby
na linii nocnej (monitoring, drzwi kabiny z okienkiem
do sprzedaży biletów) i pomalowano, ale nie wiedzieć
czemu bez żółtego paska nad linią okien. Do obsługi
madalińskiej brygady linii D przewidziano GT8 685
w barwach Rheinbahn Duesseldorf, ale przez pierwsze
dwa dni kursował na niej żółto-zielony 671. Podobno
komuś nie spodobał się zachodnioniemiecki kolor
na burtach flagowego pojazdu z Madaliny. Ostatecznie
wozy kursowały na zmianę – czasem 685, czasem 671.
Madalina w dalszym ciągu uparcie kieruje wagony
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na linie „jak popadnie” czego efektem jest pojawianie
się na przykład wagonu 612 na linii 8.
S-3. Na Fortecznej apokalipsa. Najpierw,
z początkiem grudnia, obsługę serwisową tatr RT6N1
z rąk FPS przejął Modertrans. Na sam dźwięk takich słów
personel odpowiedzialny za realizację zadań dostał
gęsiej skórki. Stało się jednak tak, że Modertrans
wynajął tych samych specjalistów, którzy wcześniej
z ramienia FPS opiekowali się tatrami, i po przebraniu
ich w inne fartuszki skierował do dalszej pracy przy
czeskich niskopodłogowcach. Niestety, na niewiele to się
zdało. Z dniem 6.12. br. skończyło się dopuszczenie do
ruchu dla wszystkich tatr z wyjątkiem 406 i 407. Od poniedziałku 8.12 na mieście spotykaliśmy więc co najwyżej dwie tatry. Po kilku dniach sytuacja się unormowała
– a klubowi obserwatorzy donieśli, że liczba tatr widzianych na linii 12 oscylowała wokół sześciu (dziennie).
1.11. Pierwszy listopada co roku jest
sprawdzianem dla komunikacji miejskiej. Od kilku lat
organizacja ruchu w Poznaniu wygląda podobnie i nie
ma zbyt wielu „eksperymentów”, dodatkowo dezorientujących i tak już wystarczająco podekscytowanych
faktem podróży na cmentarz pasażerów. W tym roku
(podobnie jak rok temu) z uwagi na istnienie nowo
uruchomionego połączenia przez most św. Rocha,
cmentarna linia 24 Junikowo – rondo Kaponiera – plac
Wielkopolski – Miłostowo skierowana została z Kaponiery
przez Święty Marcin i właśnie nową trasą do Kórnickiej
i ronda Śródka. Niestety, były z nią największe
problemy. Linia ta w założeniu była obsługiwana przez
wydziały S-2 i S-3. Wszystkie wagony z S-2 startowały
jednakże z torów odstawczych przy Budziszyńskiej, więc
motorniczowie nie dostali dokładnych wytycznych RO/RR
o przebiegu trasy. Tablice boczne jednak obwieszczały,
że 24 w obie strony ma jeździć przez Fredry.
Indywidualny
rozkład
jazdy
dla
motorniczych
informował, że w jedną stronę przez Fredry, a w drugą
przez Święty Marcin. Tymczasem według czasów jazdy
w rozkładzie jazdy dla motorniczego tramwaje 24
powinny jeździć w obie strony przez Fredry. Dodawszy
do tego fakt, że tablice boczne zawierały również
kompletnie błędny „Plac Wielkopolski”, wyłania nam się
obraz kompletnego chaosu i braku koordynacji
organizacyjnej w podstawowych kwestiach. Tablice z S-3
zostały prowizorycznie pozaklejane, ale S-2 jeździło dwa
dni z błędami… Drugiego dnia zresztą linia 24
wystartowała tylko w połowie brygad (wszystkie z S-2),
które z powodu niskiej frekwencji w ciągu dnia były
ściągane do zajezdni. Do popołudnia pojeździły tylko
dwie brygady. Linia 22 Sobieskiego – Plac Wielkopolski
kursowała przez dwa dni bez większych zakłóceń. Warto
odnotować, że pierwszego dnia na 24 na jednej
z forteczańskich brygad kursowała Księżniczka 102Na
71, a na madalińskich brygadach można było spotkać
wagon 685 oraz dwukierunkowe GT8 z Frankfurtu
(pierwszy raz liniowo na nowej trasie przez Rocha).
N21. W poniedziałek 10.11 linia nocna –
jak zwykle w poniedziałki – nie kursowała. Był to jednak
środek długiego weekendu, obowiązywał rozkład
sobotni, a nazajutrz świąteczny. Na takie paradoksalne
sytuacje
zdecydowanie
należałoby
stworzyć
przynajmniej adnotację na przystankowych rozkładach
jazdy.
Nie
każdy
bowiem
poniedziałek
jest
poniedziałkiem w rozkładowym rozumieniu tego słowa

Rychłe uruchomienie Pumy 118N
pomogło Fortecznej w dopięciu uruchomienia.
Prototyp z Cegielskiego został wylizingowany przez
MPK na cztery lata, oklejono go w żółto-zielone
barwy i wypuszczony na trasę linii 13 z numerem
450. Po jazdach próbnych w dniu 11.12 przyszedł
czas na debiut w dniu 15.12. Punktualnie o 4:48
czterystapięćdziesiątka wyjechała z zajezdni jako
13/6. Dzień zakończył się drobną usterką
(mechanizm wycieraczek), po kilku dniach Puma
powróciła jednak na linię.
Fot.: Robert Bartkowiak, 15.12.2008
i brak doprecyzowania tego zagadnienia może stać się
powodem dezinformacji pasażera.
RYWI.
Od
dnia
8.11
do 12.11.br. trwała wymiana słupów i sieci trakcyjnej
w obrębie
rynku
Wildeckiego.
Wiązało
się
to
z całkowitym wstrzymaniem ruchu tramwajowego na
Wildzie. Linia 10 pojechała objazdem przez Hetmańską
i Głogowską, a 2 i 9 zawieszono. W zamian uruchomiono
linie 19 (dla mieszkańców Sołacza, Winiar i Jeżyc –
opuszczonych przez dwójkę i dziewiątkę) na trasie
Piątkowska – Wielkopolska – most Teatralny –
Strzelecka – Królowej Jadwigi – Towarowa – rondo
Kaponiera – Kraszewskiego – Ogrody oraz 20 (dla
mieszkańców Dębca, by wzmocnić dziesiątkę na trasie
do centrum): Dębiec – Hetmańska – Głogowska – most
Teatralny – Gwarna – rondo Kaponiera – powrót
na Dębiec. Wszystko byłoby pięknie – zwłaszcza
należałoby pochwalić nowatorskie rozwiązanie z linią 19
– ale niestety w mieście nie wywieszono rozkładów
jazdy dla linii objazdowych, a w wielu miejscach
zabrakło nawet żółtych obwieszczeń o zmianach!
Wprowadzało to tak wielki chaos, że niweczył on trud
inżynierów włożony w dobre zorganizowanie objazdów.
Na domiar złego, w początkowej fazie remontu dolewki
19+N21 nie miały z tyłu tablicy z numerem linii 19, gdyż
na Madalińskiego nikt nie wpadł na to, iż potrzebne są
komplety dwóch tablic na wagon (!). Dopiero zdecydowana reakcja motorniczych, a także skargi pasażerów,
pozwoliły na poprawienie tej karygodnej sytuacji.
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Stare ale jare. W związku z brakiem
zainteresowania zakupem ikarusa 280.70A 1969, wóz
został wywieziony na złom 28 listopada. W związku
z planowanymi dalszymi kasacjami ikarusów, do obsługi
linii nocnych został przystosowany (zainstalowano
monitoring) neoplan N4021td 1732. Docelowo wszystkie
przegubowe
neoplany
mają
zostać
skierowane
do obsługi linii nocnych. W dniu 28 listopada tabor
sprawnych neoplanów zasilił nieobecny od dawna 1701
(3 marca br. zapaliła się w nim komora silnika). Autobus
naprawiany był w firmie Modertrans w Biskupicach.

W dniach 20, 25 i 26 listopada do MPK
dostarczono nowe solarisy Urbino 18, w ilości
6 sztuk.
Autobusy
różnią się od solarisów
z poprzedniej dostawy m.in. drzwiami (nowe
posiadają drzwi odskokowe, ale – w przeciwieństwie do hybrydy – pozbawione fotokomórek) i silnikiem (najnowsze nabytki mają jednostkę Euro
IV). Z zewnątrz uwagę zwraca przetłoczenie na
przednim zderzaku i dodatkowa para kierunkowskazów z tyłu pojazdu. Wszystkie nowe solarisy
wyjechały na linię 30 listopada, na linie: 74/5
(1844), 74/6 (1845), 51/4 (1846), 82/5 (1847),
74/1 (1848) i 74/2 (1849). Jeden z nich przez cały
dzień jeździł z niesprawnymi wyświetlaczami. Do
15 stycznia natomiast mają zostać dostarczone 4
zamówione autobusy MAN Lion’s City.
Fot.: Marcin Jurczak, 3.12.2008

–
–

–

–

RO/RR/NR.
W Wigilię od 17 do 21 na linii N21 kursować będą
przeszyldowane
na
nockę
czternastki.
Czy
doczekamy się zatem combina na linii nocnej?
Przed nastaniem konferencji klimatycznej COP 14
zawieszono kursowanie porannych dubletów na PST.
W grudniu już na trasę nie wrócą. Co będzie w
styczniu – pokaże czas.
W nocy 24/25.11.br. w godzinach od 21:00
do pierwszych porannych wyjazdów z uwagi na
naprawę awaryjną torowiska zamknięto w obie
strony odcinek Świętego Marcina od Towarowej do
Gwarnej. Wszystkie linie tramwajowe skierowano
przez Fredry, dodatkowo wydłużając 3 i 4 do rynku
Jeżyckiego.
W dniach 18-21.11 jednokierunkowo w stronę centrum, a 22-23.11 – całkowicie zamknięto dla ruchu
odcinek ulicy Wojska Polskiego między Dojazdem
a Podolańską. Wynikły z tego odpowiednie objazdy
linii 60 (przez Lechicką i Dojazd) oraz 64 i 95 (przez
Podolańską, Lechicką i Dojazd). Nawierzchnia uległa
sfrezowaniu i ponownemu zaasfaltowaniu.

Automaty for the People. 3 grudnia –
w wigilię wigilii wigilii Mikołaja – poznaniacy otrzymali od
duetu ZTM/MPK prezent, który z pewnością nie zmieści
im się w buty. Pomoże za to tym, którzy dotychczas nie
mogąc zakupić biletu musieli przemieszczać się
„z buta” (wersja uczciwa) oraz odbierze większość
argumentów tym, którzy nie mogąc zakupić biletu stawali
się użytkownikami portalu nagape.pl. Prezentem jest
ustawienie pierwszych 6 z zakupionych 40 ogromnych –
około 400-kilogramowych – automatów biletowych.
Na pierwszy ogień, co jest oczywistą oczywistością,
poszły przystanki PST. Drugi ogień nie jest znany, gdyż,
co nie jest już oczywistością oczywistą, część lokalizacji
nie
została
zaakceptowana
przez
Miejskiego
Konserwatora Zabytków. Automaty na razie sprzedają
tylko bilety jednorazowe i nie posiadają jeszcze wgranych
informacji dotyczących taryf, rozkładów itd. Sprzedaż
biletów okresowych i te informacje wprowadzane będą
sukcesywnie.
Bałagan jak zwykle. Nowy rozkład
jazdy PKP swoimi zmianami dotknął także podróżnych
w Wielkopolsce. Podobnie jak w całym kraju, pociągi
pospieszne (z wyjątkiem nielicznych) przejęte zostały
przez PKP Intercity. Efektem tego jest pojawienie się
nowych połączeń przyspieszonych i wydłużanie relacji
osobowych pod banderą PKP Przewozy Regionalne.
Tradycyjnie przy okazji zmiany rozkładu nie uczyniono
nic, by kolej była choć trochę konkurencyjna względem
innych środków transportu przy realizacji usług
transportowych
o
zasięgu
aglomeracyjnym
i/lub
metropolitalnym.

Z ostatniej chwili! Zajezdnia Głogowska
odebrała skład 226+225 (DC) i z przyczyn
nieznanych nie odebrała 152+153 (AC). Ten
pierwszy zdążył się popsuć pierwszego dnia
eksploatacji, drugi będzie bliźniakiem 150+151 tyle
że w innym, nieco bardziej zakręconym malowaniu.
Fot.: Bartosz Kopeć, 18.12.2008
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Najciekawsze wstrzymania wrześniowe

Z archiwum T

Marcin Jurczak
3.09. 16/4 502. Pierwsza wrześniowa awaria Combino.
Do wstrzymania ruchu tramwajowego doszło na skutek
awarii wózka B na trasie PST za stacją Słowiańska
(w kierunku
mostu
Teatralnego).
Na
miejscu
interweniowało pogotowie tramwajowe, a po 15 minutach postoju (14.00-14.15) wagon zjechał samodzielnie
do zajezdni przy ul. Głogowskiej.
6.09. 7/4 685. 10 minut wstrzymania (21.10-21.20)
zafundował
pasażerom
prawiehistoryczny
helmut.
Z powodu zanieczyszczenia zwrotnicy na rondzie Jana
Nowaka-Jeziorańskiego
konieczne
było
wezwanie
pogotowia zwrotnic. Motorniczy próbował wykonać
lewoskręt z Przybyszewskiego w Grunwaldzką, zgodnie
z objazdem wytyczonym z okazji naprawy magistrali
wodociągowej w okolicach przystanku Arciszewskiego.
11.09. 75/3 1020. Kolizja drogowa z udziałem
czterech samochodów osobowych i auta dostawczego
spowodowała godzinny postój dwóch autobusów MPK.
Na skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej i Ostatniej ruch
zablokowany był w obu kierunkach – a przy okazji nie
było możliwości wycofania lub zawrócenia autobusów.
Od 19.03 do 20.00 stały tam unieruchomione wozy 75/2
1032 (kierunek Górczyn) i 75/3 1020 (kierunek Dębiec).
11.09. 16/8 511. Drugie w tym miesiącu (i ostatnie)
wstrzymanie spowodowane przez wagon Combino.
Ok. 20 na trasie GTR (przed ul. Polanka w stronę
os. Lecha) doszło do awarii hamulca pierwszego wózka.
Po zluzowaniu wagonu tramwaj odjechał w stronę pętli,
gdzie pozostawiono go do odholowania. Wstrzymanie
ruchu tramwajowego trwało pół godziny, bimby
kierowano objazdami.
13-14.09. linie 6 i 16. W dniach 13-14 września
przeprowadzono kontrolę obecności na trasach linii
6 i 16 wagonów typu Combino – i zgodności ich
pojawiania się z rozkładem jazdy. Stwierdzono wagony
Combino na brygadach 6/2, 6/4, 6/6, 16/2 i 16/4
w sobotę oraz 6/1, 6/3, 6/5, 16/1 i 16/3 w niedzielę –
czyli zgodnie z rozkładem jazdy.
19.09. Pół godziny wstrzymania ruchu na trasie PST
zafundowała latająca fiesta. Kierujący samochodem
osobowym
podczas
skrętu
z
drogi
osiedlowej
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14.09. 0/1 2602+2456. W dniu 14 września o godz.
17.00 doszło do wykolejenia wagonu silnikowego
tramwaju
linii
turystycznej,
wyjeżdżającego
z zajezdni przy ul. Gajowej. Do zdarzenia doszło
na zwrotnicy – z torów wypadły obydwie osie
wagonu 2602. Przyczyną wykolejenia okazał się
brak krycia iglicy spowodowany zużyciem główki
szyny – z uwagi na znaczne wyeksploatowanie
zwrotnicy
komisja
ustalająca
przyczyny
wykolejenia
wagonu
zawnioskowała
ponadto
o wymianę jej mechanizmu.
Fot.: Błażej Brzycki
os. Zwycięstwa w ul. Mieszka I nie opanował pojazdu
i stoczył się po skarpie na torowisko trasy PST –
doprowadzając do blokady szybkiego tramwaju w stronę
os. Sobieskiego. Samochód został ręcznie zdjęty
z torowiska – ruch tramwajowy wznowiono o godz.
21.01. Z uwagi na awarię ciężkiego dźwigu PSP nie było
możliwości natychmiastowego wydobycia wraku pojazdu
z wykopu – po odpowiednim zabezpieczeniu samochód
pozostawiono więc obok toru.
26.09.
N21/1
906.
Autorem
31-minutowego
wstrzymania ruchu (4.45-5.16) na trasie PST był także
motorniczy
szerzej
znany
jako
Szał
Trójek.
W prowadzonym przez niego helmucie doszło do zwarcia
w układzie hamulca postojowego, co unieruchomiło
wagon na stacji Kurpińskiego (kierunek centrum).
Po ręcznym zluzowaniu challenger zepchnięty został
do macierzystej zajezdni przez 16/1 136+137.
26.09. Kretyński wybryk chuligański na stacji Maltanki.
Około północy doszło do podpalenia drzwi wejściowych
do pomieszczenia sprzedaży biletów na stacji przy
ul. Jana Pawła II. Na miejscu interweniowała policja oraz
dwie jednostki Państwowej Straży Pożarnej. W wyniku
zdarzenia spalone zostały drzwi wejściowe, uszkodzone
dwa zamki oraz futryna drzwi, opalony napis „Kasa
biletowa” i belki drewniane nad drzwiami. Akcja
gaszenia i zabezpieczania obiektu trwała dwie godziny.
30.09. 11/3 71. Foch Księżniczki spowodował
piętnastominutowy (17.23-17.38) postój na trasie
Kórnickiej na wysokości os. Tysiąclecia. Przyczyną
zatrzymania była usterka techniczna – zatarta II oś
I wózka wagonu 71. Tramwaj zjechał na os. Lecha
o własnych siłach – z przeznaczeniem do holowania.
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Zakończona została III edycja zbiórki publicznej

Ratujmy stare BIMBY!

Marcin Jurczak
to właśnie
w
pojazdach
miejskiego
przewoźnika
prowadzona jest zbiórka publiczna. W pierwszych dwóch
latach kwesty zebrano łącznie prawie 10 tysięcy złotych.
Tegoroczny wynik jest nieco niższy niż w latach
ubiegłych, co spowodowane jest głównie mniejszą liczbą
imprez, na których pojawiły się specjalnie do tego celu
przygotowane skarbonki. To nie koniec zbiórki publicznej
– idea kwesty na rzecz zabytkowych pojazdów będzie
kontynuowana w najbliższych latach.
A co (u)ratujemy?

Od początku istnienia jednym z głównych zadań
stowarzyszenia Klub Miłośników Pojazdów Szynowych
w Poznaniu
pozostaje
ochrona
i
pozyskiwanie
zabytkowego taboru tramwajowego. Działania te przybierają najróżniejsze formy – od poszukiwania
wagonów, poprzez wspieranie
przewoźnika przy
ich odbudowie i późniejszej eksploatacji, aż do gromadzenia dokumentacji dotyczącej pojazdów historycznych. Efekty tych działań widać na ulicach miasta.
Tabor pojazdów zabytkowych i na takie stylizowanych
(które docelowo mogą stać się podstawą do odbudowy
wagonów w stu procentach zgodnych z prawdą
historyczną) stale rośnie – co jest powodem do dumy
dla wszystkich tych, którzy w klubowych działaniach
uczestniczą. Jednym z zadań podjętych w ostatnich
latach jest kwesta publiczna – realizowana na podstawie
decyzji Prezydenta Miasta Poznania.
Zbiórka po raz trzeci
Zbiórka publiczna rozpoczęta została w 2005 roku.
Od samego początku środki finansowe gromadzone były
na
specjalnym
koncie
bankowym,
oddzielonym
od pozostałych elementów działalności stowarzyszenia.
Daje to możliwość bieżącego nadzoru i gromadzenia
środków na konkretny cel – odbudowy wagonów
tramwajowych. Środki finansowe zbierane są podczas
przejazdów okolicznościowych zabytkowymi pojazdami –
przyczyniając się nie tylko do gromadzenia pieniędzy,
ale także do popularyzowania wiedzy z zakresu historii
i teraźniejszości
komunikacji
miejskiej.
Akcja
prowadzona
jest
przy
współpracy
z
Miejskim
Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Poznaniu –

W kolejce do remontu oczekuje między innymi wagon
typu S2D. Wóz nazywany dużym szczeciniakiem
odnaleziony
został
w
2003
roku
na
działce
w podpoznańskim Suchym Lesie. Wagon udało się
szczęśliwie wydobyć i przewieźć do Poznania. Obecnie
oczekuje on na remont stojąc „pod chmurką” na terenie
biskupickiego oddziału spółki Modertrans. Szczeciniak
to kawał historii poznańskiej komunikacji miejskiej.
Z powodu zniszczenia sporej części taboru i skrajnego
wyeksploatowania wagonów, które ocalały po II wojnie

Kwesta AD2008
Zarząd stowarzyszenia Klub Miłośników Pojazdów Szynowych
w Poznaniu informuje, że na podstawie decyzji Prezydenta
Miasta Poznania nr SO.VII/5022-27/07 z dnia 21 listopada 2007
roku przeprowadzał zbiórkę publiczną w terminie od 25
listopada 2007 r. do 24 listopada 2008 r. Celem zbiórki było
zgromadzenie funduszy na remont zabytkowych wagonów
tramwajowych typu S2D (duży szczeciniak) oraz typu
Heidelberg. W wyniku kwesty przeprowadzanej w pojazdach
zabytkowych oraz na podstawie wpłat na rachunek
stowarzyszenia pozyskano środki na kwotę 2 950,23 złotych.
W imieniu stowarzyszenia Klub Miłośników Pojazdów
Szynowych pragnę podziękować wszystkim, którzy wzięli
udział w zorganizowanej przez nas zbiórce publicznej. Mam tu
na myśli osoby oraz podmioty, które dokonały wpłat do puszek
kwestorskich oraz na rachunek stowarzyszenia, a także
wszystkich tych, którzy w ramach wolontariatu czynnie
uczestniczyli w wielu akcjach organizowanych przez KMPS w
roku 2008.
Prezes Zarządu KMPS
Krzysztof Dostatni
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światowej, przewoźnik ratował się zakupem wagonów
używanych. Wozy silnikowe i doczepne zakupiono
w Szczecinie: były wśród nich szczeciniaki małe –
z drzwiami na pomostach i szczeciniaki duże – o układzie drzwi identycznym jak w słynnych poznańskich
dwóch pokojach z kuchnią (wejście do pojazdu w
środkowej części pudła, z obniżoną podłogą w miejscu
znajdowania się drzwi). Tego typu konstrukcja to dziś
unikat, będący przy okazji protoplastą tramwajów
niskopodłogowych. Wagon o numerze 423 to jeden
z ostatnich zachowanych wozów typu S2D.
Szczeciniaka pociągnie KSW
Drugim wozem oczekującym lepszych czasów jest
ostatni w Poznaniu wagon KSW. 10 pojazdów tej serii
trafiło do Poznania w 1944 roku, kiedy to w bliżej
niesprecyzowanych okolicznościach do Wielkopolski
dotarła partia wagonów przeznaczona dla Wiednia. Wozy
tej serii produkowały zakłady H. Fuchs Waggonfabrik AG
w Heidelbergu. Wagony te oznaczono u nas jako typ H –
nawiązując tym samym do miejsca ich powstania.
W pierwszej kolejności uruchomiono ledwie połowę
z dostarczonych wagonów – ich aparatura była bowiem
niekompletna i uniemożliwiała eksploatację. Dzięki
staraniom członków rozwijającego się intensywnie w II
połowie lat 90. ruchu miłośniczego, na tyłach zajezdni
Głogowska udało się zachować wagon 2033 (ex 158).
Pozostałe istniejące wówczas wagony KSW pocięto
na złom. Prosta konstrukcja wagonów KSW zainspirowała konstruktorów wagonów generacji N, wyprodukowanych w liczbie ponad 3000 sztuk. Wagon typu H
jest wozem silnikowym – mógłby zatem z powodzeniem
stworzyć piękny skład z wagonem doczepnym typu S2D.
I oby nastąpiło to jak najszybciej – bo postój
„pod chmurką” żadnemu z tych wagonów nie służy.

W kolejce na remont czekają m.in. wagony typu
Heidelberg i duży szczeciniak.
Fot.: 3 * Marcin Jurczak

Ósma edycja świątecznej bimby

Z gwiazdorem i kolędami
Michał Górny
Przed
miesiącem
obchodziliśmy
Święta
Bożego
Narodzenia. W związku z tym MPK przy współudziale
KMPS jak co roku przygotowało obsługę dodatkowej,
okolicznościowej
brygady
na
linii
tramwajowej.
Świąteczną bimbę na ulicach Poznania można było
zobaczyć po raz pierwszy w 2001 roku – jak łatwo
policzyć, w roku 2008 była ósma edycja tej imprezy.
Ponadto można powiedzieć, że kursowanie tramwaju
świątecznego na linii 2 to już tradycja. Największą
atrakcją, poza przejazdem starym, udekorowanym
tramwajem, był na pewno fakt, że obsługa składała się
wyłącznie z gwiazdorów. Jeden z nich wcielił się
w motorniczego
i
dzielnie
prowadził
„stalowego
renifera”, reszta pomagała przy akcji „Narysuj
świąteczną bimbę” a także – wraz ze Śnieżynkami –
częstowała podróżnych słodkościami.
Najwięcej wrażeń mieli zapewne najmłodsi uczestnicy
podróży. Jak już wspomniano, w tramwaju była
prowadzona akcja „Narysuj świąteczną bimbę”. Wielu
naszych młodszych pasażerów przyszło ze swoimi
rysunkami
świątecznych
tramwajów.
Techniki
wykonania,
jak
również
sposoby
postrzegania
tramwajów były naprawdę bardzo zróżnicowane.
Niektóre rysunki posiadały nawet numery ulubionych

linii maluchów, jednak należy zaznaczyć, że wszystkie
posiadały świąteczny akcent i wszystkie były bardzo
ładne. Mali artyści podchodzili ze swoimi pracami
na przedni pomost pierwszego wagonu, gdzie mogli
je zaprezentować gwiazdorowi, który to wręczał im
drobne upominki. Była również możliwość krótkiej
rozmowy z gwiazdorem – wszyscy go zapewniali, że byli
grzeczni. Ponadto opiekunowie, którzy przyszli ze
swoimi pociechami nie czuli się pokrzywdzeni –
rozgrywano także konkursy dla dorosłych. W konkursach
tych należało odpowiedzieć na jedno z pytań zebranych
na specjalnej świątecznej liście. Oczywiście wszystkie
pytania były związane ze świętami i niektóre były
naprawdę trudne.
Pasażerowie, którzy skorzystali z usług świątecznego
tramwaju w pierwszy dzień obsługi, mogli także
posłuchać
okolicznościowego
koncertu
–
kolęd
i pastorałek w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego
„Wielkopolanie”.
Pasażerowie
aktywnie
wspierali
artystów, a dźwięk kolęd popłynął wraz z trzeszczeniem
zabytkowego eNa ulicami miasta.
Podsumowując imprezę nie można przemilczeć faktu,
że ostatnia edycja świątecznej bimby stała niestety pod
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znakiem usterek. W tym roku w ramach zewnętrznej
dekoracji składu zamontowano węże świetlne, które
niestety – jako urządzenia nowoczesne – nie za dobrze
współpracowały ze starym poczciwym eNem. Jeszcze
przed wyjazdem w trasę padła nowa (zamontowana
specjalnie na tę okazję) przetwornica, pospiesznie
założono zatem stare lampki. Pierwszego dnia pojawił
się problem z przeciążeniem układu niskiego napięcia,
przez co tramwaj musiał zjechać do zajezdni i dwa kursy
niestety nie odbyły się. W następnych dniach (po wymianie akumulatorów w wagonie silnikowym) skład jeździł z wyłączonymi wężami świetlnymi i dopiero po wielu
próbach warsztat uporał się z usterkami. Dopiero
ostatniego dnia jazdy (i to nie przez całą zmianę) można
było zobaczyć jaskrawo podświetlony tramwaj w całej
okazałości.
Wszystkich
pasażerów,
oczekujących
i marznących na przystankach, za niewykonane kursy
świątecznej bimby serdecznie przepraszamy.

Gotowi do wyjazdu. Zamiast węża świetlnego –
ozdoby w wersji klasycznej.
Fot.: Bartkosz Kopeć, 12.12.20008

Nocna komunikacja miejska w Poznaniu – historia i teraźniejszość

Władcy ciemności

Adam Werczyński
Komunikacja miejska jest – jak to ujął niegdyś redaktor
naczelny „Przystanku” – układem nerwowym miasta.
Bardzo ważne jest zatem jej sprawne funkcjonowanie.
Istotnym elementem każdego dobrze zorganizowanego
systemu komunikacyjnego jest sieć połączeń nocnych.
W
nocy
przewoźnik
również
musi
zapewnić
mieszkańcom dojazd w każdy rejon miasta, jednak
układ linii nocnych jest paralelnym uproszczeniem sieci
dziennej, ponadto częstotliwość kursowania nocek jest
niższa niż linii dziennych.
Historia komunikacji nocnej w stolicy Wielkopolski sięga
roku 1953 – w połowie marca uruchomiono cztery
tramwajowe linie
nocne: 1N, łączącą dworzec
z Winiarami; 4N z Górczyna na Dębiec; 8N, kursującą
między Ogrodami i Garbarami oraz 13N, która łączyła
Junikowo z Ratajami. Układ ten wykorzystywał niemal
całą ówczesną sieć tramwajową Poznania. Jednak
w rozrastającym i rozbudowującym się mieście, którego
mieszkańcy mają coraz większe potrzeby, transport
publiczny nie może stać w miejscu. Systematycznie
powstawały nowe trasy, co powodowało rozwój linii

Pojemny tramwaj czy elastyczny autobus?
Pytanie o pojazd optymalny dla komunikacji
nocnej do dziś pozostaje otwarte.
Fot.: Janusz Podolak, 20.07.20008

komunikacyjnych, w tym także nocnych – 7 lutego 1960
r. powstała linia 15N. Uruchomiono ją na trasie
Winogrady – most Uniwersytecki – Garbary, lecz stan
ten nie trwał długo – już w roku 1963 nastąpiła mała
reorganizacja (m.in. wydłużenie 8N do os. Warszawskiego, skrócenie 15N z Winograd do mostu
Uniwersyteckiego). Znaczącą zmianę przyniósł rok 1971,
kiedy to wprowadzono częstotliwość 30-minutową –
wozy linii nocnych 5, 8, 9, 11, 13 oraz 15 spotykały się
na moście Teatralnym co pół godziny, umożliwiając
przesiadkę. Od tego czasu trasy tramwajów nocnych
były kilkukrotnie zmieniane, w zasadzie pokrywały się
jednak z trasami linii dziennych o tym samym numerze.
W roku 1985 nocne tramwaje wspomagane były już
przez 2 linie autobusowe: 201 z Dworca Głównego
na os. Rusa i 202, łączącą Dworzec Główny z osiedlami
Piątkowskimi,
kończącą
swój
bieg
na
osiedlu
Sobieskiego.
Wielki zwrot w komunikacji nocnej przyniósł rok 1991 –
18 listopada nocne linie tramwajowe zostały zastąpione
jedenastoma nocnymi liniami autobusowymi, które
w większości zaczynały swoje trasy na rondzie
Kaponiera. Wyjątkami były tu linie 31, 32 i 34, dla
których rondo Kaponiera było przystankiem na trasie,
oraz 41, kursująca tylko po wschodniej stronie Poznania.
Nocna komunikacja autobusowa wraz z uruchomieniem
Poznańskiego Szybkiego Tramwaju otrzymała wsparcie.
W 1997 roku – po prawie sześciu latach nieobecności –
na poznańskie tory wrócił nocny tramwaj w postaci
nocnej czternastki, która została przemianowana na N21
dwa lata później. Co istotne, nocny tramwaj nie kursuje
w nocy z poniedziałku na wtorek, z powodu konserwacji
trasy
PST
prowadzonej
przez
ekipy
torowców
i sieciowców. Rok 2002 przyniósł podział linii 34 na dwie
części – linię 34 z osiedla Batorego na Dworzec Główny
i 43 z Dworca na osiedle Dębina. W obecnej, niemalże
niezmienionej formie, poznańska nocna komunikacja
funkcjonuje od 2004 roku. Na jego początku powstały
linie 46, 48 oraz 49. Z końcem wakacji tego roku miała
miejsce
mała
rewolucja
w
nocnym
układzie
komunikacyjnym. Z racji wyczerpywania się wolnych
numerów w zakresie do 100, zmieniony został zakres
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numeracji nocek – przez dodanie „2” z przodu powstały
trzycyfrowe numery linii nocnych. Uruchomiono również
nowe linie: 244 i 247, które zapewniły dojazd do Krzesin
i Spławia oraz Sypniewa. Linie 31 oraz 32 w wyniku
podziału zastąpione zostały odpowiednio liniami 231
i 251 oraz 232 i 252, które od tego czasu kursują
z ronda Kaponiera. Podzielono także linię 41, która
kursowała wariantowo między Mogileńską i Starołęką.
W chwili obecnej relacje te obsługują autobusy linii 241
i 245. Równocześnie korekcie – a w zasadzie wydłużeniu
– uległa trasa linii 239, która od 31 sierpnia 2004 jeździ
do Dworca Głównego.
Na poznańską komunikację nocną składa się 21 linii
autobusowych i jedna tramwajowa. Ich kursowanie
rozpoczyna się o godzinie 23, równocześnie ze zjazdami
linii dziennych. Ogromną zaletą systemu nocnego jest
jego dostępność – nocką można dojechać w prawie
każdy zakątek Poznania. Ponadto rozkłady jazdy
są ułożone tak, by umożliwić pasażerom przesiadki:
na Kaponierze, skąd wozy większości linii rozjeżdżają się
równocześnie oraz w kilku miejscach miasta, np. na rondzie Rataje (linie 231 i 232) czy Śródka (233 i 237).
Także częstotliwość kursowania nocek jest powodem
do zadowolenia – autobusy i tramwaje kursują co 30
minut. Wyjątek stanowią tu linie peryferyjne, np. 244,
248 czy 249, które wykonują swoje kursy rzadziej, za to
są skomunikowane z liniami układu głównego. Pewną
niedogodność mogą stanowić przerwy w rozkładach
jazdy – autobusy niektórych linii w okolicach godziny
1:30 nie wykonują kursu, co powoduje godzinny odstęp
między kursami. Ma to na celu zapewnienie kierowcy
zagwarantowanej ustawowo przerwy regeneracyjnej
w pracy. Przerwy te nie są niczym nowym i funkcjonują
już od kilku lat, jednak co roku media nadmuchują tę
sprawę,
opowiadając
o
studentach,
zwłaszcza
nowoprzybyłych do Poznania, którzy muszą stać
i marznąć, bo autobus nie pojechał. Najprostszą metodą
uniknięcia takiej sytuacji jest czytanie ze zrozumieniem
rozkładu jazdy, nieprawdaż?
Obsługę
nocki
tramwajowej,
kursującej
między
Kaponierą i osiedlem Sobieskiego, zapewnia wydział S-2
dwoma wozami GT8 z zajezdni przy Gajowej. Wagony te
zostały przystosowane do obsługi linii nocnej m.in.
poprzez
wymianę
siedzeń
na
wandaloodporne,
wzmocnioną kabinę motorniczego oraz zamontowanie
monitoringu wewnątrz całego wagonu. Monitorowany
przedział pasażerski posiadają również autobusy
ekspediowane przez wydziały A-1 i A-3 na linie nocne.
Powoli standardem w nocy stają się autobusy
niskopodłogowe – na dobre zagościły na nockach MAN-y,
coraz więcej pojawia się także neoplanów, natomiast na
liniach wymagających taboru wielkopojemnego nadal
królują przegubowe ikarusy, wspomagane przez – na
razie jednego – neoplana N4021td. Do obsługi linii
nocnych co wieczór wyjeżdżają więc te same wozy. Nim
rozpoczną jednak służbę na liniach nocnych, zazwyczaj
wykonują wieczorne kursy na liniach dziennych – tzw.
dolewki. Niektóre zmiany przewidują także dolewki
poranne. Od lipca 2007 roku kierowcy i motorniczowie
linii nocnych zobowiązani są do sprzedaży biletów. Jest
to ogromne udogodnienie dla pasażerów, którzy
wielokrotnie skarżyli się, że w nocy nie ma możliwości
zakupu biletów poznańskiego MPK. Warto dodać, że przy
zakupie biletu u prowadzącego pojazd nie trzeba,
w przeciwieństwie do wielu miast Polski, uiszczać opłaty
dodatkowej.

32 czy N32? Rozmaitość oznaczeń (w skrajnym
przypadku nawet w ramach jednego wozu)
wyeliminowana została dopiero wprowadzeniem
trzycyfrowej numeracji.
Fot.: Krzysztof Dostatni, czerwiec 1999
Istotną kwestią jest bezpieczeństwo w nocnych
autobusach i tramwajach. Każdy z nas miał chyba
styczność z ośmielonymi alkoholem lub innymi
substancjami psychoaktywnymi grupkami młodzieńców
w ludowych strojach w paski i kapturach. Oczywiście
pewnych sytuacji nie da się uniknąć, należy jednak nie
reagować na zaczepki, a w krytycznych sytuacjach
prosić o pomoc współpasażerów lub prowadzącego
pojazd. Autobusy wyposażone są w tzw. przyciski
napadowe, ponadto kierowcy i motorniczowie z nocek
mają łączność z Centralą Nadzoru Ruchu (łączność
ta sprawdzana jest codziennie – CNR wywołuje po kolei
każdy wóz), która przekazuje zgłoszenia policji.
Ta ostatnia reaguje na zgłoszenia szybko, o czym
kilkukrotnie
miałem
okazję
się
przekonać.
Bezpieczeństwo w nockach poprawiło zainstalowanie
wspomnianego już monitoringu. W razie potrzeby
można wóz skierować na zajezdnię i zabezpieczyć
nagranie, celem przekazania policji i zidentyfikowania
wandali lub innych przestępców.
W nocy ruch uliczny jest zmniejszony, dlatego też
na niektórych
skrzyżowaniach
sygnalizacja
jest
wyłączana. Nie można oczywiście wyłączyć sygnalizacji
świetlnej na każdym skrzyżowaniu, bowiem doprowadziłoby to z pewnością do wielu kolizji i wypadków.
Można jednak – a wręcz należałoby – poprawić
funkcjonowanie świateł na wielu skrzyżowaniach. Są one
bolączką
prowadzących
nocki,
ponieważ
stojąc
na niektórych
można
stracić
nawet
3
minuty.
Przykładami takich miejsc są: skrzyżowanie ulic
Połabska, Lechicka i Umultowska, skrzyżowanie Kruczej i
Zamenhofa czy wyjazd z ulicy Gwarnej w św. Marcin.
Przy dosyć wyżyłowanych rozkładach jazdy źle
działające sygnalizacje opóźniają nocki, jednak mimo to
poznańska
komunikacja
nocna
jest
punktualna.
By zapewnić wykonanie kursów w razie awarii wozu
liniowego lub zjazdu zabrudzonego przez pijanych
imprezowiczów pojazdu do zajezdni, przygotowane są
dwie rezerwy – jeden autobus z Warszawskiej i jeden
z Kaczej.
Podsumowując, poznańska komunikacja nocna na tle
innych miast kraju wypada bardzo dobrze. Na korzyść
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świadczy jej zasięg i wspomniana już półgodzinna
częstotliwość oraz centralny punkt przesiadkowy.
Na minus niestety działa fakt istnienia godzinnych
przerw w kursowaniu niektórych linii, co rozwiązać
mogłoby zaplanowanie dodatkowego wozu, który
wykonywałby po jednym kursie na tych liniach,
uzupełniając „dziury”. Wielkim plusem jest z kolei
możliwość zakupu biletów u prowadzących i coraz
nowocześniejszy tabor. Choć na poznańskich ulicach
nadal widać w nocy węgierskie przegubowce, ich liczba

systematycznie maleje, a zgodnie z informacjami, które
ostatnio dotarły do „Przystanku”, kolejne ikarusy
przewidziane są do kasacji. Może niektórzy z Was,
Drodzy Czytelnicy, zatęsknią za widokiem rozjeżdżających się z Kaponiery ikarusów? Ja z pewnością!
Życzyłbym sobie oraz wszystkim pasażerom, by każda
podróż „nocnym” przebiegała spokojnie i komfortowo,
by poziom usług MPK Poznań nieustannie się podnosił,
a na linie wyjeżdżały same wygodne i zadbane pojazdy.

Nowinki z Pyrogrodu
opracowanie: Marcin Jurczak
Z
archiwum
Moderusa.
Flota
parastopiątkowych
wynalazków
powiększa
się
w zastraszającym tempie. Zgodnie z przewidywaniami
koniec roku oznaczał wypchnięcie za bramy Modertransu
Gajowa możliwie dużej liczby wagonów – by „bilans”
pojazdów dostarczonych w roku 2008 wyglądał jak
najlepiej. W efekcie do MPK trafiło w 2008 roku
12 wagonów. Są to: 140+141 (podtyp HF07), 150+151
(HF04 AC), 152+153 (HF04 AC) i 226+225 (HF07)
z zajezdni Głogowska oraz 272+273 i 336+337 (oba
w wersji HF07) z zajezdni Forteczna. HF04 AC to nic
innego jak stopiątka z silnikami prądu przemiennego
wyposażona w ręczny zadajnik jazdy czyli dżojstik, HF07
to z kolei klasyczna, deptana konstrukcja oporowa. Flota
pojazdów rośnie, opinie w dalszym ciągu te same.
Deptusy – nieprzeciętnie nieergonomiczne, cała rodzina
– wysoce awaryjna. Styczniowe mrozy obnażyły jeszcze
jedną słabość nowych wagonów – ogrzewanie (zarówno
kabiny motorniczego, jak i części pasażerskiej) jest,
delikatnie mówiąc, słabe. Największym absurdem jest
fakt, że w oporowych moderusach zrezygnowano
ze sprawdzonego
systemu
ogrzewania
znanego
z klasycznych stopiątek, montując nagrzewnice o niskiej
skuteczności działania.
Innowacje kontra arogancja. Firma
Modertrans Poznań Sp. z o.o, zdobyła 7 miejsce
w kategorii średnich firm w Rankingu Najbardziej
Innowacyjnych Firm w Polsce „Kamerton Innowacyjności
2008” oraz 39 miejsce w podrankingu „Innowacje
Organizacyjne”. Jak informuje strona internetowa spółki,
„Jest to bardzo wysokie wyróżnienie dla naszej spółki.
Mimo niespełna 3 letniej działalności na rynku
osiągnęliśmy bardzo wysoka ocenę za innowacyjne
przedsięwzięcia”. Szkoda że owa „trzyletnia działalność”
ma się nijak do stwierdzenia umieszczonego dwie
podstrony dalej: „128 lat nieprzerwanej pracy
remontowej na rzecz komunikacji miejskiej miasta
Poznania”. Innowacje górą, końca remontu doczepki
sanockiej nadal nie widać. Stowarzyszenie Klub
Miłośników Pojazdów Szynowych w dalszym ciągu nie
otrzymało odpowiedzi na wielokrotnie
wysyłane
do firmy Modertrans pytania odnośnie podmian pudeł
wagonów typu 105N/Na.
Szczecin szybszy. Podczas gdy moderusy
dla Poznania powstają w bólach długimi miesiącami,
zakupione w połowie ubiegłego roku moderusy Alfa
(oznaczone jako: 105N/S/HF/09) już wożą pasażerów.
Trzydrzwiowe pudła dostarczono z Biskupic we wrześniu,
w drugiej połowie grudnia wagony wyjechały na jazdy
próbne. Nie widać postępu przy gdańskich N8C. 113

Skład 336+337 zadebiutował na linii
17/4 w dniu 1.01.2009 (wytrzymał jedną zmianę),
odnotowaliśmy także pierwszą jazdę z pasażerami
składu 152+153 (14/4 w dniu 10.01.2009, o 15.34
na przystanku Most Teatralny w kierunku Górczyna
doszło do awarii I drzwi II wagonu i skład zjechał
do zajezdni jako uszkodzony). Następne do wyjazdu czekają 204+203 i 234+233 – oba w wersji
deptus-biedakus. 7 stycznia do remontu pojechał
kolejny skład 105Na – tym razem padło na wagony
224 i 223. Na zdjęciu – debiutancka usterka fallusa.
Fot.: Janusz Podolak
wciąż w kawałkach na terenie zajezdni Gajowa, 136
wtoczono (po drodze wykolejając) do hali w Biskupicach.
Szybkowiec na jedenastce! Grudzień
i początek stycznia upłynęły pod znakiem kursowania
składu
194+193
na
najróżniejszych
liniach
z przypadkową obsługą. Efekt? Mnóstwo zjazdów
do zajezdni
„na
wszystko”.
Część
motorniczych
nie radziła sobie z obsługą składu na dwóch podniesionych pantografach – czego efektem było palenie izolatorów w hurtowych ilościach i przepięcia nie pozostające bez wpływu na wrażliwą aparaturę przetwornicy
statycznej. Od dnia 1 lutego 2009 r. skład 194+193
będzie kursował na stałe na linii 11/5. Szybkowiec
otrzyma
stałą
obsługę
motorniczych
(w
tym
Klubowiczkę), którzy będą jeździli w systemie
tygodniówek (poniedziałek – piątek). Dzięki temu
w soboty i niedziele skład będzie do dyspozycji
na wycieczki czy przejazdy i linie turystyczne.
Hybryda na nocce i wywalone kółka.
Niemałą niespodziankę sprawił fanom autobusów
wydział A-1. W dniu 31 grudnia hybrydowy wóz 1890
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wyjechał na linię 76/1… i o godz. 21.05 podjął kurs jako
sylwestrowa
dolewka
243/2.
Hybryda
wykonała
na nocce 1,5 kółka, ze średnimi opóźnieniami względem
rozkładu jazdy około 5-6 minut. Sylwestrowa noc
na długo zapadnie w pamięć także pasażerom nocnych
autobusów. Pomiędzy 22.20 a 22.30 z dworca
do zajezdni zjechały wozy „dziennych” 234/1, 235/2
i 243/2, a planowych nocek zabrakło… Podobnie
wyglądała sytuacja między innymi z kursami linii 236
i 246. Nieoficjalnie ustaliliśmy, że wozy dzienne robiące
dolewki za nocki omyłkowo wycofano z linii zbyt
wcześnie – zanim wyruszyły na trasę planowe wozy linii
nocnych.
Kocur wraca na tory. 6 stycznia na trasę
ponownie wyjechała puma (kilkunastudniowy okres
postoju związany był z koniecznością sprowadzenia
z Austrii
elementów
podlegających
naprawie
gwarancyjnej). Wagon 450 pojawił się ponownie
na linii 13. W dniu 11 stycznia doszło do zgubienia
rekuperatora i oberwania klap od akumulatorów,
co spowodowało brak luzowania III i IV wózka oraz awarię układu antypoślizgowego. Wagon nie ma szczęścia…
ale jeździ coraz lepiej.
Niskacze atakują. Od 1.02.09 w rozkładzie jazdy dostępnym dla pasażerów mają być
oznaczone kursy niskopodłogowe na liniach 12, 14, 15
i 16 (dotychczas tylko 6 i 16 w soboty i dni świąteczne –
rozkłady wymieniane będą stopniowo). Od lutego
zmieniło się uruchomienie wagonów RT6N1. Cztery wozy
pojawiać się będą na linii 12, jeżeli sprawnych będzie
więcej (dotychczas uruchamiano 7 sztuk), to piąty
pojedzie na linię 12, a szósty i siódmy… na 16. Daje to
możliwość ujrzenia już w najbliższej przyszłości tatry nie

W listopadzie zeszłego roku tabor
niewielkiego poznańskiego przewoźnika – firmy,
której
pełna
nazwa
brzmi:
Lokalne
Linie
Autobusowe Mistral,
powiększył się o kolejny
używany autobus zakupiony do obsługi jedynej linii
451 (Poznań Garbary Dw. - Kostrzyn – Iwno - Wiktorowo). Jest nim autosan H9-35, który dotąd służył (z numerem 392) w MPK Gniezno. Nowy nabytek posiada jeszcze gnieźnieńską reklamę (w zielono-żółtych barwach) i dobrze widoczny ślad po
herbie miasta. Autobus pochodzi z 1990 roku i jest
jednocześnie najstarszym z trzech posiadanych
pojazdów wyprodukowanych w Sanoku we flocie
Mistralu.
Txt i fot.: Bartosz Kaj

Głogowski wagon 148 dorobił się
ciekawej innowacji. W wagonie naprzeciwko
drugich drzwi umieszczono tablicę elektroniczną,
pokazującą trasę przejazdu. Tablica na dolnym
pasku pokazuje informację o przebiegu trasy (napis
jest przewijany), na górnym – kierunek jazdy.
To zdecydowanie krok w dobrą stronę, jednak
do elektronicznej wersji poczciwego (i najbardziej
funkcjonalnego!!!) termometru z przebiegiem trasy
wciąż jeszcze daleko. Skład 148+149 otrzymał
także nadajnik GPS.
Fot.: Łukasz Janowicz
tylko na linii 16, ale także na 14 (wydział S-3 obsługuje
brygadę 16/2 wykonującą kilka kółek jako 14/8).
Forteczna zaprasza na trzynastkę.
Szczęście do taborowych ciekawostek mają w styczniu
pasażerowie trzynastki. Na linii tej kursuje puma, zdarza
się także, że pojawiają się na niej obydwa forteczańskie
moderusy. 14 stycznia na 13/9 (z powodu braków
taborowych wydziału S-3) kursował madaliński wagon
691, w dniu 25 stycznia na 13/4 wystąpił wóz… 407.
Pojawienie się tatry na linii 13 związane było
z mniejszym uruchomieniem wozów RT6N1 na linii 12,
a dodatkowy sprawny niskopodłogowiec zasilił linię,
na której był akurat potrzebny.

W środę 28.01 pożegnaliśmy wagon
653. I chciałoby się powiedzieć – nareszcie, wszak
pojazd do wywiezienia na złom zakwalifikowany
był już od kilku miesięcy (przypomnijmy – zderzył
się z ferrari wjeżdżając na Zawady, co spowodowało uszkodzenie konstrukcji wagonu) i zajmował cenne miejsce w hali zajezdni Gajowa.
Fot.: Jakub Gielniak
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Czeskie RT6N1 wiecznie żywe. Jak
informuje portal infotram.pl, powołując się na serwis
k-report.eu, w dniu 8 stycznia 2009 zakończył się proces
dopuszczenia
do
ruchu
serii
wagonów
RT6N1
w Czechach. Wagony uzyskały homologację na podstawie egzemplarza przebudowanego w DP Brno. Analogicznie mają zostać przebudowane pozostałe trzy wozy
tego typu, będące na stanie przewoźnika. Podsumowując: Brno swoje RT6 zdecydowanie zatrzymuje,
Praga swoich zdecydowanie chce się pozbyć, gdyż
wobec
dużej
liczby
egzemplarzy
modelu
14T
i oczekiwanych dostaw najnowszego dziecka Skody –
ForCity, nieopłacalne jest utrzymywanie czterech sztuk
awaryjnych niskopodłogowców z rodziny RT6 (w tym
jednej przebudowanej). Pytania zasadniczo pozostają
dwa: komu Praga odsprzeda swoje tatry – Brnu czy
Poznaniowi? I czy – biorąc pod uwagę fakt, że jedna z
praskich tatr została już zmodernizowana, naszemu
miastu opłaca się kupić cztery sztuki i dostosować je do
eksploatacji w Poznaniu?
Nowe nabytki ZKP. Flota niskopodłogowców w Suchym Lesie znów się powiększyła.
W grudniu 2008 zakupione zostały dwa MAN-y NL223
(rocznik 1999), otrzymując numery 113 i 115.
Stopiętnastka zadebiutowała na linii 15 stycznia,
stotrzynastka – 23 stycznia. Tym samym maleje liczba
eksploatowanych autosanów – na wóz o numerze 114
ostrzył lub ostrzy sobie zęby inny przewoźnik,
obsługujący linię do Wiktorowa. Na stanie ZKP Suchy
Las pozostał (realizując głównie przewozy szkolne)
ostatni autosan H9 – o numerze 101.
MPK z Mosiną. Ciąg dalszy informacji
z okolicy. Zakład Usług Komunalnych w Mosinie
poinformował o wynikach przetargu na świadczenie
usług
autobusowego
transportu
publicznego
na regularnej linii autobusowej: Mosina (stacja PKP) –
Puszczykowo Niwka (Szpital) oraz na linii Starołęka
(pętla) – Wiórek (pętla) – Daszewice – Borówiec (pętla).
Zamówienie o wartości netto nieco ponad 80 tys. zł
otrzymało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
w Poznaniu Spółka z o.o. Od 1 lutego miała wystartować
linia 621 na trasie Mosina – Dymaczewo (obsługa: MPK,
kursy w dni robocze w godz. szczytu) – obsługiwana na
stałe wozem 1401 przez kierowców z Mosiny. Autobus
miał parkować na terenie mosińskiego ZUK-u, a w
międzyszczycie zjeżdżać do zajezdni przy ul. Kaczej na

przegląd techniczny i tankowanie. Docelowo 621 mógłby
stać się elementem istniejącej linii 101 – rozszerzając
ofertę przewozową dla mieszkańców gminy Mosina.
Według stanu na dzień 3.02, linia 621 nie kursuje.
Eurobus zawiesza kursy. W nocy z 15 na
16 stycznia doszło do podpalenia parkingu największego
w powiecie busiarza – firmy Eurobus. W wyniku pożarów
spłonęło 6 pojazdów (ocalał jeden, który był akurat na
przeglądzie poza bazą). W efekcie w dniu 16 stycznia
kursy na liniach wykonywano „jak się da”, a 17 stycznia
zawieszono linie Z (Ogrody – Skórzewo – Dąbrowa –
Zakrzewo) i G (Ogrody – Skórzewo – Palędzie –
Dąbrówka – Gołuski), ograniczając także częstotliwość
kursowania linii D (Ogrody – Skórzewo – Palędzie –
Dąbrówka – Dopiewiec – Dopiewo). Wozy z drugiego
parkingu firmy Eurobus kursują bez zmian na liniach K
(przystanek docelowy: Konarzewo) i T (Trzcielin).
Nowe niskacze – bez rewelacji.
Ogłoszony został przetarg na dostawę 40 szt. fabrycznie
nowych tramwajów – całkowicie niskopodłogowych,
wieloczłonowych,
z
napędem
silnikami
prądu
przemiennego. Brzmi dobrze? Brzmi, choć rewolucji nie
ma, a cały przetarg z punktu widzenia rozwoju
komunikacji miejskiej i aglomeracyjnej jest raczej
dreptaniem w miejscu, a nie krokiem do przodu.
Dlaczego? Po pierwsze: do przetargu wystartować mogą
firmy, które wyprodukowały w ostatnich latach
co najmniej 10 wagonów (co eliminuje wszystkich trzech
producentów lokalnych). Po drugie – wymóg 100 procent
niskiej podłogi skreśla wiele tańszych produktów, w tym
kilka solidnych, sprawdzonych na europejskich rynkach
konstrukcji. No i po trzecie – maksymalna długość
wagonów (33 metry) ma się nijak zarówno do już
posiadanego taboru (maksymalnie 29,2 metra), wzrostu
potoków pasażerskich (jak nie trójskłady i nie długie
niskopodłogowce to co?), jak i infrastruktury (przystanek
pojedynczy ma 32 metry, podwójny – 65 metrów). Nowe
wagony będą jednokierunkowe. Kto zatem potencjalnie
mógłby dostarczyć wagony dla Poznania? W specyfikację
wpisuje się bydgoska PESA, ciekawą ofertę z pewnością
mógłby zaproponować Bombardier. Z punktu widzenia
unifikacji
taboru,
ideałem
byłoby
poczciwe,
pięcioczłonowe combino (takie jak już posiadane, ale z 2
parami drzwi w IV członie). Mniej lub bardziej udane
wynalazki spełniające warunki przetargu posiadają
w ofercie Alstom, Stadler i Ansaldo Trasporti.

Najciekawsze wstrzymania październikowe

Z archiwum T

Tomasz Gieżyński
1.10. 15/6 504. Do dość niecodziennego zdarzenia
doszło na wjeździe na PST. Na przystanku Most Teatralny
pewien młodzieniec posiadający 0,47 promila płynu
energetyzującego we krwi wsiadł na tylny zderzak
combina z zamiarem jazdy na nim co najmniej
do przystanku Słowiańska. Wszystkiemu z wnętrza
wagonu przyglądała się jego znajoma, być może będąca
w stanie euforii z powodu zachodzących wydarzeń.
Euforia zniknęła zaraz po
tym, gdy podczas
pokonywania wiaduktu Poznańska śmiałek zniknął ze
zderzaka i spadł na torowisko. Tuż przed nim zatrzymała
się
dwunastka,
jadąca
za
niskopodłogowcem.

Tymczasem kilka chwil zajęło dziewczynie ogarnięcie się
z szoku i użycie hamulca bezpieczeństwa w siemensie –
nastąpiło to u wjazdu na estakadę Bogdanka. Pogotowie
ratunkowe zabrało skoczka z ogólnymi obrażeniami ciała
do Szpitala im. Raszei. Wstrzymanie trwało kilkadziesiąt
minut, w tym czasie tramwaje kursowały na Piątkowską
(105Na)
lub
zawracały
przez
Gwarną
(niskopodłogowce).
1.10. O godzinie 17:12 dotarło na CNR zgłoszenie
z wypożyczalni rowerów o uszkodzeniu konstrukcji
wsporczej lamp oświetlających boks dla rowerów. Zanim
radiowóz zdążył dojechać na miejsce lampy te urwały

1/2009 (101) 7/8

Nowinki z Pyrogrodu
się i spadły na poustawiane w dole rowery, uszkadzając
tylne oświetlenie pojazdu numer 43.
2.10. 63/3. Na przystanku dla wysiadających (godz.
22:46) przy dworcu Śródka końcówka dnia okazała się
zbyt ciężka do zniesienia dla jednego z pasażerów, który
postanowił rozładować emocje atakując kierowcę
autobusu nożem. W ogólnej szamotaninie na szczęście
nikt nie został ranny, a napastnika obezwładniono
i przekazano odpowiednim organom.
2.10. 1/11 308+309. Rośnie godny następca
nieodżałowanej pamięci Łowcy Masek. Łowca spogląda
sobie teraz z zaświatów na wyczyny młodego
motorniczego, który otrzymał już nawet ksywkę
z animowanego serialu – „Kapitan Bomba”. Jednym
z jego
sztandarowych
wyczynów
jest
zdarzenie
ze skrzyżowania Hetmańskiej i Szymborskiej (przejazd
przez tory). Spomiędzy kasztanowców prosto pod koła
pędzącej 52 km/h stopiątki wjechał dostawczy żuk
z trzema osobami w przedziale pasażerskim. Mimo
natychmiastowego użycia pełnej gamy hamulców
tramwaj kompletnie rozbił żuka na 60-metrowej drodze
hamowania. Natychmiast spadła skrzynia ładunkowa,
która zmieliła się między drzewami i przejeżdżającymi
wagonami. Zupełnemu rozbiciu uległo podwozie
i kabina. Kierowca i dwaj pasażerowie żuka zostali
przewiezieni do szpitala, podobnie jak jedna z pasażerek
drugiego wagonu jedynki. Tramwaj nabawił się kilku
zarysowań, zbitych kloszy kierunkowskazów i kilku szyb,
pokazując absolutną wyższość pojazdu szynowego
w starciu z mniejszym od siebie samochodem.
6.10. 9/5 605. Nawet najważniejszy rozjazd w mieście
może się po deszczu zanieczyścić – tak było
ze zwrotnicą kierującą tramwaje na PST. Mimo
niewyświetlenia się położenia iglic na sygnalizatorze,
przy załączonej blokadzie rygla, motorniczy helmuta
zdecydował
się
kontynuować
jazdę
w
stronę
Piątkowskiej i wykoleił się drugim wózkiem, paraliżując
ruch tramwajowy w całym Poznaniu na północ od mostu
Teatralnego. Wstrzymanie trwało pod koniec szczytu
porannego w godz. 8:15-8:47 w stronę północną.
Pojechały zatramwaje.
9.10. Pęknięta iglica rozjazdu przy PKS była powodem
całkowitego wstrzymania ruchu od 15:23 do 15:34.
Przez następne 20 minut tramwaje jechały tylko prosto
(dziesiątki przećwiczyły łuk z Królowej Jadwigi w prawo
w Górną Wildę). Po prowizorycznej naprawie rozłączono
napęd rozjazdu i w ten sposób udrożniono oba kierunki,
aż do nocnej wymiany całego mechanizmu.
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Połowa października 2008. Na skutek raportów
motorniczych oraz opóźnień występujących na liniach 2,
3, 4, 5, 9, 13 i 16 służby NN podjęły się systematycznej
obserwacji
działania
sygnalizacji
świetlnej
na
skrzyżowaniu ulic Gwarna i Św. Marcin. Wielodniowe
obserwacje wykazały nie tylko faktycznie absurdalne
czasy reakcji oraz dziwaczne programy sygnalizacji, ale
niestety przyczyniły się tez do ukarania kilkunastu
motorniczych po stwierdzeniu przejazdu na „poziomej
kresce”. Motorniczowie czynili tak z powodu frustracji
wynikającej z wadliwego działania świateł, w trosce
o rozkład jazdy oraz własny komfort podczas drastycznie
skracającej się przerwy na końcówce. Jakkolwiek należy
zachowanie takie ocenić negatywnie, to jednak
polecilibyśmy raczej przyłożenie odpowiedniej energii do
negocjacji z ZDM na temat poprawy programów
idiotycznie działających w całym mieście sygnalizacji, niż
wykorzystywanie jej do karania własnych pracowników.
18.10. 2603. Niezłego bigosu narobili nad ranem
torowcy (4:13-4:44), próbując zaparkować swoim
żółtym bolidem po nocnej służbie i wykolejając go na
ul. Zwierzynieckiej podczas cofania na teren bazy
Gajowa. We wstrzymaniu utknęły 3 pociągi, dopiero
co opuściwszy Gajową w celu obsługi linii dziennych.
30.10. 17/12 248+247. Niezłe przeszkolenie miał
pewien kursant, który pod czujnym okiem instruktora
(KMPS) uczył się prowadzić 146+147 i zarobił z tyłu
składem 248+247. Należy pochwalić dział szkolenia
za zorganizowanie wydarzeń, pozwalających na kompleksową naukę nowych pracowników w zakresie
możliwych sytuacji.
Październik 2008: Rokrocznie po rozpoczęciu roku
akademickiego
na
PST
dzieje
się
gehenna.
Pierwszoroczni
studenci
gremialnie
uczęszczają
na wszystkie zajęcia, na dodatek dopiero ucząc się
układu komunikacyjnego miasta. Tym razem efekt ten
spotęgował
fakt
zamknięcia
ulicy
Winogrady
i przerzucenia się tysięcy dodatkowych pasażerów
na PST,
czego
nie
zrekompensowało
dodatkowe
pojawienie się linii 10. Od 9.10. służby nadzoru ruchu
przeprowadzały
systematyczne
badania
napełnień
tramwajów w szczycie porannym na stacjach Solidarności i Słowiańska. Przez cały październik wskazania
były jednoznaczne – mimo przywrócenia kursowania
szczytowej linii 26 oraz wprowadzenia dwóch kursów
dublujących wagony liniowe (biorących pasażerów od
Słowiańskiej, a później już od Solidarności), kilkadziesiąt
pojazdów pod rząd między godziną 7:15 a 8:00 miało
napełnienie 7-9 w skali od 0 do 9. W okolicach godziny
7:20-7:40 na stacji Słowiańska był „napływ ciągły”
pasażerów, kilka tramwajów pod rząd otrzymywało
ocenę napełnienia 9 („brak ruchu wewnątrz, plecy pasażerów na drzwiach, pasażerowie zostają na przystanku”). Obecnie sytuacja już się poprawiła, a i sami studenci „podarowali sobie” niektóre poranne zajęcia lub
wybrali
alternatywne
trasy
komunikacyjne.
Po zawieszeniu na czas COP-14, jak dotąd nie
wznowiono kursowania porannych dubletów.
Usterkomania. Niezłą serię usterek powodujących
wstrzymania zaliczyły w październiku tylko stopiątki –
23 razy (w tym po razie tyrystor 314+315 i moderus
140+141). Na drugim miejscu ex aequo uplasowały się
tatry i GT8ZR (O) – po pięć wstrzymań. Krótkie i długie
helmuty zgodnie zafundowały pasażerom po trzy zatory,
a tylko dwa razy stało się to za sprawą combin.
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Trzy dekady trasy tramwajowej do os. Lecha

Budowniczowie... 30 lat później

Michał Górny
Bohaterski wyczyn rolnika, który dwudziestokilometrową
drogę z państwowego gospodarstwa rolnego do
mleczarni przebył w osiem godzin, przebijając się przez
śnieg. On wiedział, że musi dowieźć mleko do mleczarni,
aby nie zabrakło go robotnikom. Gospodarka naszego
socjalistycznego kraju tylko w nieznacznym stopniu
odczuwa skutki długotrwałej i srogiej zimy. Przyczynia
się do tego wojsko, a także społeczeństwo, które
w czynie społecznym chwyciło za szufle i łopaty,
odgarniając śnieg z ulic. W zakładach pracy pracownicy
z biur zostali przeniesieni na linie produkcyjne. Tam się
bardziej przydadzą, gdyż robotnicy z mniejszych
miejscowości mają trudności z dotarciem do pracy.
W tym trudnym okresie nie można pozwolić sobie
na zatrzymanie produkcji i obniżenie norm.

Dwadzieścia lat trasy do os. Lecha... dziesięć lat
temu. W akcji skład 602+456 i wagon 102Na 35.
W dniu 22.02.2009 okolicznościową imprezę
obsługuje stodwójka nr 71 i skład N+ND – ten
sam co dekadę wcześniej.
Fot.: Krzysztof Dostatni, 27.02.1999
Poznań po drugiej wojnie światowej stał się miastem
przemysłu metalowego, rolniczego i chemicznego.
W związku
z
rozrostem
państwowych
zakładów
i nieustannym
zapotrzebowaniem
na
nowych
pracowników
rozpoczęto
rozbudowę
osiedli
mieszkaniowych. Zastosowanie tzw. wielkiej płyty
dawało szansę na szybkie (w ówczesnych warunkach)
budowanie nowych osiedli mieszkaniowych, które
początkowo zlokalizowano na prawym brzegu Warty.
Właśnie do położonych na ratajskich polach osiedli
trzydzieści lat temu doprowadzono nowe torowisko
tramwajowe. Prowadziło ono przez pola od ulicy
Zamenhofa do nowej pętli na osiedlu Lecha. Z tej okazji
dziś – podobnie jak w 1979 roku – na ulice Poznania
wyjechały tramwaje linii 23. Spróbujmy w tym
zabytkowym tramwaju przenieść się w czasie właśnie
o wspomniane 30 lat.
Towarzysze! Zima, która dotknęła nasz kraj, jest
najsurowszą zimą od wielu lat. Obfite opady śniegu
tworzące zaspy oraz srogi mróz powodują przejściowe
problemy w dostawach towarów żywnościowych, a także
węgla. Śląskie kopalnie czekają na puste węglarki, które
nie mogą do nich dotrzeć z powodu zbyt gwałtownych
opadów śniegu. W związku z tym mogą wystąpić
planowane wyłączenia prądu oraz ciepła.

Powyższe informacje można usłyszeć w kronikach
filmowych, dotyczących zimy z przełomu 1978 i 1979
roku. Natomiast w Poznaniu dobiegają końca prace przy
budowie nowego torowiska, które ma połączyć
robotniczą dzielnicę mieszkaniową Rataje ze śródmieściem. Mieszkańcy z niecierpliwością czekają na poprawę
komunikacji w ich rejonie. Dzięki temu skróci się czas
dojazdu do pracy rzeszy pracowników, którzy obecnie
muszą korzystać z niewydolnego systemu linii
autobusowych. Budowa nowego torowiska przebiega
pomimo padającego gradu, silnego wiatru i temperatury
poniżej minus 10°C. Pracownicy od pięciu tygodni nie
mają wolnych niedziel, gdyż trasa musi być oddana
w trzydziestą czwartą rocznicę wyzwolenia Poznania,
czyli dokładnie w piątek 23 lutego 1979 roku.
Po południu w przeddzień otwarcia ukończono prace
i rozpoczęto próby torowe z użyciem tramwaju 102N.
Kolejnego dnia o godzinie 12 na skrzyżowanie ulicy
Zamenhofa
i
Kórnickiej
przybyli
przedstawiciele
wojewódzkiego komitetu partii, władze Poznania,
Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego oraz
urzędnicy związani ze spółdzielnią „Osiedle Młodych”.
Jadących pierwszym tramwajem wita na wjeździe
ogromny czerwony transparent z napisem: „ W rocznicę
wyzwolenia
Poznania
przekazują
nową
trasę
tramwajową do osiedla Lecha jej budowniczowie”.
Pierwsza „piątka” jest entuzjastycznie witana przez
wielu czekających na otaczających linię skarpach
poznaniaków. Delegaci partyjni po wyjściu z wagonu
czytają z zadowoleniem transparenty przygotowane
przez społeczeństwo, wygłaszają także przemówienie,
w którym m.in. dziękują budowniczym za ich trud,
a także zapoznają się z budową dalszych odcinków.
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Klubowicze w akcji

Skład dwuosiowych wagonów generacji N (o numerach 690 i 440) skręca z ul. Lampego (obecnie:
Gwarna) w ul. Czerwonej Armii (Św. Marcin).
Fot.: Karel Hoorn, 1979
Plany
zakładają
likwidację
tymczasowej
pętli
tramwajowej na osiedlu Lecha i przedłużenie trasy ulicą
Jedności Słowiańskiej do Hetmańskiej oraz na Franowo.
Tak właśnie budowano i otwierano pierwszy odcinek
torów na GTR. Dziś, podróżując naszym tramwajem,
spróbujmy sobie również przypomnieć, co mogliśmy
wówczas zobaczyć przez okna tramwaju, podążając nim
codziennie do pracy czy szkoły. Mamy nadzieję,
że podróż ta starszym poznaniakom przypomni lata ich
młodości, być może pierwszych miłości, natomiast
młodszym uzmysłowi, jak przez ten czas zmienił się
Poznań. O! Słychać już dzwonek, dźwięk świszczących
silników
od
wiertarek,
które
zamykają
drzwi
z charakterystycznym trzaśnięciem. Pierwszy, drugi styk
na nastawniku i już tramwaj wesoło turkocze po nowym
torowisku z pętli przy osiedlu Lecha w stronę
śródmieścia.
Mijamy
osiedlowy
park,
który
zagospodarowywano – podobnie jak inne tereny zielone
na Ratajach – w ramach sobotnich czynów społecznych.
Dojeżdżamy do pierwszego przystanku na trasie,
za którym stoi kolejowy sygnalizator. Jest to jedyne tak
zabezpieczone skrzyżowanie w poznańskiej sieci
tramwajowej. Za chwilę przetniemy tory kolejowe –
pozostałość normalnotorowej części kolei dojazdowej do
Środy Wlkp., którymi w ostatnim okresie głównie
przywożono elementy prefabrykowane do budowy
ratajskich
osiedli.
Następnie
opuszczamy
już
nowoczesne osiedle z wielkiej płyty – mamy wrażenie,
jakby nasz tramwaj wyjechał z miasta: mijamy łąki i
pola, jedyne zabudowania w okolicy to budynki
poznańskiej Agromy, przy której znajduje się kolejny
przystanek. Za chwilę znajdziemy się na ulicy
Zamenhofa – jeszcze obrót głowy i z tyłu w oddali
widoczny blok z napisem „Osiedle Lecha” – tramwaj
skręca w lewo i razem podążamy w stronę ronda Rataje.
Na ulicach niepodzielnie królują samochody, które dziś
możemy spotkać na starych zdjęciach lub filmach.
Syreny, warszawy i polskie fiaty to trzon motoryzacji.
Pasażerów WPK wożą natomiast jelcze ogórki,
nowoczesne licencjonowane jelcze-berliety i zakupione
na Węgrzech ikarusy, które startują z przystanku przy
rondzie Rataje: kilku peronów „pod chmurką” i małej
budki dyżurnego ruchu.

Zbliżamy się już do doliny Warty, którą bez przeszkód
można
zobaczyć
z
przystanku
przy
sklepie
samoobsługowym
„Beta”.
Zanim
znajdziemy się
na moście Marchlewskiego, po lewej dostrzegamy
makietę Rataj, natomiast w oddali za mostem
zauważalna jest charakterystyczna metalowa noga,
na której pikuje w kierunku ziemi wojskowy samolot.
Nasz tramwaj skręca do centrum i ulicą Strzelecką obok
fontanny przy Długiej dojeżdżamy do placu Wiosny
Ludów. Ogromny gwar panujący na placu spowodowany
jest
głownie
przez
istniejący
na
nim
rynek
ze straganami. Można tam kupić różne artykuły, wśród
których przeważają warzywa i owoce. Po prawej
widoczna jest ulica Półwiejska, pokryta dużymi
granitowymi płytami. Zaraz za pierwszym ostrym
zakrętem pod torowiskiem znajduje się szalet miejski,
a my już wspinamy się ulicą Walki Młodych pod górę –
wraz z nami hamulcowy, który pracuje właśnie na tym
wzniesieniu. Co prawda podczas podjazdu jego pomoc
nie jest nam potrzebna, ale skorzystamy z niej w drodze
powrotnej. Wysiada on przy Marcinkowskiego, a przed
nami w oddali pętla autobusowa Al. Marcinkowskiego
i plac Wolności. Zimą fontanna na placu jest wyłączona,
ale widać gości w kawiarni Arkadia, którzy widocznie
schowali się przed zimnem. Podążając dalej ulicą
27 Grudnia możemy zobaczyć fasadę Teatru Polskiego,
która została odsłonięta niecały rok wcześniej poprzez
wyburzenie szeregu kamienic stojących przy ulicy.
Za teatrem można zobaczyć jeden z największych
poznańskich domów handlowych – Okrąglak. Każde
piętro mieści inną grupę towarów, natomiast wszyscy,
którzy posiadają dolarowe bony towarowe lub dewizy,
mogą dokonać zakupu w jedynym dobrze zaopatrzonym
Peweksie, znajdującym się na ostatnim piętrze. Przed
nami dom książki, gdzie na powierzchni kilku pięter
można – przy odrobinie szczęścia – kupić jakąś książkę.
Nasz tramwaj kończy już bieg przy Lampego, ale my
jeszcze podjedziemy nim ulicą Czerwonej Armii
do Marcinkowskiego. Po drodze mijamy kompleks
handlowy Alfa. To właśnie w tym rejonie miasta
znajdowały się największe sklepy w Poznaniu. Mówiąc
o handlu i Poznaniu tamtych lat nie można zapomnieć
o kabarecie „Tey”, który prezentował znany wielu
rodakom do dziś skecz „Z tyłu sklepu”, obrazujący
ówczesny stan gospodarczo-polityczny Polski. Postulaty
zgłaszane przez artystów o skrócenie kolejek do sklepów
z czterech do dwóch dni, a także konieczność
oznaczania końca kolejki flagą, aby kolejki się nie myliły,
gdyż się „zapętlają”, obrazują sytuację z tamtych lat.
Długie kolejki, brak towarów, wszechobecne kartki były
codziennością tamtego okresu. Natomiast my kończymy
już naszą historyczną podróż przy Marcinkowskiego
i wracamy do codzienności XXI wieku. Czy coś się
zmieniło? Hmm… zapewne wiele, ale także wiele rzeczy
się nie zmieniło i wciąż funkcjonuje tymczasowa pętla na
osiedlu Lecha, do której właśnie odjechał tramwaj linii
23.
Źródła:
„Z życia WPK” (88) – „Ruszyły tramwaje na Chartowo.
Uznanie dla budowniczych trasy”. – Edmund Nadolski.
Polskie Kroniki Filmowe
i osiemdziesiątych

z

lat

siedemdziesiątych

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?
t=244192
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Nowinki z Pyrogrodu

Próba oceny funkcjonowania transportu miejskiego w Poznaniu oczami miłośnika

Cieszmy się z tego, co mamy!

Robert Bartkowiak
Czy czasami nie masz wszystkiego dość, kiedy
na przystanek Słowiańska podjeżdża piąty z kolei skład,
do którego nie wepchniesz nawet szpilki i myślisz sobie,
ile jeszcze tramwajów będziesz musiał przepuścić zanim
zaleje Cię krew? Czy czasami nie masz wszystkiego
dość, kiedy widzisz autobus tkwiący w kilometrowym
korku, a tempo w nim narzucone jest – delikatnie
mówiąc – ślimacze? Czy czasami nie masz wszystkiego
dość, kiedy tramwaj tkwi w bezruchu oczekując
na pionową kreskę, gdyż musi przepuścić całe morze
różnokolorowych sępów ulicznych? I czy czasami nie
masz wszystkiego dość, gdy przez bite pół godziny nie
jedzie żaden autobus, a nagle, ni stąd ni zowąd, zjawia
się całe stado, a na dodatek kierowca nie wykonuje
planowego kursu przez Psarskie Wieś? Te właśnie
„drobnostki” – sytuacje z dnia codziennego – kształtują
nasz sposób postrzegania transportu miejskiego. Czy
naprawdę w Poznaniu jest aż tak źle? Czy nie mamy się
czym pochwalić? Czy umiemy tylko krytykować
i oskarżać naszego – na razie jedynego – przewoźnika,
czy też może wręcz przeciwnie: sygnalizujemy mu takie,
a nie inne problemy, których zza biurka po prostu nie
widać? Dlatego celem niniejszego artykułu będzie jak
najbardziej
obiektywna
ocena
funkcjonowania
transportu
miejskiego
w
Poznaniu
na
różnych
płaszczyznach. Zapraszam do lektury.
Na pewno nie raz zdarzyło się Wam podróżować i mieć
możliwość mniej lub bardziej dokładnego poznania
funkcjonowania
transportu
miejskiego
w
innych
miastach Polski, a może także świata. Jestem
przekonany, że zauważyliście wiele różnych aspektów,
które w Poznaniu nigdy nie mogłyby mieć miejsca,
ponieważ komunikacja w naszym mieście przyzwyczaiła
nas do pewnych standardów. Przekonujemy się o tym
dopiero gdy wyemigrujemy, chociażby na chwilę. Nie da
się również ukryć, że w innych miejscach podpatrujemy
wiele ciekawych rozwiązań, które warto by przenieść
właśnie do Poznania w celu dalszego usprawnienia
funkcjonowania naszych tramwajów i autobusów. Jedno
jest pewne: w Poznaniu już jakiś czas temu wysoko
postawiono
poprzeczkę
i obecnie
to
procentuje.
Kształtowanie komunikacji miejskiej jest procesem
długotrwałym. Tego po prostu nie da się zrobić z dnia na
dzień, z tygodnia na tydzień. Potrzebny jest konkretny
plan i ściśle wytyczone cele, jakie w jego ramach należy
realizować. Plan planem, ale najważniejsze jest jego
stopniowe wdrażanie – w miarę możliwości, nie tylko
tych finansowych. Do tego potrzeba lat i przede
wszystkim kompetentnych osób, które jak za pomocą
czarodziejskiej
różdżki
zmienią
oblicze
naszego
poznańskiego transportu. Z tym już jest niestety trochę
gorzej.
Fakty z historii
Jeśliby przyjrzeć się faktom z historii komunikacji
miejskiej w Poznaniu, można zauważyć, że ta zawsze
wyróżniała się na tle innych polskich miast – i nie tylko.
Już w 1880 roku do Poznania dotarły bardzo eleganckie
i wygodne wagony konne. Nie byłoby w tym nic
dziwnego, gdyby nie to, że były to jedne z najdroższych

wówczas wagonów. Pisze o tym autor albumu
poświęconego
historii
tramwajów
w Wiesbaden,
powołując się na artykuł z gazety „Wiesbadener
Tageblett” z lat 80. XIX wieku: „(…) O elegancji
wagonów świadczy, że według zestawienia w innym
miejscu, zamknięte wagony kolei konnej Wiesbaden,
obok tych z miasta Poznania, były najwartościowszymi
wśród
47
środkowoeuropejskich
towarzystw
kolejowych.” To właśnie u nas, w Poznaniu, w 1930 roku
ruszył nieznany dotąd w Polsce środek komunikacji
zbiorowej – trolejbus. Powstanie współczesnego
trolejbusu datuje się na lata 1928-1930. Pierwsze testy
praprzodka tego pojazdu zostały przeprowadzone
w Berlinie
już
w
1882
roku
przez
Wernera
von Siemensa. 18 lat później trolejbusy pojawiły się
w Paryżu. Niemiec, Max Schliemann, skonstruował
następnie pierwszego trajtka z drążkowymi odbierakami
prądu na dachu, którego można było spotkać na ulicach
Königsstein w Szwajcarii Saksońskiej. W świetle tych
wydarzeń początek eksploatacji autobusów z silnikiem
elektrycznym w Poznaniu można zaliczyć do wydarzeń
pionierskich w dziedzinie komunikacji miejskiej. Także
w 1930 roku PKE (Poznańska Kolej Elektryczna)
otrzymała na Międzynarodowej Wystawie Komunikacji
i Turystyki, odbywającej się w Poznaniu na terenie MTP,
nagrodę Grand Prix za konstrukcję znanego wszystkim
dobrze wagonu dwa pokoje z kuchnią, czyli doczepy
typu poznańskiego pierwszego – P1D. Mówi się, iż był
to pierwszy
tramwaj
niskopodłogowy,
ponieważ
do wagonu wchodziło się przez drzwi umieszczone
na środku wagonu, na wysokości 420 mm nad główką
szyny. Kolejne ciekawe wydarzenie, którym możemy się
pochwalić, miało miejsce w 1961 roku. Wtedy to oddano
do eksploatacji pierwszy w Polsce zmodernizowany
wagon typu N, wyprodukowany w 1951 roku przez
Stocznię Północną w Gdańsku. Przewoźnik skorzystał
wtedy z gotowych projektów modernizacji wagonów N
i ND w celu zwiększenia komfortu podróżowania,
opracowanych przez Instytut Gospodarki Komunalnej.
Ministerstwo Gospodarki Komunalnej zleciło wykonanie
takiego
prototypowego
wagonu
przewoźnikowi
z Krakowa, dając mu termin realizacji na rok 1962.
Jak wiadomo, Poznań zrobił to dużo wcześniej. W 1977
roku przyznano WPK (Wojewódzkie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne) nagrodę za zdobycie I miejsca we
współzawodnictwie
przedsiębiorstw
komunikacji
miejskiej pod patronatem Ministra Administracji,
Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska. Nagroda
była dość atrakcyjna – dziesięć autobusów Jelcz-Berliet
PR110U. Pierwszy sukces we współzawodnictwie nasze
przedsiębiorstwo odniosło już w 1968 roku, zdobywając
I miejsce i sztandar przechodni Ministra Gospodarki
Komunikacyjnej
i
Zarządu
Głównego
Związku
Zawodowego Pracowników Gospodarki Komunalnej
i Terenowej. Poznań zajął pierwsze miejsce również
w latach 1972, 1975 oraz 1976, otrzymując również
sztandar przechodni prezesa Rady Ministrów i Centralnej
Rady Związków Zawodowych. Natomiast rok 1973
przyniósł naszemu przewoźnikowi drugie miejsce
w rywalizacji. Lata 80. to początek budowy trasy
Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, która do dnia
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dzisiejszego jest jedyną tego typu trasą w Polsce.
Tramwaj na bezkolizyjnym odcinku liczącym ponad 6 km
biegnie po estakadzie oraz w specjalnie przygotowanym
do tego celu wykopie. Trasę oficjalnie otwarto w styczniu
1997 roku.
W 1993 roku wprowadzono system czasowy biletów,
który w Polsce był wtedy zupełną nowością. Do tej pory
w całym kraju obowiązywały jednorazowe opłaty
za przejazd. Oznaczało to, iż bilet był ważny
od momentu odbicia go w kasowniku aż do opuszczenia
pojazdu. Rozwój telefonii komórkowej spowodował,
iż w 2002 roku zdecydowano się na możliwość płacenia
za przejazd przy pomocy wiadomości SMS wysyłanych
z telefonów komórkowych. Natomiast rok później do
lamusa przeszły papierowe bilety okresowe, zastąpione
biletem elektronicznym zwanym KOMKartą. W 2005
roku czasopismo Zajezdnia dokonało oceny transportu
miejskiego w Polsce i opublikowało raport, w którym
zestawiono przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej.
Poznań zajął w tej rywalizacji pierwsze miejsce, wraz
z Krakowem i Gdynią.
Te wszystkie wydarzenia, mniej lub bardziej istotne,
świadczą o tym, iż Poznań zajmował (i myślę, że
zajmuje nadal) ważne miejsce na mapie innowacji.
Zawsze lubiliśmy być w tej czołówce i wyznaczać trendy,
którymi potem zarażała się cała Polska.
Tabor
Nikogo nie trzeba chyba przekonywać, iż stan taboru
odgrywa kluczową rolę w ocenie transportu publicznego.
Niewątpliwie jest to pierwszy aspekt, na który zwróci
uwagę gość z kraju czy zagranicy, bądź osoba, która
z usług komunikacji miejskiej korzysta raz na ćwierć
wieku, w wypadku tylko (z podkreśleniem słowa tylko)
koniecznym. Jeśli pojazdy są czyste i zadbane,
a pasażer nie odczuwa dyskomfortu, wówczas jeżdżenie
tramwajami i autobusami to czysta przyjemność.
Zarówno tramwaje, jak i autobusy w Poznaniu należą
raczej do zadbanych. O tabor dba się nieustannie
wykonując liczne przeglądy techniczne, dokonując
mniejszych czy większych napraw, bądź modernizując
park pojazdów. Zastrzeżenia można mieć tylko
w gruncie
rzeczy
do
wagonów
używanych,
sprowadzonych z Niemiec – typu GT6 i GT8. To właśnie
one w ostatnim czasie zostały zapuszczone – hałasujące
niemiłosiernie wózki i przeguby to niestety norma
w większości tego typu wagonów. Nie są to wagony
najmłodsze, lecz właściwa ich eksploatacja z pewnością
by do tego nie doprowadziła. Jesteśmy świadomi, że są
to raczej wagony przejściowe, ściągnięte z powodu
braków w trakcji tramwajowej. W momencie pojawienia
się
większej
ilości
nowych,
niskopodłogowych
tramwajów to one jako pierwsze pójdą pod palnik, wraz
z holenderskimi wagonami 3G. Holendry natomiast
to zmora wszystkich rodziców z dziećmi, bo ze względu
na zbyt wąskie drzwi wniesienie wózka do tramwaju jest
bardzo utrudnione, niekiedy wręcz niemożliwe.
Drugim ważnym aspektem jest nowoczesność taboru.
W tej dziedzinie zdecydowanie na czołówkę wysuwają
się autobusy. Na chwilę obecną prawie całe miasto jest
obsługiwane przez przyjazne dla osób niepełnosprawnych i starszych autobusy niskopodłogowe. Już
w 1996 roku na ulice Poznania wyjechały pojazdy tego
typu. Obecnie ponad 50 sztuk autobusów jest
dodatkowo wyposażone w klimatyzację przestrzeni

Znane w całym kraju... poznańskie Combino.
Supernowoczesne, supereleganckie... i piekielnie
drogie wagony, w liczbie 14 sztuk.
Fot.: Robert Bartkowiak, 7.02.2009
pasażerskiej, która jest ratunkiem w czasie letnich
upałów. Na razie jako jedyne miasto w Polsce posiadamy
autobus hybrydowy, czyli pojazd napędzany zarówno
przez silnik diesla, jak i energię pozyskiwaną w procesie
hamowania pojazdu i magazynowaną w specjalnych
bateriach. Polityka przedsiębiorstwa w przypadku
autobusów jest bardzo konsekwentna. Od dawna nie
kupiono żadnego innego pojazdu niż marki Solaris lub
MAN. Obie firmy jak wiadomo mają swoje fabryki
niedaleko Poznania – Solaris Bus & Coach w Bolechowie,
natomiast MAN w Sadach koło Tarnowa Podgórnego.
Niechlubnym wyjątkiem od tej reguły był zakup
7 autobusów Jelcz M125M Vecto.
Do
historii
przechodzą
już
także
autobusy
wysokopodłogowe marki Ikarus. Tych w Poznaniu
zostało już jak na lekarstwo, a spotkanie ich za dnia
graniczy prawie z cudem. Najczęściej są one
wykorzystywane podczas meczy oraz do organizowania
komunikacji zastępczej „za tramwaj”. Ikarusy 260, 280
i jelcze M11 królują jeszcze natomiast na liniach
nocnych, dlatego zainstalowano w nich w swoim czasie
monitoring,
w
celu
poprawy
bezpieczeństwa
podróżujących. Jeden z ikarusów 280.26 oraz dwa jelcze
M11 służą jeszcze jako pojazdy szkoleniowe dla
przyszłych kierowców.
W kwestii transportu szynowego na pewno możemy się
pochwalić
najdroższym
tramwajem
zakupionym
w Polsce. Chodzi oczywiście o tramwaj niskopodłogowy
Siemens Combino. Pomimo początkowych zawirowań
wokół tych wagonów i burzy medialnej, można z całym
przekonaniem powiedzieć, że był to dobry wybór.
Wagony są ciche, zwinne i przede wszystkim
bezawaryjne.
Nie
sprawiają
żadnych
kłopotów
w eksploatacji. Jedynym minusem jest źle zaplanowane
wnętrze wagonu (układ siedzeń) oraz dość kosztowne
naprawy powypadkowe. Kompletnym przeciwieństwem
wagonu Combino jest tramwaj Tatra RT6N1. Te pojazdy
szynowe sprawiają od samego początku liczne (!)
problemy w eksploatacji, poczynając od szerszego niż
inne tramwaje w Poznaniu pudła, co powoduje, iż
wszędzie jeździć nie mogą, zaś skończywszy na
ulubionym napisie na wyświetlaczu tramwaju – „wagon
uszkodzony”. Tatry mają za to dobrze zaplanowane
wnętrze
i
są
najbardziej
pojemne
i najlepiej
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przystosowane do obsługi trasy Poznańskiego Szybkiego
Tramwaju. Godne uwagi są również modernizacje
wagonów typu 105N, które jak na polskie warunki są
przeprowadzane niemal perfekcyjnie. Wagony podczas
takiej „naprawy” są „rozbierane” doszczętnie (zostaje
samo pudło, a w przypadku moderusów Alfa tylko belka
grzbietowa) i wymianie ulega praktycznie każdy
element. Dodatkowo wagony wyposażane są w
wyświetlacze
kierunkowe,
specjalne
okrągłe,
elektroniczne wyświetlacze na dachu (nawiązujące do
białych tarcz dachowych) oraz system zapowiedzi
przystanków. Od niedawna modernizacjom tychże
wagonów nadano zupełnie nowy design. Ich oblicze
zmieniono poprzez zastosowanie innej ściany czołowej
oraz klejonych szyb. Modernizacja nosi nazwę handlową
Moderus Alfa. Dodatkowo dwa składy wyposażone są w
energooszczędny rozruch tyrystorowy (skład 150+151
oraz 152+153). Czy takie inwestowanie w wagony typu
105N się opłaca i w rzeczywistości ma sens, to kwestia
dyskusyjna. Jedno jest pewne. Stopiątki to podstawowy
typ taboru eksploatowany w Poznaniu i z ulic tak prędko
nie znikną. Zastąpienie ich wszystkich, albo choć w
większości tramwajami niskopodłogowym jest na chwilę
obecną niemożliwe, chociażby ze względu na obecność
dużo starszych kolegów – GT6, GT8 oraz 3G. To właśnie
one w pierwszej kolejności powinny być zastąpione
przez niską podłogę, gdyż ich modernizacja jest raczej
nieopłacalna. Wynika to z lokalnej specyfiki – spora
część z nich jest tak mocno zużyta, że zastosowanie
sprawdzonych, zachodnich wzorców modernizacji może
nie dać spodziewanych efektów (a i lokalne zakłady nie
mają doświadczenia z takimi konstrukcjami). Dlatego
dyskusja o tym, czy Poznań aby nie za dużo inwestuje w
wagony typu 105N jest pozbawiona sensu.
Infrastruktura
Remonty zawsze przynoszą ze sobą falę niezadowolenia
pasażerów. Ale żeby było lepiej, najpierw musi być
gorzej. Któż z nas nie chciałby jeździć tramwajami,
które mają torowiska płaskie jak stół, każdy przystanek
jest przystosowany do pojazdów niskopodłogowych,
a 100% torowisk jest wydzielonych? Każdy by chciał.
Dlatego w Poznaniu niemal nieustannie prowadzone są
jakieś prace remontowe, które prowadzą do poprawy
funkcjonowania transportu publicznego. Począwszy
od gruntownej wymiany, czy nawet przebudowy
torowisk, przez mniejsze, takie jak doraźne wymiany
zwrotnic, aż po naprawy małych fragmentów najbardziej
zużytego torowiska bądź sieci trakcyjnej. Coraz więcej
przystanków doczekuje się przebudowy i przystosowania
do tramwajów posiadających niską podłogę. Bardzo
często w nocy, gdy wszystkie dzienne tramwaje zjadą
już do zajezdni, odbywa się czyszczenie torowisk
(w szczególności zwrotnic) czy też szlifowanie bądź
spawanie w miejscach, gdzie jest to najbardziej
konieczne.
Zarówno infrastruktura torowa, jak i sieć trakcyjna oraz
infrastruktura
przystanków
w
Poznaniu
należy
do wzorowych. Nie zmienia to rzecz jasna faktu, że
zawsze można coś udoskonalić. O pomstę do nieba woła
natomiast system sygnalizacji świetlnej dla tramwajów.
Priorytet dla pojazdów szynowych w Poznaniu jest nadal
fikcją. Tramwaje kwitną niekiedy po kilka minut ze
względu na źle ustawiony cykl świateł. Kolejnym
problemem jest brak unifikacji systemu sterowania
światłami, co powoduje, że kierujący pojazdem

nie zawsze jest zorientowany, co powinien uczynić,
by możliwie najszybciej otrzymać pionową kreskę.
Nie mówimy oczywiście o ulicy Grunwaldzkiej (odcinek
od ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego do pętli Junikowo)
oraz trasie tramwajowej przez most św. Rocha (odcinek
od ul. Podgórnej do węzła Kórnicka), gdzie przejazd
odbywa się dość sprawnie jak na poznańskie warunki.
Niestety na ulicy Grunwaldzkiej widać już niewidzialną
rękę służb i z pewnością system ten nie działa tak
wydajnie, jak na samym początku, w szczególności przy
skrzyżowaniach z ulicą Grochowską oraz Bułgarską.
Natomiast brak wyobraźni i logiki przyczynił się
do powstania pasa ruchu, który na dość krótkim
fragmencie ulicy Mostowej wchodzi na torowisko nowo
wybudowanej trasy tramwajowej przez most św. Rocha.
Powoduje to spore zamieszanie, gdyż samochody
stojące w korku bądź oczekujące na światło blokują
pojazd szynowy, który na tych samych światłach
ma pionową kreskę. W takim razie po co ta inwestycja?
Po co dąży się do skracania czasu przejazdu, skoro
stosuje się przy tym złe rozwiązania, prowadzące
do jego ponownego wydłużenia?
Polityka informacyjna
Pasażerowie niestety bardzo często są traktowani przez
przewoźnika jak zbędny dodatek do transportu
publicznego. Świadczą o tym zbyt późno docierające do
klientów
informacje
o
planowanych
objazdach,
utrudnieniach na czas remontu czy jakiejś imprezy
kulturalnej, bądź o większych zmianach w rozkładach
jazdy. Takie niuanse niezbędne dla potencjalnego
pasażera pojawiają się na stronie internetowej
przewoźnika zbyt późno (z reguły na dwa, trzy dni
wcześniej, choć o całej sprawie wiadomo z dość dużym
wyprzedzeniem). Natomiast informacje publikowane
w gazetach codziennych są bardzo powierzchowne
i nierzadko zawierają błędy. Poza tym nie wszyscy
codziennie kupują prasę.
Żółte kartki porozwieszane bez ładu i składu
na przystankach i w pojazdach komunikacji miejskiej
to codzienność remontów. Komunikaty te są bardzo
tendencyjne (ich poprawność językowa woła nierzadko o
pomstę do nieba) i osobie spoza Poznania niewiele
mówią. Ulicowy opis przebiegu trasy, a taki spotyka się
na żółtych kartkach, to nie do końca trafione
rozwiązanie. Aż się prosi o umieszczenie schematu sieci
tramwajowej z obowiązującymi zmianami przebiegu tras
komunikacyjnych (szczególnie w przypadku tramwajów)
z zaznaczeniem fragmentu newralgicznego, gdzie
pojazdy
nie
kursują
ze
względu
na remont.
Niejednokrotnie już spotkaliśmy się również z brakiem
jakichkolwiek
informacji
o
godzinach
odjazdów
tramwajów podczas kilkudniowych objazdów. Wynika to
z założenia, że rozwieszanie nowych rozkładów na tak
krótki czas nie ma sensu. Tramwaje kursują przecież
bardzo często. Jeszcze bardziej żenujące jest podawanie
godzin odjazdów z pętli i częstotliwości, z jaką kursują
w danych godzinach. Takie sytuacje miały bardzo często
miejsce
podczas
organizowania
autobusowej
komunikacji zastępczej „za tramwaj”. Natomiast
na okres dwóch tygodni – podczas konferencji
klimatycznej w Poznaniu – dało się powiesić rozkłady
na każdym przystanku linii tramwajowej D (na trasie
os. Lecha – Budziszyńska) oraz linii autobusowej H!
Wprost niewiarygodne.
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Wszyscy znamy bardzo dobrze termometry, które
stanowią świetną informację dla pasażera o przebiegu
linii, gdyż przedstawiają one wszystkie przystanki
na trasie
oraz
wyszczególniają
duże
węzły
komunikacyjne
wraz
z informacją
o
możliwych
przesiadkach na inny tramwaj czy autobus. Ostatnio
pokuszono się nawet o napis „Uwaga! Zmiana trasy.”,
w przypadku objazdów. Owe termometry mają kolor
żółty, podobnie jak kartki informujące o zmianach tras.
W sumie tyle dobrego można o tym powiedzieć. Schody
zaczynają się, gdy spojrzymy na aktualność tego
systemu. Według niektórych termometrów piątka
i trzynastka nadal jeżdżą przez Strzelecką, linie 111 oraz
188 są obsługiwane przez poznańskiego przewoźnika
(pomijamy fakt, że zmieniono już numery i takowe linie
nie istnieją, a obsługą zajmuje się firma Warbus) oraz
na przystanku Bałtyk nadal można przesiąść się
na świętej pamięci linię P do Sierosławia. To tylko kilka
przykładowych błędów, które można by jeszcze mnożyć.
Bardzo smutny jest również brak miejsca na termometry
w wagonach Combino, RT6N1, czy zmodernizowanych
wagonach typu 105N, które opuściły hale firmy przy
ulicy Gajowej. Dlatego warto sobie postawić w tym
miejscu pytanie, czy warto jest mieć coś, co zawiera
błędy, czy lepiej, żeby w ogóle tego nie było?

Nie ulega wątpliwości, że transport publiczny w Poznaniu
wyróżnia się na tle innych miast w Polsce pod każdym
względem. Mamy swoje dobre i złe strony. Jednak nie to
jest teraz najważniejsze. Obecnie stoimy przed wielką
szansą, by wszystko jeszcze bardziej przewrócić do góry
nogami. By kupować nowe tramwaje i autobusy,
budować nowe trasy tramwajowe, czy przeprowadzić
wiele innych kluczowych inwestycji, które znacząco
wpłyną na funkcjonowanie tego, co jest. Mam tu na
myśli elektroniczne tablice pokazujące rzeczywisty czas
przyjazdu tramwaju bądź autobusu lub system
sterowania
ruchem
z priorytetem
dla
pojazdów
szynowych. Nie da się ukryć, że inwestycje drogowe
przeprowadza się nierzadko bezmyślnie. Przykładem jest
ulica Mostowa, a także brak specjalnych pasów dla
autobusów, które na pewno rozwiązałyby problem stania
w korku tego, co tak naprawdę ma jeździć. Niejeden
kierowca tkwiący w drogowym zatorze, zastanowiłby się
wtedy, czy jednak warto w godzinach szczytu jeździć
samochodem, czy też może wybrać punktualny i szybki
pojazd komunikacji miejskiej, który ma dla siebie
przeznaczone pasy ruchu bądź wydzielone torowisko
z idealnie działającą sygnalizacją świetlną. To czy tak
będzie, zależy w głównej mierze od nas samych,
a przede wszystkim od ludzi, którzy na co dzień się tym
zajmują i mają ogromny wpływ na kształtowanie
komunikacji
miejskiej.
Jednak
ich
kompetencje
pozostawiają niekiedy bardzo wiele do życzenia, co jest
przyczyną
przeróżnych
niedociągnięć
na
wielu
płaszczyznach. Chciałbym za kilka lat cieszyć się z tego,
że wykorzystaliśmy tę sposobność, jaką otwiera przed
nami Unia Europejska i organizacja EURO 2012, na tyle,
na ile było to możliwe. Nie chciałbym, by zalała mnie
krew z powodu niewykorzystanej szansy i straconego
czasu. Chciałbym, żeby wreszcie zaczęto się liczyć
z tym, że obecnie podejmowane decyzje mają skutki nie
tylko dziś, czy jutro, ale także przez najbliższe lata, czy
dziesiątki lat. Dlatego powinny być one podejmowane
rozsądnie i mieć na uwadze to, co może się zdarzyć w
przyszłości. Tego właśnie chciałbym życzyć Wam i sobie.
Byśmy byli usatysfakcjonowani z tego, czego jesteśmy
częścią. Byśmy nie mieli wszystkiego dość…

ZTM Poznań a transport miejski
Powołanie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu
to bardzo istotna zmiana w funkcjonowaniu transportu
w naszym mieście. Teraz właśnie on ma zajmować się
organizacją komunikacji miejskiej na wielu jej
płaszczyznach. Główne zadania jakie postawiono przed
ZTM
Poznań
to:
ustalanie
przebiegu
linii
komunikacyjnych zatwierdzanie wszelkich zmian oraz
kontrolowanie usług świadczonych przez przewoźnika, a
w przyszłości także i przewoźników. Jak na razie nie
podjęto żadnych konkretnych działań i w sumie w
Poznaniu niewiele zmieniło się od pierwszego stycznia
bieżącego roku. Niektórzy mogą stwierdzić, że to
zaledwie kilka tygodni od rozpoczęcia działalności.
Zgodzę się, ale jest to instytucja, która powstała, by
rozwijać to, co do tej pory udało się osiągnąć. Tak
jednak od samego początku się nie dzieje. Nawet
potencjalni pasażerowie nie zostali poinformowani
należycie o korzyściach, jakie z tej zmiany wypływają.
Witryna internetowa, jeśli w ogóle tak można to nazwać,
niczego nie daje. Nie ma tam żadnych istotnych
informacji. Nie rokuje to dobrze na przyszłość. Rodzi się
pytanie, ile potrwa ten cały bałagan związany
z wprowadzeniem ZTM i kiedy zacznie on właściwie
funkcjonować, podejmując konkretne zadania.

Bibliografia:
Marchwicki J., Nadolski E,. Sto lat komunikacji miejskiej
w Poznaniu (1880-1980); Kronika m. Poznania 4/79
Dutkiewicz P., Tramwaje w Poznaniu, Wydawnictwo
Kolpress, Poznań 2005
Czasopismo „Zajezdnia” numer 4-6 (9) maj/czerwiec
2005

Nowinki z Pyrogrodu
opracowanie: Marcin Jurczak
Koniec roku upłynął pod znakiem zmian
przystankowych. Od nocy z 12 na 13 grudnia autobusy
nocne 238 i 252 wzbogaciły się o jeden przystanek
na trasie
–
zatrzymanie
na
rondzie
Kaponiera
(ul. Zwierzyniecka) ma ułatwić przesiadki. Przystanek
początkowy (Rondo Kaponiera – „Bałtyk”) pozostaje bez
zmian.
Polska
Izba
Gospodarcza
Transportu
Samochodowego i Spedycji w Poznaniu zmieniła
ponadto nazwy przystanków poza Poznaniem. Dla linii
56 oznacza to zmianę przystanków: Rynek Żabikowo na

Luboń Rynek Żabikowski (skrót: LURZ) i Poniatowski
go na Luboń Maxbud (LUMA), a dla linii 70 i 237: zmianę
nazwy pętli Koziegłowy na Koziegłowy Zakłady Dro
iarskie
(KOZD)
oraz
przystanków:
Koziegłowy
/ż na Koziegłowy Taczaka II (KTII), Koziegłowy
oznańska na Koziegłowy Taczaka I (KTI) i Karolin Osi
dle na Osiedle Kar lin (KAOS).
Wagon 403 ostatecznie nie wyjechał
jednak do
NG,
przechodzi
natomiast
naprawę
powypadkową. Klepanie odbywa się na terenie zajezdni
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Otwarto oferty złożone w przetargu
na dostawę 40 tramwajów dla MPK Poznań
Sp. z o.o. Przetargiem zainteresowało się 10 firm
i konsorcjów: Siemens, Bombardier, CAF, FPS,
Solaris, Skoda, Stadler, PESA, Alstom Konstal
i AnsaldoBreda / Newag. Co ciekawe, „zapis
antyprototypowy”
–
mający
chronić
przed
konstrukcjami o charakterze prototypów – okazał
się „zapisem antyproducentowym” – w praktyce
oznacza
bowiem
wykluczenie
jeżdżących
konstrukcji od producentów o niewystarczającym
doświadczeniu. Tym samym warunków nie spełnia
Fabryka
Pojazdów
Szynowych
(posiadająca
jeżdżącą pumę i nieposiadająca wymaganego
doświadczenia), spełnia je natomiast Solaris Bus &
Coach (bo choć Tramino wciąż znamy jedynie
z rysunków i grafik, firma spełnia warunki
przetargu, gdyż posiada odpowiednie referencje).
Przypomnijmy – w marcu 2006 roku podpisano
umowę
na
dostawę
24
tramwajów
niskopodłogowych
dla
MPK
Kraków,
którą
realizowało konsorcjum firm Bombardier, Vossloh
Kiepe i… Solaris Bus & Coach S.A. Tym samym
bolechowski
producent
może
sobie
zapisać
24 tramwaje
dla Krakowa jako
referencje…
i samodzielnie wystartować w przetargu. Czy
Solaris Tramino (na zdjęciu) okaże się „czarnym
koniem” tego przetargu?
Rys.: Solaris Bus&Coach
przy ul. Fortecznej, a wykonują je podobno fachowcy
z Modertransu. Roboty im nie zabraknie, bowiem do odstawionych po zderzeniach wóz-wóz wagonów dołączyła
niedawno tatra 405. W temacie niskopodłogowców warto także dodać wywózkę wagonu 507 na naprawę
powypadkową. Wagon zabrano w całości, gdyż poza
uszkodzeniem ostatniego członu doszukano się w nim
złamania przegubu.
Coraz więcej autobusów pokazuje błędną
datę. Za przekazywanie danych w ramach systemu
informacji pasażerskiej odpowiada protokół IBIS, który
z kolei przesyła „numer” roku w postaci jednej cyfry. Tym
samym raz na 10 lat konieczne staje się przeprogramowanie wyświetlacza, by zamiast 1999 wyświetlał
rok 2009. Szacuje się, że ilość wozów z błędami będzie
rosła, na szczęście usterki usuwane są na bieżąco.
MPK Poznań Sp. z o.o. ogłosiło przetarg
na dostawę
nowego
sprzętu
dla
pogotowia
autobusowego. Wóz ma być czteroosiową ciężarówką

W natłoku ciekawostek komunikacyjnych
umknęło
nam
powstanie
nowych
linii
autobusowych od początku stycznia 2009. W dniu
5.01 (pierwszy dzień roboczego rozkładu jazdy po
Nowym Roku) zadebiutowały linie 46 (Strzeszyn –
Boranta) oraz 97 (Kobylepole – Chartowo).
Ta pierwsza oznacza dla mieszkańców Strzeszyna
bezpośrednie połączenie z Piątkowem (kursy w dni
robocze co 30 minut, odjazdy ze Strzeszyna
na zmianę z 60, co daje autobus z tej końcówki
co 15 minut). 97 natomiast kursuje w dni robocze,
wyłącznie w szczycie porannym i popołudniowym
(także co 30 minut). Przy okazji zlikwidowano linię
99, wzmacniając autobusem dotychczas ją obsługującym linię 92.
Fot.: Marcin Nader, 8.01.2009

W dniu 7 lutego skład 234+233
w nowym
moderusowym
kształcie
wjechał
o własnych
siłach
na
teren
zajezdni
S-1
(z zafoliowanymi siedzeniami). Sześć dni później
pociąg 234+233 zadebiutował na linii 1/13. W dniu
21 lutego na 14/2 zadebiutował skład 228+227
(na zdjęciu). W temacie moderusów warto zwrócić
uwagę na niedawne spektakularne wstrzymanie
spowodowane w samym centrum i popołudniowym
szczycie przez fallusa – dopiero po ponad godzinnie
walki
udało
się
przywołać
drugi
wagon
do porządku, a futurystyczny trójskład 152+153
+503 ostatecznie doczołgał się do zajezdni przy
ul. Głogowskiej. Na Fortecznej poruszenie –
336+337 ożył i jeździ, niestety ex szkoleniowiec
272+273 wciąż stoi mniej lub bardziej zepsuty.
Fot.: Marcin Nader, 21.02.2009
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balastową o mocy 300-360 kW (408-490 KM),
wyposażoną w dźwig, okular do holowania i wiele innych
pożytecznych drobiazgów. Pojazd ma być dostarczony
w ciągu 8 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wykonawca
zamówienia
przeprowadzi
ponadto
dwudniowe szkolenie dla 10 pracowników w zakresie
obsługi nowego auta. Otwarcie ofert – 9 marca.

Franowo (jw.) i modernizacji Trasy Grunwaldzkiej
(projekt wpisany na listę projektów kluczowych
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko –
POIŚ). Zdaniem wielu specjalistów powołanie spółki nie
oznacza niczego dobrego, a wobec konieczności
przekazania dokumentacji z WGKiM (którą ledwo półtora
roku wcześniej przekazywano do WGKiM z MPK) – może
przyczynić się do opóźnienia w realizacji projektów.
O kolejnym
rozmywaniu
się
zadań,
kompetencji
i odpowiedzialności nie wspominając…

Konieczność „objechania” wszystkich linii
wyposażonym w nadajnik GPS głogowskim składem
148+149
zaowocowała
niewielkimi
roszadami
taborowymi. W czasie gdy S-1 szalało na brygadach
z S-3, stodwójka pojawiła się na linii numer 4.
Następnie GPS wybrał się na przejażdżkę po liniach
całkowicie madalińskich (7, 8, 9, 18). Ponadto od 1
lutego obsługę 11/5 przejęła zajezdnia Głogowska
(wystawiając tam na stałe 194+193), w zamian oddając
wydziałowi S-2 jedną dwójkę.

Jak
informuje
strona
miejskiego
przewoźnika, od 16 lutego br. (poniedziałek) pilotażowo
uruchomiona została (tylko w dni robocze) nowa
podmiejska linia autobusowa nr 621, na trasie: Mosina
Dworzec PKP – Krosinko – Dymaczewo Nowe.
Czarna seria na wydziale S-2 –
po poważnych wypadkach odstawiono wagony 906, 689
i 655. Ponadto z okazji prac torowych nockę obsługuje
dwukierunek 905, a na liniach dziennych hasają 668
i 669. Warto dodać, że jedynie dwa challengery
posiadają „okienko” do sprzedaży biletów, co – jako że
jednym z nich jest rozbity 906 – oznacza brak rezerwy
dla wozu kursującego nocą. W razie awarii na trasę N21
wyjeżdża zatramwaj.

Miasto Poznań powołało kolejną spółkę celową
– tym razem zajmującą się tematami infrastruktury przy
okazji Euro 2012. Lokalne media poinformowały,
że spółka ta przejmie od Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta realizację
trzech projektów: przedłużenia trasy PST (projektu
wpisanego na listę projektów kluczowych Wielopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego), budowy linii na

Najciekawsze wstrzymania listopadowe i grudniowe

Z archiwum T

Marcin Jurczak
1.11. 5/1 130+131. Dwadzieścia minut wstrzymania
ruchu (11.30-11.50) zafundował pasażerom komunikacji
tramwajowej bezpański pies, który na skrzyżowaniu
ul. Szkolnej i Podgórnej (kier. Kórnicka) dostał się pod II
wózek pierwszego wagonu tramwaju. Skład zatrzymano,
a świadkowie zdarzenia zawiadomili Centralę Nadzoru
Ruchu. Na miejsce wysłano dźwig, dzięki któremu udało
się wydobyć psa spod tramwaju. W momencie kończenia
akcji zwierzę żyło i miało się nieźle – patrol Straży
Miejskiej zabrał je do schroniska. Z relacji świadków
wynika, że wobec gwałtownego wbiegnięcia psa
pomiędzy wózki tramwaju, motorniczy nie mógł
zapobiec potrąceniu.
4.11. 92/1 1905. Do nietypowego zdarzenia doszło na
ul. Krzywoustego około godz. 7.40 rano. Jadący
w stronę ronda Rataje rowerzysta uderzył kierownicą
w tył autobusu jadącego w tym samym kierunku (należy
się spodziewać, że autobus poruszał się w korku
z minimalną prędkością – na dwujezdniowej drodze
rowerzysta raczej nie byłby w stanie dogonić neoplana).
Odważny cyklista dokonywał zmiany pasa ruchu
z prawego na lewy, a wjeżdżając na pas, którym
poruszał się autobus, po prostu się obok niego nie
zmieścił. Poturbowany zielono-żółtymi blachami odmówił
wezwania karetki pogotowia, zgodził się natomiast
podpisać oświadczenie o spowodowaniu kolizji. Kursy
za wstrzymaną pszczółkę wykonała rezerwa 1968.
6.11. 6/4 202+201. Do potrącenia nieletniego
pieszego doszło na przystanku most Dworcowy (kier.
Bałtyk). Z relacji motorniczego wynika, że pieszy
wtargnął na torowisko przed tramwaj (od strony
drugiego przystanku), a następnie zakleszczył się
między 202 a drugim wagonem wcześniejszego składu.

Po rozmowie z motorniczym pasażer oddalił się… a na
przystanek Babimojska wezwał karetkę pogotowia
ze względu na ból nogi. Matka nieletniego podpisała
oświadczenie, że nie wnosi żadnych roszczeń wobec
MPK. Głupota ludzka tym razem skończyła się wizytą
na badaniach w szpitalu.
7-9.11. Przez trzy dni z ograniczoną prędkością
kursowały tramwaje ul. Głogowską. Na wysokości
ul. Wyspiańskiego doszło do pęknięcia rury wodociągowej biegnącej pod jezdnią, na pasie ruchu w kierunku
Górczyna. Na miejscu porządku pilnował Nadzór Ruchu,
tramwaje przejeżdżały z prędkością 5 km/h.
10.11. 14/4 150+151. Moderus Alfa był przyczyną
siedmiominutowego (11.44-11.51) wstrzymania ruchu
na trasie PST (na wysokości os. Batorego, kierunek
os. Sobieskiego). W II wózku I wagonu doszło do oberwania wału kardana. Szczęśliwie możliwe było udrożnienie przejazdu (gdyby kardan urwał się „pod włos”,
byłoby dużo gorzej) i skład o własnych siłach zjechał
najpierw na pętlę, a na później do zajezdni Głogowska.
16.11. 14/4 150+151. Chrzest bojowy moderusa Alfa.
O godzinie 10.02 kierujący samochodem osobowym
volkswagen Golf, wyjeżdżając z ul. Gąsiorowskich, nie
zauważył tramwaju linii 14 (jak można nie zauważyć
moderusa?) jadącego w kierunku Dworca Zachodniego.
W efekcie doszło do zderzenia obu pojazdów i przetarcia
metalicznego lakieru wagonu 150 na długości około 10
metrów (od pierwszych drzwi). Kierujący samochodem
podpisał oświadczenie o spowodowaniu kolizji, tramwaj
pozostał na linii. Ruch wznowiono po 10 minutach.
18.11. 14/6 508.
na zwrotnicy doszło
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z Górczyna krótko po godzinie 20. Pierwsza oś
pierwszego wózka pojechała prosto w kierunku
Hetmańskiej, druga… skręciła do zajezdni. Na miejscu
zdarzenia interweniowały Zakładowa Służba Ratownicza
i pogotowie torowe – po dziesięciu minutach tramwaj
wycofano i skierowano do zajezdni. Przyczyną
wykolejenia było niedoleganie iglic spowodowane
zanieczyszczeniem zwrotnicy wjazdowej na S-1.
2.12. A/2 1036. Początek grudnia zdecydowanie
należał do autobusów marki MAN. W dniu 2 grudnia ok.
17.35 doszło do zawieszenia się asa na poboczu drogi.
Podczas wykonywania manewru skrętu w prawo
z ul. Kurlandzkiej w kierunku Szwajcarskiej kierowca
zjechał prawą stroną autobusu na pobocze, gdzie wpadł
w głęboką wyrwę i prawym tylnym bokiem zawiesił się
na krawężniku. Zdaniem kierowcy, do „ścięcia” zakrętu
zmusił go niezidentyfikowany samochód osobowy, który
zajechał mu drogę. Po godzinie postoju autobus
wyciągnięty został z dziury przez holownik, a następnie
zjechał do zajezdni celem sprawdzenia podwozia.
3.12. 64/9 1059. Jakież było zdziwienie kierowcy
z Kaczej, gdy 3 grudnia o 7.46 rano, na około 100
metrów przed wjazdem na os. Literackie, z prawej
strony na drogę wybiegła sarna. Zwierzę uderzyło
w prawe przednie koło autobusu, ponosząc śmierć
na miejscu. Szczęśliwie udało się uniknąć strat
w ludziach. Po dwudziestu minutach postoju autobus
ruszył w dalszą drogę – ze względu na brak uszkodzeń
mógł kontynuować jazdę na linii. Sarna zabrana została
przez służby Czysty Poznań około 9.35.
10.12. D/1 671. Konferencyjny dodatek również
dołożył swoje trzy grosze do grudniowych wstrzymań.
O 9.18 na przystanku Kórnicka (kier. centrum) doszło
do upadku na przystanek pasażerki wysiadającej
z wagonu pierwszymi drzwiami. Kobieta przyznała,
że podczas wychodzenia z pojazdu miała zajęte obie
ręce i nie trzymała się poręczy. Po przebadaniu przez
lekarza pogotowia ratunkowego zwolniona została do
domu, a Klubowicz Bręczek po 18 minutach postoju
ruszył w dalszą drogę.
11.12. D/5 671. O 17.24 doszło do przytarcia wagonu
GT8 do samochodu osobowego na ul. Podgórnej przy
skrzyżowaniu z al. Marcinkowskiego. Kierowca auta
omijał stojący po prawej stronie niezidentyfikowany
pojazd i przytarł się do prawidłowo jadącego dodatku.
Po 17 minutach ruch wznowiono – motorniczy zjechał do
zajezdni ze względu na uszkodzenia stopnia przy
pierwszych drzwiach wagonu 671. Szczęśliwie tego dnia
wagon 685 akurat na linii D nie kursował.
19.11. 18/4 907. Zanik niskiego napięcia (i jego
spadek niemalże do zera) unieruchomił Klubowicza
Zwierzaka na przystanku Żeromskiego (kier. Ogrody).
Uszkodzony wagon zepchnięto przy pomocy 17/8
136+137 na pętlę, gdzie oczekiwał na madaliński
holownik. Zdarzenie nie spowodowało większych
komplikacji w ruchu tramwajowym – awaria miała miejsce o godz. 22.48. Nieliczni pasażerowie przesiedli się
na jadącą tą samą trasą nockę lub poszli piechotą.
Tramwaje dojeżdżające do Ogrodów kierowano do zajezdni objazdami – wykorzystując nieużywane liniowo łuki
torów skrzyżowania Dąbrowskiego / Przybyszewskiego.
25.11. Zemsta Katarzyny – za krzywdy dokonane
tramwajom w ostatnim roku. Opady śniegu i ujemna
temperatura spowodowały gwałtowne pogorszenie

warunków drogowych na terenie całego miasta
we wtorkowy poranek. W efekcie w ciągu zaledwie 40
minut odnotowano trzy (!) wstrzymania ruchu
tramwajowego spowodowane wpadaniem samochodów
osobowych na wydzielone torowiska tramwajowe.
Punktualnie o 6.00 pomiędzy przystankami Rolna
i Hetmańska Wiadukt (100 m za ul. Rolną) w tory wpadł
opel Omega. Auto w ciągu 14 minut wypchnięto
z torowiska siłą mięśni, zablokowane stały cztery pociągi
tramwajowe (jako pierwszy 18/4 670). Zaledwie trzy
minuty po zgłoszeniu z Hetmańskiej, CNR otrzymała
sygnał o polonezie Caro blokującym torowisko
na ul. Zamenhofa (przy ul. Kruczej, kier. rondo Rataje).
Tramwaje (10 pociągów z 13/2 300+301 na czele) stały
w jednym kierunku od 6.01 do 6.25, auto usunięte
zostało z torów za pomocą wyciągarki dźwigu TRAM123.
Zaledwie 15 minut po udrożnieniu przejazdu w tory
wpadło w tym miejscu kolejne auto, demolując płotki
między torami i blokując tramwaje w obu kierunkach
na kolejne 16 minut (9 pociągów, 3/1 906 kier. rondo
Starołęka i 12/8 405 kier. rondo Rataje jako pierwsze).
We wszystkich trzech przypadkach winę ponoszą
kierujący
samochodami
osobowymi,
którzy
nie dostosowali prędkości do warunków panujących
na drodze.
12.12. H/3 1129. Konferencyjnych literówek ciąg
dalszy. O 9.22 kierowca MAN-a wjeżdżając na terenie
Portu Lotniczego Ławica od strony ul. Bukowskiej nie
zachował należytej ostrożności i przestawił terminal
wjazdowy bariery automatycznej. Prowadzący podpisał
oświadczenie o winie. Wraz z pojazdem pozostał na linii,
podejmując kolejny kurs z wesołą, zagraniczną
gromadką.
12.12. 14/R 162+161. Spektakularne wykolejenie
przed
bramą
zajezdni
Głogowska.
Zjeżdżający
do zajezdni skład rezerwowy (wcześniej kursujący
za 14/1) wypadł z szyn na łuku torów – z powodu ciała
obcego zalegającego w rowku szyny. Wykolejeniu uległ
pierwszy wózek pierwszego wagonu, pozostałe trzy
wózki zatrzymały się w torowisku w kierunku zajezdni.
Wstrzymanie
ruchu
trwało
ponad
pół
godziny
(17.01-17.35), na czas wykolejenia tramwaje kierowano
objazdami, a pasażerów z Hetmańskiej na Górczyn woził
autobus „za tramwaj”. Wykolejony wagon wstawiono
w torowisko przy użyciu dźwigu.
22.12. 13/12 450. Wagon typu 118N debiutuje w archiwum T. O 5.52 w okolicach skrzyżowania ul. Starołęckiej i R. Maya (kierunek Junikowo), nastąpiło wstrzymanie ruchu tramwajowego wskutek braku luzowania IV
wózka wagonu. Na miejscu interweniowała Zakładowa
Służba Ratownicza, po przełączeniach puma zjechała
samodzielnie do zajezdni. Ruch wznowiono o 6.16.
22.12. 1/3 200+199. Do potrącenia pieszego
ze skutkiem śmiertelnym doszło na Górnym Tarasie
Rataj ok. 18.35. Ubrany na ciemno mężczyzna
przechodził przez torowisko w miejscu niedozwolonym
i nieoświetlonym – pod wiaduktami Trasy Katowickiej.
Wyszedł na torowisko zza filara wiaduktu, prosto pod
jadący ze znaczną prędkością (co w tym miejscu nie jest
niczym dziwnym) pociąg tramwajowy. Wstrzymanie
ruchu w kierunku os. Lecha trwało prawie dwie godziny,
tramwaje kierowano skrótem przez ul. Zamenhofa.
Na trasie kursowały dwa autobusy „za tramwaj”.
Uszkodzonym składem zjechał do zajezdni pracownik
Zakładowej Służby Ratowniczej.
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Nowinki z Pyrogrodu
25.12. 6/1 511. Niekorzystne warunki atmosferyczne
uziemiły o 6.26 wagon combino, podążający w stronę
Miłostowa. Około 100 metrów za przystankiem
Krańcowa wagon zatrzymał się z powodu oblodzenia
sieci trakcyjnej. Ruch wznowiono po 17 minutach,
kombajn nie zajechał jednak daleko i kawałek dalej
zatrzymał się ponownie. Ostatecznie niskopodłogowca
skoplowano ze stojącym za nim pociągiem 6/2
170+169. Trójskład dojechał szczęśliwie na Miłostowo o
7.05, a na wszelki wypadek w kierunku Budziszyńskiej
jako
pierwsze
pojechały
stopiątki.
Do
czasu
przywrócenia ruchu tramwajowego kursowały ul. Warszawską trzy autobusy „za tramwaj”. Oblodzenie sieci
trakcyjnej było także przyczyną wstrzymania na ul.
Grunwaldzkiej (około 100 m za przystankiem początkowym pętli Junikowo) – tu zablokowaniu (od 7.49
do 8.02) uległ pociąg 15/3 obsługiwany wagonem 508.
31.12. Smutna końcówka tramwajowego roku. Około
godz. 18.50 motorniczy tramwaju linii 16/8 509 zgłosił
do Centrali Nadzoru Ruchu, że za skrzyżowaniem torów
tramwajowych Trasy Kórnickiej z ul. Milczańską leży
w torowisku nieprzytomna kobieta. Na miejsce wezwane
zostało pogotowie ratunkowe, ale pomimo akcji
reanimacyjnej kobieta zmarła. Ruch tramwajowy
wznowiono o godz. 21.15 w kierunku centrum
i 17 minut później w kierunku os. Lecha (za zgodą
prokuratora). Z racji tego, że kobietę znaleziono
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na torowisku, do dyspozycji prokuratora zabezpieczono
18 pociągów tramwajowych ze wszystkich trzech
wydziałów. W obecności prokuratora, biegłego sądowego
i funkcjonariuszy Sekcji Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji dokonano oględzin pojazdów w
zajezdniach. Na wagonie 84 z zajezdni Głogowska
(kursował na 5/4) stwierdzono zbity lewy reflektor,
lampę kierunkowskazu oraz odkształcenie blachy
mocującej przednią lampę odblaskową. Przyczyn
powstania uszkodzeń nie udało się ustalić, biegły
sądowy wykluczył jednak, by uszkodzenia powstały
na skutek kolizji z ludzkim ciałem.

Usterki wagonów Combino i RT6N1
Data

Wstrzymanie

Linia

Wagon

1.11

14.11-14.35

6/1

502

8.11

11.55-12.03

12/2

408

8.11

20.09-20.17

14/3

505

13.11

16.44-16.58

16/4

510

14.11

19.16-19.30

12/1

401

23.11

21.13-21.32

12/1

402

4.12

12.28-12.45

12/10

404

4.12

17.10-17.24

16/4

509

5.12

16.22-17.00

12/3

405

7.12

14.40-15.00

12/2

407

7.12

21.56-22.13

12/2

407

7.12

22.17-22.24

12/2

407

29.12

18.00-18.10

15/4

511

Miejsce, kierunek
jazdy
Królowej Jadwigi /
Wierzbięcice,
kier. Miłostowo
Królowej Jadwigi / PKS,
kier. Starołęka
Głogowska / Dworzec
Zachodni,
kier. Os. Sobieskiego
Os. Lecha,
kier. Os. Sobieskiego
PST Solidarności,
kier. Os. Sobieskiego
PST / ul. Urbanowska,
kier. Starołęka
PST Słowiańska,
kier. Os. Sobieskiego
Kórnicka / Piotrowo,
kier. Os. Sobieskiego
PST Lechicka Plaza,
kier. Os. Sobieskiego
PST Lechicka Plaza,
kier. Starołęka
Roosevelta /
Słowackiego,
kier. Starołęka
Głogowska / Most
Dworcowy,
kier. Starołęka
Grunwaldzka /
Kasztelanów,
kier. Os. Sobieskiego

Usterka

Zjazd do
zajezdni

Wyciek płynu z I wózka –
nie luzuje

O własnych siłach

Zablokowana I oś wózka
B

O własnych siłach

Awaria I drzwi

O własnych siłach

Awaria V drzwi

O własnych siłach

Awaria wózka C

O własnych siłach

Awaria wózka C

O własnych siłach,
do odholowania z
S-1

Awaria wózka C

O własnych siłach

Usterka drzwi

O własnych siłach

Brak rozruchu – zanik
wysokiego napięcia

Zepchnięty na os.
Sobieskiego przez
16/6 282+283

Awaria wózka C

O własnych siłach

Awaria wózka C

O własnych siłach

Awaria wózka C podczas
awaryjnego zjazdu do
zajezdni
Samoczynne załączenie
hamowania po
przekroczeniu 30 km/h
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Światło dzienne ujrzał pierwszy zmodernizowany wagon N8C

Nadjeżdża Beta!

Marcin Jurczak
Aby odpowiedzieć sobie na pytanie, co wspólnego mają
z Poznaniem wagony N8C, należałoby cofnąć się do roku
2008. Wtedy to bowiem Zakład Komunikacji Miejskiej
z siedzibą w Gdańsku ogłosił przetarg. Przedmiotem
zamówienia była modernizacja 46 sztuk wagonów
tramwajowych, trójczłonowych, dwukierunkowych typu
N8C, w latach 2008-2010. W ramach modernizacji
założono
zamianę
członu
środkowego
na niskopodłogowy, wprowadzenie nowego designu kabin
pojazdu i malowanie nadwozia. Jedną ze spółek, które
zgłosiły chęć przeprowadzenia modernizacji niemieckich
wagonów był poznański Modertrans. Logika nakazywała
wówczas przekazanie tego typu zamówienia zakładom
z Wrocławia lub Krakowa – posiadającym pozytywne
recenzje i doświadczenia związane z wagonami
częściowo
niskopodłogowymi,
za
Modertransem
przemawiała natomiast specyfikacja prac – dwaj
wymienieni konkurencji nie budowali pojazdów z nową
ścianą czołową. Ostatecznie do przetargu przystąpiły
trzy firmy, obok zwycięzcy także FPS i łódzkie MPK.
W kontekście poznańskiego przetargu na zakup nowych
wagonów warto przypomnieć epizod Fabryki Pojazdów
Szynowych w przetargu gdańskim – w marcu 2008 roku
FPS doprowadził swoim protestem do unieważnienia
postępowania przetargowego.

do Gdańska – wóz nr 125 miał został wdrożony
do eksploatacji jeszcze przed modernizacją. 18 czerwca
2008 roku wagon 113 załadowano w Dortmundzie
na lawetę. Ostatecznie rozładowano go 23 czerwca
w godzinach dopołudniowych na terenie zajezdni
tramwajowej przy ul. Fortecznej. Pojazd od razu
uruchomiono, przy okazji testując go na ósmym torze
starołęckiej bazy. Po wagon przyjechał nawet holownik
2050 – ostatecznie wrócił jednak z niczym. Dlaczego?
Wagon – mimo, że sprawny – nie otrzymał zgody na
samodzielny przejazd na Gajową. Ekipa holująca nie
przewidziała
natomiast
konieczności
montowania
sprzęgów redukcyjnych – 2050 posiada sprzęgi Alberta,
a każdy N8C sprzęgi systemu Scharfenberga. Wagon
113 ostatecznie odholowano na Gajową w nocy z 24
na 25 czerwca 2008 – po otrzymaniu potrzebnych
elementów z Trójmiasta.
Byle do Gdańska
Ostatniego dnia czerwca w Gdańsku wylądował
niezmodernizowany 125. Podczas gdy Modertrans
dopiero rozkręcał się z modernizacją, w Gdańsku
rozładowano także wagon 114 (z dniem 25 sierpnia).
Grozą powiało dopiero na początku września. Informacja
o wyjeździe z Dortmundu wagonu N8C 110 w stronę

Początki bywają trudne
Zanim pierwszy wagon dotarł do Poznania, z wagonami
N8C zapoznać się mogli między innymi pasażerowie
w Krakowie.
Wobec
problemów
związanych
z niedoborem taboru dwukierunkowego w stolicy
Małopolski, trafił tam gdański N8C 1133 (ex. 133) –
w zamian do Trójmiasta pojechał bombardier NGT6
2018. Ale zanim bombardier wyjechał na gdańskie tory
został jeszcze po drodze… zatrzymany przez Inspekcję
Trans-portu Drogowego – przewoźnik realizujący
transport na północ nie zdecydował się bowiem na
zdobycie
specjalnego
zezwolenia
dla
ładunku
ponadgabarytowego. Przy okazji ciekawostkę uzyskali
krakowscy
miłośnicy
komunikacji
miejskiej.
Nowouruchomioną linię remontową obsługiwały bowiem
nie tylko wagony N8S-NF ex Norymberga, N8S ex
Essen, zabytkowa eNka
i Sanok (SN2) oraz śląskie
wagony 111N, ale także gdańsko-dortmundzki N8C.
Epizod na tej samej linii zaliczył później także exwiedeński wagon typu E6.
Jako pierwszy do Modertransu pojechał różowy wagon
113.
Równolegle
zaplanowano
wysyłkę
wagonu

Z ostatniej chwili! 9 kwietnia, podczas
wspólnej akcji MPK i KMPS wydobyty został
z działki w okolicach ul. Glinianej wagon typu
Carl Weyer o numerze 305 – pochodzący z 1905
roku. Więcej o akcji i zabytkowym tramwaju –
w następnym numerze Przystanku.
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Klubowicze w akcji
Niska podłoga welcome to

Duewag N8C w wersji klasycznej...
Fot.: Marcin Jurczak, 23.06.2008
Poznania
pojawiła
się
dokładnie
ósmego
dnia
dziewiątego miesiąca roku… czyli równo w piętnastą
rocznicę tragicznej katastrofy z udziałem poznańskiego
wagonu 105N 110. Numer 110 faktycznie okazał się
pechowy, a wagon N8C 110 utknął w okolicach Piły, gdyż
ani Poznań ani Gdańsk nie poczuwał się do odbioru
owego transportu. 27 października 2008 roku
do Modertransu
przybył
drugi
wagon
N8C
–
w Biskupicach rozładowano wóz numer 136. Efektów
prac nad pierwszym wagonem wciąż nie było widać,
a w kuluarach pojawiły się nawet plotki o możliwym
zerwaniu kontraktu pomiędzy ZKM Gdańsk a Modertransem. Rzecznik prasowa ZKM oficjalnie zaprzeczyła
tym informacjom.
W połowie lutego 2009 roku wagon 113 wciąż uśmiechał
się na Gajowej oryginalną niemiecką kabiną (druga
kabina była odcięta, a środkowy człon wywieziono do
Biskupic), choć termin uruchomienia pojazdu podawano
na „koniec lutego”. Pod koniec lutego pojawiła się
informacja, że wóz 113 uruchomiony zostanie do 6 marca, a do końca marca wyjechać ma przebudowany wagon 136. Z Dortmundu w kierunku Poznania wyjechał
111, ale szybko wrócił – laweta, na której podróżował,
nie posiadała aktualnego dopuszczenia do ruchu.

Serię N8C produkowano w latach 1978-1986
w Duesseldorfer Waggonfabrik (DueWag), łącznie
wyprodukowano ich 76 sztuk (54 dla Dortmundu
i 22 dla Kassel). Tramwaj tego typu jest wagonem
wysokopodłogowym, trójczłonowym, dwukierunkowym. Ma 26,6 metra długości i 2,33 metra
szerokości przy masie własnej prawie 36 ton.
Pojazd dysponuje 54 miejscami siedzącymi, a jego
całkowita pojemność to 226 osób (8 os/m²).
Po każdej stronie posiada trzy pary podwójnych
i jedne pojedyncze drzwi. Napęd zapewniają dwa
silniki o mocy 150 kW każdy, umieszczone
na skrajnych wózkach. Pierwszym użytkownikiem
wagonów gdańskich był niemiecki przewoźnik
Stadtwerke Dortmund (DSW21).
Rys. ZKM Gdańsk

W ostatnich dniach lutego Modertrans oficjalnie
„pochwalił się” końcowym etapem produkcji wagonu
1113, prezentując także zdjęcia niskopodłogowego
członu środkowego i nowego designu czoła wagonu.
Muszę obiektywnie powiedzieć, ze jakość wykonywanej
pracy jest na wysokim poziomie. Ponadto zakres
remontu
szeroko
wykracza
poza
zakres
prac
zamówionych przez ZKM i w trakcie wychodzi wiele
szczegółów, stąd przeciągające się w czasie opóźnienie.
Środkowy człon jest złożony według najnowszych
zachodnich technologii z wykorzystaniem markowych
elementów. Wykończenie wnętrza z elementów ABS,
podłoga, gięte szyby i technologia montażu stawiają
wagon na znacznie wyższym poziomie, niż wagony
krakowskie
z Norymbergii.
Człony
skrajne
są
zabezpieczane
i malowane
według
technologii
stosowanej przy produkcji nowych tramwajów –
komentuje Krzysztof Dostatni, Prezes KMPS, który wraz
z klubową delegacją oglądał wagon 1113.
Z pozoru praca zlecona Modertransowi wydaje się prosta
– liczba zadań jakie zrealizowano przy okazji
modernizacji jest jednak spora. Przede wszystkim
wprowadzono niską podłogę do środkowego członu, przy
okazji
przyspieszając
wymianę
pasażerów
na przystankach (po modernizacji pojazd ma o jedne
dwuskrzydłowe drzwi więcej z każdej strony). Człon
środkowy zaprojektowany i zbudowany został od
początku do końca w Modertransie, a zastosowane
technologie są identyczne jak używane przy produkcji
pojazdów nowych. Uwagę zwraca nowoczesny design –
kabina bety przywołuje skojarzenia z moderusem Alfa:
podobnie jak w wysokopodłogowej alfie, kabina
motorniczego posiada klatkę bezpieczeństwa. Zarówno
w kabinie, jak i w członie środkowym wykorzystano
gięte
szyby.
Nowością
(niestosowaną
wcześniej
w wyrobach z Modertransu) są m.in. drzwi odkładane
na zewnątrz. Całość konstrukcji uzupełniają rozwiązania
elektroniczne – od systemów informacji pasażerskiej
(tablice wewnętrzne i zewnętrzne, zapowiedzi głosowe),
poprzez monitoring wnętrza (tu ciekawostką jest
dodatkowa
kamera
obserwująca…
motorniczego),
po systemy łączności (radiotelefon i odbiornik GPS).
W członach skrajnych wymieniono szyby i uszczelki –
co było dodatkową czynnością, wykonaną ponad
zamówieniem. Oryginalne pozostały wózki i napęd.

... i nowoczesnej.
Fot.: Robert Bartkowiak, 1.04.2009
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Nowinki z Pyrogrodu
Warto zwrócić uwagę na taśmowość produkcji – choć
złożono
dopiero
pierwszy
wagon,
to
gotowe
są już elementy dla drugiego, trzeciego i częściowo
także dla czwartego moderusa Beta. Wielkość
zamówienia
sprawia,
że
dochowanie
terminów
i zachowanie płynności montażu i dostaw wymagać
będzie od producenta nie tylko zdolności technicznych,
ale i sporych talentów organizacyjnych.
Quo vadis beta?
Trzeciego kwietnia do Biskupic przyjechał wagon 111.
Dziewiątego kwietnia na terenie zajezdni przy
ul. Fortecznej rozładowano wóz 115. To odpowiednio
trzeci i czwarty wagon dostarczony do Modertransu.
Docelowo prace mają być prowadzone na maksymalnie
czterech wozach jednocześnie – zarówno na Gajowej,
jak i w Biskupicach. Biskupice robić mają przede
wszystkim pudła, w tym całe człony środkowe.
Do Gdańska już w najbliższym czasie wyjechać ma

wagon 1113 – zwalniając miejsce dla kolejnego. Rozładunki w Poznaniu odbywać się mają na terenie zajezdni
Forteczna – Modertrans z racji serwisowania wagonów
RT6N1 ma tam możliwość przechowania bety chociażby
na terenie hali szlifierni czy przed nią.
Na dzień dzisiejszy wozy N8C przechodzić mają
wyłącznie próby sprawności wszystkich elementów i
krótkie przejazdy techniczne po mieście. ZKM Gdańsk
czeka na wagony i chciałby je otrzymywać jak najszybciej – o większych jazdach w Poznaniu będzie można
mówić po dostarczeniu kilku pierwszych tramwajów do
Gdańska. Czy i kiedy wagon Moderus Beta lub Duewag
N8C przewiezie poznańskich pasażerów? Nie wiadomo.
Jedno jest pewne. W eksploatacji pozostaje obecnie
wiele różnych typów wagonów z demobilu - co oznacza,
że Gdańsk wcale nie musi być ostatnim miastem, gdzie
pojawią się zmodernizowane w Poznaniu moderusy
Beta.

Jak mijające lata niszczą sprawdzone rozwiązania...

Bilet – wyzwanie dla ambitnych

Marek Malczewski
Koniec roku tradycyjnie wiąże się z przymiarkami
do budżetu na rok nadchodzący. Nie inaczej było w roku
2008, gdy Zarząd Miasta zauważył iż plan dochodów
z tytułu sprzedaży biletów nie został zrealizowany
(zabrakło około 8 mln zł przychodów). Niestety, Zarząd
nie wykazał się wyobraźnią i postanowił sięgnąć po
najprostszy sposób uzupełnienia deficytu – na rok 2009
zaproponował kolejną podwyżkę cen biletów.
Rozwiązanie takie spotkało się ze zdecydowanym
sprzeciwem opinii publicznej i większości radnych. Ceny
biletów jednoprzejazdowych w Poznaniu są przecież
najwyższe w zestawieniu z innymi miastami w Polsce.
Cen tych nie usprawiedliwia nawet fakt, że w porównaniu ze Śląskiem jakość naszej komunikacji wygląda
całkiem dobrze, jednakże już np. Warszawa (przez
długie lata pozostająca w cieniu) obecnie pod wieloma
względami Poznań wyprzedziła.
Jako historyczną ciekawostkę warto przypomnieć, że
w połowie lat 70. ubiegłego wieku w PRL-u nastąpiła
rewolucja biletowa: na biletach jednoprzejazdowych
przestano
umieszczać
nazwę
przedsiębiorstwa
komunikacyjnego, a bilety nabywane w przedsprzedaży
zaczęły być ważne w przedsiębiorstwach komunikacji
miejskiej całego kraju, niezależnie od miejsca zakupu.
Przemiany gospodarcze, jakie miały miejsce po 1989
roku
ponownie
przywróciły
przywiązanie
biletu
do emitenta (co – ze względu na system dopłat z kiesy
samorządu – było zrozumiałe).
Miasto Poznań na początku lat 90. postanowiło
przeorganizować rozdęty system linii tramwajowych,
łączących „każde miejsce z każdym” (przypomnijmy, że
był czas, gdy funkcjonowało nawet do 25 linii
tramwajowych, wśród nich była m.in. „zerówki” – jedna
kursująca w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara,
a druga w przeciwnym). Aby ograniczyć liczbę połączeń
bezpośrednich
należało
pasażerom
zaproponować
atrakcyjną alternatywę. Było nią wprowadzenie stałego,
dziesięciominutowego taktu na liniach tramwajowych
oraz
biletów
czasowych
umożliwiających
jazdę
z przesiadkami. Zmiany te wprowadzono od 1 stycznia

1993, a dzięki bardzo dobrze skonstruowanej taryfie
biletowej rewolucja (co rzadkie!) została życzliwie
przyjęta przez pasażerów. Podstawą nowej taryfy była
bardzo duża elastyczność oraz przyjazność dla pasażera.
Elastyczność polegała na tym, że wprowadzono
możliwość łączenia biletów o dowolnym nominale przez
równoczesne ich skasowanie. Tak skasowane bilety
odpowiadały biletowi czasowemu o czasie obowiązywania
jaki
wynikał
z
wartości
skasowanych
nominałów. Ba, początkowo nawet nie było podziału na
bilety „normalne” i „ulgowe” – liczył się tylko skasowany
nominał! Drugim istotnym elementem była powszechna
dostępność biletów, a trzecim wprowadzenie relatywnie
taniego
biletu
10-minutowego,
przeznaczonego
do podjechania niewielkiego odcinka.
W kolejnych latach ten prosty system był demontowany.
Zaczęło się od wprowadzenia linii tramwajowych o takcie
różnym od pierwotnie zakładanego – dziesięciominutowego. Choć dosyć szybko wycofano się
z reorganizacji linii 3 i 4 kursujących co 20’ odrębnymi
trasami (GTR kontra DTR) i wprowadzono bardzo dobre
rozwiązanie polegające na wytrasowaniu obydwu linii
przez Dolny Taras Rataj, co zapewniło częstotliwość 10’
na wspólnym odcinku, to pozostały „potworki” w postaci
linii 11 i 18 kursujących co 20’. Dodajmy, że po otwarciu
mostu Rocha linie 3 i 4 znów dołączyły do niechlubnego
grona wyjątków.
W roku 2000 zaczęto demontaż przyjaznego systemu
biletowego. Podpierając się deklaracjami o konieczności
zastosowania
precyzyjnego
systemu
rozliczeń
finansowych, uwzględniającego straty ponoszone przez
honorowanie ulg ustawowych, wprowadzono podział na
bilety normalne i ulgowe. Co ciekawe, Poznań nie
zastosował się do wzorów innych miast (jak na przykład
Kraków), gdzie ze względu na najwyższą żądaną
dokładność obowiązują inne bilety (z ulgą 50 i 48%) dla
osób korzystających z ulg przejazdowych na podstawie
przepisów – odpowiednio – ogólnych / miejskich. Miasto
nasze nie bierze także przykładu z Warszawy, gdzie co
prawda bilety ulgowe (jako odrębny nominał) istnieją,
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ale podróż opłacona w wysokości zgodnej z taryfą
normalną nawet poprzez skasowanie dwóch biletów
ulgowych nie powoduje nałożenia opłaty dodatkowej.

zrealizowana została zgodnie z planem (w listopadzie
2008 roku), skoro do połowy marca uruchomiono tylko
sześć urządzeń na przystankach PST?!

Jednak
prawdziwy
pogrom
przyniosła
dopiero
zeszłoroczna zmiana taryfy, zlikwidowała ona bowiem
możliwość uzyskania biletu na dłuższy czas przejazdu
poprzez składanie (skasowanie w tym samym
momencie) biletów o nominałach niższych. Zmiana ta
w całej krasie obnażyła istniejące niedostatki systemu
dystrybucji biletów.

I tego poślizgu nie powinno się zrzucać ani na Panią
Konserwator Zabytków, ani (tym bardziej) na zimę!
Zarówno wygląd, jak i wymagania techniczne niezbędne
do wykonania fundamentów i przygotowania przyłączy
były znane od wielu miesięcy (od chwili podpisania
umowy na dostawę) i to właśnie czas przed dostawą
należało wykorzystać na dogranie spraw formalnych
oraz wykonanie fundamentów.

Pasażerowie przez lata pogodzili się z faktem, że bilety
przystankowe
są
dobrem
trudno
dostępnym.
Ale sytuacja, gdy kupno – do dzisiaj! – biletu choćby
półgodzinnego w sieci liczącej (podobno) ponad 1000
punktów sprzedaży jest trudniejsze, niż trafienie „trójki”
w „Totka” jest zjawiskiem nienormalnym! A składanie
biletu półgodzinnego z dwóch biletów 15-minutowych
jest nieekonomiczne (cena 4 złote, zamiast 3,60)
i niefunkcjonalne (trzeba pilnować bardzo dokładnie
czasu, by z jednej strony nie „stracić” minut przez
skasowanie następnego biletu np. w 13. minucie
podróży, a z drugiej by nie znaleźć się „w próżni” gdy
upłynął czas pierwszego biletu, a drugiego jeszcze nie
skasowaliśmy).
Obecny
system
jest
również
niefunkcjonalny przez to, że do niedawna można było
mieć zapas biletów jednego nominału i kasując
stosowną ilość uzyskiwać bilet na dłuższy czas; obecnie
trzeba by mieć cały wachlarz biletów: na 15 minut, na
pół godziny, a i godzinny czasami by się przydał. Takie
rozwiązanie (może wygodne dla Miasta), dla pasażera
jest wysoce kontrowersyjne.
Do tego należy dodać niewydolność klasycznego
systemu sprzedaży w godzinach wieczornych i w dni
wolne. Spowodowało to, iż wzmógł się społeczny nacisk
na MPK, by zwiększyło dostępność biletów (również tych
mniej popularnych). W rezultacie podjęto decyzję
o zakupie 40 sztuk biletomatów stacjonarnych, przeznaczonych do ustawienia w miejscach o dużym ruchu.
Jednak te 40 maszyn nie dosyć, że nie rozwiąże
problemów linii wybiegających poza dzielnice centralne,
to jeszcze wdrożenie (montaż) biletomatów woła o przysłowiową pomstę do nieba! Cóż z tego, że dostawa

Ciągle też trudnym problemem jest wysokość opłat
za podróż komunikacją miejską. Taryfy obowiązujące
w Poznaniu nie tylko są najwyższe w Polsce, ale
współczynnik o jaki ceny zostały rok temu podwyższone
nie ma żadnego pokrycia choćby w inflacji za lata
2005-2007.
Zmiany w 2008 roku to również zastąpienie biletów 10minutowych biletami na 15 minut, likwidacja biletów na
90 minut oraz likwidacja rabatu jaki przysługiwał przy
zakupie 10 biletów w formie paska (11. bilet gratis).
W rezultacie mamy następujące rodzaje i ceny biletów:
Nominał
biletu

Cena
dotychczasowa

Cena
od 2008 r.

Zmiana
[%]

10-minutowy

1,30 zł

Brak
(likwidacja)

-

15-minutowy Nie występował

2,00 zł

-

30-minutowy

2,60 zł

3,60 zł

+38%

60-minutowy

3,90 zł

5,80 zł

+49%

90-minutowy

5,20 zł

Brak
(likwidacja)

-

Do 10
przystanków
(tylko w
autobusach)

1,90 zł

2,20 zł

+16%

3,20 zł

3,70 zł

+16%

3,80 zł

4,20 zł

+11%

Na całą trasę
(autobusy
pospieszne)

6,40 zł

7,00 zł

+9%

24-godzinny

11,40 zł

13,20 zł

+16%

7-dnowy

26,00 zł

32,00 zł

+23%

Na całą trasę
(tylko w
autobusach)
Do 10
przystanków
(autobusy
pospieszne)

Warto jeszcze zasymulować zmiany cen w przypadku
nominałów nie występujących w poprzedniej taryfie.
I tak:

Dobrą
dostępność
miały
zapewnić
kioski
ustawione na przystankach. Prestiżowy punkt w
miejscu „strategicznym”, często odwiedzanym
przez
osoby
spoza
Poznania,
straszy
zamknięciem od wielu miesięcy.
Fot.: Marek Malczewski, 10.03.2009

Czas
przejazdu

Przed zmianą
cen

Cena
od 2008 r.

Zmiana
ceny [%]

Do 10 minut

1,30 zł

2,00 zł

+54%

11-15 minut

2,60 zł

2,00 zł

-23%

61-90 minut

5,20 zł

9,40 zł

+81%
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Jak wynika z powyższego zestawienia, ceny biletów
rosną
bardzo
mocno
–
niewspółmiernie
do
współczynnika inflacji (oficjalnie na poziomie 3-4 %
rocznie) w minionych latach. Ciągle bardzo wysokie
pozostają
ceny
biletów
24-godzinnych,
bardzo
popularnych w wielu miastach Polski i Europy.
Należy zwrócić uwagę, że zmiana taryfy pogorszyła w
wielu relacjach konkurencyjność krótkich biletów
przystankowych. Dotychczas za cenę o 50% wyższą
(1,90 zamiast 1,30) można było przejechać przeciętnie
dwukrotnie
dłuższy
odcinek
(na
liniach
poza
śródmieściem, w warunkach płynnego ruchu). Teraz bilet
za 2 złote pozwala na przejechanie (w warunkach
płynnego ruchu) dystansu porównywalnego, a nawet
dłuższego (!) niż z biletem przystankowym za 2,20.
Bardzo ciekawą argumentacją podpierają się służby
miejskie tłumacząc rezygnację z rabatu przy zakupie
dziesięciu
biletów.
Rzekomo
jest
to
wynikiem
nieuzasadnionego
zysku
sprzedawców,
którzy
rozdzielając bloczek na pojedyncze bilety (co było
zabronione w umowie dystrybucyjnej) uzyskiwali
dodatkowy zysk. Jednakże dlaczego Miasto chce karać
pasażerów, a nie nieuczciwych kioskarzy? Zresztą czy
likwidacja
była
jedynym
wyjściem?
Czy
nie
wystarczyłoby przyjęcie wzoru np. z Olsztyna, gdzie
tego typu bilet ma postać długiego paska z odcinkami
zakończonymi „grzbietem” i warunkiem ważności
skasowanego odcinka jest posiadanie tegoż „grzbietu”?
Gdyby w przytoczonej powyżej symulacji uwzględnić
funkcjonujący
uprzednio
rabat,
to
pokonanie
dziesięciominutowego odcinka jest obecnie droższe aż
o 60%! Nic dziwnego, że po tak wysokich podwyżkach
część pasażerów za całe zło wini taryfę czasową i coraz
częstsze są głosy nawołujące do likwidacji tej taryfy lub
zastąpienia jej przystankową. Tymczasem dobrze
skonstruowana taryfa czasowa jest bardzo skutecznym
środkiem, generującym relatywnie wysokie wpływy od
podróżnych korzystających z komunikacji miejskiej

okazjonalnie i gotowych za to płacić według stawki
wyższej od wynikającej z prostego podzielenia ceny
biletu miesięcznego przez liczbę dni roboczych. Ale
zaproponowane stawki muszą być akceptowalne,
a obecna
sytuacja
zachęca
do
zwiększonego
użytkowania samochodu (czy wręcz taksówki) –
zwłaszcza przy podróżach rodzinnych.
Ciągle w relatywnie dobrej cenie są bilety miesięczne.
Ale i tutaj nie obywa się bez problemów. Głównym
(i ciągle
odczuwalnym)
jest
czasochłonność
doładowania. Sieć punktów, gdzie można bilet doładować jest bardzo szczupła, czas obsługi klienta długi.
Nawet o wiele dłuższy, niż w epoce „papierowej”, gdzie
bilety sieciowe na okaziciela miały postać gotowego
druku, a bilety przedłużano naklejając nalepkę
z hologramem. Czas obsługi pojedynczego pasażera był
porównywalny z czasem potrzebnym na zakup gazety,
a gęstość punktów dużo większa. Dzisiaj (przy
„nowoczesnej” technice) normą są kilkunastoosobowe,
wolno przesuwające się kolejki przed punktami
prowadzonymi obecnie przez ZTM. Sytuację pogarsza
fakt, że w placówkach sieci Ruch można tylko przedłużyć
ważność posiadanego biletu, nie ma też możliwości
zmiany rodzaju (np. z sieciowego na trasowany)
przedłużanego biletu.
Aż dziwnym jest, że po wprowadzeniu nośnika
elektronicznego dla biletów okresowych (tak zwanej
KomKarty) właściwe jednostki nie potrafiły rozwinąć
nowoczesnych kanałów obsługi – jak na przykład
doładowanie poprzez internet z wykorzystaniem
mechanizmów płatności typu mTransfer. Przytaczane
czasami argumenty o ograniczonej funkcjonalności
nośnika czy też powodach fiskalnych są co najmniej
sztuczne. Przecież bardzo prostym byłoby uruchomienie
serwisu www, na którym pasażer podaje unikalny numer
swojej karty, wpisuje parametry żądanego doładowania
(termin „od”) i płaci wirtualnie. Jako potwierdzenie
transakcji dostaje drogą elektroniczną np. duplikat
faktury z kodem kreskowym (plik PDF), którym po
wydrukowaniu może posłużyć się w samoobsługowym,
całodobowym punkcie doładowania. Tam następowałoby
fizyczne uaktualnienie wpisów na karcie, potwierdzone
paragonem (w razie potrzeby mógłby to być nawet
paragon z drukarki fiskalnej).
Kolejną
wadą
KomKarty
jest
brak
możliwości
sprawdzenia podczas doładowywania zgodności danych
wprowadzonych przez operatora z danymi żądanymi
przez klienta. Danych tych nie ma na paragonie, a na
czytniku (przy wcześniejszym wykupieniu kolejnego
okresu, zaczynającego się po np. przerwie urlopowej)
wyświetla się tylko data zakończenia aktualnie
obowiązującego terminu ważności. Zresztą nawet
zwykłe sprawdzenie statusu KomKarty nie jest proste.
W miejscach dosyć przypadkowych zainstalowano kilka
czytników dostępnych dla pasażerów, ale ich lokalizacja
zapewne jest objęta ścisłą tajemnicą, bo na stronach
MPK i ZTM takich danych nie znalazłem. A jeśli nawet
wiadomo, gdzie taki czytnik się znajduje, to jego
identyfikacja (nie jest w żaden sposób opisany) wymaga
zmysłu wręcz detektywistycznego…

Przykład
biletu
„uniwersalnego”,
ważnego
na terenie całego kraju... oraz poznańskiej
okładki bloczka często mylonej z biletem
i kasowanej zamiast niego...

Wiem, że problem najważniejszy – czyli spójna
i korzystna polityka taryfowa – leży w gestii władz
miejskich. Ale wiele z przytoczonych tu bolączek można
by rozwiązać niewielkim nakładem sił i środków,
za to z dużą korzyścią dla pasażera…
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opracowanie: Błażej Brzycki, współpraca: Marcin Jurczak
jedynaka spotkać można było m.in. na liniach 17, 1 i 6 –
z informacji uzyskanych na S-1 wynika jednak, że skład
ten jest pierwszy w kolejce do wyjazdu na Gajową.
Na
torach
pojawiają
się
kolejne
smarownice. Prywatna firma zamontowała ostatnio tego
typu urządzenia między innymi na rondzie Żegrze,
rondzie Śródka i rondzie Jana Nowaka-Jeziorańskiego.
Urządzenia mają za zadanie smarować obrzeże koła
w celu uniknięcia pisku w czasie nabiegania w jeździe
w łuku.

Zajezdnia przy ul. Kaczej wzbogaciła się
o cztery nowe MAN-y Lion’s City. Otrzymały one
numery
1133-1136.
Oprócz
standardowego
wyposażenia w klimatyzację i monitoring, autobusy
posiadają nowe lusterka, jak również drzwi
otwierane na zewnątrz z fotokomórką. Siedzisko
kierowcy wyposażone jest w pasy bezpieczeństwa
oraz cyfrowy tachograf. Autobusy posiadają silniki
D20 Common Rail o mocy 270 KM (+ czterobiegowe przekładnie Voith) i są pierwszymi w MPK
Poznań
pojazdami
spełniającymi
ekologiczną
normę czystości spalin Euro 4. Po zamontowaniu
kasowników i przemalowaniu felg na żółto
wyjechały na ulice w dniu 7 marca br. jako
(kolejno): A/2, 69/3, 71/3 i 69/13+64/6.
Fot.: Robert Bartkowiak
Nie wzrosła znacząco liczba moderusów
w ruchu liniowym – w eksploatacji znajduje się obecnie
7 składów (140+141, 150+151, 152+153, 224+223,
228+227, 272+273, 336+337). Na naprawę wciąż czeka
drugi
wagon
składu
204+203,
który
nabawił
się przytarcia w czasie kolizji na ulicy Starołęckiej.
Na Politechnice Poznańskiej pojawiły się natomiast
plakaty informujące, ze spółka Modertrans poszukuje
pracowników
na
stanowisko
serwisu
tramwajów
z układami chopperowymi. Czyżby szykowały się kolejne
pojazdy tego typu?
W ostatnim czasie coraz głośniej mówi się
o modernizacji glizdy, czyli wagonu 105N/2 400, który
był
pierwszym
tramwajem
niskopodłogowym
w Poznaniu. Primaaprilisowe żarty głosiły, że glizda
zniknęła z torów odstawczych na Budziszyńskiej, szybko
okazało się jednak, że to nieprawda, a wagon nadal
„amortyzuje się” na torze bez sieci. Kolejne miesiące
mijają, a wagon gnije. I aż się prosi, by kilkadziesiąt
chopperowych glizd uzupełniło flotę 24 starych i 40
nowych niskaczy, zapewniając zachodnie standardy
także na gorszych jakościowo torowiskach.
Skład
198+197
został
ostatnim
przedstawicielem tarczowców, po tym jak 218+215
został odholowany na Gajową. W ostatnim czasie
wagony kursowały na linii 10, gdzie prezentowały
niezwykłe doznania dźwiękowe. W ostatnich dniach

Fabryka Pojazdów Szynowych nie składa
broni. Mimo odrzucenia z przetargu, FPS w dalszym
ciągu zabiegało o możliwość złożenia oferty. Wobec
braku racjonalnych argumentów (kwestia kompletności
dokumentacji jest raczej mało istotna w przypadku gdy
oferent i tak nie posiada wymaganego doświadczenia),
byliśmy
w
efekcie
świadkami
medialnej
bitwy
o żenującym momentami poziomie. Ostatecznie MPK
Poznań pozwoliło złożyć FPS potrzebne dokumenty, choć
i tak od początku było wiadomo, że Cegielski nie wykaże
się doświadczeniem, którego w tym przypadku
po prostu nie ma. Tymczasem prototypowy wagon typu
118N został uziemiony w zajezdni po tym, jak wagon
ostrzelano z wiatrówki, czego efektem jest stłuczona
szyba w środkowym członie.
Po pojawieniu się nowych lajonów, wydział
A-3 pozbył się 5 ikarusów. Na A-1 przeprowadziły się
kolejno: 1451, 1454 i 1457. 1451 jeszcze żyje, 1454
i 1457 otrzymały numery odpowiednio 1973 i 1974 (choć
na linię podobno jeszcze nie wyjechały). Wozy 1455
i 1456 zostały skasowane. Na Warszawskiej kasacji
nie uniknął techniczny ikarus 2291, na złom wywieziono
także wóz 1956. Na Kaczej zostały już tylko
trzy autobusy węgierskiej produkcji – 1453, 1458 i 1459.
Wieści o kasacjach docierają także z S-2.
Prawdopodobnie nie zobaczymy już na linii wagonów
803 oraz 682, rozbitych w wypadkach. Szkoda, bo oba
wozy nie pojeździły po poznańskich torach zbyt długo
(ledwie po około 5 lat). Podobny los czeka
najprawdopodobniej także wagon 612, w którym
stwierdzono fatalny stan elektryki. Tramwaj – już bez
kasowników – odstawiono na Budziszyńską. Sytuacja
taborowa wydziału S-2 (choć kilka wagonów po
wypadkach udało się doprowadzić do ładu) wciąż nie
jest dobra. Pojawiły się już nawet plotki o konieczności
uruchomienia nockowozów 668 i 669 na zmianach
dziennych. Warto także dodać, że flagowy madalińczyk
685 jeździ ze stałą obsługą, od czasu do czasu
uzyskując
obsługę
przypadkową.
Konfrontowanie
grafików pracy Klubowiczów z 1/10 etatu ze zmianami
obsługiwanymi
wagonem
685
zwykle
przerasta
możliwości obsługi wydziału S-2.
Po zimowej przerwie na przystankach zaczęły się
pojawiać kolejne biletomaty. Ich liczba sukcesywnie
rośnie. Niestety ustawienie biletomatu nie oznacza
jeszcze, że można w nim kupić bilety. ZTM daje sobie
dwa tygodnie czasu od ustawienia do podłączenia. Warto
wspomnieć, że biletomaty z PST sprzedały już bilety za
kwotę ponad 200 tysięcy złotych.
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Na dworcu autobusowym Rondo Śródka
pojawił się plac wysypany tłuczniem (w miejscu
wesołego miasteczka), na którym znajdują się miejsca
dla autobusów. Powód: od dłuższego czasu na dworcu
było za ciasno, w konsekwencji czego dochodziło
do przytarć autobusów. Na plac odstawiane są autobusy
kierowców mających przerwę na posiłek. Autobus
po wysadzeniu
pasażerów
parkuje
na
tłuczniu.
Po skończonej przerwie objeżdża dworzec przez rondo,
po czym ustawia się na odpowiednim peronie.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
w Poznaniu ogłosiło przetarg na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Zajezdni Tramwajowej
Franowo w Poznaniu oraz uzyskanie prawomocnej
decyzji pozwolenia na budowę”. Plany dotyczące zajezdni są imponujące: zakłada się stworzenie hali przeglądowo-naprawczej z myjnią, torów postojowych na 100
tramwajów, z możliwością rozbudowy na kolejne 50.
Tory postojowe wg koncepcji powinny mieć możliwość
późniejszego zadaszenia. W zajezdni znajdzie się
również miejsce na bazę torowców i sieciowców, jak
również na tor do prób hamowania (280 metrów).

W roku bieżącym zostaną zlikwidowane rozjazdy na trasie PST umożliwiające zjazd uszkodzonego
tramwaju na żeberko. Ma to związek z dużym zużyciem
rozjazdów, co wymusza obniżanie prędkości na zwrotnicach i zwiększa hałas. Rozjazdy umożliwiające
przejazd na przeciwny tor zostaną wymienione na nowe.
W dniach 7-8 i 14-15 marca br. przeprowadzono wymianę zwrotnic i napędów na skrzyżowaniu
ul. 28 Czerwca 1956 r. i Hetmańskiej. W związku z tym
zamknięto dla ruchu północną głowicę węzła Traugutta.
Tramwaje linii 2 i 9 skrócono do ul. Pamiąt-kowej,
dziesiątka kursowała przez Głogowską i Hetmańską
na Dębiec. Dwójki i dziewiątki nawracały wykorzystując
manewr trójkątowania. Objazdowe dziesiątki kursowały
z częs-totliwością dnia roboczego – to jest co dziesięć
minut. Oznaczało to zwiększenie liczby pociągów
na liniach o 4 sztuki w soboty (dodatkowe brygady linii
10) i 4 sztuki w niedziele (przybyło pięć dziesiątek, ubyła
jedna dwójka). Ostateczne uruchomienie było przez
cztery dni o 3 pociągi wyższe – nie wystawiano bowiem
rezerwy na Dębcu. W związku z zamknięciem zmianom
uległy trasy dojazdów i zjazdów niektórych pociągów
na liniach 7, 8, 11 i 18.

Najciekawsze wstrzymania styczniowe

Z archiwum T

Marcin Jurczak
1.01. 22/1 306+307. Osiem minut wstrzymania ruchu
spowodował kot, leżący na torowisku tramwajowym
na ul. Św. Marcin (na wysokości Kościuszki). Zwierzę
najprawdopodobniej
potrącił
samochód
–
leżało
na torach. Szybką reakcją wykazał się dozorca pobliskiej
posesji – odsuwając ranne zwierzę z torowiska. Ruch
wznowiono o 5.27, wcześniej informując o zaistniałym
zdarzeniu Straż Miejską i pracowników schroniska dla
zwierząt.
2.01. 107/1 1529. Niemiłą niespodziankę zafundowali
pasażerom linii 107 pracownicy wydziału A-1. Około
5.45 rano Centrala Nadzoru Ruchu otrzymała zgłoszenie
o
niepoprawnym
kursowaniu
autobusów
linii
podmiejskiej. Okazało się, że kierowca jeździ zgodnie
z rozkładem jazdy dnia sobotniego, a nie jak wynikało
z obwieszczenia ruchu – dnia roboczego. Na trasę
pospiesznie wysłano drugi wóz, a w godzinach
6-7 przywrócono ruch na linii zgodnie z planem.
Wypadnięcia kursów nie stwierdzono, wykonano jedynie
przejazdy w innych godzinach niż zakłada rozkład.
6.01. Awaria rury ciepłowniczej była przyczyną
zamknięcia ruchu na ul. Głogowskiej (na wysokości
Śniadeckich). Przez ponad 3 godziny (1.50-5.10) ruch
autobusów nocnych kierowano objazdami – przez
Śniadeckich, Konopnickiej, Matejki i Wyspiańskiego
w stronę Hetmańskiej oraz przez Berwińskiego, Matejki,
Orzeszkowej i Śniadeckich w kierunku centrum.
6.01. 9/8 610. Tragiczne potrącenie na przystanku
Bonin. Z grupy stojących przed przejściem przez
torowisko pieszych wyszła kobieta – wprost pod koła
wjeżdżającego
na
przystanek
tramwaju.
Piesza
wciągnięta została pod wagon… i rozpoczęła się
dramatyczna walka o życie. Jedyny w MPK dźwig był
tego dnia w naprawie. Służby ratunkowe w zastępstwie

dźwigu rozłożyły podnośniki celem uniesienia wagonu,
z powodu kilkunastostopniowych mrozów urządzenia
odmówiły jednak posłuszeństwa. Do akcji wezwano
strażaków, którzy za pomocą własnego sprzętu wydobyli
kobietę spod wagonu. Poszkodowaną w ciężkim stanie
zabrało pogotowie. Wagon zepchnięto na Piątkowską,
następnie odholowano na teren zajezdni Madalińskiego,
gdzie zabezpieczony został do badania komisyjnego.
6.01. 9/8 904. Ósma brygada dziewiątki była tego dnia
pechowa. Klubowy motorniczy z II zmiany wyjechał
na trasę challengerem… i zrobił nim ledwo półtora kółka.
Kilkunastostopniowe
mrozy
dały
się
we
znaki
dwukierunkowi, który zaniemógł na przystanku Plac
Wiosny Ludów (kier. Dębiec). Prawdopodobnie niska
temperatura spowodowała gwałtowny spadek niskiego
napięcia i wyładowanie akumulatorów, co uziemiło
wagon na ponad pół godziny (od 17.03). Punktualnie
o 17.34 rozpoczęto spychanie wahadłowca stojącym
za nim pociągiem linii 2/7 (wagon 679). Na czas
wstrzymania ruchu tramwaje (w jednym kierunku)
kursowały objazdem przez most św. Rocha i rondo
Rataje.
6.01. 51/2 1812. Zamieszania narobił tego dnia także
przegubowy
solaris,
który
raczył
się
zepsuć
na skrzyżowaniu ul. Św. Marcin i al. Niepodległości.
Zablokowanie hamulców na torach tramwajowych
doprowadziło do blokady ul. Św. Marcin dla tramwajów
w obu kierunkach. Jako pierwsi we wstrzymaniu stali:
13/3 450 w kierunku Marcinkowskiego i 4/4 182+181
w stronę ronda Kaponiera. Wstrzymanie ruchu trwało
ponad pół godziny (21.13-21.50), a ruch tramwajowy
po raz trzeci tego dnia pokierowano objazdami…
7.01. 11/3 71. Uszkodzone przetwornice wagonu 71
były przyczyną 20-minutowego (8.05-8.26) wstrzymania
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na ul. Winiarskiej (przy Wrzoska). Po doraźnej naprawie
przez pracowników pogotowia technicznego uszkodzony
pociąg zjechał na Piątkowską – z przeznaczeniem
do odholowania na teren zajezdni Forteczna. 15.01
po awarii Księżniczki niemal w tym samym miejscu (tym
razem:
brak
załączania
jazdy,
wstrzymanie:
16.24-16.45), wagon zepchnięty został na Piątkowską
przez 9/9 601.
7.01. 12/9 272+273. Moderus deptus był przyczyną
poważnego wstrzymania ruchu na trasie PST. Około
godziny 17.07,
na odcinku
pomiędzy mostem
Teatralnym a przystankiem Słowiańska doszło do usterki
technicznej – na tyle poważnej, że konieczne było
podjęcie przez motorniczego akcji gaśniczej. Dopiero
po 20 minutach zgłoszenie o awarii dotarło do CNR,
po kolejnych 20 – ruch był już wznowiony, tramwaj
zjechał o własnych siłach na pętlę Os. Sobieskiego.
Wstrzymanie ruchu – 38 minut. 20.01 osiemnastominutowy postój tego samego moderusa na linii 13/5
spowodował utrudnienia na rondzie Rataje – przyczyną
była ponownie (bliżej nieznana) awaria II wagonu.
12.01.
76/1
1890.
Hybryda
–
debiut.
Najprawdopodobniej na ul. Warszawskiej, na wysokości
hotelu Novotel, doszło do uderzenia autobusu
kamieniem przez nieznanych sprawców. W efekcie
uszkodzona została szyba okna za III drzwiami.
Uszkodzenie stwierdzono podczas OC autobusu,
a do aktu wandalizmu doszło najpewniej podczas kursu
zjazdowego. Tego samego dnia rano hybryda miała
swoją pierwszą kolizję. Na dworcu os. Sobieskiego
doszło do przytarcia z samochodem osobowym audi.
Straty wozu MPK – przytarte naroże.
15.01. 66/2 1701. Kolejny pożar pierwszej deskorolki.
Około godz. 13.40, na ul. Abp. Dymka (przed Żelazną,
kierunek centrum) doszło do pożaru w przedziale
silnikowym neoplana. Choć do gaszenia zużyto
wszystkie gaśnice będące na wyposażeniu autobusu,
dopiero interwencja dwóch jednostek Państwowej Straży
Pożarnej pozwoliła na opanowanie sytuacji i ugaszenie
pojazdu. Na skutek pożaru spłonęły węże hamulcowe,
co uniemożliwiło odblokowanie pojazdu. Rozblokowanie
hamulców wymagało zdjęcia kół z osi, co dodatkowo
opóźniło udrożnienie przejazdu ulicą Abp. Dymka.

WYDAWCA: Klub Miłośników Pojazdów Szynowych,
ul. Grotkowska 23a, 60-176 Poznań
ADRES REDAKCJI: ul. Głogowska 131/133, 60-244 Poznań
EMAIL REDAKCJI: przystanek.kmps@interia.pl
REDAKTOR NACZELNY: Marcin Jurczak (kurczakk@interia.pl)
STALI WSPÓŁPRACOWNICY: Łukasz Bandosz, Robert Bartkowiak,
Krzysztof Dostatni, Tomasz Gieżyński, Jan Gosiewski, Jędrzej Nowak
KOREKTA: Kamila Panasiuk, Tomasz Gieżyński
SKŁAD: Marcin Jurczak
NAKŁAD: 50 egzemplarzy
Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo do ich
redagowania, skracania oraz opatrywania własnymi tytułami. Redakcja nie
odpowiada za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń.
Za poglądy i informacje przedstawione w artykułach odpowiadają ich autorzy. Treść
publikacji nie oznacza oficjalnego stanowiska Klubu Miłośników Pojazdów
Szynowych w Poznaniu.

Autobus odholowano dopiero o 18.05, wcześniej ruch
w kier. ul. Piwnej odbywał się objazdem przez
os. Przemysława (w stronę przeciwną teoretycznie –
bez utrudnień).
19.01. Tam gdzie nie ma ruchu… pojawiają się
złodzieje. Około godz. 14.50 CNR otrzymała informację
o kradzieży drutu jezdnego w ciągu ul. Przełajowej
i na pętli Wilczak. Na miejscu stwierdzono odcięte linki
odciągowe, pogięte omasztowanie słupów trakcyjnych
oraz brak drutu jezdnego na odcinku około 300 metrów.
29.01. 11/3 71. Księżniczka w opałach. Spore straty
na prawiehistorycznym wozie były efektem starcia
z samochodem osobowym fiat Doblo, który nie ustąpił
pierwszeństwa
tramwajowi
na
skrzyżowaniu
ul. Wołyńskiej i Wojska Polskiego. Przerwa w ruchu
tramwajowym trwała kwadrans (18.30-18.44), wagon
zjechał do zajezdni ze względu na uszkodzenia.
30.01. 8/4 688 vs 20/1 2601. Czarnej serii
stodwójkowej ciąg dalszy. Do przytarcia wycieczki
z liniową ósemką doszło przy Okrąglaku. Klubowy
motorniczy jechał w stronę pl. Cyryla Ratajskiego,
tramwaje nie zmieściły się na łuku i zahaczyły.
W stodwójce doszło do przerysowania listew bocznych
na obu członach, wagon 688 ma od tego dnia kilka rys
na lakierze
więcej.
Winnym
zdarzenia
uznano
motorniczego tramwaju linii 8/4.

Usterki wagonów niskopodłogowych
Data

Wstrzymanie

Linia

Wagon

Miejsce, kierunek
jazdy

Usterka

Zjazd do
zajezdni

5.01

7.45-8.05

14/1

511

Trasa PST /
ul. Urbanowska,
kier. Górczyn

Brak luzowania
pierwszego wózka

O własnych siłach

6.01

6.49-7.01

14/1

502

Wjazd na pętlę Górczyn

Zanik niskiego napięcia

O własnych siłach

10.01

4.44-5.24

12/2

404

Brak rozruchu

Zepchnięty przez
12/3 407 na
Towarową

14.01

10.35-10.50

12/6

401

Awaria komputera

O własnych siłach

14.01

11.18-11.25

12/10

405

Uszkodzony wózek C

O własnych siłach

21.01

18.13-18.22

12/8

401

Awaria wózka C

O własnych siłach

23.01

14.51-15.00

14/3

512

Awaria I drzwi

O własnych siłach

Królowej Jadwigi /
Strzelecka,
kier. os. Sobieskiego
Most Dworcowy,
kier. Starołęka
Wyjazd z PST,
kier. Starołęka
Królowej Jadwigi / AWF,
kier. Starołęka
Głogowska /
Wyspiańskiego,
kier. os. Sobieskiego

3/2009 (103) 8/8

PRZYS T A NEK
nr 4 (104)

kultowe darmopismo
miłośników komunikacji miejskiej

3 maja 2009 r.

www.kmps.org.pl/przystanek

ISSN 1730-6388

Wagon typu Carl Weyer wydobyty po wspólnej akcji służb MPK i KMPS

W poszukiwaniu zabłoconego tramwaju

Tomasz Gieżyński, Marcin Jurczak
Historia Carl Weyerów w Poznaniu sięga roku 1904.
Wtedy to do stolicy Wielkopolski dostarczono osiem
pierwszych
wagonów
silnikowych
z
fabryki
w Duesseldorfie. Tramwaje były stylistycznie bardzo
podobne do już posiadanych wozów silnikowych (typ II
i III), dysponowały jednak mocniejszymi silnikami
(o mocy 20 KM). W 1905 roku do Poznania dotarło pięć
pierwszych wagonów doczepnych – nieco krótszych
(7,5 zamiast 8,7 metra) i wyposażonych w inne okna
(prostokątne zamiast zakończonych łukowo). Flota Carl
Weyerów stopniowo rosła, aż do poziomu kilkudziesięciu
sztuk. W latach 1904-1917 dostarczono łącznie
55 wagonów (szczegóły w tabeli), z których większość
stanowiły wozy silnikowe. 14 sztuk doczepek zmontowano w Poznaniu – na terenie warsztatów PKE przy
ul. Gajowej.
Carl Weyery służyły mieszkańcom miasta przez ponad
pół wieku. Ostatnie wagony doczepne zjechały z tras
w 1960 roku, a ich wycofywanie związane było między
innymi z dużymi dostawami wagonów generacji N.
Warto wspomnieć, że doczepki z Duesseldorfu były
ostatnimi eksploatowanymi wagonami z otwartymi
pomostami. Część wagonów złomowano, niektóre
(co najmniej 2 sztuki) trafiły na działki by pełnić funkcję
altanek. Tak stało się między innymi z wagonem numer
305,
pochodzącym
z pierwszej
serii
wagonów
doczepnych (1905 r.). W pierwszej połowie lat
sześćdziesiątych wóz trafił na działkę w podpoznańskim
Fabianowie, gdzie pełnił „służbę” przez kolejne kilkadziesiąt lat. Historia tego wagonu jest ciekawa –
po rozładunku traktowany był jako niewielka stodoła,
stał się także luksusową budą dla psa. Sąsiedztwo
ze stawem dało możliwość wykorzystania tramwaju
także jako budki dla wędkarzy.
Akcję podniesienia wagonu poprzedził szereg czynności
przygotowawczych (po stronie właściciela) i rozpoznawczych (po stronie łączonej ekipy MPK/KMPS). Operacja
wydobycia wagonu 305 nie była łatwym zadaniem.
Utrudniał je miękki teren, a wysoki poziom wód gruntowych oznaczał ryzyko utopienia dźwigu i lawety.
Dodatkowo drogę do wagonu zagradzał staw oraz
posesja sąsiada. Jedną z wielu koncepcji było
wyprowadzenie pudła po grobli międzystawowej
na drewnianych balach. To wszystko sprawiło, że cała
akcja musiała być dobrze przygotowana – a biorąc pod
uwagę unikatowość wagonu, nie można było sobie pozwolić na jakikolwiek błąd. W ostatecznym rozrachunku

Wielki Czwartek i wielkie znalezisko.
Fot.: Michał Prałat
właściciel terenu zapowiedział uporządkowanie terenu
z chaszczy we własnym zakresie, a także – co chyba
najważniejsze – zasypanie kluczowego dla sposobu
prowadzenia operacji stawu. To właśnie miejsce po nim
stanowiło największą zagadkę w przypadku empekowskiego ciężkiego sprzętu – czy pojawienie się dźwigu
MAN123 i ciągnika Ursus z przyczepą spowoduje jedną
z najbardziej spektakularnych akcji w historii MPK, czy
też może wszystko uda się bez kłopotów i pojazdy się
nie utopią?! W sukurs przyszła też sąsiadka – umożliwiła
przejazd przez swoją posesję, zdemontowano zatem
fragment płotu. Wszystko było gotowe na kulminacyjny
moment.
Ostatecznie operację zaplanowano na 9 kwietnia – Wielki Czwartek. Kilkunastoosobowa ekipa KMPS pojawiła się
na miejscu na tyle szybko… że jeszcze przed właścicielem. Punktualnie o 7.30, już w towarzystwie
gospodarza, dziarskim krokiem przekroczono teren
posesji, by zabrać się do pracy. Założenie było takie,
by obkopać wagon dookoła, co miało ułatwić podniesienie i zmniejszyć ryzyko uszkodzenia wagonu. Problemem były bardzo rozrośnięte korzenie okazałego orzecha, stojącego tuż obok wagonu. Niektóre ich elementy
wręcz oplatały dolne partie nadwozia. Po godzinie wagon
był gotowy do podniesienia, a dźwig przygotowany
do pracy – i rozpoczęto podnoszenie wagonu. Nic się nie
utopiło, choć koleiny pozostawione na miejscu były
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Klubowicze w akcji

„I ja tam byłem, łopaty użyłem”. Klubowicze w akcji – na chwilę przed rozpoczęciem prac ziemnych.
Od lewej: Andrzej Kłos, Mikołaj Szymański, Tomasz Gieżyński, Jędrzej Nowak, Błażej Brzycki,
Bartosz Kopeć, Jakub Gielniak, Adam Werczyński, Bartosz Burchardt, Michał Górny i Daniel
Nowakowski. Na sesję nie załapali się: Rafał Bręczewski, Jakub Barciszewski i Michał Prałat.
Fot.: Marcin Jurczak
nieco głębsze niż w okolicy. Dokładnie o 8.46 wagon Carl
Weyer nr 305 oderwał się od ziemi, pozostawiając pod
sobą betonowe słupki pełniące rolę fundamentów
i tysiące łupinek zgromadzonych przez ostatnich
mieszkańców wagonu – gryzonie. Jeden z gospodarzy
wozu został zresztą bezczelnie obudzony rykiem TRAMa, szybko czmychnął zatem w zarośla, nie do końca
mając świadomość burzenia swojego lokum. Krótko
przed godziną 10 rano zabytkowy transport dotarł
do bram zajezdni tramwajowej przy ul. Głogowskiej.
Cały spektakl oglądała grupa zadowolonych hobbystów
oraz kierownik SR.
Co teraz będzie? Z ul. Głogowskiej, po kilku dniach
postoju (konieczne było dokładne zabezpieczenie lawety
przed kilkudziesięciokilometrowym transportem), wóz
trafił do Biskupic. To właśnie tam oczekiwać będzie
na lepsze czasy – w towarzystwie (między innymi)
wagonu typu S2D. Co będzie dalej – nie wiadomo.
Wagon nie posiada podwozia, a samo pudło jest mocno
sfatygowane. Najważniejsze jednak jest to, że pudło
wagonu przywiozło razem ze sobą wartość ponadczasową i absolutnie unikalną – warstwę historyczną.
Tą tkanką w przypadku naszego CW jest jego numer
305, dokumentujący dzieje wozu i pozwalający
ewentualnej replice (bo tak obiektywnie trzeba będzie
nazwać próbę odbudowy tego wagonu) nadać miano
kontynuatora tego najstarszego z naszych historycznych
pojazdów. Wóz 305 jest wozem doczepnym – konieczne
będzie zatem także dopasowanie do niego silnika – na
tyle „starego” by historycznie pasował do doczepki (czyli
z lat 1905-1960). Carl Weyer silnikowy? Zieleniewski?
Ringhoffer? Tych trzech, jak do tej pory, próżno szukać

w zbiorach MPK i KMPS. Czy alternatywą dla nich jest
sporo młodszy, ale będący dużo bliżej poznańskich
torowisk wagon typu Heidelberg? Lub, o ile okoliczności
pozwolą,
wciąż
dostępny
w
Szczecinie
pojazd
tamtejszego typu Bremen, czyli nasz poznański
„szczeciniak mały” S1? O losach uratowanego Carl
Weyera zadecyduje czas. Zobaczymy, czy będzie miał
okazję godnie pokazać wszystkim poznaniakom, czym
był dla miasta i historii jego komunikacji.

Dostawy wagonów typu Carl Weyer
Rok dostawy

Dostarczono
silnikowych

Dostarczono
doczepnych

1904

8 szt.

–

1905

5 szt.

6 szt.

1906

4 szt.

–

1907

3 szt.

6 szt.

1909

5 szt.

–

1910

6 szt.

–

1911

6 szt.

6 szt.

1914

–

14 szt.*

Razem:

37 sztuk

32 sztuki

* – montaż w warsztatach Poznańskiej Kolei Elektrycznej
przy ul. Gajowej
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Zakup tramwajów niskopodłogowych a wagony z demobilu

Eurotramwaje i co dalej?

Karol Tyszka
ich modernizacji w podobnym zakresie mogą one stanowić całkiem sensowne dopełnienie poznańskiej floty.

Zestawy
GT8+B4
z
powodzeniem
kursują
w Duesseldorfie. Poczciwe „jednookie” helmuty
nie są już tak kuszącą alternatywą jak kiedyś.
Na zdjęciu wagon 2759 – obecny poznański 692.
Fot.: Tomasz Gieżyński, 21.08.2003
Jak wiadomo wszem i wobec, MPK Poznań rozpisało
przetarg
na
zakup
czterdziestu
tramwajów
niskopodłogowych, które mają być dostarczone do rozpoczęcia EURO 2012. W teorii te wagony po zakończeniu
mistrzostw miałyby zastąpić około 65 sztuk tramwajów
z demobilu, które obecnie kursują po naszym mieście.
Z jednej strony – biorąc pod uwagę bardzo zaawansowany wiek tych wagonów i związaną z tym
wysoką awaryjność – nie wątpię, że jest to możliwe.
Ale tylko dwie rzeczy są w tym momencie pewne: to,
że będziemy musieli zmagać się z naszym niemieckim
i holenderskim demobilem do 2012 roku i to, że długo
po roku 2012 wagony te nie pociągną. Czy nowe
tramwaje będą odpowiednio bezawaryjne? Czy aby
na pewno dadzą radę dotrzeć na czas? A może trzeba
będzie po raz kolejny udać się na zakupy z drugiej ręki
do naszych zachodnich sąsiadów? W niniejszym artykule
chciałbym przybliżyć sytuację taborową na Zachodzie.
Niemcy
Niestety, dobre czasy w Niemczech się skończyły
i zamiast chodzenia na zakupy, próby znalezienia używanego
taboru
kompatybilnego
z wymaganiami
poznańskimi przypominają bardziej chodzenie po prośbie. Frankfurt nad Menem właśnie wysłał 15 sztuk
zalegających tam tramwajów typu Pt do tureckiego
miasta Gaziantep, gdzie trwa budowa nowej sieci.
Do wzięcia zostało jeszcze ponad 20 sztuk „od zaraz”,
natomiast w ciągu następnych kilku lat wycofywane
będą wagony Ptb, posiadające wypustki pozwalające
im na korzystanie z szerokich peronów metra. Wypustki
te można dość łatwo zdemontować (posiadały
je onegdaj niektóre wagony typu GT6, które trafiły
do Poznania), gorzej będzie natomiast z automatycznymi schodkami. Tym niemniej wozy te są konstrukcyjnie i wiekowo zbliżone do dortmundzkich wagonów
typu N8C, które masowo zakupił Gdańsk i po wykonaniu

Düsseldorf jest kolejnym miastem, od którego
zakupiliśmy już pokaźną partię wagonów. Co ciekawe,
zajezdnia Am Steinberg nadal wystawia 34 poczciwe
stare składy GT8+B4, przynajmniej od poniedziałku
do soboty. Choć wagony te są rocznikowo nieco nowsze
od tych, które firma Rheinbahn odsprzedała Poznaniowi,
to raczej nie stanowią już dla MPK tak atrakcyjnej opcji
jak kiedyś. Ponadto po mieście kursuje jeszcze
29 ciekawych tramwajów typu GT8S. Podobnie jak ich
bracia z wysuwanymi schodkami (GT8SU), wagony te są
dwukierunkowe i dwustronne – mają drzwi z obu stron,
a także dwie kabiny motorniczego. Poznań oczywiście
nie lubi zbytnio składów tramwajowych dłuższych niż 30
metrów, ale gdyby kiedyś nastąpiła zmiana tej polityki,
mielibyśmy do dyspozycji pojazdy o całkiem ciekawych
parametrach i możliwościach. Niestety, będziemy
musieli jeszcze nieco poczekać, aż będą one
na sprzedaż. W Düsseldorfie powstaje bowiem nowa
linia stadtbahnu, linia dla której zakupiony będzie tabor
niskopodłogowy. Niskacze zastąpią nieco sędziwe już
(produkcja 1974-75) helmuty.
Niestety, innego zdatnego do użytku w Poznaniu
demobilu nie znajdziemy już w żadnym innym mieście
na
zachodzie
Niemiec.
Wszystkie
inne
miasta
posiadające torowiska o rozstawie 1435 mm albo
pozbyły się już starego taboru, albo też „obiecały”
go innym polskim miastom (Kassel, Dortmund czy Norymberga).
Pozostają więc Niemcy wschodnie, które są obecnie
na etapie pozbywania się ostatnich już sztuk tramwajów
typu Tatra. Oferta, wbrew pozorom, nie brzmi wcale tak
źle – rocznikowo wagony pochodzą z przełomu lat 80.
i 90. Gabarytowo są nieco mniejsze niż wagony typu
105Na (szerokość 2200 mm, długość 14500 mm),
ale nawet według niemieckich norm potrafią zabrać
na pokład około 150 osób. Do tego większość z nich
przeszła gruntowną modernizację. Tak w Berlinie, jak
i w Rostocku do wzięcia będzie w najbliższych kilku
latach kilkadziesiąt egzemplarzy. W Lipsku, w związku
z problemami z cross-border-leasingiem tatry stoją
już od 2007 roku i będą tak stały aż do 2012. Po tym
czasie jednak – hulaj dusza. Dwudziestoparoletnie wagony po głębszej modernizacji spokojnie pojeździłyby
jeszcze długo.
Większe partie dawnych berlińskich tatr T6 (32 szt +
21 szt
KT4Dt)
możemy już obecnie
podziwiać
w Szczecinie. Niemniej, BVG w zeszłym roku przyjęło
na stan pierwsze cztery z 206 sztuk wagonów Flexity
(zwanych dawniej Incentro). Według planów BVG,
do 2015 roku z ulic niemieckiej stolicy mają zniknąć
wszystkie 452 tramwaje marki Tatra, zarówno typu T6,
jak i KT4D. Wszystkie wagony przeszły w latach 90.
gruntowną modernizację, łącznie z wymianą układu
tyrystorowego. Warto także wspomnieć, że wagony typu
KT4 w wielu miastach (m.in. w Cottbus, Gerze,
Brandenburgu
czy
Tallinie)
dorobiły się
niskopodłogowych wstawek, które również wydłużają wagon
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do całkiem szacownej długości prawie 30 metrów.
Kilkanaście KT4D w wersji z chopperem dostępne będzie
od 2011 roku także w Poczdamie.
Austria
Stołeczne zakłady komunikacyjne w Wiedniu już w 1995
roku na dobre i na złe postanowiły związać się z
produkowanymi
lokalnie
w
dawnych
zakładach
Simmering-Graz-Pauker tramwajami typu ULF. Do 2014
roku Wiener Linien ma być w posiadaniu 300 takich
wozów. W zamian za to oferowane na sprzedaż będą
pokaźne ilości wagonów typu E1 i E2 oraz pasujących do
nich doczepek. Podczas gdy E1 to licencyjna wersja
znanych u nas helmutów, tak E2 to ich modernizacja,
odpowiadająca z grubsza poziomowi zaawansowania
technicznego wagonów typu Mannheim z chopperem.
Choć są one w całkiem dobrym stanie, a wiekowo nie
różnią się zanadto od poznańskich stopiątek, to jednak
ich gabaryty (skład E2+c5 jest dłuższy niż 30 metrów)
sprawiają, że ich eksploatacja w poznańskich warunkach
byłaby kłopotliwa.
Graz, podobnie jak Poczdam, również zdecydował się
odmłodzić swój tabor za pomocą wagonów Variobahn.
45 tych wagonów będzie kursować obok 17
Cityrunnerów. Dzięki temu Graz wyeliminuje prawie
wszystkie wagony wysokopodłogowe – sześcio- i
ośmioosiowe
wersje
najróżniejszych
wagonów
wysokopodłogowych i na końcu z niską wstawką.
Wagony pochodzą co prawda z lat 1963-1978, jednakże
ich stan jest prawdopodobnie lepszy niż stan wielu
wagonów przejętych przez Poznań z Rheinbahnu czy z
Frankfurtu.

Niestety, ze względu na recesję oraz zastąpienie już wielu
starszych konstrukcji w poprzedniej dekadzie, na tym
kończą się właściwie możliwości zakupu wagonów z drugiej
ręki w Europie Zachodniej. Wygląda na to, że przyszła
dekada upłynie nam przede wszystkim pod znakiem
nowych niskopodłogowców i „nowych” moderusów.

Wagon PtB 717 (tu na stacji Industriehof)
dostosowany do sieci szybkiej kolei miejskiej
we Frankfurcie nad Menem. Pod względem
zaawansowania technicznego i wieku PtB jest
bardzo podobny do gdańskiego N8C.
Fot.: Karol Tyszka, 17.08.2004

Czytelnicy piszą, Redakcja odpowiada

Z listów do redakcji

Zgodnie z przewidywaniami poruszony przez kolegę
Marka Malczewskiego temat systemów biletowych
spotkał się z żywiołową reakcją naszych Czytelników.
Zagadnienie jest aktualne, a dodatkowo często
traktowane emocjonalnie – „wady” systemu biletowego
to przecież potencjalna opłata dodatkowa dla klienta. Do
tematu wracamy, rozpoczynając drugą część biletowego
artykułu listem naszego Czytelnika. Odpowiedź na polemikę ze strony autora zaprezentujemy – w następnym
numerze Przystanku
Marcin Jurczak
Witam.
Z zainteresowaniem przeczytałem ostatni numer
„Przystanku”, a zwłaszcza część dotyczącą taryfy opłat
za przejazdy. Zgadzam się, że obecnie jest ona mało
klarowna i dosyć nieprzyjazna dla pasażera. Jednak
dziwi mnie fakt, że autor na wszelkie zmiany patrzy
tylko z perspektywy jej „psucia”. Nie podaje powodów,
dla których zostały wprowadzone. Jako idealny
przywołuje wariant z 1993 roku, mimo że od tego czasu
wiele się w Poznaniu zmieniło. Otwarto PST i trasę przez
Most Rocha, zmieniły
stąd spadek zainteresowania
niektórymi relacjami (linie 3, 4, 11) i słusznie
wprowadzono kursowanie w takcie co 20 minut, bo
chyba gołym okiem widać, że na Piątkowskiej czy
Wilczaku w odniesieniu do linii 3 i 11 to wystarczy, a

połączenie tej pierwszej wpłynęło na oszczędności i
większą frekwencję niż w poprzednim wariancie (r.
Kaponiera – Wilczak).
Jeśli chodzi o zmiany cen biletów, to decyzje o nich
podejmuje Rada Miasta i zawsze jest ona polityczna.
Niekiedy przez kilka lat taryfa pozostaje niezmieniona
(bo np. są wybory i radni boją się o elektorat). Z drugiej
strony dochodem MPK jest dotacja z budżetu miasta,
który przedkłada Prezydent. I stara się zamrozić dopłatę, lub nieznacznie ją podnosi. W sytuacji braku podwyżek cen oraz zbliżonych funduszach od miasta przy jednoczesnym znacznym wzroście kosztów (paliwo, prąd)
oraz brakach kadrowych w firmie naturalną koleją
rzeczy jest brak dziura w budżecie. Szukając oszczędności, firma tnie inwestycje (ich tempo jest znacznie
niższe niż w latach 2002-2004). Stąd jeśli radni zgodzili
się na zmianę cen to była ona drastyczna. Dobrze by
było, gdyby „Przystanek” podjął temat finansowania
komunikacji przez miasto (na przestrzeni kilku lat).
Niemniej pewne poprawki są uzasadnione, np.
przywrócenie biletu na 10 minut. Oby powstanie ZTM
przyczyniło się do poprawy sytuacji w najbliższym
czasie.
Pozdrawiam
Piotr Krawczyk
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opracowanie: Bartosz Szymandera, Michał Prałat
Przetarg na tramwaje. Protestów ciąg
dalszy – tym razem, po uprzednim odrzuceniu protestu
przez MPK, PESA i Alstom złożyły odwołanie do Krajowej
Izby Odwoławczej przeciwko Solarisowi, kwestionując
jego doświadczenie w produkcji tramwajów. Odwołanie
zostało przez KIO odrzucone i Solaris wciąż pozostaje
na placu boju.
Wildeckie objazdy. W sobotę
18 kwietnia rano rozpoczęto wymianę łuków na
ul. Górna Wilda w okolicach Różanej. W związku z tym
tramwaje linii 2 i 9 jeździły objazdami przez Królowej
Jadwigi i Wierzbięcice. Wymianę zakończono zgodnie
z planem w poniedziałek, 20 kwietnia w okolicach godz.
16. Natychmiast przywrócono ruch tramwajów przez
Górną Wildę. Kolejna wymiana łuków w ul. Górna Wilda
przeprowadzana była tydzień później, w dniach 25-26
kwietnia. Objazdy dla linii 2 i 9 były identyczne. W obu
przypadkach o zmianie trasy pasażerów informowały
tabliczki na przystankach i strona internetowa, a wagony
w dniach objazdu były odpowiednio otablicowane.
Miasto się moderusuje. Coraz więcej
zmodernizowanych wagonów typu 105N, zwanych
popularnie „moderusami”, pojawia się na ulicach
naszego miasta. Nowy image ma już łącznie 10 składów.
Nie zdarza się jednak, by wszystkie były jednocześnie
w ruchu liniowym. Na dzień dzisiejszy najpoważniej
uszkodzony jest wagon 336 po zderzeniu z 409.
Biletomaty na start. W mieście raz po raz
wyrasta nowy automat do zakupu biletów poznańskiego
ZTM. Redakcja Przystanku wraz z kolegami z KMPS
w dniu powstawania „Nowinek” doliczyła się 24 sztuk
biletomatów. Wciąż brakuje nam ich więc jeszcze 16.
Zastanawia tylko lokalizacja niektórych z nich – np.
pętla tramwajowa Starołęka czy Ogrody, gdzie bilety
i tak zawsze były dostępne w godzinach kursowania
tramwajów. Czy potrzebny jest zatem biletomat tam,
gdzie będzie podnosił dostępność biletów tylko
w godzinach nocnych?
Taborowe ciekawostki. Do wagonu 3G
obsługującego linię 10 zdążyliśmy się już przyzwyczaić
(ostatnim razem gościł na niej 25 kwietnia, był to wagon
807). Holendrom nadal nudzi się obsługiwanie linii
typowo madalińskich i 11 kwietnia jeden z nich zagościł
na szóstce. W ślad za holendrami poszedł niedawno
„zmoderusowany” skład 224+223, który niecały tydzień
później (17 kwietnia) pojawił się na linii 9.
Wymiana zwrotnicy na PST.
W nocy z 17 na 18 kwietnia nastąpiła awaryjna wymiana
zwrotnicy przy stacji Słowiańska, dokładnie pierwszej
licząc od strony miasta. Wcześniej przez dwa dni iglice
były przyspawane na stałe, a prędkość w tym miejscu
ograniczono do 5 km/h. W czasie wymiany zwrotnicy nie
kursowała linia N21, a zamiast niej pomykał zatramwaj.
Uwaga poślizg!!! MPK Poznań zakupiło 8
nowych smarownic, służących do smarowania obrzeży
kół jezdnych podczas ich przejazdu po szynach. Pierwsze
z nich zamontowano na rondzie Żegrze (kier. rondo Starołęka), Arciszewskiego (kier. Głogowska/Hetmańska),
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Autobusy dla słoni.
W związku z otwarciem słoniarni na terenie
poznańskiego Nowego ZOO, MPK Poznań Sp. z o.o.
w dniach 25-26 kwietnia uruchomiło dodatkową
linię Z na trasie Rondo Śródka – Warszawska –
Krańcowa – Nowe ZOO. Linia kursowała w godzinach 9-19 z piętnastominutową częstotliwością
i normalną taryfą opłat. Obsługę zapewnił wydział
A-1 dwoma autobusami. W sobotę były to DAF
MB200 1934 i ikarus 280.26 1954, w niedzielę –
dwa DAF-y (1934 i 1931).
Fot.: Mateusz Halaburda

Pierwszy moderus Beta.
W nocy 22/23 kwietnia zajezdnię Gajowa opuścił
pierwszy zmodernizowany wagon N8C 1113 (po
modernizacji oznaczany jako N8C-NF). Został on
załadowany na lawetę i wywieziony do Gdańska,
gdzie będzie woził pasażerów. Kiedy to jednak
nastąpi, nie wiadomo, ponieważ wagon do tej pory
nie przejechał samodzielnie nawet metra (nie licząc
odcinków pokonanych w stanie zluzowanym,
wynikających z podstawowych praw fizyki). Wóz
ma być doprowadzony do stanu używalności
w Trójmieście. Betę wyciągnięto z hali za pomocą
wagonu typu N. Załadunek oznaczał między innymi
wstrzymanie ruchu dla jednej brygady N21 i objazd
dla drugiej.
Fot.: Marcin Jurczak
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rondzie Śródka (od strony ul. Baraniaka oraz
pl. Wielkopolskiego) i rondzie Starołęka (od strony
Stomila).
Przetargów ciąg dalszy. MPK Poznań
zakłada zakup ok. 100 nowych autobusów do 2012 roku.
Jeszcze w tym roku na poznańskie ulice ma wyjechać 25
sztuk (w tym 20 przegubowych i 5 dwunastometrowych). Przetarg na wartość ok. 26 mln zł ma
zostać ogłoszony jeszcze w kwietniu. Poznański
przewoźnik będzie ubiegał się o uzyskanie dotacji ze
środków funduszy UE. Taka możliwość pojawiła się w
ramach Działania 2.5 „Rozwój miejskiego transportu
zbiorowego” znajdującego się w Priorytecie
II
„Infrastruktura komunikacyjna”.

Gminy kupują… i sprzedają.
Tabor
Rokbusu
Rokietnica
powiększył
się
o niskowejściowego
mercedesa
O405N,
który
otrzymał numer 017 i jest już siódmym autobusem
sprowadzonym
przez
tego
przewoźnika
zza zachodniej granicy. Do grona rokietnickich
niskaczy dołączył także MAN NL222 (nowy
numer: 010) – zakupiony we Francji. Ikarus
260.04, jeżdżący onegdaj w Rokbusie z numerem
010, został sprzedany firmie Ampex Bytom (tam
otrzymał numer 009). Ponadto sucholeski ZKP
ogłosił przetarg na sprzedaż dwóch autobusów
marki Jelcz L120, wybudowanych w 1998 roku.
Każdy z nich posiada 49 miejsc siedzących.
Autobusy są utrzymane w stanie bardzo dobrym.
Cena sprzedaży jednego pojazdu to 35 tys. zł
brutto.
Fot.: Janusz Podolak

Tarcze do lamusa. 22 kwietnia 2009 r.
był ostatnim dniem liniowej służby składu 198+197
przed
jego
modernizacją.
Tym
samym
stare,
charakterystyczne dla Poznania, tarcze dachowe
pozostały tylko na wagonach 71 i 194+193, nie pozostał
natomiast żaden skład zwykłych stopiątek z gniazdami
WN na przedzie pierwszego i tyle drugiego wagonu.
Nasz kanciak w Warszawie. Wczesnym
rankiem 24 kwietnia, po ponadrocznym remoncie
w poznańskiej Fabryce Pojazdów Szynowych, do Warszawy powrócił ex poznański tramwaj typu 102N 5. Wagon
przeszedł naprawę główną, podczas której przywrócono
mu historyczny wygląd. Kanciak otrzymał poznańskie
malowanie historyczne (zielony + kość słoniowa). Wnętrze wagonu przywrócono do stanu pierwotnego. Nie
odtworzono mu jednak rynienki nad oknami, a reflektor
został umieszczony zbyt wysoko. Wagon będzie
stacjonował na zajezdni R-3 Mokotów. W Warszawie
można zobaczyć również inny ex poznański wagon,
102Na 42, który stacjonuje na R-4 Żoliborz.

Najciekawsze wstrzymania lutowe

Z archiwum T

Marcin Jurczak
1.02. 11/5 194+193. Archiwum za miesiąc luty
otwiera Klubowiczka Michalina, która minutę przed
godziną 5 rano utknęła szybkowcem na Ratajach. Brak
rozruchu uziemił skład na ul. Jana Pawła II
za skrzyżowaniem z Kórnicką. Ze względu na usterkę
konieczne okazało się zepchnięcie składu do zajezdni,
po 33 minutach wstrzymania – dokonano tego
za pomocą 6/1 98+97. Warto dodać, ze w związku
z koplowaniem konieczne było zdjęcie osłony sprzęgu
na wagonie 193. Osłona najprawdopodobniej została
zgubiona – a po kilku dniach jazdy z dziurą do wagonu
„dorobiono” nową, niestety niekoniecznie pasującą
kolorystycznie do reszty składu.
4.02. N21/1 668. Pracowitą nockę zaliczyli Zwierzak
i obsługa radiowozu U143. O 1.15 CNR otrzymała
zgłoszenie,
że
na
przystanku
końcowym
na
os. Sobieskiego znajduje się nietrzeźwy pasażer –
nie reagujący na próby wybudzenia. Pasażer (lat 17,
rocznikowo 18) przewieziony został do miejsca
zamieszkania, a tramwaj podjął kurs z 2-minutowym
opóźnieniem. O godz. 4.08 CNR otrzymała kolejne
zgłoszenie, tym razem o zanieczyszczeniu wnętrza
wagonu wymiocinami. Zdarzenie miało miejsce podczas

kontroli biletowej. Tym razem „klient” był pełnoletni,
choć niewiele starszy – lat 21. Ponownie interweniowała
załoga U143, a kurs o 4.35 w kierunku centrum wykonał
autobus rezerwowy (1961).
5.02. 67/5 1620. Do zderzenia autobusu linii 67
i samochodu ciężarowego doszło na ul. Radojewo
na wysokości Jaśkowiaka. Autobus jechał ze Śródki
i zatrzymywał się na przystanku, a jadący za nim
kierowca cysterny nie zachował ostrożności i najechał
na tył hamującego. Szczęśliwie zdarzenie miało miejsce
już po porannym szczycie komunikacyjnym, o 8.15.
Gdyby doszło do niego kilkadziesiąt minut wcześniej,
bilans ofiar byłby najprawdopodobniej wyższy. W wyniku
zdarzenia ranne zostały dwie osoby: pasażerka
(zwolniona ze szpitala po badaniach) i kierowca MPK
(przebadany na miejscu zdarzenia). Siła uderzenia była
tak duża, że kierowca stracił na chwilę przytomność,
a autobus zepchnięty został do rowu za przystankiem.
Na
miejscu
interweniować
musiał
TRAM123,
by wyciągnąć solarisa na jezdnię. Kierowca 67/5 wjechał
do zajezdni A-1… gdzie zasłabł – został przewieziony
do szpitala przy ul. Kurlandzkiej.
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7.02. Krótko po godzinie 7 rano, kierująca samochodem
ciężarowym citroen Berlingo nie opanowała pojazdu
na drodze i zjechała z jezdni, uderzając w skrzynkę
zasilającą sieć trakcji tramwajowej. Zdarzenie miało
miejsce na wysokości przystanku POLW02 – Półwiejska
kierunek AWF, rzekomo z winy kierującego innym
pojazdem, który zajechał kobiecie drogą. Przerwy
w ruchu tramwajowym nie odnotowano, zabezpieczono
natomiast rozbitą skrzynkę przed dostępem osób
niepowołanych. Kobietę przewieziono do szpitala.
7.02. linia 107. Półtorej godziny utrudnień na linii 107
– to wynik awarii magistrali wodociągowej w okolicy
przystanku
autobusowego
w
Czapurach
na
ul. Poznańskiej (Czapury II). Doszło tam do całkowitego
zalania jezdni na odcinku ok. 150 m. Od 9.30 do 11.05
autobusy kierowano objazdem przez Babki i Głuszynę,
a później – po uzgodnieniu z dowódcą Straży Pożarnej –
zalaną jezdnią. Szczęśliwie odbyło się bez wstrzymania
ruchu autobusów – informacja o zalaniu dotarła do CNR
bezpośrednio z Sekcji Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji, zanim jeszcze w Czapurach utknąć
zdążył którykolwiek autobus MPK.
8.02. linie 2/5/9/13/16. Pożar kamienicy na
ul. Podgórnej spowodował czterogodzinne zamknięcie
dla ruchu tramwajowego ul. Podgórnej i Strzeleckiej.
Zgłoszenie o zdarzeniu otrzymano o 5.17, krótko przed
godziną 6 wyłączono napięcie w sieci trakcyjnej. Tramwaje kursowały po zmienionych trasach, nie uruchamiano komunikacji zastępczej. Ruch tramwajowy przywrócono najpierw przez Strzelecką a później przez most
św. Rocha. Na miejscu podstawiono dwa autobusy MPK
do dyspozycji mieszkańców spalonej kamienicy – wóz
1056 do godz. 7.40 oraz zdjęty z linii 231/2 wóz 1972,
który utknął na miejscu wstrzymania ruchu, wjeżdżając
z pasażerami na zablokowany odcinek. Ruch tramwajowy całkowicie przywrócono krótko po godzinie 9.
8.02. Zapadnięcie się w torowisku dwóch betonowych
płyt było przyczyną kolejnego wstrzymania ruchu
tramwajowego na ul. Głogowskiej. Na wysokości numeru
41 w kierunku Dworca Zachodniego stwierdzono
znaczny ubytek gruntu pod nawierzchnią – wypłukany
został drobny tłuczeń. Tramwaje linii 5 kierowano przez
Wierzbięcice, a 8, 14 i 18 – przez Reymonta. W kierunku
Hetmańskiej bimby kursowały po trasie – wstrzymywano
je jednak na czas prowadzenia prac na okres kilkukilkunastu minut. Po oględzinach, gdy nie stwierdzono
awarii wodociągowej, dziurę wypełniono tłuczniem
i tramwaje wróciły na trasy. Utrudnienia na Głogowskiej
trwały około 6 godzin (11.26-17.35).
9.02. 14/6 152+153. Godzinne wstrzymanie zapewnił
pasażerom
fallus
w
komunikacyjnym
szczycie
popołudniowym
i
w
samym
centrum
miasta.
Na przystanku Rondo Kaponiera (kierunek Górczyn)
punktualnie o godzinie 17.19 doszło do awarii napędu.
Dziesięć
minut
później
rozpoczęto
kierowanie
tramwajów objazdami. O 17.44 udało się uruchomić
tramwaj i rozpoczęto zjazd do zajezdni. Jeszcze przed
Bukowską skład zatrzymał się jednak ponownie,
blokując ul. Roosevelta i całą okolicę. O 18.15
rozpoczęto spychanie tramwaju do zajezdni pociągiem
15/4 503. Kolejne kilkadziesiąt minut zajęło służbom NN
ręczne kierowanie ruchem w centrum.
9.02. Godzinna obserwacja sygnalizacji świetlnej
na rondzie Starołęka dała obraz, jak tragiczna panuje

24.02. 2/5 212+211. O 13.16 doszło do
wykolejenia pociągu tramwajowego linii 2 w
momencie wjazdu na rondo Kaponiera (kierunek:
Dębiec). W wyniku zdarzenia 5 osób zostało
rannych. Drugi wagon pociągu pojechał w prawo
zamiast prosto – czym doprowadził do wykolejenia
także pierwszego poprzez „wyciągnięcie” go z
torów. Najprawdopodobniej przyczyną wykolejenia
były znaczne siły dynamiczne oddziałujące na
prawą iglicę zwrotnicy (wynikające ze znacznej
prędkości i przyspieszania tramwaju) – a w ich
efekcie mogło dojść do odchylenia iglicy od pionu,
wspięcia na iglicę obrzeża prawego koła I osi I
wózka wagonu 211… i przełożenia zwrotnicy pod
wagonem. Na skutki wykolejenia miała wpływ
także prędkość, w momencie przejazdu przez
rozjazd wynosząca około 30 km/h. Komisja
badająca przyczyny wypadku wnioskowała m.in. o
wymianę iglicy przedmiotowej zwrotnicy (a do tego
czasu wprowadzenie ograniczenia prędkości do 5
km/h – ograniczenie wprowadzono). Kilkadziesiąt
metrów
przed
miejscem
zatrzymania
po
wykolejeniu,
tachograf
odnotował
ok.
35sekundowy postój tramwaju. Prawdopodobnie
motorniczy zatrzymał się przed rondem, a po
otrzymaniu zezwolenia na wjazd rozpędził zbyt
mocno i doszło do wykolejenia. Ruch na rondzie
Kaponiera wznowiono około godz. 15, wcześniej
kierując tramwaje najróżniejszymi objazdami
(przejezdne były łuki ronda z obu stron w kierunku
ul. Św. Marcin).
Fot.: Marcin Jurczak
tam sytuacja. Tramwaje wjeżdżające na rondo
oczekiwały na światło od 37 sekund wzwyż (rekordzista:
144 sekundy!), zjeżdżające: 11-125 sekund. Przejazd
tramwajów utrudnia ponadto brak synchronizacji
sygnalizacji wjazdowej i zjazdowej oraz samochody
blokujące zjazd z ronda stojąc na torowisku. Obserwacji
dokonano z przystanku RSTA06 – czyli przed rondem
jadąc od strony Starołęki.
13.02. Pęknięcie szyny na łuku lewoskrętu z ul. Roosevelta na most Dworcowy było przyczyną trzygodzinnych
(12.02-15.12) utrudnień w ruchu tramwajowym.
W związku z tym, że usterka zagrażała wykolejeniem,
podjęto decyzję o natychmiastowej, prowizorycznej
naprawie. Po godzinnym (12.02-13.00) przepuszczaniu
wagonów pod nadzorem, bimby w kierunku PKS-u
pojechały objazdem przez ul. Towarową. Szynę
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zabezpieczono i wzmocniono poprzeczką – do wymiany
w godzinach nocnych. Na przystankach Rondo
Kaponiera, Bukowska oraz Most Dworcowy służby NN
informowały pasażerów o zmianie tras. W ramach
informacji pasażerskiej uruchomiono między innymi
szczekaczki zamontowane na dachach radiowozów NN.
14.02. 8/4 689. Do wykolejenia zjazdowej ósemki
doszło o 23.22 na rondzie Kaponiera. Tramwaj jechał
w kierunku mostu Dworcowego i dalej do zajezdni Madalińskiego. Motornicza ręcznie przełożyła zwrotnicę,
a następnie wsiadła i pojechała. Zwrotnica „odbiła”
pomiędzy II a III wózkiem, doprowadzając do wykolejenia drugiej połowy wagonu GT8. Tramwaj wstawiono
przy użyciu dźwigu o godz. 0.10. Ruch wznowiono
o godz. 0.29 – w związku z uszkodzeniem układu niskiego napięcia konieczne stało się zepchnięcie wagonu 689
do zajezdni (czego dokonał skład 274+275 z 12/4).
16.02. O 18.55 CNR otrzymała zgłoszenie o wtargnięciu
agresywnego mężczyzny na teren zajezdni autobusowej
przy ul. Warszawskiej. Mężczyzna zachowywał się
wulgarnie i wyciągnął duży nóż. Pracownicy ochrony
obezwładnili go i – celem unieruchomienia – założyli mu
kajdanki. Na miejscu interweniowali funkcjonariusze
Komendy Miejskiej Policji, a po przebadaniu przez
pracowników
pogotowia
ratunkowego
mężczyzna
przewieziony został do szpitala przy ul. Kurlandzkiej.
17.02. 3/4 689. Drugie w ciągu kilku dni wykolejenie
wagonu 689 – poważniejsze w skutkach. Motorniczy
wjeżdżając na rondo Starołęka z zamiarem jazdy na
wprost w kierunku ronda wykoleił się i uderzył
w zjeżdżający z ronda tramwaj linii 12/4 (wagon 405).
W wyniku zdarzenia z torów wypadły wszystkie cztery
wózki wagonu GT8, a rondo było nieprzejezdne przez
ponad 1,5 godziny (7.55-9.37). W wagonie 405
przerysowany i rozdarty został bok II i III członu, w 689
– zbita jedna przednia szyba, oderwany kloc hamulca
szynowego I wózka i przerysowany lewy bok tramwaju
(w szczególności I członu). Rannych osób nie było.
19.02. 12/4 401. Awaria combina na trasie PST na pół
godziny zablokowała szybki tramwaj w kierunku
centrum.
Jednocześnie
rozpoczęto
kierowanie
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tramwajów objazdami – by nie wjeżdżały na
zablokowaną uszkodzonym pociągiem trasę. Tatrę
jadącą od strony Starołęki skierowano z Roosevelta
w lewo, w kierunku Ogrodów. Niestety na ul. Dąbrowskiego przed Kraszewskiego doszło do połamania
pantografu w wagonie 401. Niskopodłogowca zepchnięto
na żeberko pętli Ogrody za pomocą 17/5 196+195 –
z przeznaczeniem
do
odholowania.
Wstrzymanie
na ul. Dąbrowskiego trwało pół godziny (16.28-16.59).
27.02. 8/9 682. Kolejne „poważne” zdarzenie
tramwajowe. O 11.30 doszło do zderzenia tramwaju linii
8/9 jadącego w stronę Górczyna z autobusem
turystycznym prywatnego przewoźnika. Z relacji
motorniczego wynika, że autokar zajechał mu drogę
skręcając w lewo z ul. Roosevelta na most Dworcowy.
Zdaniem kierowcy autokaru – to motorniczy wymusił
pierwszeństwo. W wyniku zderzenia (tramwaj uderzył
prawym
narożem
w
bok
autobusu),
doszło
do „wyciągnięcia” z torów dwóch pierwszych wózków
i pierwszej osi trzeciego wózka. Straty w wagonie są
duże – doszło do przesunięcia i odkształcenia podłogi,
zbicia szyb, prawego naroża, uszkodzenia pantografu.
Ustawianie na torach wykolejonego wagonu trwało 45
minut, tramwaje kierowano objazdami. Komunikację
zastępczą zapewniło na ul. Głogowskiej 6 autobusów.

Usterki wagonów niskopodłogowych
Data

Wstrzymanie

Linia

Wagon

Miejsce, kierunek
jazdy

Usterka

5.02

16.09-16.37

12/4

404

Zamenhofa / na Skarpie,
kier. Os. Sobieskiego

Brak komunikacji w
układzie sterowania

7.02

5.03-5.24

12/2

407

Roosevelta /
Most Teatralny,
kier. Os. Sobieskiego

Zablokowany wózek A

9.02

6.03-6.35

12/4

407

Rondo Rataje, kier.
Os. Sobieskiego

Awaria systemu
komputerowego

14.02

7.07-7.14

12/5

404

Królowej Jadwigi,
kier. Os. Sobieskiego

Brak rozruchu

17.02

16.40-17.15

12/4

408

PST Kurpińskiego,
kier. Starołęka

Brak rozruchu

18.02

10.05-10.22

15/1

511

19.02

15.53-16.27

16/8

502

Wyjazd z trasy PST,
kier. Budziszyńska
PST przed stacją
Lechicka, kier. Os. Lecha

Załączenie hamulca
sprężynowego
Pęknięty wąż układu
hamulcowego I wózka
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Zjazd do
zajezdni
Zepchnięty na
Zawady przez 4/4
112+111
Zjazd
samodzielny przez
os. Sobieskiego
Zepchnięty na
Zawady przez 7/5
661
Zjazd
samodzielny
Zepchnięty na S-1
przez 16/6
326+327, do
odholowania
Zjazd
samodzielny
Zjazd
samodzielny
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10 lat linii tramwajowej nr 0 w Poznaniu

Urodziny turystycznej bimby

Krzysztof Dostatni
W czerwcu 2009 r. mija 10 rocznica uruchomienia
pierwszej
poznańskiej
linii
turystycznej.
Z tej okazji
pragniemy
podziękować
naszym
dotychczasowym pasażerom, którzy w latach
1999–2009 podróżowali naszą bimbą, a swoim
zadowoleniem dawali nam do zrozumienia, że idea
linii turystycznych jest ważnym elementem
w wachlarzu atrakcji turystycznych Poznania.
Podziękowania kierujemy również do wszystkich
osób i instytucji, które wspierają ideę kursowania
zabytkowych pojazdów komunikacji miejskiej
po Poznaniu. Jubileusz 10-lecia funkcjonowania
linii turystycznej nr 0 jest wspaniałym momentem,
aby przypomnieć sobie historię poznańskiej
zerówki…
Trochę historii
Pomysł zorganizowania regularnej linii turystycznej
wożącej turystów po Poznaniu zrodził się w 1999 roku
wśród członków rozwijającego się Klubu Miłośników
Pojazdów Szynowych. Ówczesny klub funkcjonował
na zasadzie koła przyzakładowego w MPK Poznań. Dzięki
staraniom kolegów z KMPS oraz przychylności Dyrekcji
MPK Poznań w dniu 26 czerwca 1999 roku po raz
pierwszy w historii Poznania na ulice naszego miasta
wyjechała turystyczna bimba z numerem 0. Nie obyło
się wówczas bez małego dreszczyku emocji, ponieważ
w wyniku dokładnego mycia bimby do nastawnicy
dostała się woda, co spowodowało problemy elektryczne
tuż po wyjeździe z Gajowej i konieczność holowania
składu do zajezdni. Szybka akcja holowania oraz
troskliwa ręka niezapomnianego majstra Bolesia
Paluszkiewicza sprawiła, że tramwaj po ok. godzinie
naprawiono,
dzięki
czemu
wóz
mógł
podjąć
inauguracyjne kursy. Obsługę zabytkowego tramwaju N
+ND
w postaci
motorniczego
oraz
konduktorów
stanowili społecznie członkowie KMPS. Pierwszym
motorniczym poznańskiej zerówki był Waldemar Łosiak
(„Zwierzak”), natomiast wśród pierwszej obsługi
konduktorskiej znaleźli się Michał Błaszczyk, Krzysztof
Dostatni oraz Maciej Rudzki. Weekendowe kursy starej
bimby mocno wypromowały KMPS i przyciągnęły wiele
zainteresowanych osób, które zapisały się do naszego
stowarzyszenia i do dzisiaj aktywnie działają. Do końca
września 1999 roku tramwaj linii nr 0 kursował
po poznańskich torach w każdą sobotę i niedzielę w
godz. 10.00–18.00. Niestety po pierwszym sezonie
okazało się, iż zabytkowy tramwaj N+ND, wysłużony

Pierwszy dzień kursowania linii turystycznej
numer 0. Od dziesięciu lat mieszkańców miasta i
ciekawych jego historii turystow wozi zabytkowy
skład tramwajowy N+ND.
Fot.: Krzysztof Dostatni, 26.06.1999
po latach wcześniejszej eksploatacji, musiał zostać
skierowany do remontu kapitalnego. Z uwagi na brak
innych wagonów muzealnych w latach 2000–2001 nie
mogliśmy kontynuować tej wspaniałej idei.
Po dwuletniej przerwie tramwaj linii nr 0 powrócił
na poznańskie tory w kwietniu 2002 roku. Znakomicie
wyremontowane wagony N+ND sprawiały ogromne
wrażenie na mieszkańcach Poznania, a co młodszych
poznaniaków wprawiały w osłupienie. Starając się
uatrakcyjniać przejazdy turystyczne zabytkową bimbą
podjęliśmy starania o uszycie specjalnych mundurów dla
motorniczego oraz konduktorów tramwaju linii nr 0 oraz
o zaangażowanie przewodnika miejskiego. Premiera
nowych mundurów nastąpiła wraz z otwarciem sezonu
linii turystycznej w kwietniu 2003 roku.
Mundury zakupione z funduszy Klubu Miłośników
Pojazdów
Szynowych
nawiązywały
wyglądem
do mundurów tramwajowych z lat 1980–1994, ponieważ
uszycie starszych mundurów z historycznymi odznakami
było dla budżetu KMPS zbyt kosztowne.
W kolejnych sezonach staraliśmy się wprowadzać
kolejne atrakcje. Szczególnym wydarzeniem było
uruchomienie
w
2005
roku
autobusowej
linii
turystycznej nr 100. Obsługę tej linii rozpoczął
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2.

Historyczne torby konduktorskie.

Na podstawie istniejących wzorów oraz dzięki wiedzy
i umiejętnościom pracowników warsztatów zajezdni przy
ul. Gajowej możliwe było uszycie 5 sztuk oryginalnych
toreb konduktorskich.
3.

Wykonanie 3 zabytkowych tablic przystankowych
wzorowanych na tablicach z 1880 roku było możliwe
dzięki wyszukaniu w Archiwum Państwowym w Poznaniu
oryginalnych rysunków technicznych. Niebawem tablice
pojawią się na zabytkowym budynku zajezdni przy
ul. Gajowej (gdzie znajduje się przystanek początkowy
linii turystycznych), na Starym Rynku przy Centrum
Informacji Miejskiej oraz na budynku Muzeum
Komunikacji Miejskiej na terenie zajezdni przy
ul. Głogowskiej.

Zabytkowy N numer 602 i liniowa ósemka...
nr 602. Turystyczne wagony posiadają na burtach
swoje dawne numery boczne – nawiązując
do czasów gdy pełniły ciężką służbę na ulicach
miasta.
Fot.: Krzysztof Dostatni, 26.06.1999

4.

Nowe atrakcje na liniach turystycznych
Zwiedzanie Poznania z okien zabytkowych pojazdów jest
coraz bardziej popularne wśród odwiedzających nasze
miasto polskich i zagranicznych turystów. Wychodząc im
naprzeciw staramy się stale poszerzać wachlarz
oferowanych atrakcji.
Dzięki nawiązaniu w 2006 roku współpracy z Wydziałem
Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania postanowiliśmy
wystąpić z propozycją szeroko rozumianej promocji linii
turystycznych, a co za tym idzie rozwojem turystycznej
oferty Poznania.

Ulotki informacyjne.

Wydane zostały w trzech wersjach językowych: polskiej,
angielskiej i niemieckiej. Zawierają informacje o trasach
turystycznych i rozkładzie jazdy linii nr 0 i 100.

znaleziony przez naszego kolegę, śp. Piotra Dutkiewicza
i wyremontowany w MPK Poznań Sp. z o.o. zabytkowy
autobus Jelcz 043, popularnie nazywany ogórkiem.
Celem urozmaicenia również na linii tramwajowej nr 0
zaczęły pojawiać się kolejne zabytkowe wagony
tramwajowe, np. sprowadzony z Warszawy wagon typu
13N, a także pięknie odrestaurowany pierwszy
poznański tramwaj przegubowy typu 102N z 1969 roku.

Zabytkowe tabliczki przystankowe.

5.

Nagrania krajoznawcze.

Komentarz turystyczny emitowany jest podczas kursów
na liniach turystycznych. Celem realizacji nagrań jest
umożliwienie turystom i mieszkańcom miasta uzyskania
informacji o historii, zabytkach i atrakcjach Poznania
podczas przejazdu zabytkowymi pojazdami.
Za przygotowanie nagrań krajoznawczych odpowiedzialny był Urząd Miasta Poznania. Prace koordynowane
były przez Biuro Programu „Trakt Królewsko-Cesarski”.
Kluczową
kwestią
było
przygotowanie
tekstu
komentarza krajoznawczego, który w ograniczonym
czasie, narzuconym przez tempo jazdy pojazdów,
pozwoliłby zaprezentować najważniejsze i najciekawsze
zabytki i obiekty współczesne, jak również fakty
z historii miasta i jego najznamienitszych mieszkańców.
Przy opracowywaniu tekstu Biuro podjęło współpracę

Po
trwających
kilka
miesięcy
rozmowach
i przygotowaniach, w dniu 16 kwietnia 2007 r. doszło
do podpisania trójstronnego porozumienia pomiędzy
Miastem Poznań, MPK Poznań Sp. z o.o. oraz Klubem
Miłośników
Pojazdów
Szynowych.
Przedmiotem
współpracy
było
poszerzenie
oferty
przejazdów
zabytkowymi pojazdami mające na celu podniesienie ich
atrakcyjności turystycznej. Dzięki przedmiotowemu
porozumieniu możliwe stało się wspólne sfinansowanie
wielu nowości na liniach turystycznych:
1.

Historyczne umundurowanie motorniczych i konduktorów.

Aby zapewnić odpowiedni klimat i oprawę linii
turystycznych wyszukaliśmy najbardziej atrakcyjny wzór
umundurowania. Zdecydowaliśmy się na mundur, który
obowiązywał w poznańskim MPK w latach 70.
Na podstawie tego wzoru uszytych zostało 25 sztuk
historycznych kompletów mundurów dla członków KMPS,
obsługujących co niedzielę linie turystyczne nr 0 i 100.

Historia najnowsza – skład N+ND 602+456
i wagon 102Na 71 obsługują „0 by night” wieczorną edycję linii turystycznej. W wybrane
soboty tramwaje linii nr 0 pojawiają się
na ulicach wieczorami.. 20 czerwca, pierwszą
tegoroczną zerówkę „nocną” odwiedziło ponad
200 osób.
Fot.: Łukasz Janowicz, 20.06.2009
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z Kołem Przewodników PTTK, korzystając z wieloletniego
doświadczenia jego członków w oprowadzaniu wycieczek
po mieście. Nad zawartością merytoryczną tekstu czuwał
prezes Koła – pan Stefan Żurek.
Mając
na
uwadze
wzrastającą
liczbę
turystów
zagranicznych
odwiedzających
Poznań,
komentarz
nagrano również w wersjach obcojęzycznych: angielskiej
i niemieckiej. Powstały dwie ścieżki dźwiękowe: polskoangielska
i polsko-niemiecka.
Każda
ze
ścieżek
podzielona
jest
na
utwory
odpowiadające
poszczególnym odcinkom przejazdu, co pozwala
na dostosowanie odtwarzania komentarza do tempa
jazdy. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest również
dostosowanie
komentarza
do
trasy
przejazdu
w przypadku zmiany jej przebiegu.
Nagranie i produkcja ścieżki dźwiękowej powierzone
zostały Pani Irenie Goszczyńskiej, realizatorce dźwięku
Radia Merkury. Do realizacji nagrania swoich głosów
użyczyli
pan
Michał
Kaleta,
czytający
wersję
polskojęzyczną, pan Błażej Oczkowski, odpowiedzialny
za wersję anglojęzyczną i pan Maciej Zwanzig – lektor
wersji niemieckojęzycznej.
Ponadto w sezonie 2007 na liniach turystycznych
wprowadzony został nowy rozkład jazdy oraz nowa
taryfa biletowa. Rozkład jazdy linii 0 i 100 umożliwia
dogodne
dokonanie
przesiadki
pomiędzy
bimbą
a ogórkiem, zwiedzanie Muzeum Komunikacji Miejskiej,
a także przesiadkę na Kolejkę Parkową Maltanka.
W taryfie biletowej pojawiły się promocyjne bilety
rodzinne, a także bilety dzienne, dzięki którym w danym
dniu, za konkurencyjną cenę, można do woli podróżować
liniami turystycznymi i Maltanką oraz zwiedzić muzeum.
Oferta linii turystycznych jest adresowana nie tylko
do odwiedzających Poznań turystów, ale również
do mieszkańców miasta i grup szkolnych. Wycieczki
dzieci i młodzieży z poznańskich szkół chętnie korzystają
z przejazdów zabytkowymi pojazdami. Teraz atrakcja
ta zostanie
wzbogacona
o
element
edukacyjny,
umożliwiając
poszerzenie
wiedzy
o
mieście
w niekonwencjonalny sposób.

Kolejne lata 2008 i 2009 udowodniły, że wprowadzone
w 2007 r. innowacje zostały pozytywnie przyjęte przez
pasażerów. Zadowolenie pasażera motywowało nas do
dalszych działań mających na celu rozwój poznańskich
linii turystycznych. Wprowadziliśmy sprzedaż różnego
rodzaju publikacji i gadżetów nawiązujących tematyką
do komunikacji miejskiej.
Przejazdy
krajoznawcze
są
jednym
z
coraz
popularniejszych produktów turystyki miejskiej. Wiele
miast europejskich oferuje tego typu atrakcje,
wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnego turysty.
W Polsce ten sposób prezentacji walorów turystycznych
jest wciąż innowacyjny. Poznań dołącza do niewielkiej
grupy miast polskich, które mogą się poszczycić taką
atrakcją.
Przejażdżka turystyczną linią ma za zadanie promować
Poznań. Ma zainteresować uczestników i zachęcić
do dalszego zwiedzania miasta samodzielnie lub
z przewodnikiem. Najlepiej wyraża to tekst kończący
trasę: „Mamy nadzieję, że przekonaliśmy Państwa, że
Poznań jest wart poznania. Nie zdradziliśmy wszystkich
sekretów miasta. Wiele z nich czeka jeszcze na odkrycie,
dlatego zapraszamy do dalszego zwiedzania.”

Zapraszamy na przejażdżkę po Poznaniu!
Szczegółowy rozkład jazdy linii turystycznej nr 0
w sezonie letnim 2009
Gajowa (odjazd)

13.00 14.00 15.00 16.00 17.00

Głogowska
/ Muzeum

13.35

-

15.35

-

17.35

Półwiejska

-

14.15

-

16.15

-

Al.
Marcinkowskiego

-

14.30

-

16.30

-

Gajowa
(przyjazd)

13.50 14.40 15.50 16.40 17.50

Linia turystyczna nr 0 – AD 2009
W sezonie 2009 tramwaje linii 0 kursują od 19 kwietnia do 4 października, w każdą niedzielę.
Odjazdy odbywają się sprzed bramy zajezdni przy ul. Gajowej o pełnych godzinach, od 13 do 17.
Tramwaj kursuje dwiema różnymi trasami, zatrzymując się na wybranych przystankach.
Trasa przejazdu (kursy o 13:00, 15:00 i 17:00): ZAJEZDNI GAJOWA – Zwierzyniecka – rondo Kaponiera –
Roosevelta – Głogowska – Zajezdnia Głogowska/Muzeum – Głogowska – Zwierzyniecka – ZAJEZDNIA GAJOWA
Trasa przejazdu (kursy o 14:00 i 16:00): ZAJEZDNIA GAJOWA – Zwierzyniecka - rondo Kaponiera - Święty Marcin –
Towarowa – Wierzbięcice – rynek Wildecki – Górna Wilda – Królowej Jadwigi – Jana Pawła II – Kórnicka – most
Świętego Rocha – Dowbora Muśnickiego – Podgórna – Aleje Marcinkowskiego – plac Wolności – 27 Grudnia – Fredry
– most Teatralny – Roosevelta – rondo Kaponiera – Zwierzyniecka – ZAJEZDNIA GAJOWA
Tabor linii turystycznej nr 0
Na linii tramwajowej nr 0 kursują zabytkowe wagony tramwajowe - skład N+ND 602+456, okazjonalnie
uruchamiane są także przejazdy innymi wagonami zabytkowymi w historycznym, ciemnozielonym malowaniu:
102N, 102Na oraz 105N. W sezonie letnim 2009 dodatkowe brygady linii 0 uruchamiane bedą:
- 12 lipca i 9 sierpnia => wagon typu 102N
- 26 lipca => wagony typu 105N
- 23 sierpnia => wagon typu 102Na
Oprócz nich, co niedzielę kursuje skład N+ND.
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IV Warszawska Noc Muzeów oraz IV Międzynarodowy Zlot Ogórków

Muzea po warszawsku

Michał Górny
oczarował zwiedzających,
rozpoczęła się
parada
zabytkowych
pojazdów
ulicami
miasta.
Chociaż
w ścisłym centrum parada nieco się „poszarpała” przez
skrzyżowania i ruch uliczny, to na dalszym etapie, po
ponownym uformowaniu szyku, można było zobaczyć
na Wisłostradzie sznur dymiących i hałasujących starych
autobusów. Naszym celem był węzeł przesiadkowy przy
stacji metra Marymont. Następnie uczestników imprezy
uraczono pysznym obiadem, po czym zostali oni – pełni
sił – przydzieleni do kolejnych pojazdów.

Podobnie jak co roku – MPK Poznań „pozdrowiło
stolicę” przyjeżdżając na zlot zabytkowych
pojazdów.
Noc Muzeów to międzynarodowa impreza kulturalna,
która silnie zapisała się już w kalendarzu polskich miast.
W stolicy naszego kraju oprócz otwartych galerii,
muzeów czy budynków rządowych, tego dnia odbywa się
także zlot zabytkowych autobusów. Poznański ogórek
już po raz czwarty reprezentował Wielkopolskę w tym
pokazie. Pięknie umyty, czerwony autobus zabrał
poznańskich uczestników imprezy już w piątkowy
poranek, aby po południu dotrzeć do celu podróży.
Nasz autobus dzielnie prowadzili na zmianę pan
Zygmunt i pan Jacek, którzy znają się drobiazgowo
na jego budowie i opiekują się jelczem, ponadto bardzo
często można ich spotkać, kiedy prowadzą zabytkowy
pojazd na linii turystycznej numer 100. Autobus robił
furorę już w drodze do Warszawy. Po chwili
od zatrzymania się na przydrożnych parkingach zawsze
znajdowało się liczne grono osób, które chciało go
zobaczyć i opowiedzieć swoje wspomnienia z dawnych
lat. Natomiast kiedy przemierzaliśmy kolejne kilometry
trasy, wielu kierowców robiło zdjęcia lub nagrywało filmy
z udziałem ogórka. Wszystkie wyrazy sympatii
i pozytywne nastawienie bardzo nas cieszyły przez całą
drogę.

Czerwony
poznański
ogórek,
oprócz
wcześniej
wspomnianych
kierowców,
obsługiwali
również
członkowie KMPS – koleżanka Michalina i kolega Janusz,
a także niezrzeszona koleżanka Ludmiła, nasz
przewodnik
po
warszawskich
ulicach
(członek
warszawskiego KMKM) kolega Leszek oraz autor tego
artykułu. Kursowaliśmy jako trzynasta brygada na linii
muzealnej A, łączącej plac Bankowy z Muzeum
Powstania Warszawskiego. Naszym autobusem można
było dotrzeć również do Muzeum Kolejnictwa i Muzeum
Techniki, a także na plac Starynkiewicza, gdzie odbywała
się wystawa historycznych pojazdów tramwajowych.
Choć pogoda nie sprzyjała wychodzeniu z domu, gdyż
wieczór przywitał nas strugami deszczu, to jednak
frekwencja zaskoczyła chyba wszystkich i była bardzo
wysoka. Autobusy jeździły z częstotliwością około
5 minut, a ilość chętnych i tak znacząco przewyższała
możliwości pojemnościowe leciwych już pojazdów.
Służba zabytków skończyła się około 1 w nocy, po czym
w ich miejsce do obsługi przeznaczono „prawnuki”
ogórków – nowoczesne pojazdy niskopodłogowe.
Niedziela była już dniem powrotu poszczególnych załóg
do swoich macierzystych zajezdni, położonych w różnych
zakątkach Polski. Wracaliśmy do domu szczęśliwi
i zadowoleni, że udało nam się zespołowo obsłużyć kolejną
imprezę, a także wypromować poznańskie linie
turystyczne, które cieszyły się znacznym zainteresowaniem
wśród zwiedzających nasz autobus. W tym miejscu
chcielibyśmy podziękować uczestnikom i organizatorom
warszawskiego
zlotu
zabytkowych
autobusów
za przyjacielską atmosferę.

Do stolicy, jak już wcześniej wspomniałem, dotarliśmy
po południu jako pierwsza ekipa, dlatego też wzięliśmy
udział w zdjęciach do materiału filmowego, który miał
zachęcić warszawiaków do wzięcia udziału następnego
dnia w Nocy Muzeów.
Kolejnego dnia – w sobotę przed południem odbyła się
prezentacja autobusów na placu Bankowym. Nasz
autobus wraz z przyczepą wzbudzał zainteresowanie
zarówno starszych, jak i młodszych przechodniów,
spragnionych widoku zabytkowych pojazdów. Na placu
oprócz naszego wozu wystawiono jeszcze kilkanaście
ogórków, a także dwa autobusy marki San: jeden
w wersji międzymiastowej, drugi w miejskiej. Dla
drugiego z nich był to dzień premiery, ponieważ
pierwszy
raz
został
zaprezentowany
szerszej
publiczności. Kiedy już każdy autobus swoim wdziękiem

Fot.: 2 * Michał Prałat, 16.05.2009
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Czytelnicy piszą, Redakcja odpowiada

Z listów do redakcji

Bilety - suplement

tak
jest
w
Szczecinie,
Grudziądzu,
Toruniu
czy Częstochowie. W tym ostatnim mieście istnieje bardzo rozbudowany system rabatów związanych z wprowadzoną tam „elektroniczną portmonetką” służącą do
opłacania podróży – im wyższa kwota załadowania
„portmonetki”, tym tańszy pojedynczy przejazd.

Już po oddaniu pierwszego materiału do składu dotarły
do mnie informacje o planach modyfikacji taryfy
poznańskiej komunikacji miejskiej. Z przedłożonych
wstępnych
projektów
wiceprezydent
Kruszyński
skierował
do
dopracowania
wariant
zakładający
uczynienie bardziej konkurencyjnymi cenowo biletów
30-minutowych. To zwiększenie konkurencyjności ma się
odbyć przez… podwyżkę (!!!) ceny biletów 15minutowych!

Marek Malczewski
W odpowiedzi na list p. Piotra Krawczyka
Szanowny Panie Piotrze,

Jest to dosyć rewolucyjna metoda, widocznie jednak
wiceprezydent
nie
pamięta,
iż
gospodarz
przedwojennego Poznania – Prezydent Cyryl Ratajski –
w czasach kryzysu i gwałtownego spadku ilości
pasażerów (a tym samym i wpływów) podjął decyzję
o obniżce cen biletów tramwajowych. Zaowocowało
to takim
przyrostem
podróżnych,
że
problem
niedoborów finansowych w kasie MPK przestał istnieć.
Jeżeli jednak znalazłby się jakiś optymista, twierdzący
iż taryfa w Poznaniu jest dobra, to zapraszam
do przyjrzenia się zestawieniu cen obowiązujących
w innych miastach Polski. Jest to tylko porównanie
fragmentów taryf, w obszarze najbardziej zbliżonym
do warunków poznańskich.
Należy dodać, że wiele miast utrzymuje system zniżek
związanych z zakupem karnetów wieloprzejazdowych –

Na wszelkie działania Miasta oraz MPK patrzę
z perspektywy pasażera. Cieszy mnie fakt, że Autor
polemiki zauważa małą klarowność taryfy i jej
nieprzyjazność dla pasażera. Dlatego podstawowym
błędem nowej taryfy jest brak możliwości łączenia
biletów oraz niewydolna sieć dystrybucji (czego nie
polepszy nawet 40 biletomatów – gdy ostatecznie
wszystkie będą uruchomione), co starałem się uzasadnić
w głównym artykule. Warto podkreślić, że większość
przedsiębiorstw
komunikacyjnych
(porównywalnej
wielkości) ma taryfy zarówno prostsze (popularnym
rozwiązaniem są bilety godzinne lub jednoprzejazdowe),
jak i zdecydowanie niższe. Natomiast w kwestii obrony
zmian częstotliwości nie zgodzę się z Autorem z dwóch
powodów.

Ceny biletów komunikacji miejskiej w wybranych miastach Polski
Poznań

Warszawa

Kraków

Gdańsk

Łódź

2008-03-01

2008-06-02

2008-07-04

2008-07-01

2005-08-14

15'

2,00

20'

2,00

15'

2,00

10'

1,70

30'

3,60

40'

2,80

45'

2,80

30'

2,40

60'

5,90

60'

4,00

60'

4,20

60'

3,60

90'

6,00

[j]

2,20*

[j]

3,70

[j]

2,80*

[j]
24 h
7 dni

13,20
32,00

2,40**
9,00
32,00

60'

3,10

Wrocław
200808-01

Szczecin

GOP

2009-04-01

2008-04-01

20’**
*
60’**
*

2,20
3,40

120’

4,40

1 miasto
2 miasta
3 miasta

2,40
3,00
4,00

120'
[j]

2,50*
10,40
38,00

[j]

3,00*
9,10

[j]

3,60*

2,40*
[j]

9,60
30,00

8,00
26,00

11,00

12,00

Data bezpośrednio pod miastem oznacza datę wprowadzenia.
Tabela zawiera czasy ważności biletów i ceny, [j] – oznacza bilety jednorazowe.
* - jednoprzejazdowy bez przesiadki
** - jednoprzejazdowy poza szczytem
*** - dostępne są karnety 20’ lub 60’ w systemie 9+1 gratis
GOP: jedno i dwa miasta bez przesiadki, trzy miasta lub godzina jazdy – z przesiadkami
Poznań: bilet za 2,20 jest biletem do 10 przystanków, bilet za 3,70 – powyżej 10 przystanków
Zestawienie nie obejmuje cen mało istotnych dla porównania - np. pozamiejskich czy na linie pospieszne
Źródło: taryfy opublikowane na oficjalnych stronach internetowych przewoźników, stan na 2009-03-28
Opr. Marek Malczewski
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Ceny biletów poznańskiej komunikacji miejskiej a dane makroekonomiczne

rok

data dzienna
wprowadzenia zmiany
taryfy

1991
1992
1992

1 styczeń
1 sierpień

1993

1 styczeń

1993

1 czerwiec

1994
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

1 styczeń
3 listopad
1 lipiec
1 lipiec
1 lipiec
1 luty
1 marzec
1 marzec
1 luty
1 kwiecień
1 marzec
2 kwiecień

1 marzec

cena biletu 30minutowego
(lub jednorazowego)

wskaźnik
wzrostu
ceny [rok
poprzedni
= 100%]

1800
3600
200
bez zmian - wprowadzenie
taryfy czasowej
bez zmian - rozszerzenie
taryfy czasowej na
autobusy
4800
133
6000
0,76
152*
1
132
1,2
120
1,4
130*
1,6
114
1,8
113
2
111
100
2,2
110
2,4
109
2,6
108
bez zmian
100
bez zmian
100
3,6
138

średnie roczne
wynagrodzenie

ilość biletów
do nabycia za
przeciętne
miesięczne
wynagrodzenie

wskaźnik wzrostu cen
[rok poprzedni = 100%]

35220000

815

143

47940000

135,3

63936000

1110

132,2

8431,44
10476
12743,16
14873,88
20480,88
23085,72
24742,2
25598,52
26417,64
27474,84
28563,48
29744,76
32292,36
35326,56

925
873
885
885
1067
1069
1031

127,8
119,9
114,9
111,8
107,3
110,1
105,5
101,9
100,8
103,5
102,1
101
102,5
104,2

1001
954
924
953
962
818

* ze względu na częstszą zmianę cen (niż po upływie roku) wyliczono parametr
pomocniczy: uśredniona cena biletu w poprzednim roku kalendarzowym. I tak:
1994
uśredniona
5000
1997
uśredniona
1,08
Opr. Marek Malczewski
Po
pierwsze:
utrzymywanie
stałego
interwału
na wszystkich liniach jest bardzo korzystne dla
pasażera, gdyż unikamy „dziur” w takcie (i jeżeli jadę
z GTR z zamiarem przesiadki np. na linię 3 to wystarczy
iż pamiętam jej takt podstawowy; nie muszę sobie
dodatkowo obciążać głowy faktem „czy teraz jedzie, czy
może to jest akurat puste okienko”) oraz mamy lepszą
(w odczuciu pasażera) niezawodność połączenia (jeżeli
„mój” tramwaj wypadnie z rozkładu / utknie w korku
to wiem, że „trójkę” mam za kilka minut – a nie
kilkanaście!)

buforowe parkingami P+R). Brak inwestycji typu
przedłużenie tramwaju do al. Polskiej, które mogłyby
znacząco poprawić zarówno skomunikowania tramwaj /
autobus, jak i polepszyć jakość życia mieszkańców
obdarzonych
spalinami
z
miejsko-podmiejskiego
„dworca autobusowego” na Ogrodach. Przykłady można
by mnożyć…
Szczególnie ciekawe jest to, jak rozbieżne (zależnie od
punktu odniesienia) wnioski można wyciągnąć odnośnie
zmiany częstotliwości linii 3, 4 czy 11. Koreferent pisze:

Po drugie: za przypomnienie iż od 1993 roku wiele się
w Poznaniu zmieniło bardzo dziękuję. Uruchomienie
nowych tras jest rzeczą oczywistą, jednak równie
oczywistym jest iż Miasto (i MPK) nie potrafiły
wykorzystać
bardzo
pozytywnych
doświadczeń
z eksploatacji PST, by „pójść za ciosem” i rozwijać
komunikację tramwajową. Czy mam przypominać błędy
zaniechania? Choćby brak przez wiele lat rozwoju PST
w kierunku
Dworca
Zachodniego
(było
to
już
w pierwotnej koncepcji, znanej mi z opracowań z końca
lat 60. XX wieku)! Niezrozumiały zastój z tworzeniem
parkingów typu P+R (powstał tylko jeden – niewielki –
przy
ul.
Pułaskiego,
zresztą
ciężko
nazywać
nieskomunikowane z transportem zbiorowym parkingi

… [wystąpił] spadek zainteresowania niektórymi
relacjami, (linie 3, 4, 11) i słusznie wprowadzono
kursowanie w takcie co 20 minut, bo chyba gołym
okiem widać, że na Piątkowskiej czy Wilczaku
w odniesieniu do linii 3 i 11 to wystarczy…
No tak. Na Piątkowskiej czy Wilczaku może i wystarczy,
ale na pewno taka częstotliwość nie jest wystarczająca
ani w relacji rondo Śródka – centrum (linia 4), ani most
Dworcowy – rondo Rataje (a nawet os. Lecha – czyli
linia 11). Te odcinki są wybitnie przeciążone i tam
interwał
10-minutowy
byłby
jak
najbardziej
uzasadniony. Do tego należy dodać nierównomierne
rozłożenie odjazdów różnych linii z danego przystanku.
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Przyjrzyjmy się na przykład godzinie 13 i kierunkowi
rondo Rataje z przystanku Półwiejska:
L12:
L11:
L6:

W kolejnym fragmencie czytamy:
przy jednoczesnym znacznym wzroście kosztów (paliwo,
prąd)

00
04
07

(czyli
jakikolwiek
tramwaj
zapewniający
dowóz
na przesiadkę
na
dworcu
autobusowym
Rataje
w niezłym interwale – co trzy-cztery minuty). Jak
wiemy, linia 11 kursuje co 20 minut – więc przychodząc
chwilę później mamy tylko:
L12:
L6:

10
17

(czyli siedem minut oczekiwania, które przy tolerancji –
1/+3 może zamienić się w 10 minut – a tłum rośnie
i wylewa się z przystanku na torowisko).
Osobnym problemem jest relacja rondo Rataje –
centrum (linia 3): tramwaje może nie są wypełnione
po brzegi, ale na pewno jest to relacja potrzebna i tylko
wielką niewiadomą jest, czy niska frekwencja nie jest
może wynikiem niskiej częstotliwości kursowania
(i braku zaufania potencjalnych pasażerów do jej
punktualności)?
Natomiast
bardzo
dobrym
rozwiązaniem
było
przeorganizowanie zmian sprzed kilku lat i w rezultacie
połączenie linii 3 i 4 – choć każda z nich miała
częstotliwość 20’, to dzięki planowemu przesunięciu
odjazdów z przystanków początkowych na głównym
ciągu (Starołęka – Winogrady) uzyskano częstotliwość
10’, akceptowalną przez większość pasażerów. Niestety,
uruchomienie trasy przez most Rocha (i reorganizacja
przebiegu linii) odbyło się w sposób chaotyczny
i przypadkowy, bez myślenia o wpływie zmian choćby na
sytuację osób przesiadających się z autobusów
miejskich na tramwaj na węźle rondo Rataje. Nie
skracając czasu trwania podróży do centrum tramwajem
linii 13, zlikwidowano na rondzie Rataje możliwość
sensownej przesiadki z autobusu na tramwaj tej linii.
Dla
przeciętnego
podróżnego
korzystającego
z komunikacji autobusowo-tramwajowej oznacza to znaczne wydłużenie czasu pieszego dojścia do tramwaju
jadącego w kierunku centrum: albo trzeba wędrować na
przystanek przed rondem Rataje (przy bardzo
nieprzyjaznej sygnalizacji świetlnej), albo na przystanek
Kórnicka (a i tak w obydwu tych przypadkach mamy
tylko jedną linię w bezpośredniej relacji), albo
„przedzierać się” dziwnymi uliczkami w kierunku
przystanku Politechnika. I ta rzekoma oszczędność
wynikająca z wytrasowania linii 13 przez most Rocha dla
sporej grupy pasażerów jest po prostu utrudnieniem,
znacznie wydłużającym sumaryczny czas podróży.
W otrzymanej korespondencji jest też ciekawy akapit:
Jeśli chodzi o zmiany cen biletów to decyzje o nich
podejmuje Rada Miasta i zawsze jest ona polityczna.
Pomijając typową spychotechnikę („to nie ja, to Kolega”)
uważam, iż rolą osób zarządzających transportem
miejskim jest oddzielenie decyzji merytorycznych
od politycznych. A jeżeli się to nie udaje, to prowadzenie
działań PR-owskich w taki sposób, aby podróżni wiedzieli
komu (nawet imiennie, z jakiego ugrupowania!)
zawdzięczamy np. zakaz łączenia biletów. Kto ten punkt
wprowadził do regulaminu przewozów i kto za nim
głosował!

ale czy to nie jest zbyt prosta próba zrzucania wszystkiego na „czynniki obiektywne”? Gwałtowny wzrost
kosztu energii elektrycznej to zjawisko tegoroczne,
natomiast ceny paliw mają tendencję do silnych wahań
– po ostrym przyspieszeniu w I półroczu 2008 roku,
później mieliśmy równie gwałtowny spadek cen.
Pozwoliłem sobie także na drobną zabawę liczbami.
Zebrałem (patrz tabela – oczywiście proszę pamiętać
o denominacji) dane dotyczące zmian cen biletu
podstawowego (wprowadzając taryfę czasową w Poznaniu za taki przyjęto bilet 30-minutowy, będący
funkcjonalnym odpowiednikiem biletu jednoprzejazdowego), średniego rocznego wynagrodzenia oraz
wskaźnika inflacji (według danych Głównego Urzędu
Statystycznego). Te „twarde” dane wyjściowe pozwalają
na prześledzenie
trendów,
które
w przypadku
komunikacji miejskiej
w Poznaniu
są wybitnie
niekorzystne. W każdym okresie zauważa się wzrost
ceny biletu powyżej wskaźnika inflacji. I – niestety –
po przełomie XX / XXI wieku, gdy „wszystkim żyło się
lepiej” (i wzrost płac powodował wzrost zamożności
społeczeństwa), obecnie z każdą zmianą taryfy spada
dostępność komunikacji zbiorowej wyrażona liczbą
przejazdów, które można wykonać mając do dyspozycji
statystyczne średnie miesięczne wynagrodzenie. To są
twarde dane, które udowadniają, iż koszt okazjonalnego
korzystania z komunikacji miejskiej w naszym mieście
nieustannie rośnie.
Gwoli ścisłości warto na zakończenie dodać, że
korzystniejsze trendy panują w biletach okresowych
(miesięcznych). W 1992 roku bilet miesięczny kosztował
200.000 złotych, obecnie – 81 złotych (imienny) oraz
112 złotych (na okaziciela). Oznacza to, że w okresie,
gdy bilet jednorazowy podrożał dziesięciokrotnie, cena
biletu okresowego wzrosła cztero- lub pięciokrotnie.
Licząc według współczynnika inflacji obecnie bilet
miesięczny powinien kosztować około 95 złotych.
Oczywiście są to szacunki i „zabawy liczbami”, pamiętajmy bowiem, że np. przez wiele lat bilet miesięczny
był (bez żadnych dopłat!) biletem na okaziciela.
Cieszy fakt, że Autor polemiki zauważa choćby,
że pewne poprawki są uzasadnione, np. przywrócenie
biletu na 10 minut. Niestety,
- primo: „mleko się rozlało” (i zniechęconego pasażera
trudno przekonać, iż jakikolwiek kolejny ruch będzie dla
jego dobra)
- secundo: główny problem nie tkwi nawet w ilości
różnych rodzajów biletów, tylko w bardzo wysokiej cenie
połączonej z pogorszeniem „przyjazności” systemu
biletowego (brak możliwości łączenia biletów w sytuacji,
gdy wiele typów biletów dostępnych jest w bardzo
ograniczonym zakresie).
Marek Malczewski
PS. Prasa potęgą jest i basta! Po artykule w Przystanku,
w punkcie nadzoru ruchu na rondzie Kaponiera nie tylko
zlikwidowano część nieestetycznych plakatów, jakimi
było „wytapetowane” okno, ale nawet pojawiła się
informacja „co to jest ta szara skrzynka i jak z niej
korzystać”. Brawo!
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Najciekawsze wstrzymania marcowe

Z archiwum T

Marcin Jurczak
2.03. 238/1 1953. Dziesięć minut przed pierwszą
w nocy na przystanku Dworzec Zachodni w kierunku
ronda Kaponiera doszło do szamotaniny pomiędzy
dwoma pasażerami a kierowcą ostatniego nockowego
lewara. Interweniowała załoga U795, która ujęła
sprawców awantury krótko po tym, jak opuścili autobus
MPK. Z racji uszkodzeń (wypchnięta szyba od drzwi
kabiny kierowcy) patataj zjechać musiał do zajezdni –
wyjechała za niego rezerwa 1006. Wóz posiada
monitoring, z którego zapis przekazano służbom
policyjnym.
3.03. Tego dnia służby NN przeprowadziły kompleksową
kontrolę napełnienia oraz punktualności składów
tramwajowych jadących w kierunku centrum. Badanie
przeprowadzono na przystanku Słowiańska w godzinach
7.14-8.01, objęto nim 29 pociągów tramwajowych
(jedną tatrę, osiem combin i dwadzieścia składów 105Na
– w tym ani jednego moderusa). Przyjęto skalę ocen
0-9. Zanotowano jedną usterkę tramwaju, 7 napełnień
ocenionych na 9 (brak ruchu w wagonie, nie wszyscy
pasażerowie wsiedli) i 6 napełnień ocenionych na 8 lub
8+ (brak ruchu, „plecy na drzwiach”, tłoczno). Pozostałe
tramwaje osiągały napełnienia od 4+ do 7. Wnioski?
Najniższe napełnienia notowały tramwaje linii 26, 24
z 29 pociągów były na przystanku punktualnie, a cztery
z jednominutowym opóźnieniem. W godzinach od 7.30
do 7.50 wszystkie składy tramwajowe (12 sztuk)
odjeżdżały z napełnieniem 8 lub 9. Pusta była jedynie
piętnastka o 7.44 – uszkodzony wagon 162.
7.03. 12/5 407. O pechu mówić może kierowca fiata
Uno, który o siódmej rano w Dzień Kobiet najechał
na metalowy element leżący na jezdni, nie opanował
kierowanego przez siebie pojazdu i wjechał na chodnik,
uderzając w metalowo-szklane barierki oddzielające
chodnik od torów kolejowych. Kierowca wykonywał
manewr lewoskrętu, wjeżdżając na most Dworcowy z ul.
Roosevelta. Ustalono, że feralnym elementem był lej
piasecznicy wagonu RT6N1. Lej ten zamontowany został
dzień
wcześniej
do
wagonu
407
linii
12/5
i prawdopodobnie oderwał się podczas drugiej zmiany
właśnie w dniu 7.03. W efekcie zderzenia z barierami
nikt nie został ranny, uszkodzeniu uległy jednak bariery,
a przód samochodu osobowego został kompletnie
rozbity. Przedmiotowy lej piasecznicy pozostawiono
pracownikom Modertransu.

14.03. 1/6 230+229 vs 18/1 803. O 11.31 na ul.
Hetmańskiej przed Głogowską doszło do najechania
tramwaju linii 1 na ruszającą z przystanku
osiemnastkę. W wyniku zdarzenia poszkodowanych
zostało 6 osób – przewieziono je do szpitali przy ul.
28 czerwca 1956 i Grunwaldzkiej. W wyniku
uderzenia holender przesunięty został do przodu o
kilkanaście metrów, zaś wagon 230 wykoleił się,
łamiąc sześć betonowych (!) podkładów w
torowisku. Oba wagony zostały mocno rozbite,
ucierpiał także wóz 229. Wstrzymanie ruchu trwało
godzinę – przejazd tramwajów ul. Hetmańską
wznowiono o 12.30.

11.03. 93/9 1110. Do pobicia kontrolera ZTM doszło
w autobusie linii 93 przed godziną 18. Zdarzenie miało
miejsce w okolicy ul. Żeromskiego, MAN jechał
na Górczyn. Sprawca pobicia oddalił się z miejsca
zdarzenia, u kontrolera nie stwierdzono obrażeń,
a autobus powrócił na trasę po piętnastominutowym
postoju. Kurs 93/9 z Górczyna zgodnie z rozkładem
wykonała rezerwa.
11.03. Potencjalnym wykolejeniem i poważnym
wypadkiem
groził
rower
leżący
w
torowisku
tramwajowym
PST
pod
wiaduktem
kolejowym.
Zgłoszenie odebrano o 18.09 i natychmiast wysłano

Na zdjęciu górnym: wagony 230 i 803 zakleszczone
po wypadku.
Na zdjęciu dolnym: wóz 803 na terenie zajezdni
przy ul. Gajowej tydzień po wypadku.
Fot.: Łukasz Janowicz, Marcin Jurczak
na miejsce odpowiednie służby. Przeszkodę usunięto,
obyło się bez wstrzymywania ruchu.
12.03. 11/5 194+193. „Wywalić kółko” musiała
motornicza szybkowca, którą o leżącym w II wagonie
mężczyźnie powiadomili pasażerowie. Relaksujący się
klient był kompletnie pijany i nie spełniał jakichkolwiek
standardów
cywilizowanej
komunikacji
miejskiej.
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Na Piątkowskiej powitały go łączone służby Policji,
Pogotowia Ratunkowego i Nadzoru Ruchu. Tramwaj
podjął następne kółko zgodnie z planem (od 14.00),
a pasażer wylądował na izbie wytrzeźwień.

Zdarzenie zgłoszono mistrzowi zajezdni S-2, a później
CNR. Jeszcze przed wschodem słońca służby CNR
wykonały na miejscu pełną dokumentację – zarówno
uszkodzeń pojazdu, jak i nieprawidłowego parkowania.

17.03. 17/12 260+259. Do wypadku drogowego
doszło na skrzyżowaniu przy placu Wielkopolskim.
Kierowca
taksówki
nie
ustąpił
pierwszeństwa
tramwajowi, czym doprowadził do zderzenia, a ranne
zostały trzy osoby. Ruch tramwajowy zablokowany był
w obu kierunkach przez prawie godzinę (21.21-22.10).
Kierowcę taksówki w ciężkim stanie odwieziono
do szpitala.

24.03. 85/2 za 98/3 1604 vs 91/8 1227. Siły
nadprzyrodzone kierowały tego dnia także ruchem
autobusów. Kierowca solarisa linii 85 po zakończonym
kółku na linii 98 zaparkował pojazd na peronie 2a
i poszedł do dyżurnego ruchu celem ustalenia dalszej
trasy. W czasie gdy kierowca znajdował się w PNR, silny
podmuch wiatru przesunął po śliskiej nawierzchni
prawidłowo zabezpieczony autobus, czym doprowadził
do uderzenia ze stojącym kawałek dalej MAN-em.
Kierowca sporządził raport wyjaśniający nietypową
„demolkę”, obfotografowano ślady ciągnięcia kół
solarisa, a MAN zjechać musiał do zajezdni ze względu
na rozbicie prawego tylnego naroża.

21.03. 51/1 1817. O 22.20 CNR otrzymała informację,
że na ul. Stróżyńskiego (przystanek Osiedle Jagiełły,
kierunek Sobieskiego) stoi autobus linii 51 z wybitą
szybą w tylnych drzwiach i bez kierowcy. Według
świadków, kierowcy nie było, gdyż rzucił się w pościg
za wandalem. Kierowcy udało się złapać sprawcę wybicia
szyby, a przybyła na miejsce załoga radiowozu U180
dokonała przejęcia sprawcy. Kierowcę przewieziono na
komisariat celem złożenia zeznań, a autobus do zajezdni
(krótko przed północą) odprowadzili pracownicy
pogotowia technicznego.
24.03. Los pokarał kierowcę samochodu marki Kia na
gnieźnieńskich tablicach rejestracyjnych. Samochód
zaparkowany został ok. 0,5 metra od wejścia na teren
zajezdni przy ul. Madalińskiego, utrudniając przejście i
wejście, a około 1.30 w nocy… spadło na niego logo
firmy, znajdujące się zwyczajowo na dachu portierni.

Z archiwum niskiej podłogi
Początek miesiąca zapowiadał fenomen – liczba
wstrzymań powodowanych przez Combino była tak
wysoka jak liczba wstrzymań powodowanych przez
RT6N1. Mocne uderzenie wagonu 408 ostatniego dnia
miesiąca pozwoliło tatrom wygrać 8 do 6. Królem
zjazdów został wagon 406, który w ciągu miesiąca
zanotował cztery wstrzymania spowodowane awarią
wózka C.

Usterki wagonów niskopodłogowych
Data

Wstrzymanie

Linia

Wagon

Miejsce, kierunek
jazdy

Usterka

Zjazd do zajezdni

2.03

14.41-15.00

14/3

509

ul. Głogowska przed
Krauthofera, kier. Os.
Sobieskiego

Awaria hamulców II
wózek

Zjazd samodzielny

3.03

15.37-15.42

12/8

406

ul. Towarowa, kier. Os.
Sobieskiego

Awaria wózka C

5.03

16.45-17.00

12/2

406

10.03

13.55-14.25

16/4

511

20.03

17.49-17.58

16/4

503

22.03

13.35-13.46

12/5

406

23.03

14.10-14.38

12/6

409

23.03

18.08-18.17

12/1
0

406

26.03

7.25-7.36

14/7

509

26.03

8.57-9.07

12/8

407

27.03

11.25-11.40

14/3

505

31.03

6.57-7.04

12/2

408

31.03

15.50-16.00

12/2

408

Rondo Kaponiera, kier.
Starołęka
PST Kurpińskiego, kier.
Os. Lecha
ul. Gwarna, kier. Os.
Sobieskiego
most Dworcowy, kier.
Os. Sobieskiego
ul. Krzywoustego, kier.
Starołęka
Dworzec PKS, kier.
Starołęka
PST Słowiańska, kier.
Górczyn
PST / ul. Urbanowska,
kier. Os. Sobieskiego
PST Lechicka, kier. Os.
Sobieskiego
ul. Starołęcka / Bystra,
kier. Starołęka
ul. Zamenhofa, kier.
Os. Sobieskiego

Awaria wózka C

Zjazd na Towarową,
po naprawie zjazd do
zajezdni
Zjazd samodzielny na
S-1, do odholowania

Zablokowany hamulec
sprężynowy, wyciek oleju

Zjazd samodzielny

Awaria czuwaka

Zjazd samodzielny

Awaria wózka C

Zjazd samodzielny

Zanik wysokiego
napięcia

Zepchnięty przez 11/4
804

Awaria wózka C

Zjazd samodzielny

Awaria drugich drzwi

Zjazd samodzielny

Zablokowany wózek C

Zjazd awaryjny na os.
Sobieskiego, do
odholowania

Zablokowany I wózek

Zjazd samodzielny

Brak rozruchu

Zjazd samodzielny

Awaria wózka C i pompy
HBA

Zjazd samodzielny
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Nowinki z Pyrogrodu
opracowanie: Marcin Jurczak
Zwyczajowa Zetka. Linia autobusowa nr Z,
dowożąca pasażerów ze Śródki do słoniarni w Nowym
ZOO, weszła już na stałe w grafik weekendowych
wyjazdów. Informacje o jej uruchamianiu pojawiały się
ostatnio prawie co tydzień – gdzieś przy kolejnym ich
kopiowaniu zgubiono niestety dane o częstotliwości.
Na linii Z pojawiły się najróżniejsze typy taboru –
od DAF-ów (1931 i 1934), poprzez ikarusy 260 (1938
w dniu 1.05), ikarusy 280 (1954 w dniu 25.04),
neoplany (np. 1518 i 1519 w dniu 3.05), aż po solarisy
(1606 w dniach 23-24.05). Linia cieszyła się zmienną
frekwencją, działania mające na celu podniesienie
atrakcyjności komunikacji miejskiej w świetle możliwości
dojazdu nią do ZOO uznać należy jednak za godne
pochwały. Gorzej jest z organizacją ruchu – wielokrotnie
zetki blokowane były przez samochody jadące do/z
ZOO. Temat dojazdu do ZOO to szerszy problem –
aż prosi się by zamiast „inwestować” w autobusy –
zwiększyć częstotliwość kolejki parkowej Maltanka – 20minutowa jest wykonalna z perspektywy istniejących
układów torowych, a jazda kolejką byłaby na pewno
ciekawsza. Wprowadzając linię Z (litera zamiast numeru,
choć taryfa normalna!) zburzono misternie układany
system numeracji linii autobusowych.
Koniec 97. Z dniem 1 maja zawieszona
została linia autobusowa nr 97. Stało się to wbrew woli
jednego z lokalnych radnych, który odgrażał się
przedłużeniem jej do relacji Rondo Rataje – Borówki.
To sprawia, że miano jedynej tegorocznej pozytywnej
zmiany dla mieszkańców Kobylegopola uzyskało
wzmocnienie linii 66 dodatkowym wozem w dni wolne,
dzięki czemu uzyskano równy, dwudziestominutowy takt

– we współpracy z linią 55. Ostatniego dnia kursowania
na 97 kursował wóz 1936.
Potrzeba czy oszczędność?
20 czerwca wystartował letni rozkład jazdy autobusów.
Letni rozkład jazdy tramwajów wystartuje dopiero 1
lipca, co patrząc z perspektywy komunikacji miejskiej
jako systemu naczyń połączonych i sieci połączeń jest –
delikatnie mówiąc – dziwne. W ramach letnich
rozkładów autobusowych zmianie uległy rozkłady jazdy
linii 53, 63, 64, 68, 69, 74, 76, 82, 91, 93, których
częstotliwość zmniejszono z 12 do 15 minut
w godzinach szczytu. Ponadto korekcie uległy linie 95
i 98. Zawieszono linie 47 (Boranta – Chwaliszewo) oraz
T (Murawa – Rondo Kaponiera). Co ciekawe,
zdecydowano się na obniżenie częstotliwości kursowania
komunikacji tramwajowej – z zimowych 10-minutach
w szczycie komunikacyjnym, do 15 minut. Częstotliwość
kursowania obniżana jest co lato (co uzasadnione jest
mniejszymi potokami pasażerskimi), ale zwykle z 10
do 12 minut, a nie do 15! Po szczycie (jak wieść gminna
niesie, już od godziny 18!), w soboty i święta, tramwaje
kursować będą z częstotliwością 20 minut. W lipcu
i sierpniu zawieszone będą linie tramwajowe nr 18 i 26.
Czy niższa częstotliwość to dobra decyzja – pokaże czas,
choć fakty są takie, że w razie awarii tramwaju linii 2
czy 17 na Jeżycach, pasażerów czeka nawet pół godziny
czekania na tramwaj i to w szczycie dnia roboczego!

Biletomania pod szyldem ZTM

Pierwszy Centroliner
Za nami liniowy debiut lubońskiego neoplana
Centroliner
N4416.
To
pierwszy
Centroliner
w powiecie poznańskim i jak dotychczas jedyny.
Wóz, co ciekawe, nie został przemalowany w barwy
przewoźnika. 28 maja Centroliner zadebiutował
na linii L4, dzień później jeździł na L2, a dwa
kolejne dni spędził na linii L3/2 – zdążył zatem w
ciągu kilku dni objechać większą część gminnej
sieci połączeń.
Fot.: Robert Bartkowiak, 29.05.2009

Do obiegu trafiły nowe wzory biletów. W związku
z reorganizacją systemu zarządzania komunikacją
miejską, bilety mieć będą teraz logo Zarządu
Transportu Miejskiego, zamiast dotychczasowego –
Miejskiego
Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego.
Nowy jest także rodzaj papieru, który trafił
do biletomatów. Na awersie znajdują się kolorowe
gwiazdki, zmazujące się wraz z nadrukiem
kasownika przy próbie wymazania tego ostatniego.
Rewers to powtarzające się wielokrotnie logo ZTM.
Gwiazdki są beżowe, nie udało nam się ustalić czy
mają coś wspólnego z intensywnie promowanym
poznańskim know-how. Podobno wszystkie lub
prawie wszystkie biletomaty działają. Zgłoszenia
niesprawności nie należą jednak do rzadkości.
Niestety ZTM nie informuje na swojej stronie
internetowej gdzie należy takowe przypadki
zgłaszać, zaś kontakt z Centralą Nadzoru Ruchu
może spowodować… odesłanie „petenta” do ZTM-u.
Fot.: Marek Malczewski
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Przy okazji skutecznie zniechęca się wszystkich tych,
którzy z racji luźniejszego sezonu wakacyjnego
postanowiliby zamienić samochód na tramwaj w drodze
do pracy.
Wakacyjne prace torowe.
Wśród wakacyjnych objazdów największe emocje
wzbudza konieczność wymiany zwrotnic przy węźle Most
Teatralny. Zamknięcie potrwa jeden weekend (7-9
sierpnia) i spowoduje konieczność odcięcia od sieci pętli
Piątkowska i Os. Sobieskiego. Co to oznacza dla
mieszkańców północy Poznania? Najprawdopodobniej
komunikację zastępczą zamiast linii 9 i 11 oraz ruch
wahadłowy na PST. Uruchomienie wahadła jest wysoce
prawdopodobne – na wjeździe na PST trwają już prace
przy budowie tymczasowej platformy przystankowej.
Jak zorganizowana zostanie komunikacja „na mieście”?
Klubowi specjaliści ds. inżynierii ruchu proponują
połączenie linii 14 i 16 (Górczyn – Most Teatralny –
Os. Lecha), połączenie 12 i 15 (Starołęka – Bałtyk –
Budziszyńska – Junikowo), skierowanie linii 11
na Ogrody oraz skrócenie linii 9 i 10 do Mostu
Teatralnego. Co nas jeszcze czeka w te wakacje?
Spodziewamy się drobnych prac na rondzie Rataje
(nocami – wymiana szyn i podkładów) oraz Ogrodach.
Nie jest wykluczone, że ekipy torowców pojawią się
także na Połabskiej.
Dachowe technikalia. Kilka lat temu,
podczas modernizacji przeprowadzanych na Gajowej,
do wagonów zaczęto instalować prostokątne wahacze
i kołyski amortyzatorów ślizgacza, względem starszych,
okrągłych. Zmianą objęto wagony z pantografami
OTK-1, próbnie zamontowano nowe elementy także
na wagonie GT8 686. W ostatnim czasie wynalazek tego
typu pojawił się na forteczańskim 2025, prostokątne
wahacze i kołyski zaobserwowano także na najnowszych
moderusach Alfa – tu w wersji z pantografem połówkowym OTK-2.
Gablota na słoneczne dni.
Nowoczesnością powiało na Gwarnej, gdzie w miejscu
słupka przystankowego z rozkładami jazdy pojawiła się
jego bardziej zaawansowana technologicznie kuzynka –
gablota na rozkłady. Przykład Gwarnej stanowił
dotychczas pożywkę dla lokalnych hien dziennikarskich,
krytykujących zbyt niskie i zbyt wysokie umieszczenie
konkretnych tabliczek z rozkładami (wobec dużej liczby
linii i pionowego ustawienia tabliczek – inaczej się nie
dało). W efekcie miejsce tabliczek zajęła elegancka
metalowa gablota, oferująca dostęp do rozkładów
na bardziej uniwersalnym (wysokościowo) poziomie.
Standard przystanku wzrósł, wciąż jednak czytający
rozkłady mokną na deszczu.
Tatry jeżdżą… czasem. Do eksploatacji
liniowej po naprawach w Modertransie wróciły wagony
403 i 405. Według stanu na dzień 15 czerwca w liniowej
eksploatacji pozostawały 4 wagony: 401, 403, 405
i 407. Trzy kolejne (404, 406, 408) stały odstawione,
dwie (402, 410) przechodziły naprawy okresowe,
a dziesiąta (409) stała w Modertransie rozbita. Według
stanu na 19 czerwca w eksploatacji liniowej były ledwo
3 wozy: 403, 405 i 407. Wesoło było także 20 czerwca –
podczas wieczornego wyjazdu po zepsutą tatrę stojącą
na Sobieskiego holownik z S-3 spotkał na Kaponierze…
kolejną zepsutą tatrę. Tym samym wróciliśmy
do sytuacji z początków liniowej eksploatacji, gdy widok

Madalina pod ochroną
Śmiało można powiedzieć, że zajezdnia S-2 jest
teraz chroniona czujnym okiem poznańskiej policji.
Wagon 605 był ładnie odmalowany i nie wiemy
dlaczego jakieś mądre głowy zdecydowały się
oddać go pod reklamę (choć obdrapanych
i wytartych myjnią wagonów jest mnóstwo!) –
zachęca on teraz potencjalnych kandydatów
do wstąpienia w niebieskomundurowe szeregi.
Straszył wciąż chociażby wagon 610, czekający
na malowanie (powrócił na linię – po wielu
miesiącach przerwy – w dniu 9 czerwca). Warto
dodać rozbicie w międzyczasie kilku innych wozów,
a skutkiem lekkomyślnego podejścia warsztatu
zniszczeniu uległ także wagon 685. Udało się ocalić
duży reflektor (w miejsce rozbitego zamontowano
ostatni
z
zapasów
KMPS),
czerwony
pas
odmalowano krzywo, a wagon powrócił na linię.
Długo nie pojeździł – kolejny młody motorniczy
staranował
kremowym
helmutem
samochód
dostawczy (tym razem bez strat w szkle). Przez
kilka
pierwszych
dni
wagon
permanentnie
wysyłano na przypadkowe linie z przypadkowymi
motorniczymi – w efekcie z cichego podwozia i
komfortowej jazdy pozostało niewiele, a wóz rzęzi i
trzeszczy z daleka...
Nie poprawia się sytuacja demobilu. Wagony 9G
i 10G, których pozbywało się przedsiębiorstwo
komunikacyjne z Amsterdamu trafiły do Sarajewa.
A gdzie trafią GT8S z Duesseldorfu?
Fot.: Krzysztof Dostatni, 21.05.2009
tych sympatycznych wagonów z pasażerami należał
niestety do rzadkości.
Puma znów stoi. W połowie czerwca
po dłuższej przerwie na trasę linii 13 powrócił wagon
118N 450. Puma stała z powodu uszkodzenia
klimatyzacji w kabinie motorniczego, pojeździła kilka
dni, po czym została ponownie odstawiona – tym razem
z powodu awarii przetwornicy. Dlaczego wagon
z niesprawną klimatyzacją nie nadawał się do jazdy?
Z informacji
uzyskanej
od
jeżdżących
pumą
motorniczych wynika, że przy padającym deszczu
niewydolna wentylacja doprowadza do szybkiego
zaparowania wszystkich szyb. To z kolei praktycznie
uniemożliwia eksploatację - ze względów bezpieczeństwa. Z ostatniej chwili – 24 czerwca wagon
widziano na linii 13.
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Co nowego na S-1? Na Głogowskiej trwa
budowa kolejnych torów postojowych. Oba ułożone
zostały wzdłuż hali od strony ul. Hetmańskiej. W nocy
z 4 na 5 czerwca do Poznania powrócił wagon 507.
Przypomnijmy – to ten, na który na przystanku PST
najechała tatra 403 i który z racji uszkodzeń pojechać
musiał do serwisu producenta. Wciąż stoi wagon 513,
staranowany na ul. Roosevelta przez modertransową
jazdę próbną. Nie jeździ także wóz 508, który z kolei
czeka na ekspertyzę z Politechniki Poznańskiej
po spektakularnym wykolejeniu przy PKS-ie. 18 czerwca
rundę honorową po S-1 zrobił skład 2020+476 –
niestety po to, by wyładować doczepkę z torów
za polem postojowym. Do grona wyłączonych z liniowej
eksploatacji dołączył powypadkowy 138+139 – ocalona
solówka służy teraz pracownikom warsztatu jako pojazd
socjalno-transportowy, wożąc ekipy z Głogowskiej
na Budziszyńską i na odwrót.
Moderusomania
postępuje.
Na Głogowskiej zaobserwowano moderusy 198+197 w
dniu 23 czerwca, reszta (140+141, 150+151, 152+153,
188+187, 218+215, 224+223, 226+225, 228+227,
234+233,
272+273)
lepiej
lub
gorzej
jeździ.
Odstawiony po wypadku wciąż stoi forteczański
336+337. Jak wieść gminna niesie (na podstawie
odbioru składu 188+187), wiele zrobiono na plus –
poprawiono wysokość pulpitu, zmieniono pedały,
przesunięto fotel bliżej środka, założono półkę z boku
z lewej strony, przeniesiono gaśnicę zza fotela.
Pozostało
lusterko,
do
którego
nie
wszyscy
motorniczowie sięgają. Chronologicznie za ostatni
miesiąc: 188+187 zadebiutował 22 maja na linii 26,
jednak jeszcze przed godziną 8.00 był z powrotem
w zajezdni. 28 maja widziano na próbach skład
218+215, 30 maja zadebiutował on na 5/1. Ruszyło się
w temacie N8C – w nocy z 15 na 16 czerwca
do Poznania przywieziono z Niemiec wagon 115, noc
później rozładowano przetransportowany z Biskupic wóz
1136 (po modernizacji).
Przegubowcem w rytmie techno. W nocy z 2
na 3 czerwca odbyła się kolejna edycja dużej imprezy z
muzyką klubową – Global Gathering. Do jej obsługi
zaangażowano przegubowce z logo MPK, które
kursowały na trasie z dworca Głównego PKP do parkingu
przy Torze Poznań. To lekka korekta trasy – rok
wcześniej wozy kursowały z ronda Kaponiera na plac
przy cmentarzu w sąsiedztwie Toru Poznań. Tegoroczną
linię dodatkową obsługiwały cztery przegubowce – 1224
i 1225 z wydziału A-3 (oba kursowały także rok temu)
oraz 1844 i 1846. W imprezowym szczycie linia
kursowała co 15 minut, w pozostałych godzinach – co 30
minut. Początkowo planowano zwiększyć częstotliwość
(tak deklarował organizator), ostatecznie nic jednak z
tego nie wyszło – a tłok w autobusach był konkretny.
Uczestników imprezy nie zniechęciła nawet brzydka
pogoda.
ZUK jest wieczny. Gmina Dopiewo
poinformowała, że przetarg na świadczenie usług
zorganizowanego transportu pasażerskiego w gminie
Dopiewo wygrał Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
z siedzibą
w
Komornikach.
ZUK-owi
udzielono
zamówienia wartego ok. 1 mln zł (z VAT), obejmującego
świadczenie usług na linii 108 w relacji Poznań Ogrody –
Dopiewo i Dopiewo – Poznań Ogrody. Była to jedyna
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oferta złożona w postępowaniu przetargowym. Zanosi
się na powtórkę z sytuacji występującej obecnie –
większość pasażerów przewozić będzie konkurencyjny
Eurobus, zaś ZUK tych, którym akurat pasował będzie
rozkład. W efekcie częstotliwości linii 108 dalej będą
bardzo słabe, a przy małej frekwencji nie zanosi się na
ich zwiększenie i koło się zamyka.
Nagroda za jakość. MPK Poznań otrzymało
srebrne godło QI – Quality International – wyróżnienie
przyznawane przez kapitułę konkursu Forum Jakości
Quality International pod patronatem Ministerstwa
Rozwoju
Regionalnego,
Polskiej
Agencji
Rozwoju
Przedsiębiorczości oraz Klubu Polskie Forum ISO 9000 dla
firmy świadczącej usługi na wysokim poziomie. MPK
Poznań Sp. z o.o. zgłoszone zostało w kategorii „Usługa”
i otrzymało wyróżnienia dla trzech zgłoszeń. Wyróżnienia
dotyczą następujących obszarów: Usługi przewozowe,
Organizacja i funkcjonowanie komunikacji miejskiej
w Poznaniu podczas Konferencji ONZ w sprawie zmian
klimatu 1-12 grudnia 2008 r. oraz Przewozy dodatkowe –
Linie turystyczne i Maltanka. W dwóch ostatnich
przedsięwzięciach
uczestniczy(ła)
spora
grupa
Klubowiczów – śmiało możemy zatem pogratulować
przewoźnikowi dobrych pracowników, a stowarzyszeniu –
oddanych idei wolontariuszy.

Rocznicowa przejażdżka
Z okazji czwartej rocznicy powstania Poznańskiej
Galerii
Komunikacyjnej,
użytkownicy
serwisu
spotkali
się
na
okolicznościowej
imprezie
urodzinowej. Szczegółowa relacja z przejazdu
jelczem PR110 i tramwajem typu GT8 –
w następnym numerze Przystanku.
Fot.: Marcin Jurczak, 6.06.2009
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Czwarta rocznica powstania Poznańskiej Galerii Komunikacyjnej

PeeRką po wioskach

Bartosz Szymandera
Czwarta
rocznica
powstania
Poznańskiej
Galerii
Komunikacyjnej stała się okazją do tego, by niedawno
nabytym przez MPK Poznań jelczem PR110 odwiedzić
podpoznańskie
miejscowości.
Do
uczestnictwa
w imprezie zostali zaproszeni wszyscy użytkownicy
Galerii, a jej przygotowaniem zajęli się profesjonalnie
koledzy z Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych.
Wszyscy chętni do przejazdu zebrali się o umówionej
godzinie na rondzie Kaponiera. Punktualnie o godz.
14.30 autobus ruszył w drogę. Pierwszym miejscem,
w którym się zatrzymaliśmy, była pętla Piątkowska.
Dzisiaj odjeżdżają stąd poza Poznań dwie linie – 72
do osiedla Leśnego w Koziegłowach i PT do Promnic.
Pierwsze autobusy podmiejskie na tej pętli pojawiły się
w roku 1984 – była to linia 124 kursująca do Chludowa
(w późniejszym okresie wydłużona do Zielątkowa). Przez
dwa miesiące roku 1991, tuż przed przekazaniem linii
podmiejskich gminom, odjeżdżały też stąd autobusy linii
110 do Złotnik.

Czwarte
urodziny
PGK...
śladami
linii
autobusowej nr 102. Kaźmierz, w tle kościół pw.
Najświętszej Maryi Panny.
Fot.: Michał Prałat

To właśnie te miejscowości, Chludowo i Złotniki, były
kolejnym etapem podróży. Najpierw zawitaliśmy do
położonego bardziej na północ Chludowa, gdzie swą
bazę ma Zakład Komunikacji Publicznej gminy Suchy Las
– swój bieg kończą tu autobusy linii 905 tegoż
przewoźnika. Warto podkreślić, że w Chludowie znajduje

się klasztor Księży Werbistów, skąd wywodził się
śp. ojciec Marian Żelazek, znany misjonarz, który przez
wiele lat pracował w Indiach. Z tej spokojnej
miejscowości, w której nasz jelcz wywołał nie lada
zdziwienie, udaliśmy się do położonych bardziej
na południe Złotnik. Stamtąd z kolei pojechaliśmy
do Kiekrza, skąd po krótkim postoju wyruszyliśmy
do jednej
z
najdalej
położonych
miejscowości
obsługiwanych niegdyś przez autobusy MPK Poznań –
Kaźmierza. Pojazdy z Poznania docierały tam przez
4 lata, do momentu przekazania linii podmiejskich
gminom. Były to autobusy linii 102, a właściwie jednego
z jej wariantów. Dzisiaj połączenie komunikacyjne
Kaźmierza z Poznaniem zapewnia Euro-Bus (linia nadal
nosi numer 102), a od niedawna także TPBus z Tarnowa
Podgórnego, który wydłużył tu kilka kursów linii 01.
Kaźmierz leży 20 km na zachód od Poznania. Pierwsza
wzmianka o tej wsi pochodzi z 1298 roku. Ciekawostką
jest fakt, że na początku XIX wieku utraciła ona prawa
miejskie uzyskane w roku 1384.

Impreza PGK... autobusem i tramwajem. Pojazdy
poprowadzili miłośnicy komunikacji miejskiej, na
co dzień zasiadający za sterami pojazdów
liniowych. Poznań, ul. Św. Marcin.
Fot.: Marcin Jurczak

Kolejnym etapem naszej podróży było Tarnowo
Podgórne,
siedziba
najlepiej
rozwijającej
się
gospodarczo gminy powiatu poznańskiego. Dzisiaj
komunikację w tej gminie obsługuje TPBus Tarnowo
Podgórne, a do samej miejscowości docierają autobusy
linii 01 i 05, a także wariantowe kursy linii 02.
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Z Tarnowa Podgórnego udaliśmy się do Poznania. Plany
przewidywały bowiem wizytę w miejscowościach
wschodniej części powiatu poznańskiego: Kicinie,
Swarzędzu, Tulcach i Kleszczewie. Po krótkim postoju na
Sołaczu zawitaliśmy na pętli przy dworcu autobusowym
Garbary. To właśnie tu nastąpiła przymusowa dłuższa
przerwa w podróży. Zauważona wcześniej usterka
oświetlenia zewnętrznego okazała się niestety nie do
usunięcia w warunkach „polowych” i wykluczyła autobus
z dalszych wojaży po powiecie. Ostatnim miejscem, w
które zawiózł nas jelcz, była zajezdnia tramwajowa przy
ul. Madalińskiego. Tu nastąpiła przesiadka do wagonu
GT6 685 – przejazd nim stanowił drugą część imprezy
urodzinowej. Tramwaj udał się na Miłostowo, gdzie
każdy chętny mógł posilić się kiełbaską z grilla. Przejazd
helmutem trwał do późnych godzin nocnych.
Czwarte urodziny PGK zaliczyć można do udanych. I
choć nie obyło się bez zdarzeń losowych, impreza dała
możliwość „zaliczenia” kilku ciekawych tras i miejsc.
Zaowocowała także nowymi znajomościami w lokalnej
społeczności miłośników komunikacji miejskiej, dając
między innymi nadzieję na rozszerzanie kadr i zakresu
działania stowarzyszenia Klub Miłośników Pojazdów
Szynowych w przyszłości.

Pętla autobusowa „Złotniki AR”. Dawniej można
tu było dojechać między innymi podmiejskim
autobusem linii 110. Jego trasa prowadziła
z pętli Garbary przez ul. Obornicką i Suchy Las.
Fot.: Michał Prałat

Tramwaje niskopodłogowe – dla pasażera czy marketingu przewoźnika?

Ballada o niskiej podłodze

Robert Bartkowiak
z poziomu przystanku niż pokonując dodatkowo stopnie.
Niestety nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jaką
rolę pełnią pojazdy niskopodłogowe w naszym taborze.
Tramwaje niskopodłogowe w Poznaniu

Wstawianie członu niskopodłogowego do starszego wagonu wieloprzegubowego to jeden z najtańszych sposobów na zwiększanie ilości taboru niskopodłogowego. Pozwala to uzyskać pojazdy zdolne do poruszania się także po gorszych torowiskach. Na zdjęciu Duewag N8CNF 1136 (z nowym
członem niskopodłogowym) dla ZKM Gdańsk.
Fot.: Robert Bartkowiak, 17.06.2009
Idea pojazdu niskopodłogowego jest bardzo prosta.
Poprzez swoją nietypową konstrukcję – całościowe bądź
też tylko częściowe obniżenie podłogi – ma ona
mianowicie ułatwić wsiadanie do pojazdu. Jest
to ogromny plus dla osób niepełnosprawnych, rodziców
z dziećmi w wózkach oraz osób starszych, które z racji
wieku mają problem z wejściem do pojazdu. Wpływa
ona również znacząco na szybkość wymiany pasażerów
– jak wiadomo, szybciej wchodzi się do pojazdu

Pierwszy współczesny tramwaj niskopodłogowy pojawił
się w Poznaniu w roku 1995. Był to trzyczłonowy
tramwaj z niską podłogą w środkowym członie. Jego
konstrukcja bazowała na popularnych tramwajach typu
105N. Do budowy skrajnych członów wykorzystano
pudła wagonów o numerach taborowych 164 oraz 163.
Natomiast środkowy człon, ten najważniejszy, powstał
całkowicie od nowa. Taki wagon, wyprodukowany przez
poznańską fabrykę HCP, otrzymał oznaczenie typu
105N/2 oraz numer boczny 400. Warto dodać, że
prawidłowe oznaczenie typu wagonu, nadane przez IPS,
to 115N – a 105N/2 to typ wprowadzony przez producenta i powielony później przez przewoźnika. Do tej
pory nie zdecydowano na przebudowę większej ilości
poznańskich stopiątek na tego typu tramwaje, jak
wstępnie
planowano.
Pojazd
nie
jest
obecnie
eksploatowany liniowo. Stoi na torach odstawczych przy
ulicy Budziszyńskiej i czeka na lepsze czasy. Być może
kiedyś doczeka się należytej modernizacji.
Otwarcie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju
wymusiło kupno nowego i nowoczesnego taboru
tramwajowego. Wybór padł na czeską fabrykę – ČKD
Praha. Łącznie zamówiono 10 sztuk wagonów typu
RT6N1, z których pięć złożono w Pradze, a pozostałe
w Poznaniu. Wszystko to za sprawą konsorcjum zawiązanego przez ČKD Praha oraz Fabrykę Pojazdów
Szynowych. Były to pierwsze tak nowoczesne tramwaje,
jakie pojawiły się w Polsce. Jak powszechnie wiadomo,
pojazdy charakteryzuje bardzo duża awaryjność
i nietypowa skrajnia ze względu na szersze pudło
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od tramwajów eksploatowanych dotychczas w Poznaniu.
Mimo wszystko są one najlepiej przystosowane
do obsługi trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju.
W 2002 r. rozstrzygnięto kolejny przetarg na dostawę
niskopodłogowych tramwajów. Zwycięzcą okazała się
niemiecka firma Siemens z modelem Combino
(Advanced – z ang. zaawansowany, udoskonalony).
W latach 2003-2004 dostarczono łącznie 14 sztuk. Nowe
wagony od początku eksploatacji spotkały się z ogromną
nagonką ze strony mediów. Wszystko to za sprawą
ukrytej wady konstrukcyjnej: w pojazdach o przebiegu
powyżej 120 tys. km mogły wystąpić pęknięcia
tzw. alugripów, czyli elementów mocujących pudło. Kilka
wagonów nie zostało odebranych – oczekiwano dalszych
posunięć ze strony producenta. Siemens podjął się
usunięcia wady konstrukcyjnej w naszych combino oraz
wszystkich innych wyprodukowanych od roku 1998.
W przypadku tramwajów Combino należy rozróżnić dwie
zasadnicze
kwestie,
czyli
początkowe
problemy
z konstrukcją oraz to, czy wagon jest bezawaryjny, nie
sprawia problemów eksploatacyjnych i jest przyjazny
w obsłudze. Wszystko to przez lokalną społeczność było
zawsze wrzucane do jednego wora i wyjmowano tylko
to, co jest w przypadku Combino najgorsze. Mam tu na
myśli wspomnianą już wadę, dość wysoką cenę jak na
polskie warunki (8 mln złotych za wagon), czy też
niezabezpieczenie umowy przed zmianami kursu euro,
poprzez co pojawiło się widmo gwałtownego wzrostu
ceny zakupu w momencie zmiany kursów walut
(po podpisaniu umowy i wpłacie pierwszej transzy).
To właśnie media wywołały tę burzę wokół wagonów
Combino, pozostawiając je do dnia dzisiejszego
w krzywym zwierciadle. Ich największym problemem
jest to, że pochodzą z Niemiec, gdyż w kulturze polskiej
można znaleźć wiele przejawów uprzedzeń do naszego
zachodniego sąsiada. To właśnie jeden z nich. Nie
zwraca się uwagi na to, iż jest to obecnie najmniej
awaryjny tramwaj wśród eksploatowanych w Poznaniu.
Zgodzę się, iż ma kilka mankamentów, które wpływają
na negatywny ich odbiór. Chodzi tutaj przede wszystkim
o beznadziejny układ siedzeń, brak osobnego wejścia
dla motorniczego czy też brak monitoringu. Nie są to
jednak kwestie, których nie dałoby się skorygować.
Łatwiej jest jednak krytykować. Największy problem
pojawia się wtedy, gdy mamy wskazać polski
odpowiednik Combino. Pojazd szynowy krajowej
produkcji, którym można by się pochwalić, który odniósł
swoistego rodzaju sukces. Niestety do dnia dzisiejszego
takiego nie ma i pewnie przez najbliższych kilka lat
jeszcze nie będzie. Zamiast „głupio gadać”, trzeba by się
wziąć do roboty.
W grudniu 2008 roku zdecydowano się na wydzierżawienie wagonu typu 118N, znanego także pod nazwą
handlową „Puma”. Jest to pojazd wyprodukowany przez
poznańską Fabrykę Pojazdów Szynowych. Posiada
on 67% niskiej podłogi, a w Poznaniu zabawi przez
okres (zgodnie z umową) czterech lat. Posiada numer
taborowy 450 i stacjonuje w zajezdni tramwajowej przy
ulicy Fortecznej. Można go spotkać na forteczańskich
liniach – przede wszystkim na trzynastce, od wielkiego
święta także na linii numer pięć. Wagonem podobno
wszyscy się zachwycają, jednak nikt nie dokonał jeszcze
jego zakupu. Choć część mechaniczna (wózki, układ
wózków, układ członów) nie budzi zastrzeżeń (można
nawet pokusić się o stwierdzenie, że jest niemal

„Przerabianie” tramwajów wysokopodłogowych
na niskopodłogowe jest popularne w Czechach.
Na zdjęciu skład tatr T3R.PLF i T3P (320+255)
w Pilźnie. Pierwszy wagon to całkowicie nowe
(węższe i dłuższe) pudło z częścią niskopodłogową, drugi – tetrójka zmodernizowana klasycznie.
Fot.: Marcin Jurczak, 16.10.2008
idealna!), Puma jest pojazdem, który z powodzeniem
miałby szanse na rynku dziesięć lat temu, a nie teraz,
gdy rynek jest przesycony nowoczesnymi pojazdami
szynowymi. Sam tramwaj od początku eksploatacji
sprawia liczne problemy, a wskaźnik jego uruchomienia
jest niestety bardzo niski. Nikt nie oczekuje od nowych
pojazdów, by zamiast wozić pasażerów bezczynnie stały
w zajezdni, podpierając ściany. Jak już wiadomo, FPS
nie może startować w przetargu na tramwaje ze 100%
niskiej podłogi i dlatego nie będzie już próbować
uszczęśliwiać nas na siłę. Tego, jaki kolejny tramwaj
wpisze się w historię Poznania, dowiemy się – miejmy
nadzieję – już niebawem.
Wykorzystanie niskiej podłogi
Tramwaje niskopodłogowe są w pełni wykorzystane
wtedy, gdy pasażer wie potencjalnie, że oczekiwany
pojazd przyjedzie. Mam tu na myśli oznaczenie takich
kursów w rozkładzie, bądź wyznaczenie linii planowo
niskopodłogowych, tak jak to się ma w przypadku
autobusów, już od wielu lat. W Poznaniu dopiero po 12
latach
od
wprowadzenia
do
ruchu
tramwajów
niskopodłogowych zdecydowano się na stałą obsługę
brygad, wybranych linii, taborem przyjaznym dla osób
niepełnosprawnych i ludzi starszych. Do tej pory pojazdy
niskopodłogowe były traktowane jak przypadkowy bonus
bądź luksus dla pasażerów. Osoba niepełnosprawna,
mająca zamiar skorzystać z usług poznańskich
tramwajów, była zdana tylko i wyłącznie na własne
szczęście. Nigdy nie była w stanie przewidzieć, jak długo
będzie czekać na pojazd niskopodłogowy oraz czy będzie
to ta konkretna, wybrana przez nią linia. Na pewno
pasażerowie przyzwyczaili się do obecności Combino
na linii nr 14, gdzie kursowały od początku. Niewątpliwie
był to element, który wpisał się na dobre w mentalność
poznaniaków, a składy stopiątek pojawiające się na tej
linii
sporadycznie,
wywoływały
nieraz
społeczne
poruszenie. Tatra to natomiast codzienność linii
tramwajowej nr 12. Tak w sumie zostało do dziś.
Monopol w tej kwestii został dopiero przełamany,
po dość długim czasie milczenia, we wrześniu 2008
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Zdaniem eksperta

Niska podłoga wczoraj i dziś
Mało kto zdaje sobie sprawę, że
pierwsze wagony niskopodłogowe
pojawiły się jeszcze za czasów
tramwajów klasycznych. Stworzenie
niskopodłogowej
konstrukcji
było wówczas możliwe jedynie
w przypadku doczep biernych, które
nie musiały kryć dużych silników
trakcyjnych pod podłogą. Odpowiednio zaprojektowane podwozie
takiego wagonu umożliwiało obniżenie fragmentu podłogi pojazdu.
Przykładem przedwojennego tramwaju niskopodłogowego, który był produkowany i eksploatowany w Poznaniu, jest wagon P1D, czyli „dwa pokoje z kuchnią”.

Dwukierunkowa, częściowo niskopodłogowa tatra
KT8D5.RN2P w Pradze. Zdjęcie zrobione zostało
na przystanku Sparta, gdzie linia 26 miała ślepy,
tymczasowy przystanek końcowy.
Fot.: Robert Bartkowiak, 3.08.2008

Dziś niskopodłogowy tramwaj staje się standardem
w komunikacji szynowej. Standardem wyznaczanym
przez pasażerów i motorniczych, którzy docenili m.in.
wygodę podróżowania takim taborem, sprawniejszą
wymianę
pasażerów.
Świadczy
o
tym
bardzo
nieprzychylna reakcja warszawiaków na ostatni zakup
wagonów wysokopodłogowych 123N z FPS. Poza tym
przypadkiem oraz kwestią zakupu używanych wagonów
z Europy Zachodniej, praktycznie wszystkie inwestycje
taborowe w naszym kraju dotyczą tramwajów
niskopodłogowych. Prym wiedzie tu Kraków, który
regularnie kupuje kolejne Bombardiery. Coraz więcej
nowych tramwajów jeździ po Warszawie (AlstomKonstal, PESA) i Wrocławiu (Skoda, Protram).

krokiem naprzód. Dopiero w lutym 2009 roku oznaczono
wszystkie planowe kursy na liniach: 12 (obsługiwana
stale i niezmiennie przez tatry RT6N1), 14, 15, 16 oraz
6 (tylko w weekendy) – linie obsługiwane przez Combino. Nieplanowo tatry mogą się również pojawić na
linii 16 w ramach promocji, gdy większa ilość wagonów
jest sprawna. Co ciekawe mogą się one również objawić
(i już się pojawiły) na linii nr 14. Wszystko to za sprawą
łączonej brygady: 16/2 + 14/8. Oznacza to, że wagon
wykonuje kółka naprzemiennie na obu liniach,
a pochodzi naturalnie z wydziału S-3.

Innym sposobem pozyskania wagonów, które są
częściowo niskopodłogowe, jest przebudowa tramwajów
podczas ich modernizacji. Za przodowników można tu
uznać Czechów, którzy stworzyli udaną konstrukcję
wagonu niskopodłogowego na bazie dobrze znanego
modelu tatry T3. Można także, podobnie jak przed
wojną, zakupić tańsze od zwykłych tramwajów,
niskopodłogowe doczepy bierne, które łączy się
w składy z wysokopodłogowymi wagonami silnikowymi.
Niestety nasze rodzime konstrukcje z serii 105N nie
pozwalają na wdrożenie żadnego z tych rozwiązań.
Pozostaje zatem przebudowa nowszych tramwajów
z demobilu, w których pojawiają się niskopodłogowe
środkowe człony pojazdów (gdańskie N8C). Warunkiem
jest tu wiek tramwaju, który decyduje o opłacalności
tego zabiegu. Inną możliwością jest bardzo zaawansowana przebudowa wagonów 105N lub raczej budowa
nowego tramwaju o konstrukcji zbliżonej do tego
polskiego pojazdu. Wtedy można zastosować niską
podłogę
w
nowej,
środkowej
części
tramwaju
(wrocławskie 205 WrAs).
Łukasz Bandosz*

Pojawienie się siemensów na szóstce jest ściśle
związane z możliwością dojazdu osób starszych
na cmentarz komunalny na Miłostowie. Idea jak
najbardziej słuszna i godna uwagi, jednak widać pewną
niekonsekwencję w przypadku linii nr 15 i jej
wydłużonych kursów w soboty, niedziele i święta
na Junikowo, również by zapewnić dogodny dojazd
na tamtejszy cmentarz. Także tu spotyka się w
większości poczciwe niskopodłogowce, które jednak w
dni kursowania na cmentarz jeszcze całkiem niedawno
nie były oznaczone. Wszystko to za sprawą znaku „#”,
który informował pasażerów o wydłużonych kursach do
pętli Junikowo. Nie starczyło już jednak miejsca na
oznaczenie pojazdu „n” - przez długi czas przerastało to
czyjeś kompetencje bądź możliwości.

* – autor jest wykładowcą Wyższej Szkoły Logistyki
w Poznaniu i wiceprezesem stowarzyszenia KMPS

Udział niskiej podłogi

roku. Wtedy to w rozkładach linii nr 6 oraz 16 pojawiły
się oznaczenia kursów (wózek inwalidzki), obsługiwanych niskopodłogowcami. Dotyczyło to tylko weekendów, czyli sobót, niedziel i świąt, gdzie ruch pasażerski
jest zdecydowanie mniejszy niż w środku tygodnia.
To właśnie
zdecydowało
o nieprzydatności
tego
rozwiązania w życiu codziennym, ale było dobrym

Dla przypomnienia, tego typu rozwiązanie stosowane
jest już od wielu lat w Warszawie oraz Gdańsku.
Również Bydgoszcz zdecydowała się na obsługę stałych
brygad zaraz po wprowadzeniu jednego pojazdu
przyjaznego osobom niepełnosprawnym, a potem
drugiego.
Wiele przedsiębiorstw w ostatnim czasie przekonało się,
że udział niskiej podłogi w pojeździe nie musi być równy
stu procentom, bądź być bardziej zbliżony do tej liczby.
Bardzo popularne stały się pojazdy wytworzone
zdecydowanie mniejszym kosztem niż klasyczne
„niederflury”, a posiadające w granicach do 20% niskiej
podłogi. Przykładem tej tendencji jest Wrocław. Zakupił
on nowoczesne pojazdy z dużym udziałem niskiej
podłogi, a równocześnie prowadzi sukcesywne zakupy
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zupełnie
nowych
pojazdów
z
niskopodłogowym,
środkowym członem, z lokalnej manufaktury – Protram
205 WrAs. W ten sposób, małymi krokami, zwiększa się
ilość taboru przyjazna osobom niepełnosprawnym,
starszym, czy rodzicom z wózkami. Ten jakże minimalny
udział niskiej podłogi jest w stanie znacznie ułatwić życie
pasażerom. Bardzo podobną tendencję wykazuje Zakład
Komunikacji
Miejskiej
w
Gdańsku.
Zakupił
on z Dortmundu 46 wagonów typu N8C i zdecydował się
je znacznie przebudować. Modernizacja polega przede
wszystkim
na
wstawieniu
niskopodłogowego,
środkowego
członu.
Dzięki
takiemu
rozwiązaniu
pasażerowie będą mieli możliwość wejścia do pojazdu
jednymi drzwiami prosto z platformy przystanku, nie
pokonując przy tym żadnych barier. Poznań niestety
nigdy nie zdecydował się zakup większej ilości tego typu
pojazdów, czy modernizacji podobnych do wagonu
105N/2. Zawsze kupowano pojazdy używane, na okres
przejściowy; modernizowano park wagonów typu 105N,
a sporadycznie pojawiały się zupełnie nowe tramwaje,
będące powiewem współczesności. Jest to decyzja warta
przemyślenia i rozpatrzenia, która tylko i wyłącznie
wpłynie
na
poprawę
funkcjonowania
transportu
publicznego w mieście.
Bo PST i już!
Od samego początku tramwaje niskopodłogowego
z uporem maniaka były przeznaczone do obsługi trasy
Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, bo jest najnowsza
i najszybsza. Tak było w przypadku pojawienia się
wagonów tatra RT6N1, jak i siemensów Combino.

Do dnia dzisiejszego nic się w tej kwestii nie zmieniło.
Wagony obsługują linie wjeżdżające na bezkolizyjny
odcinek sieci, czyli pestki, choć tak naprawdę nie
do końca są tam potrzebne i nie do końca spełniają tam
swoją funkcję. Każdy z mieszkańców powinien mieć
równy
dostęp
do
przyjaznych
tramwajów
niskopodłogowych, bo czym różni się mieszkaniec
Piątkowa od mieszkańca Wildy? Teoretycznie niczym.
Jak pokazuje polityka taborowa, jest to niestety kwestia
dyskusyjna. Najlepszym rozwiązaniem narzucającym się
od
razu,
a
przede
wszystkim
sprawiedliwym
dla wszystkich, jest rozdysponowanie dostępnego taboru
po większości linii. Z pomocą musiałaby przyjść również
inżynieria – należałoby tak ułożyć rozkład jazdy, by na
pokrywających się odcinkach pojazdy niskopodłogowe
pojawiały się z mniej więcej równą częstotliwością.
Chodzi o to, by nie dochodziło do kuriozalnej sytuacji,
iż w ciągu 10 minut na danym odcinku jadą dwa lub trzy
pojazdy niskopodłogowe, a przez następną godzinę
żaden. Na chwile obecną są części miasta, gdzie owe
pojazdy naprawdę by się przydały, a omijają
je wszelkimi innymi, możliwymi trasami.
Choć posiadamy obecnie 26 sztuk tramwajów
niskopodłogowych, nie potrafimy w pełni wykorzystać
ich możliwości. Kursują na liniach, na których nie są
całkowicie niezbędne, a dopiero od niedawna oznaczono
ich kursy w rozkładach jazdy dostępnych dla pasażerów.
Miejmy nadzieję, że nowe pojazdy, które już niebawem
zaczną się pojawiać w Poznaniu, zmienią podejście do
ich codziennej eksploatacji.

Zmiany ilostanu autobusów MPK Poznań, 2007-2009
opr. Marcin Nader, stan na dzień 1 lipca 2009
AUTOBUSY DOSTARCZONE
Nr
tab.
1050
1067
1068
1069
1890
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1133
1134
1135
1136

Producent,
model / typ
MAN
NL223
MAN
NL283
MAN
NL283
MAN
NL283
Urbino 18
Solaris
Hybrid
Solaris
Urbino 18
Solaris
Urbino 18
Solaris
Urbino 18
Solaris
Urbino 18
Solaris
Urbino 18
Solaris
Urbino 18
MAN
Lion’s City
MAN
Lion’s City
MAN
Lion’s City
MAN
Lion’s City

Rok
prod.
2004
2005
2005
2005

Data
przyjęcia
26.03.2008
26.03.2008
26.03.2008
26.03.2008

2008

03.11.2008

2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009

20.11.2008
20.11.2008
25.11.2008
25.11.2008
27.11.2008
27.11.2008
25.02.2009
25.02.2009
25.02.2009
26.02.2009

Uwagi: MAN Lion's City – typ NL273
TABOR AUTOBUSOWY MPK POZNAŃ SP. Z O.O.
Producent, typ
MAN

NL202

MAN

NL223

MAN
MAN
MAN
MAN

NL283
Lion’s City
NG272
NG312

Rok prod.

Ilość

1996

38

2000-2002,
2004
2003-2005
2005-2006
1996
1998, 2000

Numeracja
1001-1006,
1008-1039

15

1050-1064

5
36
10
9

1065-1069
1101-1136
1201-1210
1211-1219

MAN
MAN
Jelcz

NG313
NM223
M11

2001-2003
2001
1986-1987

8
1
3

Ikarus

280.70A

1993-1994

14

MAN

NÜ313

1999

1

Neoplan

N4016

1996-1998

31

Jelcz
Jelcz

M121M
M125M

1
7

Solaris

Urbino 12

1995
2004
1999-2000,
2002-2004

Neoplan

N4020

1996-1997

19

Neoplan

N4021td

5

Solaris

Urbino 18

2000
2001-2002,
2005-2006,
2008

Solaris

Urbino 18
Hybrid

Neoplan

23

1220-1227
1401
1444-1446
1453, 1458,
1459,
1963-1968,
1970-1974
1492
1501-1512,
1514-1527,
1529-1533
1551
1552-1558
1601-1612,
1614-1624
1701-1712,
1714-1720
1731-1735

48

1801-1812,
1814-1849

2008

1

1890

N4009

1996-1997

21

DAF
Ikarus
Ikarus

MB200
260.04
435.22

1982
1985
1994

2
2
1

Ikarus

280.26

1985-1987,
1990

6
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1901,
1903-1912,
1914-1923
1931, 1934
1936, 1938
1951
1953, 1954,
1957,
1960-1962

Nowinki z Pyrogrodu
AUTOBUSY SPRZEDANE LUB ZŁOMOWANE
Nr
tab.
1941
1007
1940
1902
1943
1944
1935
1443
1942
1937
1955
1959
1932
1452
1933
1958
1441
1969
1442
1956
1451
1455
1456
1528
1952

Producent, model /
typ
Jelcz
M11
MAN
NL202
Jelcz
M11
Neoplan
N4009
Jelcz
M11
Jelcz
M11
Ikarus
260.04
Jelcz
M11
Jelcz
M11
Ikarus
260.04
Ikarus
280.26
Ikarus
280.26
DAF
MB200
Ikarus
280.70A
DAF
MB200
Ikarus
280.26
Jelcz
M11
Ikarus
280.70A
Jelcz
M11
Ikarus
280.26
Ikarus
280.70A
Ikarus
280.70A
Ikarus
280.70A
Neoplan
N4016
Ikarus
280.26

Rok prod.
1989
1996
1988
1996
1988
1988
1985
1989
1988
1985
1985
1985
1982
1994
1982
1990
1988
1993
1988
1990
1994
1994
1994
1997
1990

Data
skreślenia
06.2007
08.2007
09.2007
01.2008
01.2008
01.2008
01.2008
01.2008
03.2008
04.2008
05.2008
05.2008
07.2008
08.2008
09.2008
10.2008
10.2008
11.2008
04.2009
04.2009
04.2009
04.2009
04.2009
06.2009
08.2009

Uwagi
ex. 1410, zezłomowany
zezłomowany po wypadku
ex. 1403, zezłomowany
ex. 1252, zezłomowany
ex. 1469, sprzedany do Biskupic
ex. 1472, zezłomowany
ex. 1727, zezłomowany po wypadku
ex. 1123, exex 1409, zezłomowany
ex. 1414, zezłomowany
ex. 1737, zezłomowany po kolizji
ex. 1508, zezłomowany
ex. 1525, zezłomowany
ex. 1213, zezłomowany
ex. 1630, zezłomowany
ex. 1218, zezłomowany
ex. 1517, zezłomowany
ex. 1121, exex 1402, zezłomowany
ex. 1566, exex 1626, zezłomowany
ex. 1122, ex. 1477, zezłomowany
ex. 1509, zezłomowany
ex. 1628, zezłomowany
ex. 1634, zezłomowany
ex. 1635, zezłomowany
ex. 1328, zezłomowany
ex. 1505, zezłomowany

Nowinki z Pyrogrodu
opracowanie: Andrzej Kłos, współpraca: Marcin Jurczak
wakacyjny linii „za tramwaj”, jedyna możliwość dostania
się do centrum z al. Wielkopolskiej to autobusy 78
(kursuje rzadko) i 69 (słynący z dużych obciążeń),
co sprawia, że częstym widokiem stają się pasażerowie
drepczący piechotą w stronę mostu Teatralnego. Tym
samym kto tylko może uniknąć podróży trasą
Piątkowską, wybiera inną formę dojazdu, zamiast
oczekiwania na kursujące z wakacyjną częstotliwością
autobusy lub spaceru. A linię W śmiało można nazwać
bonińsko-winiarsko-sołacką linią międzyosiedlową.

Modernizacja ul. Winogrady
zmierza ku końcowi. Definitywnie zakończyły się
wymiany instalacji pod ulicą. Tory leżą prawie na całej
długości trasy z przerwą od Gronowej do Zagonowej,
gdzie obecnie wylewa się jeszcze płytę żelbetową.
Montowana jest sieć trakcyjna – przy pomocy podnośnika
koszowego. Gotowe są zwrotnice i napędy na krzyżówce
z ul. Murawa. Na całej trasie stoją słupy trakcyjne
i większość sygnalizacyjnych (a tych ostatnich jest
całkiem sporo). Trasa wymaga jeszcze wielu prac, choć
jak wieść gminna niesie, tramwaje mogą pojechać
Winogradami już we wrześniu – prawdopodobnie
najpierw na Wilczak.
Linia wahadłowa Piątkowska
– aleja Wielkopolska. Od 18 lipca prowadzone są
roboty torowe na ulicy Pułaskiego. To kolejne, tym
razem
krótkoterminowe
ograniczenia
komunikacji
szynowej w północnej części miasta. Na trasie
Piątkowska – aleja Wielkopolska dzięki zbudowaniu
przelotki ruszyła linia wahadłowa W. Trasę zmieniły:
dziewiątka, skierowana na PST oraz jedenastka – ulicą
Dąbrowskiego na Ogrody. Zaowocowało to tym,
że dziewiątka i dziesiątka mają te same pętle ale różne
trasy oraz pojawianiem się stodwójki i szybkowca
na ul. Dąbrowskiego. Na pętli Piątkowska (z okazji
odcięcia od reszty sieci) udrożniono żeberko z kanałem
naprawczym i „zmagazynowano” wszystkie sześć
wagonów
GT8ZR.
Warto
zwrócić
uwagę
także
na patologiczną koordynację linii W z resztą sieci
komunikacyjnej. W związku z zawieszeniem na okres

Kładka i tunel na Dympcu.
ZDM ogłosił przetarg na rozebranie kładki dla pieszych
przy ulicy Opolskiej. Zły stan techniczny przejścia
potwierdzają ekspertyzy. W zamian ma powstać tunel, ale
najwcześniej w 2011 roku. Inwestycja w przejście
podziemne jest istotna także dla PKP PLK, gdyż stanowi
element modernizacji linii kolejowej E59. Modernizacji
towarzyszyć będzie podniesienie dozwolonej prędkości
do 160 km/h.
Nocnych prac torowych ciąg
dalszy. W nocy z 20 na 21 lipca prowadzono prace przy
zwrotnicach na rondzie Śródka. Południowe zwrotnice
były napawane przez specjalistów łódzkich, ekipa
poznańska czyściła północne iglice.
Kolejne inwestycje w sieć
i torowiska. MPK Poznań ogłosiło przetargi na:
wymianę istniejących kabli trakcyjnych prądu stałego
600 V ułożonych wzdłuż ul. Grunwaldzkiej oraz remont
torowiska i przystanków tramwajowych (torowiska na pl.
Cyryla Ratajskiego oraz przystanków na placu Cyryla
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Ratajskiego, obu przystanków i peronu dla wsiadających
na pętli Połabska oraz peronu zewnętrznego na pętli
Wilczak).
Zamykanie II ramy komunikacyjnej. Pierwszy etap
budowy wiaduktu dla tzw. Nowych Zawad pod trasą
kolejową E20 do Warszawy zakończony. Pod koniec
czerwca robotnicy opuścili teren budowy. ZDM
ma ogłosić przetarg na wykonanie kolejnego etapu –
budowa ma się zacząć jeszcze w tym roku. Nowy
odcinek ul. Augusta Hlonda ma mieć trzy pasy ruchu,
być oddzielona od otoczenia ekranami akustycznymi
i posiadać ścieżki rowerowe i chodniki. Przy okazji
ma powstać kolektor ściekowy z Rataj do oczyszczalni
w Koziegłowach. Budowa kolektora narobi zamieszania
w przyszłym roku.
FPS walczył. W szczecińskim przetargu
wielkopolscy producenci – Fabryka Pojazdów Szynowych
i Solaris – zostali pokonani przez Pesę. Komisja
przetargowa stwierdziła, iż tylko ta oferta spełnia
kryteria zawarte w specyfikacji przetargu. Warto zwrócić
uwagę na odrzucenie oferty poprzedniego zwycięzcy –
Solaris Bus & Coach, uzasadniane zbyt wysokim kątem
pochylenia niektórych podestów we wnętrzu Tramino.
Przypomnijmy, że poprzednie postępowanie zostało
unieważnione przez sąd kiedy to FPS złożył skargę.
Tym razem
zaprotestowała
firma
z
Bolechowa.
Czy czeka nas trzeci przetarg? Jeżeli nie, to pozostaje
życzyć bydgoskiemu wytwórcy terminowości w produkcji
227 (186 dla Warszawy, 35 dla Gdańska i 6 dla
Szczecina) tramwajów.
Druga Beta do Gdańska. Do Gdańska
dotarł kolejny N8CNF – wagon 1136. Warto dodać,
że narobił on nieco zamieszania jeszcze w Poznaniu,
wykolejając się podczas jazdy próbnej na ul. Gajowej.
Wagon 1136 rozładowano w Gdańsku w piątkową noc 17
lipca, samodzielnie dojechał on do zajezdni w asyście
innego N8C. Tym samym w Grodzie Neptuna znajdują
się już dwa wozy po modernizacji. Widać prace przy
wozie nr 1115, który ma zielone barwy i będzie
„reklamował” Lechię Gdańsk. Na Gajową przywieziono
z Biskupic zielony człon niskopodłogowy i dwa nowe
przody. Poza nim na Gajowej jest jeszcze 1116,
a w Biskupicach 1111 i 1112.
Przetasowania na S-2. Na Gajową trafiły
dwa nockowce z Madaliny. 14 lipca przybył GT8 671 –
jeszcze tego samego dnia trafił na N21/1, 670
wylądował na nocce dzień później. W zamian na Wildę
pojechały długie helmuty o numerach 654 i 655.
Zajezdnia Gajowa ma teraz do dyspozycji cztery
nockowe wozy pięciodrzwiowe i bonusowo kawiarenkę
656. Szkoda, że oznacza to odejście od „stałej obsługi”
wagonów nocnych – nie od dziś wiadomo, że właśnie z
racji wąskiej grupy motorniczych, wagony 668 i 669
należały do czołówki wozów z S-2. Jeżeli po naprawie
monitoringu w 669 nie powróci stała obsada
konkretnych nockowych wagonów, spodziewać się
można pogorszenia stanu technicznego taboru obsługującego N21. A skoro mowa o tramwajowej nocce, warto
wspomnieć zmianę obsługi. W czteroosobywm gronie
doszło do przetasowań – N21 obsługuje dwóch nowych
motorniczych, a udział w zespole motorniczych
klubowych spadł z 75 do 50 procent. Tradycyjnie,
kolejne straty w wagonie 685. Historyczny helmut

wgniótł (na linii 2) przedni fartuch pod zderzakiem.
Wagon jest „wyklepany” i ma kolejny odcień kości
słoniowej na burcie.
Niska i wysoka podłoga na S-3. W lipcu
(dokładnie 9.) zaobserwowana została liczba pięciu tatr
jednocześnie w ruchu (403, 404, 405, 407 i 410).
Wyklepana czterystadziewiątka nareszcie wyjechała
z Modertransu. Puma się nie pojawia poza legowiskiem
i od
dwóch
tygodni
odpoczywa
na
wózkach
technologicznych przed szlifiernią. Powodem jest
okresowy
przegląd
wózków
po
24
tysiącach
przejechanych kilometrów. Skład moderusów 336+337
został naprawiony i powrócił na linię – z klasycznym
pantografem OTK-1. To pierwszy moderus pozbawiony
pantografu połówkowego.
S-1 Głogowska. Kolejny skład
moderusów o numerach 168+167 miał debiut na linii 17
w niedzielę 26 lipca. Do modernizacji trafił natomiast
182+181. Na różnych etapach składania są 165, 166,
169, 170, 181, 182. Budowa torów odstawczych na S-1
dobiega końca. Położony jest asfalt na prostych
odcinkach i zwrotnicy najazdowej. Nie skończono
budowy zwrotnicy zjazdowej – prawdopodobnie czeka
na podbicie. Ciekawe czy brama awaryjna zostanie
wyposażona w automatyczny napęd. Przy okazji pokryto
papą strop piwnic biurowca, znajdujący się obok
wspomnianego wyjazdu.
Solarisy zmieniły właściciela. MPK
wzbogaciło się o pięć używanych solarisów Urbino 12.
Na poznańskich ulicach nie przybędzie jednak dzięki temu
autobusów niskopodłogowych, zmiana ma bowiem
charakter wyłącznie „papierowy”. Mowa o autobusach,
które po pięcioletnim okresie leasingu odkupione zostały
przez przewoźnika i stały się jego własnością. Są to wozy
1615, 1616, 1618, 1619 i 1620, które z tej okazji
otrzymały poznańskie tablice rejestracyjne. Pozostałe pięć
pojazdów (1617, 1621-1624) z serii dziesięciu wziętych
w leasing w 2004 roku wciąż jeździło na tablicach
katowickich (SK) – w ostatnich dniach wozy widziano na
A-1 bez tablic.
Kolejne 15 lat
z MPK. Miasto Poznań podpisało umowę na świadczenie
usług komunikacyjnych z MPK na 3 razy dłuższy okres
niż poprzednio. Ma to pozwolić na stabilizację
i realizację planowych inwestycji jak budowa zajezdni i
trasy na Franowo, zakup nowych tramwajów. Umowa
przewiduje, ze miasto (ZTM) będzie decydowało
o układzie linii i częstotliwości kursowania pojazdów.
Opinie na temat umowy są podzielone – zdaniem
jednych oznacza ona stabilizację przewoźnika i daje
możliwość realizacji inwestycji wieloletnich, zdaniem
innych – jest de facto próbą ochrony przed konkurencją
w przewozach autobusowych, która mogłaby zakończyć
się wejściem do Poznania tańszych przewoźników
prywatnych
(podobnie
jak
to
miało
miejsce
w Bydgoszczy, Krakowie czy Warszawie).
NEW www.mpk.poznan.pl. Od 29 czerwca
funkcjonuje nowa strona MPK. Zmieniła się całkowicie
grafika. Od poprzedniej wersji bogatsza jest m.in. o opis
eksploatowanego taboru, opis oferty reklamowej
na i w pojazdach, rozbudowany opis linii turystycznych
i usług dodatkowych. Pojawiło się także wiele zdjęć
autorstwa klubowych kolegów. Stara wersja jest jeszcze
dostępna pod zmienionym adresem.
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Najciekawsze wstrzymania kwietniowe i majowe

Z archiwum T

Marcin Jurczak
1.04. 13/3 450. Primaaprilisowym żartem nie była
niestety kolejna próba unieruchomienia Pumy. Tym
razem doszło do niej z powodu zdarzenia losowego lub
jak kto woli – głupoty ludzkiej. Po zjeździe do zajezdni
zgłoszone zostało rozbicie drugiej dużej szyby z lewej
strony
trzeciego
członu
–
najprawdopodobniej
uderzeniem z zewnątrz.

Ratownicza, która otworzyła drzwi kabiny. We wstrzymaniu utknęły cztery pociągi tramwajowe.

9.04. 8/3 673. Nietypowe wykolejenie na pętli
Górczyn.
Podczas
wjazdu
na
tor
odstawczy
(przypomnijmy: wjazd ten wymaga wycofania wagonu
z małego kółka pętli), doszło do wykolejenia wagonu
GT8. Motorniczy wycofał wagon, po czym nie załączając
hamulca tarczowego przechodził na przód wagonu.
Pojazd stoczył się, przejechał przez ograniczniki toru
i wykoleił ostatnią osią. Po podłożeniu klinów udało się
wjechać tramwajem w tory o własnych siłach. W efekcie
doszło
jedynie
do
25-minutowego
(6.00-6.25)
wstrzymania na pętli. Warto zwrócić uwagę na różny
sposób załączania hamulca tarczowego w wagonach GT.
W przypadku jednookich wystarczy zamknięcie klapy
pulpitu manewrowego i pojazd zahamowany zostaje
samoczynnie.
W
przypadku
wagonów
dwuokich
konieczne jest dodatkowe załączenie (przyciskiem)
hamulca tarczowego przed zamknięciem klapy.
9.04. 9/1 657. Drugie tego dnia wykolejenie wozu
z zajezdni Madalińskiego miało miejsce na wysokości
Kupca Poznańskiego. Jadąca w kierunku Dębca
dziewiątka najechała na wyrwany z jezdni fragment
nawierzchni (czyli po prostu kostkę brukową),
co doprowadziło do wykolejenia drugiego wózka. Ruch
w kierunku Królowej Jadwigi wstrzymany był przez 16
minut (19.15-19.31), tramwaj wjechał samodzielnie
w torowisko przy próbie cofnięcia.
10.04. 9/4 655. Trzecie w ciągu doby wykolejenie
helmuta nastąpiło przy alei Wielkopolskiej. O 5.26
doszło do wypadnięcia z torów trzeciego wózka wagonu
655.
Miejscem
zdarzenia
było
skrzyżowanie
al. Wielkopolskiej i ul. Pułaskiego. Tramwaj jadący
w kierunku Dębca wykoleił się na łuku torowiska,
po czym przejechał dokładnie 43,5 metra, zatrzymując
się na przystanku. Przerwa w ruchu tramwajowym
w obu kierunkach trwała ponad pół godziny (5.26-6.00),
obejmując między innymi piętnastominutowe (od 5.45)
wyłączenie napięcia w sieci. Na zablokowanym odcinku
stały łącznie 4 pociągi tramwajowe (po dwa z każdej
strony), kolejne pojazdy kierowano objazdem na trasę
PST. Przyczyną wykolejenia była luźna kostka brukowa.
Informację o uszkodzeniach nawierzchni na skrzyżowaniu przekazano Zarządowi Dróg Miejskich.
11.04. 6/4 505. Pół godziny wstrzymania (5.33-5.56)
na Miłostowie zapewnił motorniczy piątego siemensa.
Po przyjeździe na pętlę opuścił on kabinę na przystanku
końcowym celem podbicia karty drogowej. Zostawił
jednak w stacyjce kluczyki od wagonu, a w momencie
wyjścia z kabiny drzwi od niej zatrzasnęły się
samoczynnie. W efekcie motorniczy pozostał poza
wagonem, a zamknięty tramwaj – na torze wjazdowym
pętli. Na miejsce przyjechała Zakładowa Służba

12.04. 10/4 126+125. Ciąg dalszy wiosennej serii
wykolejeń. Tym razem padło na skład 126+125
z zajezdni Głogowska. O 13.32 doszło do wypadnięcia
z torów obu wagonów na łuku z ul. 28 Czerwca 1956
w ul. Wierzbięcice. Poszkodowany pasażer wykolejonego
tramwaju zabrany został (po wcześniejszym udzieleniu
pierwszej pomocy przez motorniczą) przez Pogotowie
Ratunkowe do szpitala – obrażenia okazały się
na szczęście niegroźne. W opinii badających zdarzenie
na miejscu wykolejenie nastąpiło wskutek najechania
na zanieczyszczoną zwrotnicę, zaś w opinii motorniczej
– wskutek przełożenia zwrotnicy pomiędzy wagonami.
Ostatecznie przyczyny wypadnięcia z torów dziesiątki nie
udało się ustalić, fakty są jednak takie, że łoże zwrotnicy
było zanieczyszczone, a pechowa 10/4 była pierwszym
tramwajem pokonującym łuk torowiska po kilkunastu
godzinach przerwy. W niedzielę 12 kwietnia część linii
tramwajowych (w tym dziesiątka) wyjechała na trasę
od II zmiany. Ruch wznowiono o godz. 15.00, czyli
po półtoragodzinnej przerwie.
14.04. 12/9 336+337 vs jazda próbna 409.
Pierwsza poważna kolizja z udziałem plastikowego czoła
moderusa Alfa. Do czołowego zderzenia deptusa
z forteczańską jazdą próbną doszło na skrzyżowaniu
przy moście Teatralnym. Motornicza dwunastki najechała
na zwrotnicę najazdową w momencie, gdy z przeciwka
(w kierunku PST) jechał inny tramwaj. Zwrotnica
przełożona była w lewo, co spowodowało gwałtowny
skręt wagonu 336 i czołowe zderzenie z tatrą.
Na miejscu zdarzenia stwierdzono co prawda awarię
napędu zwrotnicy, winnym zdarzenia uznano jednak
motorniczą dwunastki, która nie zachowała ostrożności
i nie umożliwiła opuszczenia skrzyżowania tramwajowi
jazdy próbnej przed najechaniem na zwrotnicę.
W moderusie (stał nienaprawiony całkiem długo) doszło
do uszkodzenia przedniego zderzaka, szyby czołowej,
podpodłogowych układów sterowania i sprzęgów.
W tatrze rozbity został przód wagonu: szyba, zderzak,
lewe przednie naroże. Wstrzymanie ruchu trwało trzy
kwadranse (12.44-13.27).
15.04. 2034+2070. Niepierwsze nocne wykolejenie
szlifierki torowej nr 2070. Ciągnięta przez pług
odśnieżny doczepka wypadła z torów krótko po godzinie
3 w nocy, na ul. Grunwaldzkiej przy Budziszyńskiej.
Wykolejenie miało miejsce na prostym odcinku toru
(kier. centrum), podczas pracy urządzenia. Szlifierkę
wstawiono w torowisko przy użyciu dźwigu TRAM123,
a przyczyny wykolejenia nie udało się ustalić. Mogło być
nim chwilowe uniesienie kół jezdnych szlifierki na skutek
rozregulowania zawodu hydraulicznego regulującego
docisk ściernic do szyn. Szkoda, że profesjonalną
szlifierkę
wciąż
oglądać
możemy
jedynie
na warszawskich torach.
19.04. 232/1 1972. Latający pasażer zapewnił
półtoragodzinne wyłączenie z ruchu nocnego ekologa.
O 2.15 CNR otrzymała zgłoszenie, że jeden z klientów
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nocki wypadł z pojazdu na łuku drogi, podczas skrętu
z ul. Zamenhofa w ul. Piłsudskiego. Pasażer podróżował
na schodach IV drzwi, a towarzyszyła mu grupa
młodzieży. 28-letni młodzieniec doznał ogólnych
potłuczeń, po przybyciu na miejsce pogotowia
ratunkowego i opatrzeniu został zwolniony do domu.
Dokonano
dokładnego
sprawdzenia
mechanizmu
otwierania i zamykania, mocowania oraz rewersowania
drzwi
–
nie
stwierdzając
jednak
żadnych
nieprawidłowości ich działania. Poszkodowany oraz
świadkowie zaprzeczyli, by ktokolwiek „bawił się”
drzwiami w czasie jazdy lub na postoju.
20.04. 48/4 1022. O godz. 19.28 CNR otrzymała
zgłoszenie o zabrudzeniu autobusu i odzieży wierzchniej
pasażerek przez młodego wandala. Do stojącego na
przystanku początkowym na Ławicy MAN-a podjechał
mężczyzna na rowerze, po zaparkowaniu pojazdu wbiegł
do wewnątrz autobusu i rzucił torebką z substancją
mleczną w dwie młode pasażerki siedzące w środku.
Zabrudzeniu uległy siedzenia i ściany niskacza oraz
jedna z pasażerek. Poszkodowane (po zostawieniu
kierowcy swoich danych kontaktowych i nazwiska
sprawcy, którego znały z widzenia) oddaliły się z miejsca
zdarzenia.

31.05. 4/1 308+309 vs jazda próbna 138+139. O
12.39 na ul. Starołęckiej doszło do najechania
tramwaju linii 4 na stojący na pętli tramwaj jazdy
próbnej. Motorniczy zjeżdżającego do zajezdni
składu linii 4 (usterka blokowania jazdy w II
wagonie) nie zachował ostrożności i przełożył
przypadkowo zwrotnicę w lewo – a następnie
wjechał z dużą prędkością na pętlę Stomil i uderzył
w tramwaj stojący. Zdarzenie spowodowało
wielogodzinne utrudnienia w ruchu – ze względu
na duże uszkodzenia wagonów konieczne było ich
indywidualne ustawianie na tory (drugie wózki
wagonów z S-1 i pierwsze wózki wagonów z S-3
znajdowały się poza torami). Akcję ratunkową
utrudniały warunki atmosferyczne – gwałtowne
opady deszczu i burze oraz grząski (namoknięty
opadami) teren pętli. Zderzenie wagonów nastąpiło
na środku pętli, całkowicie zablokowana została
jednak ul. Starołęcka dla ruchu tramwajowego.
Ruch wznowiono o 17.50. Szczęśliwie oba wagony
nie przewoziły pasażerów, ranny został natomiast
motorniczy
składu
308+309.
Po
usunięciu
wagonów tramwajowych, od godz. 19.07 do 19.37
pętla Stomil dalej była zablokowana, z powodu
samochodu star pogotowia torowego (2134) i
dźwigu TRAM123 (2199), które ugrzęzły w błocie.
Pojazdy
wyciągnięto
z
pętli
przy
pomocy
samochodu ZSR (2150). Dwie piątki skierowano w
tym czasie objazdem na Starołękę.

25.04. 6/4 508. Do groźnie wyglądającego zdarzenia
doszło przy dworcu PKS. Jadący z dużą prędkością
tramwaj linii 6 (kierunek: Budziszyńska) wykoleił się
na łuku torowiska – najeżdżając na zwrotnicę przełożoną
w
lewo
w
kierunku
ul.
Wierzbięcice.
Doszło
do wykolejenia dwóch pierwszych wózków siemensa,
a pojazd zatrzymał się na środku skrzyżowania, blokując
ruch tramwajowy we wszystkich kierunkach. Zdarzenie
spowodowało godzinną (16.26-17.22) blokadę węzła
PKS. Uruchomiono komunikację zastępczą – na trasach
rondo Rataje – rondo Kaponiera (4 autobusy) i ul.
Towarowa – Dębiec (2 autobusy). Na czas przerwy
w ruchu tramwaje kierowano objazdami. Osób rannych
nie było, straty w siemensie objęły pourywane
piasecznice i pogiętą deskę ochronną.
30.04. 11/5 194+193. Motorniczy spoza stałej obsługi
szybkowca unieruchomił tramwaj na rondzie Rataje
(kierunek: Os. Lecha). Przyczyną piętnastominutowego
(5.00-5.15) postoju było niezałączanie jazdy w drugim
wagonie
pociągu.
Po
doraźnej
naprawie
przez
pracowników pogotowia technicznego, tramwaj zjechał
do zajezdni Głogowska o własnych siłach. Podobne
zdarzenie (brak załączania jazdy II wagonu) zanotowano
na ul. Jana Pawła w dniu 20 maja. Wstrzymanie ruchu:
11 minut (4.53-5.04).

Fot.: Michał Prałat

1-3.05. W dniach 1-3 maja dokonano kontroli
i obserwacji kursowania autobusów linii Z. Pierwszy
dzień kontroli wykazał, że w godzinach 13.30-14.00
ul. Krańcowa była nieprzejezdna, później czas przejazdu
autobusów wynosił ok. 90 minut. 2 maja, w wyniku
przeprowadzonej obserwacji stwierdzono, że ul. Krańcowa i pętla Nowe ZOO są przejezdne, a czas przejazdu
autobusów wynosi ok. 20 minut. W dniu 3 maja czas
przejazdu ponownie sięgał 90 minut.
4.05 6/4 116+115. Zderzenie dwóch samochodów
osobowych spowodowało spore (8.13-8.50) utrudnienia
w kursowaniu komunikacji tramwajowej. Do zderzenia
doszło na skrzyżowaniu ul. Przemysłowej z Towarową.
Samochód osobowy ford Fiesta dachował i zatrzymał się
na torowisku tramwajowym, wstrzymując ruch pojazdów

szynowych w obu kierunkach. Po zakończeniu działań
prowadzonych przez pogotowie ratunkowe i policję,
samochód usunięty został z torowiska za pomocą dźwigu
MPK. Na zablokowanym odcinku stało 10 pociągów
tramwajowych (tytułowy ex. szpital jako pierwszy w kierunku ul. Wierzbięcice), resztę kierowano objazdami.
5.05. Do trzech wstrzymań ruchu tramwajowego doszło
zanim udało się zlokalizować usterkę sieci trakcyjnej
na węźle Kórnicka. Tramwaje stały na ul. Mostowej
(7.33-7.50) – z powodu uszkodzenia pantografu wagonu
172 linii 5/1, na ul. Św. Marcin (9.51-9.58, 5/4
186+185) i na moście św. Rocha (16/8 511 od 10.12).
Uszkodzoną sieć (zjazd z krzyżówki w stronę mostu św.
Rocha) naprawiono bez wyłączenia napięcia, kierując
czasowo (10.20-10.56) tramwaje linii 4, 6, 7 i 16
zmienionymi trasami. Objazdy prowadziły przez rondo
Rataje lub Górny Taras Rataj.
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11.05. 2/4 685 vs 10/4 156+157. O godz. 22.50
motorniczy tramwaju linii 2 jadąc w kierunku zajezdni
Madalińskiego nie zachował należytej ostrożności, nie
sprawdził położenia zwrotnicy torowej i doprowadził
do kolizji z tramwajem linii 10/6 156+157, jadącym
w przeciwnym kierunku. Zdarzenie miało miejsce
na węźle Traugutta. W wyniku zdarzenia rozbity został
oryginalny duży reflektor wagonu 685, pogięty został
także zderzak i naruszona powłoka lakiernicza wagonu.
Ruch na skrzyżowaniu wstrzymany był przez 13 minut,
potem tramwaje zjechały samodzielnie do zajezdni.
Winnym zdarzenia był motorniczy wagonu GT8.
Członkom KMPS nie udało się ustalić, jak to się stało, że
wagon oddelegowany na stałe do obsługi linii 11 pojawił
się
na
dwójce
z przypadkowym
motorniczym.
Po naprawie wagon otrzymał duży reflektor czołowy –
ostatni z zapasów KMPS.
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Usterki wagonów niskopodłogowych
Data

Wstrzymanie

Linia

Wagon

1.04

13.15-13.32

12/6

408

1.04

15.37-15.59

12/10

407

2.04

8.06-8.12

12/3

407

3.04

19.15-19.25

12/6

406

4.04

15.14-15.20

12/6

409

4.04

18.07-18.11

12/3

407

9.04

15.05-15.17

12/3

407

14.04

13.19-13.31

14/3

512

17.04

14.51-14.57

12/2

408

21.04

13.36-15.12

12/8

Miejsce, kierunek jazdy
Ul. Kórnicka, kier. Os.
Sobieskiego
Ul. Królowej Jadwigi, kier.
Os. Sobieskiego
PST Szymanowskiego,
kier. Os. Sobieskiego
Rondo Starołęka, kier.
Starołęka
PST Słowiańska, kier. Os.
Sobieskiego
Wyjazd z PST, kier.
Starołęka
Rondo Kaponiera, kier.
Starołęka
PST Norwida, kier.
Górczyn
PST Lechicka, kier.
Starołęka

Usterka

Zjazd do zajezdni

Zablokowany I wózek

Zjazd samodzielny

Całkowity zanik pracy
komputera
Brak niskiego napięcia (na
Sobieskiego stwierdzono
ponadto: uszkodzony komputer,
wyciek oleju wózka C i
uszkodzone ostatnie drzwi)

Zepchnięty na S-1
przez 2/7 684
Zjazd samodzielny na
os. Sobieskiego

Brak rozruchu

Zjazd samodzielny

Rozłączanie jazdy

Zjazd samodzielny na
os. Sobieskiego

Awaria komputera

Zjazd samodzielny

Awaria komputera

Zjazd samodzielny na
S-1

Brak rozruchu

Zjazd samodzielny

Zablokowanie wózka C

Zjazd samodzielny
Zjazd samodzielny na
Gajową

408

Ul. Roosevelta / Bałtyk,
kier. Os. Sobieskiego

Wyciek oleju z pompy wózka C
(długi czas wstrzymania
spowodowany był
uszkodzonymi zaciskami
hamulców pompy wózka C)
Samoczynne wyłączenie się
komputera

Zjazd samodzielny po
samoczynnym
załączeniu się
komputera
Zjazd samodzielny na
os. Sobieskiego

21.04

21.49-22.09

12/4

407

Rondo Kaponiera, kier.
Starołęka

22.04

22.35-23.01

15/6

511

PST Szymanowskiego,
kier. Os. Sobieskiego

Awaria wózka C

PST Słowiańska, kier.
Starołęka

Awaria wózka C (długi czas
wstrzymany spowodowany
trudnościami ze
zdemontowaniem osłon sprzęgu
oraz z rozłożeniem sprzęgu)

Zepchnięty na S-1
przez 15/7 190+189

Awaria wózka C

Zjazd samodzielny po
restarcie komputera

Zwarcie wózka B

Zjazd samodzielny

Awaria drzwi

Zjazd samodzielny

Awaria wózka C

Zjazd samodzielny

Brak rozruchu

Zjazd samodzielny

Samoczynne wysunięcie
platformy przy drzwiach

Zjazd samodzielny

29.04

20.32-20.59

12/6

401

30.04

14.31-14.35

12/3

401

5.05

16.42-16.52

12/6

404

15.05

19.25-19.34

15/4

509

16.05

12.28-12.41

12/5

403

25.05

17.44-17.57

12/8

401

26.05

11.05-11.22

12/10

405

Towarowa / Dworzec PKS,
kier. Os. Sobieskiego
Ul. Roosevelta / Most
Dworcowy, kier. Os.
Sobieskiego
Przystanek Grochowska,
kier. Os. Sobieskiego
PST Słowiańska, kier.
Starołęka
Towarowa / PKS, kier.
Starołęka
Os. Sobieskiego, kier.
Starołęka
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Jak Poznań wakacyjne objazdy organizował...

Wahadło AD 2009

Tomasz Gieżyński, współpraca: Marcin Jurczak
Pod tym hasłem kryje się kwintesencja złowieszczych
praktyk remontowych w naszym mieście. Złowieszczych
dlatego, że każdy remont i objazd jest utrapieniem dla
pasażerów, a bardzo często także dla motorniczych MPK.
Po wielu latach przewoźnik zdecydował się wejść
w posiadanie wagonów stricte dwukierunkowych, a więc
posiadających na obu końcach stanowiska motorniczego
oraz na obu burtach drzwi dla pasażerów. W 2005 roku
sprowadzono sześć wagonów GT8ZR z Frankfurtu nad
Menem (tamtejszego typu O), które od tego czasu stały
się
wizytówką
zastępczej
komunikacji
szynowej
na odcinkach odciętych od zasadniczej sieci lub
z konieczności tymczasowo wyposażonych w ślepą
końcówkę. Tę z oczywistych względów dobrą decyzję
należy rozpatrywać przez pryzmat kilku istotnych
faktów, z powodu których perturbacje związane
z wykorzystywaniem wahadeł w ruchu są nieco większe
niż się zakłada, przymierzając się do organizacji
objazdów.
Klątwa trzech miast
Od początku sprowadzania używanych tramwajów
przegubowych z zachodniej Europy z ogromnym trudem
przychodziła decyzja, by zaangażować się w odbiór
wagonów z kolejnego, nowego miasta. Tym sposobem
w latach 1991–2005 przybyło do Poznania łącznie
118 wagonów z zaledwie trzech miast (Amsterdamu –
31 sztuk w latach 1991–2003, Düsseldorfu – 48 sztuk
w latach 1996–2003 i Frankfurtu nad Menem – 39 sztuk
w latach 1997–2005). Jedynie sześć ostatnich
tramwajów z tego grona to dwukierunkowe GT8ZR,
sprowadzone w 2005 roku z Frankfurtu. Reszta to
przegubowce w układzie jednokierunkowym. Należy
sobie zadać pytanie: dlaczego, mimo takich ilości
wozów, pozyskano tylko kilka dwukierunkowców,
mogących stanowić (przy większej liczbie) potencjalnie
najbardziej elastyczną grupę wagonów, ratującą
niekiedy sytuację w trakcie objazdów? Pierwszym
powodem jest przywiązanie do właśnie trzech wyżej
wymienionych miast. Frankfurt posiadał na zbyciu tylko
sześć tramwajów O (z ogólnej liczby ośmiu sztuk w całej
serii – dwa pozostały w swojej ojczyźnie, służąc jako
wagon odpowiednio historyczny i imprezowy), nowsze
wersje w postaci wagonów P i Pt okazały się dla
Poznania za szerokie (w skrajni łuku) i zbyt ciężkie,
a rozkładane schodki nie stanowiły zachęty do zakupu
ich w celu użytkowania w polskich warunkach obciążenia
taboru.
Amsterdam
od
zawsze
krucho
stał

Piątek 7.08, godzina 13.00. Plac budowy na
ul. Roosevelta jest pusty – robotnicy relaksują się
w cieniu pobliskiego drzewa. Chwilę później
fotografujący usłyszy na swój temat całą listę
komentarzy nie nadających się do cytowania.
I nie będzie jedyną osobą, do której tego dnia
„doczepią się” mocno zajęci wymianą zwrotnicy
pracownicy MPK.
Fot.: Marcin Jurczak, 7.08.2009
z dwukierunkami
potrzebnymi
do
obsługi
ślepo
zakończonej linii 5 – sam wypożyczał w tym celu nawet
GT10N z Duisburga i E6 (ex Wiedeń) z Utrechtu.
Düsseldorf zaś nie posiadał wystarczających ilości
klasycznych GT w układzie dwukierunkowym, by ich
sprowadzanie miało jakikolwiek sens, zaś seria GT8S,
która znajdowała się w orbicie zainteresowań MPK
Poznań, dopiero w najbliższych tygodniach podlegać
będzie eksterminacji. W dodatku, na samym finiszu,
prawdopodobnie „zwinął” je nam Kraków.
Z powyższego wynika jednoznacznie, że przysłonięcie
sobie oczu klapkami i skupienie się tylko na trzech
dawcach wozów spowodowało, iż realne zakupy
wagonów dwukierunkowych mogliśmy przeprowadzić
tylko na poziomie 6 sztuk. Czy można było rozegrać to
inaczej? Pewnie tak. O ile Kassel i Norymberga,
posiadające odpowiednio wagony 6ZGTW i N8C oraz
N8S-NF mają od lat umowy z Gorzowem Wlkp.
i Krakowem, i właśnie do tych miast wysłały bądź wyślą
swoje dwukierunki, o tyle Dortmund był „do wzięcia”.
Gdańsk wygrał jednak wyścig po 46 sztuk N8C i tym
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samym seria N8 została w zasadzie rozdysponowana.
Nieco gorsze, choć niekoniecznie młodsze, były wagony
E6 wycofywane z wiedeńskiej linii metra U6.
Te odpowiedniki dwukierunkowych GT6, o ogromnej jak
na taki mały tramwaj mocy, mogące – co lepsze –
jeździć w trakcji ukrotnionej, zostały jednak podzielone
między Kraków i Utrecht. Poznań znowu obszedł się
smakiem, na dodatek prawdopodobnie w ogóle o tym
nie wiedząc. Lata upływały nam na wpatrywaniu się
w Düsseldorf i jego wciąż oddalające się w czasie
wagony GT8S.
Kres możliwości
W tej sytuacji trzeba szyć garnitur z takiego materiału,
jaki posiadamy. W przypadku krótkich linii wahadłowych
(2-4 przystanki, obsługa wahadłowo po dwóch
niezależnych torach) sytuacja nie przedstawia się
tragicznie, zwłaszcza, że posiadamy w odwodzie trzy
składy 105NaDK z kabinami na obu końcach i drzwiami
po jednej stronie pojazdu. Gorzej się dzieje, gdy linia
zastępcza jest nieco dłuższa, obsługuje newralgiczny
rejon miasta i na dodatek ma ślepą końcówkę
wyposażoną w łącznik torowy pozwalający na powrót
tramwaju na tor właściwy. W takich przypadkach
najczęściej
wykorzystanie
dwukierunków
oscyluje
w okolicy
100%,
co
automatycznie
powoduje
utrudnienia w przypadku najdrobniejszej awarii czy
choćby planowego przeglądu. Widać to było dobitnie
na przykładzie linii W1 oraz 28 uruchomionych w ciągu
ulicy Głogowskiej – najpierw do Potworowskiego
(remont węzła GLHE), a potem do Ściegiennego
(remont wiaduktu nad pętlą Górczyn). Praktycznie nie
było dnia, by zrealizowano założoną częstotliwość bez
większych utrudnień. W zasadzie jednak nie mogło być
mowy
o
równoległym
prowadzeniu
remontu
z wykorzystaniem tych pojazdów w innym rejonie
miasta – byłoby ich po prostu za mało. Przypadek
wydłużenia W1 do Sobieskiego, z powodu podbijania
torów na PST i częściowej obsługi tej trasy odcinkami
jednotorowymi, „udał się” (choć to sformułowanie i tak
na wyrost) tylko dlatego, że mieliśmy wówczas długi
sierpniowy weekend i pasażerowie zmieścili się do
GT8ZR, kursującego po PST z częstotliwością powyżej
10 minut.

Przy okazji odcięcia od reszty sieci trasy na
Winiarach, „odkopano” żeberko pętli tramwajowej Piątkowska. Na zdjęciu: wagon GT8ZR 904 na
ślepo zakończonym torze odstawczym.
Fot.: Bartosz Kopeć, 27.07.2009

Do obecnych wakacji nie wydarzył się jednak precedens,
by łącznie około 10 kilometrów sieci było odciętych
od zasadniczej części przez remont jednego rozjazdu.
Kilometrów tych byłoby zresztą znacznie więcej, gdyby
nie planowa modernizacja ulicy Winogrady, dzięki której
trasę
na Połabską można zaliczyć
do
trwale
nieużywanych. Natomiast trasa na Piątkowską między
18.07 a 14.08.2009 r. oraz dodatkowo trasa na PST
w dniach 07–09.08.2009 r. zostały odcięte od sieci
tramwajowej, co spowodowało lawinę ciekawych decyzji
i późniejszych – nie zawsze sympatycznych –
doświadczeń wynikających z prób realizacji założeń
taktycznych.
Piątkowska
Sytuacja prezentowała się dość jednoznacznie – przy
stanie 6 wagonów zamkniętych na pętli i uruchomieniu
50% wozów przez wszystkie dni tygodnia od początku
do końca kursowania z częstotliwością co 12 minut,
problemów z obsługą linii W relacji Piątkowska –
Wielkopolska nie przewidywano. I słusznie – linia
w zasadzie wewnątrzosiedlowa kursowała z obłożeniem
do 100% miejsc siedzących (na niektórych kursach),
tramwaje jeździły w tempie spacerowym wyrabiając się
mimo to w szybkim rozkładzie, a postój główny
utrzymany był na pętli Piątkowska posiadającej zaplecze
socjalne, zaś na „nawrotce” przy Wielkopolskiej
przewidziano czterominutowy postój na zmianę kierunku
jazdy i dokonanie wszelkich związanych z tym czynności.
Czasu było w sam raz, „wakacyjna” i sielankowa linia
była dobrze wspominana przez motorniczych, którzy
z zasady wahadeł nie lubią (głównie za bujanie się np.
po trzy przystanki w tę i z powrotem, a także
ze względu na potencjalnie dużą awaryjność wagonów).
Na Piątkowskiej tylko raz wydarzyła się sytuacja,
że jednego dnia padły trzy wagony, jednak pozostająca
w tej samej liczbie rezerwa wykonywała następne
rozkładowe kursy i do paraliżu nie doszło. W tym czasie
dokonano remontu torowiska w ul. Pułaskiego
od Poznańskiej do Wielkopolskiej. Z uwagi na zwiększenie zakresu remontu w trakcie jego trwania podjęto
decyzję, że GT8ZR wyjadą w dniu 06.08.2009 r.
do zajezdni na przegląd, by już od wieczora przejąć
na trzy pełne doby obsługę odciętej trasy PST. Około 17
na Madalińskiego pojechały wozy 905, 906 i 907, a po
zakończeniu planowych kursów, późnym wieczorem,
zjechały także 901, 903 i 904. Po wykonaniu prac na
wjeździe na PST, w dniach 10–13.08.2009 r. wahadła
w komplecie pojawiły się znowu na trasie na Piątkowską.
Co jednak działo się tam w czasie obsługi PST? Ano nic.
Z uwagi na skąpy dwukierunkowy inwentarz stwierdzono
(poniekąd słusznie), że PST jest ważniejszy i na Piątkowskiej nie pozostał ani jeden wagon. Nie uruchomiono
też żadnej dodatkowej komunikacji zastępczej, choćby
w postaci zagęszczenia kursów autobusowej linii 78
w relacji Kaponiera – Piątkowska, co nieco podreperowałoby
karygodnie
słabą
ofertę
komunikacyjną
na Sołaczu i Boninie. Marginalizacja tego obszaru
wywołała wzburzenie mieszkańców, ale na jakiekolwiek
interwencje i reakcje czasu nie było – wszak to „tylko
3 dni”. Polecono im tylko korzystanie z „istniejących linii
autobusowych”, przede wszystkim 64 i 78, ale także 82,
68, 60 i 71. Pozbawienie rejonu Sołacza i Bonina
komunikacji
szynowej
przyszło
bardzo
łatwo,
a koronnym argumentem był fakt posiadania tylko
sześciu pojazdów dwukierunkowych, które w tym
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momencie były znacznie bardziej potrzebne na PST. Tak!
Ale przecież lata zaniedbań i bojaźliwości w zakresie
pozyskiwania takich tramwajów przez nasze MPK nie są
w żaden sposób zawinione przez mieszkańców tej części
Poznania i stawianie ich w ten sposób przed faktem
dokonanym nie przynosi chluby ani przewoźnikowi,
ani organizatorowi przewozów.
PST
To miał być sprawdzian dla pasażerów, motorniczych,
warsztatu, nadzoru ruchu i wszelkich innych podmiotów,
świadomie lub nieświadomie uczestniczących w procesie
obsługi wahadłowego tramwaju. Od początku wiadomo
było, że objazd będzie dla wydziału S-2 wyzwaniem,
choć nie zadaniem ponad możliwości. Szczęśliwie żaden
z wagonów nie był długotrwale unieruchomiony, a sezon
wakacyjny trwał w najlepsze – nic zatem nie zapowiadało tramwajowej katastrofy. Wahadło na PST
przewidziano na weekend – od piątku rano do niedzieli
wieczorem (nie licząc wahadłowego tramwaju nocnego).
Szkoda, że planowanie zamknięcia nie spotkało się
z oceną realnych możliwości służb torowych. Biorąc pod
uwagę mało dynamiczne tempo prac w wykonaniu tych
ostatnich, śmiało można postawić tezę, że wymiana
zwrotnic mogła trwać nie trzy, lecz dwa dni. A wówczas
przez cały piątek po trasie PST mogłyby kursować linie
stale ją obsługujące, co z pewnością nie prowadziłoby
do tak gwałtownej, negatywnej reakcji pasażerów
i lokalnych mediów na zaproponowaną komunikację
zastępczą.
Zgodnie
z
przewidywaniami,
poranny
szczyt
komunikacyjny w piątek 7 sierpnia zakończył się
paraliżem trasy. Tzw. efekt stadny ze strony pasażerów
skutkował permanentnym blokowaniem drzwi wagonów
GT8ZR, w efekcie wahadła zjeżdżały się na przystankach
w kierunku centrum. Pikanterii dodał fakt, że w piątkowej obsłudze znaleźli się motorniczowie bez
niezbędnego stażu – niektórzy z nich nie radzili sobie
z odblokowywaniem
zablokowanych
napędów
drzwiowych (obsługa GT8ZR wymaga znajomości
funkcjonowania systemu
mechanicznego ryglowania
drzwi, którego nie posiadają żadne inne wagony rodziny
GT!). Brak doświadczenia skutkował także komplikacjami przy przełączaniu wagonu z jednej kabiny
do drugiej. Trudno mieć o to pretensje do motorniczych
– wszak ci, którzy rozpoczynali pracę w sezonie
„pozaremontowym” (gdy wahadła kursowały wyłącznie
na liniach obsługiwanych jednokierunkowo) nie mieli
prawa wiedzieć, co i jak funkcjonować będzie przy
jeździe dwukierunkowej. Pretensje można mieć raczej
do planujących pracę na linii W za to, że zamiast wybrać
do obsługi tego ciężkiego zadania przeszkolonych
i doświadczonych pracowników, wagonami wyjechali
motorniczowie „jak leci”. Efektem było spowalnianie
jednego wahadła przez drugie i kolejka przed wjazdem
na jednotorowy odcinek Słowiańska – Roosevelta.
Tu dodać należy także fakt niepotrzebnego stresowania
motorniczych – wysłanie niedoświadczonych pracowników na pole minowe wahadła PST śmiało uznać można
za decyzję nieprzemyślaną.
Szczęśliwie zdecydowano o obsłudze odcinka Słowiańska
– Roosevelta dwoma torami. Dlaczego szczęśliwie?
Chociażby dlatego, że w przypadku jazdy wyłącznie
jednym torem, najmniejsza usterka na odcinku
jednotorowym powodowałaby całkowitą blokadę linii W.
Obsługa dwutorowa gwarantowała także dużo wyższą

przepustowość, a drugi, zapasowy tor przydał się już
pierwszego dnia. W piątek, krótko przed godziną 17,
przy Roosevelta „rozsypał się” wagon 901. Dzięki
błyskawicznej akcji służb NN udało się „przesadzić”
ponad setkę pasażerów do pojazdu na drugim torze
i pomimo drobnych utrudnień ruch odbywał się płynnie –
wyłącznie torem zachodnim. Wóz 901 ostatecznie
wystartował z Roosevelta, by dojechać aż do Słowiańskiej. Tu nastąpiła ostateczna awaria sterowania
drzwiami – i wagon bez pasażerów awaryjnie zjechał
na pętlę os. Sobieskiego. I tu zaczynają się „schody” –
półtoragodzinna walka pogotowia technicznego z 901
poskutkowała diagnozą: „bez części nie da rady”.
Niestety, w zajezdni przy ul. Madalińskiego nie
przewidziano, że awaria wagonu GT8ZR może wydarzyć
się właśnie podczas II zmiany – magazyn części
zamiennych na terenie zajezdni był zatem zamknięty.
Wobec wysokiego (nawet w wakacje) obciążenia trasy
PST i konieczności utrzymania sprawności technicznej
bliskiej 100 procent, brak na os. Sobieskiego mechanika
z Madaliny z zapasem typowych części zamiennych
uznać można za ewidentną kuchę wydziału S-2. Awarii
było jednak znacznie więcej, i to już w piątek. Od rana
z 6 wagonów kursowało 5. Wóz 905, zepsuty podczas
jazdy nocnej (awaria solenoidu), całą pierwszą część
dnia spędził w zajezdni Madalińskiego. Dlaczego
wyjechał na trasę dopiero ok. 15? Nie wiadomo. Całe
szczęście, że wyjechał – chwilę później usterkę drzwi
zasygnalizował bowiem wagon 906. Gdy pogotowie
techniczne uporało się z wagonem 906, od razu zabrało
się za 907 – pracę motorniczemu uprzykrzała w tym
wagonie awaria układu wyłączania fotokomórek.
Na deser nastąpiło wspomniane już, 3,5-godzinne
wyłączenie z ruchu wagonu 901.
Problemów na trasie było jednak więcej. Opóźnienia
generowali
pasażerowie,
stając
na
stopniach.
Opóźnienia zdarzało się generować przypadkowo także
pracownikom nadzoru ruchu. Przydeptywanie klapek
w drzwiach w celu przytrzymania drzwi dla pasażera
dobiegającego w kilku przypadkach zakończyło się
zablokowaniem drzwi i opóźniło odjazd z przystanku.
Brak jasnych dyspozycji skutkował dowolną interpretacją
rozkładu jazdy przez dyżurnych ruchu i motorniczych.
Zabrakło także jasnych i czytelnych komunikatów
dla pasażerów, zarówno na samej trasie, jak i na pętli
os. Sobieskiego. Na tle techniczno-organizacyjnego
chaosu pozytywnie wybijała się praca służb nadzorczych.
Obchodowi obecni byli na przystanku końcowopoczątkowym od wczesnego poranka aż do późnego
wieczora
(i
to
w
dwuosobowych
zespołach!).
W upłynnianiu ruchu przydał się także monitoring trasy
PST – dzięki podglądowi wszystkich kamer rozmieszczonych na trasie, dyżurny z pętli os. Sobieskiego mógł
natychmiast
informować
służby
o
utrudnieniach
i ewentualnych opóźnieniach na trasie. To z kolei
przydało się, gdy problemy z drzwiami zaczął
sygnalizować wagon 906. W efekcie następowało jego
opóźnienie, na które błyskawicznie reagować mógł
dyżurny ruchu, wypuszczając z pętli kolejne wagony z
opóźnieniem, by między „ostatnim” a „pierwszym” nie
było zbyt dużej luki czasowej.
Podsumowanie
Z pewnością na plus zapisać należy coraz większą
odwagę w zakresie organizacji ruchu przy wykorzystaniu
pojazdów dwukierunkowych, w zasadzie rzec by można
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na poziomie europejskim.
do beczki miodu dołożyły:
–

Niestety,

łyżkę

dziegciu

Podejście warsztatu i motorniczych do GT8ZR; jedni
wagony znają, ale te wciąż się psują, a drudzy, jak
widać, czasem nie potrafią nawet wykonać
podstawowej czynności, do jakiej tramwaje te są
przeznaczone, czyli zmiany kierunku. Sytuacja braku
przełącznika
drzwi
z
powodu
zamkniętego
popołudniami magazynu na S-2 jest już w ogóle
kuriozalna…

–

Posiadanie
zbyt
skromnej
floty
taboru
dwukierunkowego w stosunku do potrzeb naszego
miasta, uniemożliwiającej prowadzenie objazdów
remontowych z polotem i zapewnieniem minimalnej
akceptowalnej oferty w odciętych rejonach.

–

Brak przeszkolenia wszelkich służb pomocniczych
z zakresu szczegółów eksploatacyjnych wagonów
GT8ZR, skutkujący niepotrzebnymi przestojami
i usterkami, których być może dałoby się uniknąć.

–

Brak elastyczności koncepcyjnej – wszak za miedzą,
w Biskupicach Wlkp., w bazie firmy Modertrans stoi
kilka wagonów N8C z Dortmundu, przygotowanych
do modernizacji dla Gdańska. Tak naprawdę potrzebowaliśmy 3 wagonów, by zapewnić ruch na obu
trasach, a element promocyjny z wykorzystaniem

przynajmniej jednego gotowego N8C-NF byłby
zapewne
jasnym
punktem
we
współpracy
Modertransu z MPK. Trzeba jednak chcieć, posiadać
niezbędną wiedzę oraz planować tego typu
wydarzenia z wyprzedzeniem nieco większym niż
miesiąc.
Najważniejszy jest punkt drugi. O ile należy walczyć
z poprawą podejścia ludzi do tematyki wahadeł,
to jednak najpilniejsze wydaje się sprowadzenie sporej
ilości
(przynajmniej
20-30
sztuk)
tramwajów
dwukierunkowych, dzięki czemu możliwe będzie
uniknięcie wielu kłopotów wymienionych powyżej –
choćby z powodu posiadania większych rezerw
i szybkiego
zastępowania
niesprawnych
wagonów
na trasie. Przez wiele miesięcy trzymaliśmy i nadal
trzymamy kciuki, by zapowiadany od lat zakup dużej
transzy wagonów GT8S z Düsseldorfu wreszcie doszedł
do skutku. Czy tak się stanie? W Krakowie rozładowano
wagon typu GT8S nr 3037. Jak wieść gminna niesie,
w Małopolsce ostrzą sobie zęby na wszystkie 29 sztuk.
Nie czas i nie miejsce komentować politykę taborową
MPK Kraków, jeżeli jednak Kraków „sprzątnie” nam
sprzed nosa ostatnią sensowną normalnotorową serię
dwukierunków, z pewnością będzie to dla Poznania
tramwajowa porażka roku…

Ocena ponadpółrocznej działalności ZTM w Poznaniu w świetle proponowanych zmian
w transporcie publicznym

Wielkie nic – czyli wszystko bez sensu?

Robert Bartkowiak
Choć zdecydowanie wycofano się już z pomysłu
wprowadzenia ograniczenia w kursowaniu tramwajów
w Poznaniu, warto jednak podjąć polemikę i z bliska
przyjrzeć się całej tej – bulwersującej z punktu widzenia
pasażerów MPK Poznań – sprawie. Wywołała ona falę
protestów oraz społecznego niezadowolenia wśród
mieszkańców Poznania. Wszystko to za sprawą
wszechobecnego kryzysu (ostatnio bardzo modny
termin), którym wszyscy się zasłaniają, ale nikt tak
na dobrą sprawę jeszcze go nie widział. Ilość pasażerów,
zarówno przed kryzysem, jak i w czasie jego trwania,
nie uległa – hipotetycznie – zmianie. Ale tylko
hipotetycznie. Dlatego jakiekolwiek cięcia w rozkładach
jazdy tramwajów są karygodne – przyczyniają się one
tylko i wyłącznie do pogorszenia jakości usług
transportu publicznego na terenie naszego miasta.
Określenie „hipotetycznie” zostało tu użyte świadomie,
gdyż nieudolność osób zarządzających i mających wpływ
na obecny kształt komunikacji miejskiej odbija się
odwrotnie proporcjonalnie na ilości przewiezionych osób
w ciągu całego roku. Nie da się ukryć, że liczby te z roku
na rok spadają. Niestety, nikogo to przesadnie
nie obchodzi i nie przeraża – a powinno. Nic więc
dziwnego, że większość poznaniaków woli kupić sobie
własne cztery kółka, wydając na to wszystkie
oszczędności i zamiast tkwić w korku w przepełnionym
tramwaju czy autobusie, podróżuje w „normalnych”
warunkach, we własnym aucie, słuchając ulubionej
muzyki. Dlatego warto w tym miejscu na chwilę się
zatrzymać i zadać sobie podstawowe pytanie. Co Zarząd
Transportu Miejskiego zrobił dla rozwoju transportu

publicznego w naszym mieście? Odpowiedź jest – jak
na razie – jasna, klarowna i bardzo prosta.
Nic. Nic. Nic. Nic. Nic. Po prostu wielkie i słuszne NIC.
Dlaczego nic?
Głównym zamysłem powołania do życia takiej instytucji,
jak Zarząd Transportu Miejskiego, była poprawa
funkcjonowania poznańskiego transportu miejskiego,
choć i tak działa ona już na, powiedzmy sobie szczerze,
dość przyzwoitym poziomie. Nim powołano tę instytucję
do życia, mówiło się wiele o plusach tego
przedsięwzięcia. Mimo obaw wszyscy łudzili się, że tak
faktycznie będzie. Tymczasem wszystko stoi tak jak
stało i jakoś nie widać, by ktokolwiek miał zamiar
pchnąć całą tę machinę do przodu.

Dzięki umowie wieloletniej, zarządca nie będzie
musiał „martwić się” przewoźnikami prywatnymi. Polem do popisu dla ZTM-u będzie jednak
temat wspólnego biletu i integracji komunikacji
zbiorowej o zasięgu aglomeracyjnym.
Fot.: Marcin Jurczak, 8.06.2006
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Obiecywane zmiany miały przede wszystkim dotyczyć
podejścia do pasażerów. Dlatego ZTM miał przejąć
wszystkie funkcje stricte organizacyjne, natomiast MPK
Poznań miało stać się tylko przewoźnikiem wykonującym
przewozy na zlecenie ZTM-u oraz Miasta Poznania.
ZTM postawił przed sobą wiele ambitnych zadań.
Zobowiązał się do prognozowania i modelowania
rozwiązań dotyczących lokalnego transportu zbiorowego,
badania rynku usług lokalnego transportu zbiorowego,
potrzeb przewozowych mieszkańców czy też ustalania
wielkości usług przewozowych. Póki co, patrząc
z perspektywy czasu, Zarząd Transportu Miejskiego sieje
tylko zamęt oraz próbuje zmienić przede wszystkim to,
co w komunikacji miejskiej jest dobre i sprawdza się
w Poznaniu od wielu lat. Każde świadome i konsekwentne działanie w kierunku ograniczenia kursowania
pojazdów komunikacji miejskiej prowadzi ją do powolnej
agonii i spadku jej popularności. W skrajnych przypadkach może także doprowadzić do jej całkowitej
likwidacji. Żadne skomunikowania nie są w stanie
zniwelować strat czasowych wynikających z ograniczonych kursów. Poza tym poznańska sieć tramwajowa
ma o tyle trudny układ, iż tak naprawdę trudno jest
pokusić się o stworzenie miejsca, gdzie tramwaje
oczekiwałyby na skomunikowanie z innymi. Dochodzi
do tego paradoksalny fakt skracania poznańskich
przystanków tramwajowych do niezbędnego z niezbędnych minimów, bez przyszłościowego myślenia.
Ciekawie prezentuje się również zapis o prowadzeniu
działań w zakresie wdrażania dynamicznej informacji
pasażerskiej. Można się było o niej przekonać podczas
uruchomienia
słynnych
już
wahadeł
na
trasie
Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. Pojawiły się jak
zwykle beznadziejne komunikaty na przystankach.
Nawet nie pokuszono się o zrobienie schematu, który
zdecydowanie lepiej obrazowałby zmiany w komunikacji
miejskiej. Nie można również przemilczeć braku
rozkładów jazdy linii nr 9, 10, 12 (w relacji Starołęka –
Junikowo) oraz 16 (w relacji os. Lecha – Górczyn). Choć
remont trwał tylko trzy dni, pasażerowie powinni być
poinformowani, o której dokładnie godzinie na danym
przystanku pojawi się tramwaj. Nie wszyscy potrafią
wróżyć z fusów, bądź stawiać tarota. Takie rozkłady
mogłyby zawisnąć obok obecnie funkcjonujących z zaznaczeniem dni, w jakich obowiązują; najlepiej na żółtym
tle, nawet na kilka dni przed planowanym remontem.
Pasażer widząc dwa rozkłady jazdy tej samej linii (czy
nawet innej, zwykle kursującej w innych okolicach),
zorientowałby się z wyprzedzeniem, że w najbliższym
czasie czekają go zmiany w funkcjonowaniu komunikacji
miejskiej, spowodowane remontem. O elektronicznych
tablicach pokazujących rzeczywisty czas przyjazdu
tramwaju czy autobusu możemy na razie tylko
pomarzyć. Podobne do proponowanych wyżej, żółte
rozkłady jazdy pojawiły się w tym roku podczas
objazdów na liniach autobusowych nr 71 oraz 91, ale
tylko na przystankach objazdowych. Szkoda, że podczas
innych objazdów nie zdecydowano się na tego typu
rozwiązanie. Kuleje również informacja dla pasażerów
(również tych obcojęzycznych) w tak szumnie zapowiadanych automatach biletowych. Tutaj do dnia
dzisiejszego nie skorzystano z opcji informowania
pasażerów o czekających ich utrudnieniach w ruchu,
choć biletomaty posiadają taką opcję. Zapowiedzi
w tramwajach i autobusach nadal są niedopracowane.
Często przystanki są zapowiadane za wcześnie, bądź za

późno, lub wtedy, kiedy w pojeździe panuje największy
hałas i nic nie słychać. Zapowiedź przystanku należy
emitować na chwilę przed otwarciem drzwi, a zaraz po
ich zamknięciu powinien być zapowiedziany następny
przystanek. Nie mniej ważne są informacje o rodzaju
zapowiedzi – „Przystanek” lub „Następny przystanek”.
Na końcówkach można by się również pokusić
o komunikat „Przystanek końcowy”.
Bałagan panuje również w termometrach, które
informują
ludzi
o
dokładnym
przebiegu
trasy,
orientacyjnych czasach przejazdu oraz możliwościach
przesiadek na danych przystankach. Z tymi ostatnimi
jest największy problem. Praktycznie na większości
termometrów można znaleźć jakieś rażące błędy.
Niestety, zmodernizowane składy wagonów typu 105N,
oraz nowsze tramwaje – tatry czy combino – nie
posiadają miejsca na termometr. W zamian dysponują
„przewijanymi” z boku pojazdu wyświetlaczami, które
pokazują raczej mało dokładny przebieg trasy – wręcz
zerowy. Poza tym nie wszyscy muszą wiedzieć, co
oznacza skrót „GTR”.
Nie dba się również o to, by podczas remontów wagony
były poprawnie oszyldowane. Zdarza się, że wagony
typu 105N nie posiadają tablic z czerwonym numerem
linii, a wozy z wydziału S2 – czarnej cyfry na żółtym tle.
Osobną kwestią do dyskusji jest zmiana czołowych tablic
z numerem z czerwonych na zielone przez samych
motorniczych – bo tramwaj to nie choinka. Karygodne
jest również wożenie tablic za szybą. Nagminnie robią to
motorniczowie z wydziału S2, w szczególności na linii
tramwajowej nr 3.
To tylko część problemów, które dzisiaj biją w oczy. Są
to z pewnością kwestie ważne, a jednocześnie możliwe
do naprawienia małymi nakładami finansowymi.
Niezbędna jest tylko systematyczność i żelazna
konsekwencja, co dla wielu osób stanowi barierę nie do
pokonania. Ale kto ma się tym zająć, jak nie ZTM?
Jak można oszczędzić?
Specjaliści poszli po najmniejszej linii oporu i upatrzyli
sobie oszczędności tylko i wyłącznie w zmniejszeniu
częstotliwości kursowania tramwajów, a co za tym idzie,
w zdecydowanie mniejszym uruchomieniu wagonów
na poszczególnych liniach. Podobne oszczędności można
znaleźć w zupełnie inny sposób, chociażby racjonalizując
zarządzanie taborem. Wystarczy wysyłać na zdecydowanie mniej obciążoną trójkę wagony typu GT6, a nie
GT8, które wożą powietrze, choć dla tej linii i tak
najlepszym rozwiązaniem byłaby obsługa wagonami
solowymi typu 105N. W tym przypadku mści się
przebudowa drugich wagonów w składzie na doczepy
czynne. Niestety tylko pierwsze wagony mogłyby pełnić
funkcje solówki, natomiast doczepne trzeba by odstawiać na zajezdniach, co wiąże się z dodatkowymi
kosztami garażowania pojazdów i koniecznością zapewnienia miejsca, którego ostatnio w Poznaniu brakuje.
A odstawienie jakiegokolwiek pojazdu to dla niego
powolna śmierć. W tym momencie warto się przyjrzeć
tak krytykowanemu przez wielu miłośników Szczecinowi,
gdzie zakupiono wagony Tatra T6A2 z Berlina. W dzień
roboczy tramwaje te są eksploatowane w składach,
natomiast w soboty, niedziele i święta są rozczepiane,
by wozić pasażerów w trakcji solowej. Umożliwia to
dobrze wszystkim znany sprzęg Scharfenberga, który
pozwala na szybkie i bezproblemowe łączenie wagonów.
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Jest to tzw. sprzęg samoczynny. Oznacza to, iż pojazd
musi „najechać” na drugi z takim samym sprzęgiem,
by wagony się połączyły. Jeśli pociąg ma być zasilany
z jednego pantografu, energię elektryczną można
przesyłać do drugiego wagonu również za pomocą
owego sprzęgu. W przypadku wagonów typu 105N
przesyłanie energii elektrycznej odbywa się kablem
montowanym u góry pojazdów. By skład rozłączyć bądź
złączyć na nowo, potrzeba zdecydowanie więcej czasu
i pracy. Przypadek Szczecina pokazuje, iż jest to miasto,
w którym – mimo złej opinii – operuje się przede
wszystkim nie częstotliwością, lecz pojemnością
wagonów. Logiczne jest, że pojedynczy wagon zużywa
zdecydowanie mniej prądu niż skład. W skali całego roku
takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić niemałą kwotę
na energii elektrycznej.
Ekonomizacja transportu publicznego i redukcja jego
kosztów eksploatacyjnych powinna być zabiegiem
długofalowym, by przynosiła należyty efekt. Nikt
zapewne nie zastanawiał się nad tym, jakie oszczędności
przyniosłoby zbudowanie zajezdni tramwajowej przy
trasie Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, tak jak pierwotnie zakładano. W chwili obecnej przypominają o tym
tylko podjazdy usypane między przystankami Aleje
Solidarności i Lechicka. Na miejscu planowanej zajezdni
obecnie stoi centrum handlowe Poznań Plaza. W ten
prosty sposób pogrzebano szansę na oszczędności, za to
codziennie generowane są dodatkowe koszty. Wiążą się
one z bezustannymi wyjazdami i zjazdami pojazdów
do zajezdni położonych na drugim końcu miasta. Ich
efektem są niepotrzebne wozokilometry. Przez ponad 12

lat – a tyle funkcjonuje już trasa PST – z pewnością
udałoby się zaoszczędzić dziesiątki, bądź nawet setki
milionów złotych.
Bardzo dyskusyjna jest również sprawa pojawienia się
na przystankach schematów z siecią tramwajową. Cieszy
przede wszystkim fakt, że wreszcie coś się ruszyło w tej
sprawie. Sam schemat jest dość ciekawy i czytelny, ale
zawiera jeden mały i drobny mankament – objazdowe
trasy linii nr 3, 4 i 10. Pytanie, czy warto robić
schematy, które lada dzień będą już nieaktualne i trzeba
je będzie na nowo aktualizować? I jak tu pisać o
oszczędnościach…
Co dalej?
Od 1 stycznia 2009 roku ZTM nie podjął żadnych
widocznych działań, które mogłyby zmienić kształt
poznańskiej komunikacji miejskiej. Nie sposób oprzeć
się wrażeniu, że powołano do życia twór zbędny, bez
którego i tak można by się obejść. Kompletnie nie
wykorzystano również potencjału i powagi sytuacji, by
uatrakcyjnić rynek przewozów pasażerskich i zwiększyć
jego konkurencyjność przez wprowadzenie na liniach
autobusowych innych usługodawców. Pewne jest tylko
jedno: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu czeka
bardzo trudne zadanie – jednoczesne podnoszenie
jakości
usług
i bardzo
niskich
notowań
wśród
mieszkańców Poznania. Tylko czy podoła? A może nadal
będzie nic?
Artykuł z nieoficjalnego cyklu:
„Transport publiczny dla opornych”

Nowinki z Pyrogrodu
opracowanie: Marcin Jurczak
Melexem do Kiekrza. Dokładnie 9 sierpnia
rezerwa z os. Sobieskiego w postaci wozu 1731
wykonała kółko na linii 95. Dlaczego o tym piszemy?
Przypominamy
–
z
racji
garbatego
przejazdu
kolejowego,
pojawianie
się
niskopodłogowych
przegubowców na linii 95 to wyjątkowa rzadkość.
W odróżnieniu od solarisów oraz przegubowych MAN-ów
(NG272/312 i NG313), neoplany mają krótszą tylną
sekcję, co pozwala im bezproblemowo przejechać przez
przejazd w Psarskim. W tym kontekście (wobec
planowanego zakupu nowych wozów oraz eksterminacji
wysokiej podłogi) aż się prosi, by całą serię melexów
(1731-35) przerzucić z A-1 na A-3.
Biletomatowa innowacja. Automaty drukujące
bilety wykorzystują nową czcionkę. Zmiana wynika
z faktu, że dotychczasowy nadruk pokrywał się
z wydrukami niektórych typów kasowników. To sprawiało, że informacje z kasownika i biletomatu nachodziły
na siebie – co mogło być przyczyną nieczytelności biletu
i potencjalnej sytuacji konfliktowej podczas kontroli
biletów.
Hybryda zubożona. Części dekoracji pozbył
się rodzynek solaris Urbino 18 Hybrid. W wozie numer
1890
zdjęta
została
część
bocznych
nalepek,
przygotowanych z okazji organizacji w Poznaniu
konferencji klimatycznej COP14. Pozostawiono nadruki
nad linią okien z boku pojazdu, a także na przedniej

i tylnej ścianie. Zdjęto mocno sfatygowane oklejenia
części bocznej, znajdujące się pod linią okien.
Zmiany przystankowe. 31 lica przystanek
Gospodarska (GOSP-21) kierunek Spławie został
przeniesiony z ul. Szczepankowo (gdzie zatrzymują się
autobusy gminy Kleszczewo) na ul. Gospodarską.
13 sierpnia uruchomiono przystanek Wykopy n/ż (tylko
w kierunku Fabianowa), zlokalizowany na drodze
zbiorczej przy ul. Głogowskiej, przed skrzyżowaniem
z ul. Ceglaną / ul. Wykopy. Na czas remontu kładki nad
ul. Witosa przystanek Witosa Kładka (WIKL-21) przesunięto w stronę os. Kopernika. Wśród nowych nazw
jest m.in. Uniwersytet Ekonomiczny, który zastąpił autobusowy przystanek Składowa.
Moderusy w akcji. W dniu 14 sierpnia na
linii 15 zadebiutował kolejny zmoderusowany pociąg:
180+179. Wciąż trwa „zabawa” z wagonem 272 – po
wielu skargach na temat niskiego komfortu pracy
motorniczego wynikającego z egzotycznej ergonomii
kabiny, wagon zakwalifikowany został przez dział
techniczny do naprawy. Przy najbliższym przeglądzie OT
wóz ma mieć wymienioną tzw. płytę pedałową. Na
chwilę obecną (10.09), wagon stoi w Modertransie. Na
linii jeździ 168+167, w dniu 11 września jako „linia X”
widziany był skład 166+165. Ponadto w nocy z 19 na 20
sierpnia wywieziono z Poznania trzeciego moderusa Beta
(nr 1115) – w malowaniu „podkład Lechii Gdańsk”.
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Junikowo zawsze do przodu. Od 16
czerwca obowiązuje zakaz cofania na pętli Junikowo.
Dotychczas manewr cofania stosowano przy chęci
objechania
pociągiem
dwóch
innych
tramwajów
stojących na pętli. Trzeci pociąg wjeżdżał na jeden tor,
gdzie był wymijany przez dwa inne cofające pociągi – by
mógł znaleźć się przed nimi. Przyczyną zakazu jest
zużyta
krzyżownica.
Na
każdej
krzyżownicy
eksploatowanej w jednym kierunku istnieje wyższe
ryzyko wykolejenia – przy cofaniu inaczej układają się
obrzeża kół, a krzyżownica może zadziałać jak „schodek”
lub „pochylnia” – koło wjeżdża na główkę szyny, skąd
„zeskakuje” w jedną lub drugą stronę. W przypadku
zużycia krzyżownicy ryzyko wykolejenia jest szczególnie
wysokie.
Kombus wraca do Centrum. Na peronie
obok miejsca autobusów sucholeskich na dworcu PKS,
pojawiła się tabliczka z rozkładami jazdy linii 501, 502
i 560.
Wybrane
kursy
wszystkich
trzech
linii
(w dni robocze, ale także w soboty i święta) będą
kończyć i zaczynać na dworcu autobusowym PKS przy
ul. Towarowej. Przypomnijmy: po likwidacji końcówki
linii NB (poprzednik 501) na ul. Św. Marcin, autobusy
z Kórnika kończyły bieg na dworcu autobusowym przy
rondzie Rataje.
Forever glizda. Temat modernizacji glizdy
powraca jak bumerang. Projekt moderusa glizdusa (pod
nazwą Beta MF02) opracował już Modertrans –
modernizacje tego typu miałyby zastąpić klasyczne
moderusy Alfa. Jest szansa, że projekt ruszy już
w najbliższych miesiącach. Na fali zakupu pojazdów
niskopodłogowych pojawiła się okazja odkopania
koncepcji pojazdów tego typu – nabycie ich większej
ilości byłoby świetnym uzupełnieniem dla nowych
pojazdów 100% NF. Z informacji zdobytych przez
poznańską
redakcję
Gazety
Wyborczej
wynika,
że pierwsze moderusy Beta miałyby zostać zamówione
już w przyszłym roku – w liczbie 5-6 sztuk. Wagony
mają mieć ok. 28 metrów długości, monitoring, napęd
prądu przemiennego i tajemnicze „czarne skrzynki
rejestrujące sygnały o usterkach”. Chęć odejścia
od zamówień modelu Alfa zadeklarował dyr. Jan Firlik.
Wieści z S-1. 13 sierpnia w godzinach
porannych zajezdnię opuścił skład 2020+88+87.
To kolejne wagony oddane do zmoderusowania –
pierwsze z numerami dwucyfrowymi. 88+87 jest
ostatnim składem zaplanowanym na rok 2009 – choć
jak wieść gminna niesie, plany mogą być rozszerzone
o cztery kolejne pociągi. Na trasę wyjechał wagon 508,
poobijany po wykolejeniu przy PKS-ie. Wóz dostał
warunkowe dopuszczenie do ruchu – jest w pełni
sprawny, w razie pojawienia się jednak jakichkolwiek
niepokojących odgłosów i zachowań konstrukcji podczas
jazdy, należy natychmiast zawiadomić Centralę Nadzoru
Ruchu i wycofać wagon z eksploatacji. 3 września 508
zablokował zewnętrzne koło pętli Górczyn bliżej
niesprecyzowaną awarią. Ponadto 3 września zajezdnię
S-1 opuścił na lawecie wóz 139 – ze zdobytych
informacji wynika, że pojechał w kierunku Biskupic.
Kończy się męka z budową dodatkowego toru
pod płotem zajezdni – po wielu tygodniach prac wygląda
on na skończony.
Wieści z S-2. Wśród helmutów z nowym
malowaniem (uzupełnionym o żółty pasek) są 683, 650

Pożegnanie żeberek. W związku z pracami torowymi prowadzonymi przy okazji likwidacji
rozjazdów na trasie PST od nocy z 15/16 września
br. (wtorek/środa) do nocy 25/26 września br.
(piątek/sobota) za wyjątkiem nocy z 19/20 września br. (sobota/niedziela) oraz 20/21 września br.
(niedziela/poniedziałek) zawieszone zostanie kursowanie tramwajów linii N21. Uruchomiona
zostanie komunikacja zastępcza w postaci linii
autobusowej „za tramwaj” na trasie (w obu kierunkach): rondo Kaponiera – Roosevelta – Pułaskiego
– Armii Poznań – Ks. Mieszka I – Szeligowskiego –
os. Sobieskiego (dworzec). Likwidacja zwrotnic
wynika z ich katastrofalnego stanu technicznego –
w związku z rzadkim wykorzystywaniem ich
przydatność oceniono jako niską. W ramach
„modernizacji” usunięte zostaną wszystkie cztery
boczne tory awaryjne, a także środkowy trapez
(przy ul. Lechickiej).
Fot.: Bartosz Kopeć, 15.09.2009
i 614. Ten pierwszy dorobił się ponadto piszczącego
tracka – pikający mechanizm ma prowadzić do wyłączania urządzenia wówczas gdy nie jest ono potrzebne…
lub doprowadzić motorniczego do furii (choć z rozmów
z prowadzącymi pojazdy wynika, że raczej to drugie).
3 września na linii nr 2 pojawił się wóz 602 – podobnie
jak na Głogowskiej i Fortecznej, letnie rozprężenie dało
się we znaki i po kilku awariach na początku września
okazało się… że nie bardzo jest czym jeździć. Rozbity
stoi wóz 684. Inżynieria dostarczyła ciekawy rozkład dla
linii 8/9. Tramwaj wyjeżdżał z Madaliny… po służbie miał
jednak „zjazd do zajezdni Gajowa”. W efekcie,
wieczorem trzeciego dnia września na Gajowej
zameldował się motorniczy linii 8/9 wagonem… 675.
Dla statystyków: w tym roku skreślono z inwentarza już
trzy wagony: 612 (z dniem 15.05), 803 (22.07) i 682
(19.08).
Wieści z S-3. Na Gajową pojechał wagon
308 – rozbity w wyniku najechania na wóz 139. Tu także
brakuje taboru – a sytuacja jest jeszcze trudniejsza
po niedawnym najechaniu 264+263 na 242+241.
Planuje
się
wypuszczenie
tymczasowego
składu
242+263. W nocy z 2 na 3 września odbyły się nocne
próby wagonu 450, mające na celu poprawę
parametrów rozruchu i hamowania. Przy okazji
poprawiono również zawieszenie. Lada dzień wóz
powinien powrócić na linię. Dodatkowo w pamięci
komputera znalazły się trzy nowe linie – jedynka,
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dwunastka i szesnastka. To sugeruje, że wagonik zawita
na PST. Szkoda, że na liście tras zapisanych w systemie
informacji pasażerskiej nie ma jedenastki i czternastki.
Traugutta za Górczyn. Z okazji wymiany
zwrotnicy
przy
zajezdni
tramwajowej
przy
ul. Głogowskiej, przez dwa dni na Górczyn kursowały
autobusy komunikacji zastępczej. Przystanek początkowy wyznaczono na Głogowskiej przed prawoskrętem
w ul. Hetmańską, skąd autobusy przez Dmowskiego,
Krauthofera i Głogowską dojeżdżały na Górczyn.
Tramwaje pokierowano objazdami: 14 przez Głogowską,
a potem Reymonta do centrum (wewnętrzne kółko),
5 przez Reymonta i Głogowską (zewnętrzne kółko) oraz
8 do zajezdni Madalińskiego. Z okazji objazdu uruchomiono PNR na Stomilu. Jako ciekawostkę uznać można
reaktywację końcówki Traugutta. Logika nakazywałaby
jednak zakończenie linii 8 na Pamiątkowej – ta właśnie
końcówka obecna jest chociażby na filmach wagonów
GT. Autorom tego rozwiązania najprawdopodobniej chodziło o uniknięcie przejazdów z pasażerami przez teren
zajezdni.
Zawady 2010. ZDM ogłosił przetarg na realizację robót budowlanych, polegających na budowie II
etapu trasy komunikacyjnej Nowe Zawady w Poznaniu
na odcinku od ronda Śródka do skrzyżowania ul. Prymasa A. Hlonda z Główną. Zakres prac obejmuje między
innymi budowę dwujezdniowej ulicy po trzy pasy ruchu
w głównym ciągu komunikacyjnym, ale także rozebranie
istniejącego torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na odcinku od ronda Śródka do pętli tramwajowej
i budowę nowego torowiska wraz z napędem i siecią
trakcyjną na tym samym odcinku. Przebudowa
torowiska (inna sprawa, że „budyń” jaki tam leży i tak
nadaje się do wymiany) jest konsekwencją przesunięć
osi jezdni – nie dotyczy bezpośrednio planowanej
rozbudowy trasy tramwajowej do Dworca Wschodniego.
Prace mają być zakończone do października 2010 roku.
Nowy tor na odcinku rondo Śródka – Zawady połączy się
ze starym w miejscu wjazdu na pętlę i zwrotnicy przy
wyjeździe z niej. Jeżeli przedłużenie tramwaju do
Dworca Wschodniego zostanie zrealizowane, konieczne
będzie ponowne kopanie w tym miejscu (ale już na
krótszym odcinku) – nowa trasa przewiduje bowiem
tramwaj kursujący ul. Podwale i dalej pod wiaduktem.
Najbardziej prawdopodobne jest, że na czas objazdu
jedynka wydłużona zostanie do Miłostowa, siódemka –
skierowana do os. Lecha.
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drobne korekty w tzw. programie szczytowym (dni robocze 14.30-18.30), kolejne zmiany mają być wprowadzane już wkrótce. Może wreszcie skończą się kolejki
pociągów tramwajowych przed wjazdem na rondo ze
wszystkich stron (najgorzej: tradycyjnie od Starołęki).
Ostatni biskupinianin. Zapadł wyrok
na wóz numer 1458 (ex. 1637). To siódmy kasowany
ekolog. Wóz przeszedł naprawę główną w październiku
2003 roku w ZNA Biskupice i był ostatnim
remontowanym ikarusem 280. Jednocześnie na złom
skazany został wóz 1445 – tym samym na wydziale A-3
pozostały cztery ostatnie wozy wysokopodłogowe.

Nowe Zoo. Autobusy kursujące na linii Z do
ZOO zaczęły pokazywać na wyświetlaczach „Z Nowe
Zoo” – zamiast dotychczasowego „D linia dodatkowa”.
Ponadto od dnia 5 września kierowcy sprzedają w nich
bilety jednorazowe.

Zapytali
pasażerów.
„Przystanek
Pomysłów”
(nazwę
konkursu
trudno
uznać
za
przypadkową) to nowa inicjatywa MPK Poznań Sp. z o.o.
Formularz
umieszczony
na
stronie
internetowej
umożliwiał zgłaszanie uwag za jej pośrednictwem. W
szczególności
dotyczyło
to
sposobów,
jakimi
pasażerowie uzyskują informacje o zmianach w
kursowaniu komunikacji miejskiej, a także tego, jakie
nowe kanały informacji mogłyby zostać wprowadzone. Z
formularza skorzystało 420 osób – dwie „najbardziej
rozbudowane wizje komunikacji między MPK Poznań Sp.
z o.o. a pasażerami” zostały nagrodzone upominkiem w
postaci książki o tematyce komunikacyjnej. Trudno nie
zgodzić się z tezą, że PP to cenna inicjatywa. Warto
jednak postawić przede wszystkim na usprawnianie
systemu komunikacji miejskiej jako całości – informacja
pasażerska to bowiem tylko jeden z wielu jej
elementów, a pozostałe szwankują dużo bardziej. Warto
tu wspomnieć o permanentnych spóźnieniach (bo korki,
bo dużo pasażerów, bo dużo samochodów) czy licznych
awariach (co skutkuje wypadaniem kursów i jazdą tzw.
stadami). Szczególnie duże pole do popisu mieć tu będą
podmioty odpowiedzialne za organizację i inżynierię
ruchu.

Tramwaj – puszki wróg! Zwłaszcza jeżeli
chodzi o walkę z systemem inteligentnych systemów
sygnalizacji świetlnych. Najgorzej jest na ul. Głogowskiej. Mnóstwo czasu traci się na kolejnych nowych
sygnalizacjach świetlnych – co ciekawe, po likwidacji lewoskrętów światła te są właściwie wyłącznie dla pieszych – teoretycznie z nikim innym tramwaj tam się
zderzyć nie powinien. Problemy zgłaszają ponadto motorniczowie osiemnastek – z uzyskaniem lewoskrętu na
łuku Głogowska–Hetmańska. Zespół roboczy składający
się z przedstawicieli ZDM, MPK i firmy Vialis dokonał
natomiast wizytacji na rondzie Starołęka. Wprowadzono

Idzie zima. Z dniem 1 września wprowadzony
został tzw. zimowy rozkład jazdy. Tramwaje kursują
w dni robocze w godzinach szczytu (od 6.30 do 19.00)
co 10 minut, z wyjątkiem linii 3, 4, 11 i 18, kursujących
dwa razy rzadziej. Autobusy linii układu głównego
wracają do częstotliwości 12-minutowej w szczycie
porannym i popołudniowym. Po letniej przerwie
powracają na trasę autobusy linii 47, autobus „za
tramwaj” w relacji rondo Kaponiera – Murawa/Winogrady (w dniu 12 września wyjątkowo do ronda
Solidarności) oraz kursy szkolne na liniach 60, 62, 89,
94, 95 i 101.
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Rekordowy sezon linii turystycznych – znacznie wzrosła liczba pasażerów

Dziesiąty sezon już za nami

Krzysztof Dostatni
W niedzielę 25.10.2009 r. zakończyliśmy kolejny sezon
linii turystycznych nr 0 i 100 w Poznaniu – sezon,
w którym zanotowaliśmy 50% wzrost przychodów
ze sprzedaży
biletów
i
wydawnictw
na
liniach
turystycznych w stosunku do roku 2008. Do takiego
wyniku przyczynił się przede wszystkim 28% wzrost
liczby pasażerów – w 2009 roku z podróży tramwajami
linii 0 i autobusami linii 100 skorzystało ponad 6,5 tys.
osób! Również niesłabnącą frekwencją cieszyła się
Kolejka Parkowa Maltanka, która w sezonie 2009
przewiozła prawie 170 tys. osób. Taki wynik jest
dowodem
na
to,
że
popularność
przejazdów
zabytkowymi pojazdami rośnie z roku na rok, co jest dla
nas ogromną motywacją do dalszych działań w tym
zakresie. Ponieważ rok 2009 był rokiem jubileuszowym
w historii linii turystycznych w Poznaniu – wszak
tramwaj turystyczny nr 0 rozpoczął swe kursy dokładnie
10 lat temu, tj. 27 czerwca 1999 r. – staraliśmy się, aby
obfitował on w wiele ciekawych wydarzeń.
Sezon 2009 rozpoczęliśmy w sobotę 19 kwietnia,
inaugurując kursy Kolejki Parkowej Maltanka. Dzień
później, w niedzielę 20 kwietnia, na trasy wyruszył
zabytkowy tramwaj na linię 0 oraz autobus na linię 100.
Wspólnie z MPK Poznań Sp. z o.o. oraz Biurem Programu
„Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu” kontynuowaliśmy
działania podjęte w poprzednich latach, obejmujące
m.in.:
–

publikację
ulotki
promocyjno-informacyjnej
na temat
linii
turystycznych
0
oraz
100,
obsługiwanych przez MPK i KMPS,

–

współpracę z Wydziałem Rozwoju Miasta, kolportaż
ulotek w CIM,

–

odtwarzanie nagrań informujących o zabytkach
i atrakcjach turystycznych miasta Poznania podczas
przejazdów liniami turystycznymi 0 i 100,

–

sprzedaż wydawnictw okolicznościowych,

–

historyczne umundurowanie obsługi konduktorskiej
linii turystycznych.

W
maju
kursy
linii
turystycznych
urozmaiciła
organizowana już po raz kolejny Ogólnopolska Noc
Muzeów – w nocy 16/17 maja br. na specjalną linię M
wyjechały dwie poznańskie stodwójki, natomiast nasz
ogórek udał się do stolicy, aby wspólnie z innymi
zabytkowymi autobusami obsługiwać warszawskie linie
muzealne. Popularyzacji zabytkowych pojazdów miała

Skład N+ND i wagon 102N jako dwie brygady
tramwajowej linii turystycznej nr 0. Zerówka i
setka przewiozły w tym roku rekordową liczbę
ponad 6,5 tysiąca pasażerów!
Fot.: Marcin Jurczak, 1.08.2009
m.in. służyć również zorganizowana w dniu 13 czerwca
wspólnie z portalem Allegro „Pleneria”. Miłośnicy
fotografii zwiedzali najskrytsze zakamarki zabytkowej
zajezdni przy ul. Gajowej, a następnie uczestniczyli
w konkursach na najciekawsze prace fotograficzne
obejmujące tematykę historii poznańskiej komunikacji.
W dniu 28 czerwca 2009 r. świętowaliśmy 10. rocznicę
uruchomienia linii turystycznej nr 0 w Poznaniu. Na trasy
wyjechały trzy zabytkowe tramwaje (N+ND, 102N oraz
102Na), a skład N+ND poprowadził motorniczy, który 10
lat temu inaugurował przejazdy zabytkowej bimby, nasz
klubowy kolega Waldemar Łosiak.
W sierpniowy weekend na liniach turystycznych pojawił
się niecodzienny gość – wypożyczony z KMKM Warszawa
zabytkowy autobus SAN H100. Przed laty autobusy tego
typu kursowały również w MPK Poznań. San wspólnie
z ogórkiem w sobotni wieczór 1 sierpnia wykonał kursy
na specjalnie uruchomionej linii nocnej nr 200 oraz
w niedzielę (02.08) na linii 100. Dzięki temu
przedsięwzięciu w ten sierpniowy weekend pojazdy linii
turystycznych przewiozły w sumie ponad 600 pasażerów.
Przez cały sezon funkcjonowania linii turystycznych 0
i 100 oraz Kolejki Parkowej Maltanka wyznaczone były
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tzw. „Dni Pary”, podczas których na trasie Maltanki
kursował pociąg ciągnięty przez zabytkowy parowozik
„Borsig”. Ponadto w rozkładzie jazdy linii turystycznych
wskazane było 6 sobót, kiedy uruchamialiśmy nocne
kursy tramwajów linii nr 0 pod hasłem „Poznaj Poznań
nocą”. Niepowtarzalna atmosfera towarzysząca tym
przejazdom oraz możliwość podziwiania zabytków
Poznania wieczorową porą przyciągała w każdą z tych
sobót średnio ok. 150 pasażerów.
W dniach 21-24 października 2009 r. pojazdy linii
turystycznych oraz konduktorzy w historycznych
mundurach zaprezentowali się na targach turystycznych
„Tour
Salon
2009”
organizowanych
przez
MTP
w Poznaniu. Uwieńczeniem tej imprezy był „Tour
Tramwajów” zorganizowany w sobotę 24 października
br., a więc na dzień przed zakończeniem sezonu linii
turystycznych.
Bez
wątpienia
miniony
sezon
należy
zaliczyć
do udanych. Po raz kolejny udało nam się dowieść, jak
istotnym elementem codziennego życia miasta jest
dbałość o jego dziedzictwo kulturowe. Przed nami rok
jubileuszu 130-lecia komunikacji miejskiej w Poznaniu,
a więc rok, w którym szczególny nacisk położymy
na wydarzenia popularyzujące historię poznańskiej
komunikacji.
Będzie
to
doskonały
moment
do przygotowania kolejnych niespodzianek i atrakcji
na poznańskich liniach turystycznych.

Podobnie
jak
w
roku
ubiegłym,
dużym
zainteresowaniem cieszyły się dodatkowe kursy
wieczorne, oznaczone jako linia 0N. W wybrane
soboty tramwaje startowały z zajezdni przy
ul. Gajowej o godz. 21.00, zabierając pasażerów
w kurs pokazujący najpiękniej oświetlone zabytki
miasta. W każdą z takich podróży wybrało się
ok. 150 osób. Na trasie linii 0N uruchamiane były
dwa lub trzy zabytkowe pociągi.
Fot.: Robert Bartkowiak, 21.06.2009

Trwają dostawy solarisów, wkrótce rozstrzygnięcie kolejnego przetargu

Nowe autobusy już jadą

Jan Gosiewski
Co prawda mamy dopiero początek grudnia, ale już dziś
śmiało można powiedzieć, że kończący się rok 2009 r. był
dla naszego poznańskiego MPK bardzo udany. Podpisano
umowę z Zarządem Transportu Miejskiego gwarantującą
wykonywanie przez MPK Poznań Sp. z o.o. usług
przewozowych na terenie Poznania przez okres 15 lat,
zawarto umowę z Solaris Bus&Coach S.A. na dostawę
czterdziestu nowoczesnych, całkowicie niskopodłogowych
tramwajów Solaris Tramino, a także zrobiono wielki krok w
kierunku odnowy taboru autobusowego.
Plany inwestycyjne Spółki zakładały pierwotnie zakup 100
nowych,
niskopodłogowych
autobusów
w
latach
2009-2012, odpowiednio po 25 szt. w każdym roku.
Zwycięzcą pierwszego, ogłoszonego zgodnie z tym
harmonogramem przetargu na dostawę 25 autobusów
(w tym 5 standardowych i 20 przegubowych) został Solaris
Bus&Coach S.A. Umowa przewiduje dostawę wszystkich
zakupionych pojazdów do końca bieżącego roku – pierwsze
nowe autobusy pojawiły się na naszych ulicach
na początku listopada.
Jednocześnie wiosną podjęto starania o uzyskanie dotacji
ze środków funduszy UE. Dzięki temu 8 maja br. możliwe
było złożenie wniosku o dofinansowanie projektu „Zakup
nowoczesnych,
przyjaznych
środowisku
autobusów
niskopodłogowych” ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.2 „Rozwój
miejskiego
transportu
zbiorowego”
Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Po uzyskaniu pozytywnych ocen (formalnej i merytorycznej) projekt znalazł się na zatwierdzonej Uchwałą
nr 2846/2009 Zarządu Województwa z dnia 16 lipca 2009

Pierwszy przegubowiec z tegorocznej dostawy.
Wozy otrzymają numery 1850-1869. Nowe
autobusy
posiadają
jednostki
napędowe
spełniające normy czystości spalin EEV (silnik
DAF PR228 o mocy 310KM) z systemem gaszenia
komory silnika.
Fot.: Marcin Nader, 23.10.2009
r. liście projektów przewidzianych do dofinansowania
w ramach WRPO. Umowa o dofinansowanie projektu
została podpisana 7 września 2009 r. Zgodnie z jej
brzmieniem MPK Poznań Sp. z o.o. otrzyma na realizację
projektu środki w wysokości do 58,88 mln zł (tj. do 80%
kosztów kwalifikowanych projektu). Zakres projektu
obejmuje zakup 75 (w tym 30 standardowych o długości
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Z ostatniej chwili!
Przetarg na dostawę 75 autobusów
wygrała firma Solaris Bus&Coach S.A.

Solarisy dostarczone w tym roku wyposażone są
w kilka ciekawych nowości. Po raz pierwszy
w autobusach
MPK
Poznań
zastosowano
elektroniczne
brygadówki
–
w
miejsce
tradycyjnej, plastikowej tabliczki z kolejnym
numerem
wozu
na
linii.
Rozwiązań
niestosowanych dotychczas w autobusach MPK
Poznań jest jednak więcej. Nowością jest
dodatkowa kamera, nagrywająca to, co dzieje się
przed pojazdem. Warto zwrócić uwagę na fakt, że
to
pierwsze
dwunastometrowe
solarisy
III generacji w MPK Poznań i pierwsze krótkie
solarisy z drzwiami odskokowo-przesuwnymi.
W porównaniu do wozów z serii 1844-1849,
udoskonalone zostały fotokomórki, dotychczas
bardzo skutecznie blokujące odjazd autobusu
z przystanku. Wóz 1625 jako jedyny z serii
otrzymał dodatkowy bonus – biletomat.
Fot.: Mateusz Halaburda, 8.11.2009

Nowinki z Pyrogrodu
12 m oraz 45 przegubowych o długości 18 m) całkowicie
niskopodłogowych autobusów, wyposażonych w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo, w klimatyzację kabiny kierowcy i przedziału pasażerskiego, w zapewniający większe bezpieczeństwo podróży monitoring, a także w automaty biletowe umożliwiające zakup biletów
na pokładzie pojazdu. Najistotniejszym aspektem projektu
jest jednak to, że wszystkie nowo zakupione pojazdy będą
przyjazne środowisku dzięki ich wyposażeniu w najnowocześniejsze, ekologiczne silniki spełniające najwyższe
normy emisji spalin określane jako Euro5 – EEV
(„enhanced environmentally friendly vehicle” czyli „pojazd
bardziej przyjazny dla środowiska”). Oznacza to, że wszystkie zakupione autobusy będą mogły być określane jako
„pojazdy ekologicznie czyste”.
Realizacja projektu rozpoczęła się ogłoszeniem procedury
przetargowej w dniu 23 września 2009 r. W dniu 9 listopada br. miało miejsce otwarcie ofert. W przetargu
wystartowało
czterech
oferentów,
proponując
następujące wartości kontraktu (brutto):
MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.

94 146 637,50 zł

Volvo Polska Sp. z o.o.

113 368 500,00 zł

Kapena S.A

112 487 355,00 zł

Solaris Bus&Coach S.A.

93 531 611,10 zł

Rozstrzygnięcie postępowania i wyłonienie dostawcy
odbędzie się już niebawem, natomiast zakończenie rzeczowej realizacji projektu, czyli dostawa ostatniej partii
autobusów, planowane jest na IV kwartał roku 2011.
Podsumowując – już za dwa lata ulicami naszego miasta
będzie przemieszczać się tabor znacznie bardziej odpowiadający oczekiwaniom pasażerów (klimatyzacja, automaty
biletowe). Pozostaje mieć nadzieję, że działania z zakresu
polityki taryfowej, o których głośno było w mediach lokalnych, nie doprowadzą do tego, że nowe autobusy będą
jeździły puste, bo pasażerów nie będzie stać na bilety.

Autobusy dostarczone do MPK Poznań w październiku i listopadzie 2009
Numer taborowy

Model

Data przyjęcia na
stan

Numer
rejestracyjny

Data debiutu
liniowego

Debiut na linii

1625

Urbino 12

23.10.2009

PO 911MG

31.10.2009

83/3

1626

Urbino 12

29.10.2009

PO 378MJ

6.11.2009

63/9

1627

Urbino 12

29.10.2009

PO 380MJ

6.11.2009

54/2

1628

Urbino 12

29.10.2009

PO 377MJ

6.11.2009

60/3

1629

Urbino 12

10.11.2009

PO 381MK

14.11.2009

85/2

1850

Urbino 18

23.10.2009

PO 379MJ

5.11.2009

74/2

1851

Urbino 18

27.11.2009

PO 337MM

1.12.2009

91/9

1852

Urbino 18

12.11.2009

PO 378MK

14.11.2009

51/2

1853

Urbino 18

10.11.2009

PO 380MK

14.11.2009

51/3

1854

Urbino 18

10.11.2009

PO 379MK

14.11.2009

51/6

1855

Urbino 18

13.11.2009

PO 338MM

1.12.2009

b.d.

1856

Urbino 18

26.11.2009

-

-

-

1857

Urbino 18

27.11.2009

-

-

-

1859

Urbino 18

30.11.2009

-

-

-

Stan na dzień: 30 listopada 2009; opracowanie: Marcin Jurczak, współpraca: Marcin Nader, Mateusz Halaburda
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Ósmy Zjazd Stowarzyszeń MKM

Miłośnicy łączą siły

Andrzej Kłos, współpraca: Tomasz Gieżyński
Tegoroczny, ósmy już Zjazd Stowarzyszeń Miłośników
Komunikacji Miejskiej odbył się w dniach 21–23 sierpnia
2009 pod szyldem KMST w Łodzi. Udział wzięły
delegacje: Klubu Miłośników Transportu Miejskiego
z Chorzowa Batorego, Pomorskiego Stowarzyszenia
Sympatyków
Transportu
Miejskiego
z
Gdańska,
Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacji
Miejskiej,
Częstochowskiego
Klubu
Miłośników
Komunikacji Miejskiej, Klubu Miłośników Pojazdów
Szynowych z Poznania oraz niezależna delegacja
z Wrocławia.
Oficjalne rozpoczęcie zlotu hobbystów i poczęstunek
odbyły się w piątek wieczorem się w Muzeum
Komunikacji
Miejskiej
łódzkiego
MPK
przy
ul. Wierzbowej. Po obejrzeniu dostępnej części muzeum
i zaopatrzeniu w gadżety MPK uczestnicy zostali
przewiezieni jelczem Vero (zastępującym uszkodzonego
ikarusa 260) do schroniska.
Następny dzień rozpoczęło dowiezienie całej grupy
składem 5N+5ND z placu Wolności do bram zajezdni
Dąbrowskiego celem jej zwiedzania. Zajezdnia ta,
podobnie jak poznańska Gajowa, jest najstarszą czynną
w tym mieście i ma być sprzedana. Zwiedzanie obiektu
zaczęliśmy od hali, w której oprócz liniowych
osiemsetpiątek ujrzeliśmy zabytkowe pojazdy z muzeum
i jeden dosyć szczególny tramwaj. Był to przegubowiec
zakupiony przez KMST na początku bieżącego roku historyczna osiemstetrójka ex MKT o numerze 5963.
Po przejściu przez halę (mieszczącą także pod swoim
dachem łuki i rozjazdy) udaliśmy się na tory postojowe
dla pudeł i składów osiemsetpiątek. Przy wyjściu
na otwartą przestrzeń dziennikarze zbierali od nas
informacje,
zadając
klasyczne
pytania.
Popis
najczystszej głupoty dawał fotoreporter, który nie
zważając na wszystkich uczestników, w bardzo wysoce
niekulturalny sposób traktował grupę i bezceremonialnie
wchodził przed szpaler fotografujących. Następnie

Odwiedziny w Łodzi stały się doskonałą okazją do
zaliczenia lub odświeżenia w pamięci tras
podmiejskich. Na zdjęciu: końcówka linii nr 46
w Ozorkowie.
Fot.: Marcin Jurczak, 21.08.2009

Zwiedzanie zajezdni tramwajowej przy ul.
Dąbrowskiego w Łodzi. 3/4 delegacji KMPS w
towa-rzystwie Prezesa KMST.
Fot.: Marcin Jurczak, 22.08.2009
udaliśmy się składem historycznych eNek na obrady
na ul. Wierzbową.
Program obrad rozpoczął prezes KMST Bartosz Stępień
opowiadając o działalności i sukcesach swojego klubu,
wspierając się prezentacją multimedialną. Później
mówiły przedstawicielstwa spoza Łodzi. Następnie inż.
Witold Talar z MPK Łódź szczegółowo przedstawił
konstrukcję wagonów PESA 122N jeżdżących w Łodzi
i Bydgoszczy oraz bliźniaczych wagonów z Warszawy
i Elbląga. Po przerwie obiadowej kontynuowana była
dyskusja o problemach stowarzyszeń miłośników
komunikacji miejskiej. Poruszono problemy młodych
i słabo
aktywnych
hobbystów
wywodzących
się
z otchłani internetu, współpracy z przedsiębiorstwami
komunikacji
miejskiej,
remontów
wagonów
historycznych oraz wywierania nacisku na organizatorów
komunikacji miejskiej w celu zapobieżenia pojawianiu
się błędów na etapie projektowania i realizacji
transportu. Na końcu ustalono, że następny zjazd
odbędzie się w Poznaniu.
Wieczorny, rekreacyjny przejazd na grilla zrealizowano
znanym z dnia poprzedniego jelczem Vero, którym
przebiliśmy się do Lunaparku na Zdrowiu. Dodatkową
atrakcją
była
muzyka
z
pobliskich
„urządzeń
do rozrywki”. Jak się okazało, nie był to ostatni punkt
programu. Na dawnej pętli tramwajów podmiejskich
Północna odbywał się cotygodniowy pokaz filmów
w wagonie 5N1, należącym do Tomasza Adamkiewicza.
Specjalnie dla nas wyświetlono film o łódzkiej
podmiejskiej komunikacji tramwajowej w czasach PRL –
„Tramwajem przez trzy województwa”. Pełna propagandy
projekcja rozbawiała nas do łez, choć nie zabrakło i
fragmentów aktualnych do bólu aż do dnia dzisiejszego…
Wagon zjechał wraz z hobbystami do zajezdni
Helenówek, skąd do centrum wróciliśmy liniową pesą.
Ostatni dzień imprezy rozpoczął się od przejazdu pesą
122N do zajezdni Chocianowice. Po jej zwiedzeniu

8/2009 (108) 4/8

Nowinki z Pyrogrodu
udaliśmy się w kierunku nowo wybudowanej pętli Ikea
przy sklepie i galerii, które dopiero są w budowie! Po
zaliczeniu przyspieszonego szkolenia na wagony
Bombardiera typu Cityrunner oraz PESA 122N
i zrobieniu
zdjęć
wagonów
niskopodłogowych
z osiemsetpiątkami na linii „P”abianickiej udaliśmy się
do największej w Polsce zajezdni tramwajowej przy
ul. Telefonicznej. Zwiedzanie zaczęliśmy od przejścia
przez hale na plac postojowy. Telefoniczna eksploatuje
wszystkie typy taboru tamtejszego MPK. Ponieważ było
to niedzielne przedpołudnie, w zajezdni było dużo
wagonów. Na torach postojowych stały: liniowe
i szkoleniowe składy osiemsetpiątek, historyczne eNki,
a w hali i przy niej „niechciane dzieci MPK” w postaci
odstawionych,
porozbijanych
i
niesprawnych

cityrunnerów. Był to ostatni punkt programu, więc
pojechaliśmy do Muzeum aby oficjalnie się pożegnać
i zakończyć VIII Zjazd Stowarzyszeń Miłośników
Komunikacji Miejskiej.
Mimo niezbyt wielkiej liczby zebranych gości zjazd
pozwolił na wymianę doświadczeń i poznanie łódzkiej
komunikacji
„od
kuchni”.
Niestety
zabrakło
przedstawicielstw
z
kilku
miast.
Od
strony
organizacyjnej zjazd był przygotowany dość dobrze.
Przykre było wyrzucenie z programu anonsowanego
wcześniej zwiedzania hali ZRT, gdzie montowany był
nowy tramwaj Solarisa – Tramino. Pogoda i humory
jednak dopisywały. Rozstaliśmy się z poczuciem owocnie
spędzonego weekendu.

Najciekawsze wstrzymania czerwcowe, lipcowe i sierpniowe

Z archiwum T

Tomasz Gieżyński
Archiwum T nadrabia zaległości – docelowo chcemy
prezentować w tej rubryce zdarzenia z jednego miesiąca
kalendarzowego (z konieczności – jednego wstecz
w stosunku do danego numeru Przystanku). W związku
z powyższym jesteśmy zmuszeni przelecieć przez drugą
połowę roku w przyspieszonym tempie. Dziś najciekawsze
zdarzenia z kategorii „różne” – bez kolizji z udziałem
pojazdów MPK. Kolizje to dzień powszedni, mało która jest
w jakiś sposób szczególna, by zasługiwała na upamiętnienie. Natomiast wszystko, co dzieje się dookoła,
a również ma wpływ na ruch pojazdów komunikacji
miejskiej, często bywa kuriozalne, niesamowite, straszne…
Śmieszne? Oczywiście, również. Poniżej absolutny „the
best of” wydarzeń z zakresu czerwiec – sierpień 2009.
Na zakończenie tradycyjna statystyka awaryjności naszego
najnowszego taboru: począwszy od tatr, przez combino,
pumę na moderusach skończywszy. Miłej lektury!
01.06. 12/8 404. Na pętli Sobieskiego czujny motorniczy
zauważył podejrzanie zachowującą się młodą kobietę,
która nie chciała opuścić pojazdu. Ponieważ kontakt z nią
był
utrudniony,
wezwał
odpowiednie
służby.
Dwudziestolatka okazała się uciekinierką z Domu Pomocy
Społecznej dla Dzieci przy ul. Serafitek. Siostry zakonne
zgłosiły się po zgubę.
02.06. Na skrzyżowaniu Fredry i Kościuszki zauważono
plakat wyborczy Sylwii Pusz zawieszony na sygnalizatorze
samochodowym w tak niefortunny sposób, że zasłaniał
on całkowicie sygnalizator tramwajowy. Niezwłocznie
po zgłoszeniu siły ZDM zdjęły zasłonę przedwyborczą.
02.06. Kierowca rezerwy autobusowej na Sobieskiego nie
będzie mile wspominał służby w bądź co bądź już nie takim
nowym budynku dworca. Sprzątaczki muszą tam jednak
stawać na wysokości zadania, gdyż drzwi są wypucowane
do absolutnej przejrzystości. Wzmiankowany kierowca nie
zauważył
szklanej
tafli
drzwi
prowadzących
do wypożyczalni rowerów i z pełnym impetem wszedł
w nie. Poskutkowało to rozcięciem łuku brwiowego
i zbiciem dużej szyby.
03/04.06. Począwszy od tej nocy, wielokrotnie dochodziło
do wstrzymania autobusów linii 232 na Franowie przy
wjeździe na giełdę warzywno-buraczaną. Samochody bez
abonamentu, chcące wjechać od późnych godzin
wieczornych na jej teren, blokowały sznurem ulicę Franowo

31.07. 11/6 809. Obronną ręką wyszedł ze starcia z
samochodem ciężarowym rozpędzony holender. Do
zderzenia doszło na Trasie Kórnickiej, na wysokości
przystanku
Polanka.
Kierujący
samochodem
ciężarowym nie zachował ostrożności, zignorował
znak stop i wjechał prosto pod koła jadącego z
wybiegu, z prędkością ok. 40 km/h tramwaju.
W wagonie zbita została przednia szyba, lekko
zgięty słupek, uszkodzone reflektory, pojawiło się
także lekkie wgniecenie poszycia.
Fot.: Krzysztof Dostatni
(zatrzymując się dodatkowo na zakazie), a czasem – co
już jest absolutnie bezczelne i kuriozalne – oba jej pasy!
Największe problemy miały kursy 232 o 23:57, 0:27 i 0:57
spod Kinepolis. Niektórzy kierowcy radzili sobie objazdem
przez wiadukt franowski i ślimaki po drugiej stronie torów.
11.06. 11/3 685. Na Sołaczu na pokładzie historycznego
helmuta odbyła się bójka agresywnego pasażera
z motorniczym.
Pasażerowi
najwyraźniej
brakowało
pretekstu do wyładowania się, gdyż wg zeznań świadków
sam tego pretekstu usilnie poszukiwał. Motorniczy wiele
się nie zastanawiając poradził sobie z natrętem i dowiózł
go na Piątkowską, gdzie sprawę przejęli już chłopcy spod
znaku niebieskiej szklanki. Tramwaj nie wykonał jednego
kółka.
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dyspozytor wysłał autobus z 252/1, nie informując jednak
o tym CNR. Samo 252 dotarło na Kaponierę po podmianie
z zajezdni ze sporym opóźnieniem, ale grunt że pracownicy
w N5 mieli zapewniony dalszy transport do i z domów…
03.07. A/4 1116. O godzinie 16:52 CNR odebrała
zgłoszenie od kierowcy lajona, że aktualnie znajduje się na
końcówce M1 i jest zmęczony, w związku z czym nie
podejmie kursu na os. Kopernika. Kierowca wyjechał
w planie następnego kółka, tj. o 18:05. Gratulujemy
dystansu do życia.

21.06. Pływalnia na pętli Ogrody. Na pierwszym
planie utopiony 166+165 linii 2/5. Skład wyjechał z
jeziora
samodzielnie,
aparatura
elektryczna
odmówiła
współpracy
kilkadziesiąt
metrów
po wyjeździe z pętli. Duża ilość wody spowodowała
także zablokowanie zwrotnic wjazdowych na pętlę,
opóźniając udrożnienie końcówki tramwajowej.
Fot.: Marcin Jurczak
15.06. Na przystanku autobusowym OGDY22 w ciągu
ul. Szpitalnej urwała się metalowa tabliczka z rozkładem
jazdy. Stało się to w niefortunnym momencie – akurat
w trakcie oglądania przez pasażerkę, która doznała średnio
skomplikowanej kontuzji nosa.
21.06. W czerwcu nawiedzały Poznań gwałtowne
i niespodziewane ulewy. Każdorazowo w kilku miejscach
pojawiały się lokalne akweny o znaczeniu strategicznym
z punktu widzenia płynności ruchu tramwajów. Najczęstsze
kłopoty występowały na pętli Ogrody, skrzyżowaniu Garbar
i Dowbora-Muśnickiego, skrzyżowaniu Grunwaldzkiej i Wojskowej oraz na Górnej Wildzie, na wysokości przystanku
Różana. Tego dnia najdłuższa przerwa w ruchu (2 h) miała
miejsce przy pl. Bernardyńskim, skąd od 17:30
wycofywano tramwaje do węzłów na Podgórnej
i Kórnickiej, by mogły włączyć się do ruchu po trasach
objazdowych.
26.06. 76/6 1961. Kierowca ikarusa przechwycił dwoje
dzieci – 9-letniego Piotrusia i 6-letnią Krysię –
podróżujących bez opieki. Być może letnim uciekinierom
wycieczka uszłaby na sucho, gdyby Piotruś nie zaczął
jeździć po ikarusie na rolkach.
28.06. 16/4 256+255. Około godz. 10:00 w okolicy
stacji Kurpińskiego w kierunku centrum zatarła się II oś
I wózka. Po doraźnej naprawie i 18-minutowym postoju
ZSR polecił motorniczemu udać się na Głogowską.
Tramwaj o własnych siłach dotarł do rynku Łazarskiego,
gdzie
nastąpiło
kolejne
wstrzymanie
z
powodu
uszkodzonego rozrusznika. Zaszła konieczność wstawienia
wozu na „pieska”. Podczas tej operacji ramię dźwigu
TRAM123 uszkodziło dach wozu. Całkiem pokiereszowany
skład dotarł w końcu na Głogowską, skąd do macierzystej
zajezdni udał się w godzinach wieczornych.
02.07. N5 1010. Na skrzyżowaniu Bocznej i Żwirowej
nastąpił pożar w komorze silnika MAN-a. W ruch poszła
gaśnica, ale podczas akcji kierowca ufajdał sobie
proszkiem gaśniczym cały mundur. W rezerwę za N5

19.07. 11/1 655. Młody motorniczy na ostatnim kursie
(22:59) w kierunku Ogrodów nie zauważył przełożonej
w lewo zwrotnicy ręcznej (Kaponiera ->> Zwierzyniecka)
i z fasonem skręcił w stronę Gajowej. Chcąc być cwanym
postanowił przejechać Kraszewskiego do rynku Jeżyckiego
i dalej po trasie. Pech chciał, że po kolejnej ulewie trwało
właśnie zamknięcie ul. Kraszewskiego, z powodu
zapadnięcia się jezdni koło torowiska. Dopiero służby NN
pomogły zagubionemu wycofać się do Gajowej, zawrócić
na trójkącie (wszystko z pasażerami), skąd już przodem
przez Kaponierę, Most Teatralny, Dąbrowskiego dotarł
na Ogrody i zjechał przez Reymonta na Madalińskiego…
21.07. 7/1 807 i 7/2 804. Analogiczna sytuacja do
poprzedniego zdarzenia – zjazdy holendrów po 23
z Ogrodów na Gajową. Obaj motorniczowie tłumaczyli,
że końcówkowa nie poinformowała ich o zamknięciu
ul. Kraszewskiego. Przez poprzednie dwa dni nie posiedli
oni wiedzy o dziurze na tej ulicy. Po wycofaniu do rynku
Jeżyckiego przez NN, pojechali przez most Teatralny
i Kaponierę do swej zajezdni.
25.07. 82/3 1216. Po ruszeniu z Górczyna autobus
został zmuszony do gwałtownego hamowania przy
Ściegiennego. W tym czasie na jego pokładzie
przemieszczało się starsze małżeństwo z czterema
wiaderkami wiśni. Niestety, wskutek hamowania oboje się
przewrócili, a kilkanaście litrów wiśni potoczyło się
po podłodze… Zostały jednak sumiennie wyzbierane przez
właścicieli, którzy odmówili pomocy lekarskiej.
07.08. 9/3 228+227. Wskutek awarii wywrotki wiozącej
ziemię cała jej zawartość wysypała się na tory na rynku
Wildeckim. We wstrzymaniu jako pierwszy stał moderus.
Kierowca wraz z pracownikami sami usunęli hałdę z jezdni.
07.08. Na Grunwaldzkiej przy Jawornickiej nad
torowiskiem zawisły konary podłamanej akacji. Wycinanie
drzewa trwało całe popołudnie, a od ronda JNJ do Junikowa
kursowały cztery przegubowe zatramwaje.
27.08. O godzinie 1:13 w nocy pracownik Solidu nie chciał
wpuścić na teren zajezdni Warszawska oznakowanego
radiowozu NN 2013. Dopiero reprymenda skierowana
z CNR przez szefa Solidu spowodowała pożądaną reakcję.
Statystyki:
Czerwiec – wygrały tatry z sześcioma wstrzymaniami
(405 ładowanie filtra dwukrotnie, wózek C dwukrotnie
i przetwornica oraz 407 wózek C) przed moderusami
(3 wstrzymania – 180 stacyjka, 226 brak ładowania, 236
wyłącznik liniowy) i combinami – tylko jedno zatrzymanie
na sekcyjnym.
Lipiec – znowu tatry (12 wstrzymań – 405 niskie napięcie,
wózek C i wyciek oleju, 401 brak rozruchu, wózek C
i wyciek oleju, 407 dwukrotnie wózek C, 410 zanik
napięcia, hamowanie bezpieczeństwa i wyciek oleju, 409
przekształtnik), następnie remis między combinami (507
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Nowinki z Pyrogrodu
i 514 – sekcyjny w okolicy mostu Teatralnego)
i moderusami (198 samoczynne załączenie napadowego
i 168 brak rozruchu) i na końcu puma (450 brak rozruchu
na Wioślarskiej).

Sierpień – remis na szczycie między tatrami i
combinami – po 6 wstrzymań (405 wyciek, 401
komputer pokładowy, 407 wyciek i spalone silniki, 410
wyciek i brak rozruchu oraz 501 oberwany track, 509
drzwi, 510 hamulec hydrauliczny, 512 drzwi i złamany
pantograf oraz 514 sekcyjny na moście Teatralnym).

Nowinki z Pyrogrodu
opracowanie: Andrzej Kłos, współpraca: Kamila Gielniak, Marcin Jurczak
Nowe lusterka w stopiątkach. Podczas
przeglądów OT, składy 105Na z wydziału S-3 otrzymują
dodatkowe
lusterka
zewnętrzne.
Duże
lustro
prostokątne uzupełniane jest dodatkowym lustrem
kwadratowym umieszczonym nad nim. Celem jest
zwiększenie pola widzenia dostępnego w lusterkach
zewnętrznych
i
poprawienie
tym
samym
bezpieczeństwa, w szczególności podczas wsiadania
do wagonu. Zmiany wprowadzane są między innymi
na życzenie
samych
motorniczych,
narzekających
na ograniczone pole widzenia przy standardowym,
stopiątkowym lusterku zewnętrznym.
Debiuty moderusów Alfa oraz Beta.
W ostatnim czasie zajezdnia Głogowska odebrała trzy –
prawdopodobnie ostatnie – składy moderusów Alfa HF
07. Pierwszy z nich to widziany wcześniej na jazdach
próbnych
skład
166+165,
który
zadebiutował
16 września, a kolejne to 182+181 – 1 października
oraz 88+87 – 31 października. Były to ostatnie składy
moderusów Alfa dla Poznania, gdyż od przyszłego roku
z NG będą wychodzić wagony jednoprzestrzenne
z wstawką niskopodłogową. Jak informuje producent,
poza tym wagony nowej generacji mają być ulepszone –
w porównaniu do wersji Alfa – o możliwość instalacji
klimatyzacji oraz nowego typu ogrzewania przedziału
pasażerskiego i bardziej szczelne drzwi odskokowe.
Zastosowany
w
nich
zostanie
napęd
prądu
przemiennego – znany z dwóch składów HF04 150+151
oraz
152+152.
Do
Gdańska
dotarły
kolejne
zmodernizowane wagony N8CNF: 1111 (samodzielnie
zjechał do zajezdni, rozładunek w nocy 1/2 października), 1116 (załadunek w Poznaniu 23/24 października)
oraz 1112 (rozładunek w Gdańsku 15/16 listopada).
Tym samym w Trójmieście jest już 6 moderusów Beta
N8C. W Modertransie znajduje się kolejne sześć wagonów. Są to 1121, 1124, 1129, 1131, 1135 oraz 1143.
Próby ruchu i powrót tramwajów
na ul. Winogrady. Dnia 23 września br. odbyły się
próby ruchowe wszystkimi typami taboru na nowym
torowisku na ul. Winogrady. W poniedziałek 28 września
tramwaje linii nr 3, 4 i 10 powróciły na stałe trasy.
Podczas remontu torowisko przeniesiono na środek ulicy
i wykonano w technologii szepczącej szyny. Przystanki
i skrzyżowania obwarowano wzbudzaną przez pojazdy
szynowe sygnalizacją świetlną. Ulica zazieleniła się:
na torowisku utworzono trawnik, zaś pomiędzy drogą
rowerową a chodnikiem zasadzono rośliny.
Więcej kursów linii szczytowej 26.
Po powrocie tramwajów na ul. Winogrady z PeSTki
zniknęła dziesiątka. Ulegając presji społecznej, Zarząd
Transportu Miejskiego zdecydował się na dwukrotne
(z 10-minutowej na 5-minutową) zwiększenie częstotliwości kursowania linii poranno-szczytowej nr 26. MPK

Premierowe Tramino… w Poznaniu.
Podczas targów kolejowych Trako w Gdańsku,
które
odbyły
się
w
połowie
października,
zaprezentowano
prototyp
rodziny
wagonów
niskopodłogowych Solaris Tramino. Dnia 14
października br. w południe Przewodniczący Rady
Nadzorczej firmy Solaris Bus & Coach S.A.,
Krzysztof Olszewski, przecinając wstęgę na
drzwiach wagonu oficjalnie zaprezentował nowy
produkt. Prototypowy pojazd został zmontowany w
hali Zakładu Techniki MPK Łódź sp. z o.o.
Zastosowano
w
nim
wiele
nowoczesnych
rozwiązań, między innymi układ rozruchowy
umożliwiający gromadzenie energii z hamowania w
superkondensatorach czy trzyczęściowy dotykowy
pulpit
motorniczego.
21
listopada
wagon
przywieziono do zajezdni tramwajowej przy ul.
Głogowskiej w Poznaniu. Tramwaj przyjechał z
Łodzi. Pojazd ma wyjechać na jazdy próbne i
zdobyć homologację.
Fot.: Marcin Jurczak, 21.11.2009
uruchomiło dodatkowe pociągi z zajezdni Forteczna,
Głogowska i Madalińskiego. Podjęcie przez Madalinę
obsługi jednej brygady oznacza powrót helmutów
na linie dzienne PST. Kolejnym zwiększeniem ilości
pociągów na linii 26 (tym razem kompletnie
niepotrzebnym) było dołożenie kursów w szczycie
popołudniowym. Ostatecznie częstotliwość kursowania
linii 26 wygląda następująco: w godzinach 6:30-8:30
kursy co 5 minut; 8:30–10:00 i 14:30–18:30 – kursy co
10 minut. O ile zrozumieć można wzmocnienie obsługi
trasy PST w szczycie porannym, o tyle popołudniowa 26
wydaje mijać się z celem. W bardziej płaskim szczycie
popołudniowym, przepustowość trasy w kierunku
os. Sobieskiego zależy bowiem przede wszystkim…
od poziomu mobilizacji pasażerów. A ta póki co nie
wzrosła, co sprawia, że kolejki tramwajów oczekujących
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Nowinki z Pyrogrodu
przed
przystankiem
przy
moście
Teatralnym,
aż nadprogramowi
pasażerowie
„upchną
się”
do PeSTkowego wagonu jeszcze się wydłużyły…
Likwidacje
nieczynnych
kiosków
na przystankach. W ostatnich miesiącach rozpoczęto
porządki
z
kioskami
będącymi
częścią
wiaty
przystankowej. Zniknęły dawno nieczynne kioski
na przystankach:
Krauthofera,
Rondo
Starołęka
(przystanek zjazdowy w kierunku ronda Rataje) oraz –
co dziwne – tam, gdzie mogły być rentowne, tj. Most
Dworcowy. Usunięcie kiosków polegało na zwyczajnym
odcięciu ich od reszty przystanku, co spowodowało
otwarcie jednej strony na wiatr i deszcz. Zamiast tego
można było zlikwidować ściany i podłogę kiosku,
powiększając tym samym przestrzeń we wiacie. Jest to
dobitna oznaka przejścia od ery kiosków, które miały
zapewnić szeroki dostęp do jednorazowych biletów, do
biletomatów.
Usterki
i
remonty
zaplecza
technicznego
S-3.
Obecnie
trwa
odświeżanie
(malowanie)
wnętrza
hali
obsługi
codziennej
na Fortecznej. Najbardziej kłopotliwy jest brak windy
do podnoszenia
wagonów.
Warsztat
korzysta
z podnośnika w zajezdni przy ul. Głogowskiej. Dzięki
temu można zaobserwować przejazdy techniczne
składające się z technicznej eNki oraz holowanego
solowego wagonu 105Na/105NaD.
Linia specjalna na Noc Naukowców.
W piątek 25 września po raz kolejny odbyła się
w Poznaniu cykliczna impreza propagująca naukę,
odbywająca się w wielu miastach Europy. Komunikację
w godzinach wieczornych tj. 17:00–23:30 na trasie
Politechnika
Poznańska
(Poligród,
ul.
Kórnicka)
do Kampusu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
na Morasku przez Uniwersytet Przyrodniczy zapewnił
wydział A-1. Autobusy zatrzymywały się na wybranych
przystankach, a dwa wozy z A-1 zrealizowały łącznie po
7 kursów (odjazdy o pełnych godzinach od 17:00 do
23:00, spod PP i UAM).
Pociągi zdawcze do fabryki
papieru Malta Decor. W ostatnim miesiącu po około
rocznej przerwie ruszyły pociągi zdawcze do fabryki
papieru Malta Decor. Składy zawierające kilka wagonów
i spalinową
lokomotywę
manewrową
kilka
razy
w tygodniu przemierzają z niską prędkością ostatni już
pozostały odcinek normalnotorowy Średzkiej Kolei
Powiatowej
od
stacji
Towarowej
Franowo
do wspomnianej
fabryki.
Okazało
się
również,
że sygnalizacja kolejowa na skrzyżowaniu abpa Dymka
i Szwajcarskiej nie działa.
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Dzień Wszystkich Świętych.
W
czasie
wzmożonych
potoków
pasażerskich
skierowanych na poznańskie cmentarze MPK uruchomiło
dodatkowe brygady i linie tramwajowe. Standardowo
wydłużono linie 7 i 1 do Miłostowa oraz 6 i 15 do
Junikowa. W weekend 24-25 października w godzinach
8:00–18:00 jedynka i szóstka kursowały odpowiednio
wg
sobotniego
i
świątecznego
rozkładu
jazdy
po wydłużonych trasach. W sobotę 31 października
i niedzielę 1 listopada kursowały również dodatkowe
linie 22 na trasie os. Jana III Sobieskiego – Miłostowo
z częstotliwością co 15 minut i 24 z Miłostowa
na Junikowo przez most św. Rocha co 10 minut.
W niedzielę Wszystkich Świętych tramwaje większości
linii kursowały jak w święta. Na liniach obciążonych –
czyli 1, 6, 7, 8, 13 i 15 – pociągi kursowały
z wielokrotnie zwiększoną częstotliwością dochodzącą do
co 5 minut dla piętnastki. Na szóstce w zwiększonej
ilości pojawiły się wagony niskopodłogowe. Dodatkowymi autobusami wzmocniono linie 57, 60, 70, 77 i 173.
Zachętą do korzystania z komunikacji miejskiej w dzień
Wszystkich Świętych było również dostosowanie taryfy
biletowej. Na przejazdy do 15 minut obowiązywały
bilety
piętnastominutowe,
natomiast
na pozostałe
przejazdy w jednym kierunku bez względu na czas ich
trwania obowiązywały bilety półgodzinne.

Koniec kładek na Dympcu. ZDM
ogłosił przetarg na likwidację kładki nad linią kolejową
do Wrocławia. Fizyczna likwidacja rozpoczęła się 10
października. Pozostaje czekać na przetarg na budowę
tunelu, który ma ją zastąpić.
Powrót fallusa. Po dłuższej nieobecności
na linii dnia 24 listopada do normalnej służby powrócił
skład moderusów Alfa HF04 152+153. Jego odstawienie
wiązało się m.in. z wadą techniczną polegającą
na niestabilności pudła przy wyższych prędkościach.
W czasie odstawienia służył on chwilowo jako źródło
części zamiennych dla siostrzanego składu 150+151.

W specjalnym, pożegnalnym przejeździe
jelczem M11, udział wzięło ponad 30 osób. Więcej
o ginącej generacji autobusów wysokopodłogowych
i przejeździe autobusem nr 1945 – w następnym
numerze Przystanku.
Fot.: Marcin Jurczak, 21.11.2009
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Katarzynka AD 2009 – z wizytą w zajezdni przy ul. Fortecznej

U Kasi na imieninach

Marcin Jurczak

Od autobusów i pojazdów technicznych po najnowsze siemensy Combino – podczas tegorocznej
Katarzynki każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Fot.: Marcin Jurczak
Tegoroczne obchody imienin patronki pracowników kolei
i komunikacji miejskiej, św. Katarzyny, odbyły się
w niedzielę 22 listopada 2009 r. Większą część atrakcji
zlokalizowano na terenie zajezdni tramwajowej przy
ul. Fortecznej.
Obiekt udostępniony został zwiedzającym, na jego
terenie przygotowano ekspozycję pojazdów i specjalne
pokazy. Chętni mogli zasiąść za sterami tramwaju,
by poprowadzić szkoleniowy skład wagonów 105Na
pod okiem instruktora. W tej roli wystąpił flagowy
pojazd
ośrodka
szkolenia
–
zestaw
146+147.
Na wypadek awarii w rezerwie czuwał 340+341. Wśród
atrakcji tegorocznej ekspozycji był m.in. trójskład
wozów generacji N. Zabytkowy skład 602+456
sprzęgnięto z obróconym o 180 stopni gospodarczym
wagonem 2025 – tworząc pociąg linii W, nawiązujący
do kursujących w latach 80. pociągów wahadłowych.
Ekspozycję wagonów tramwajowych uzupełniały pojazdy
eksploatowane na co dzień – oszyldowany na linię 21
szybkowiec 194+193, moderus Alfa 336+337, tatra
RT6N1 402 i siemens Combino 504.
Nie zabrakło przedstawicieli trakcji autobusowej,
reprezentowanej przez pojazdy zabytkowe i liniowe.
Wśród tych pierwszych były: jelcz 043 z doczepką
(1679+1813), jelcz PR110 1383 i DAF MB200 1934,
wśród tych drugich – MAN Lion’s City 1135, solaris

Urbino 18 Hybrid i solaris Urbino 12 1625 –
z najnowszej dostawy i z testowym biletomatem. Były
też pojazdy szkoleniowe – na wystawie prezentowano
jelcza M11 1945 i ikarusa 280.26 1999 – oba dziś już
nieeksploatowane. Wśród przeprowadzonych pokazów
była
między
innymi
akcja
Zakładowej
Służby
Ratowniczej. Zwiedzający mieli zatem okazję przekonać
się nie tylko jak wygląda sprzęt służb ratowniczych
(w ramach szerokiej ekspozycji obejrzeć można było
m.in. jeden z najnowszych nabytków MPK – wóz
sieciowy na podwoziu MAN-a TGM oraz pojazdy
pogotowia technicznego, np. CWS 44), ale także jak
funkcjonuje w praktyce. Obok jednostek MPK swoje
możliwości prezentowali także strażacy z Państwowej
Straży Pożarnej. Członkowie KMPS zapewnili obsługę
pojazdów – cierpliwie wsłuchując się w tramwajowe
dzwonki i odpowiadając na liczne pytania. Dwóch
przewodników oprowadzało kolejne grupy po terenie
zajezdni, pokazując zainteresowanym m.in. wnętrze
zajezdniowej hali.
Z okazji Katarzynki nie mogło zabraknąć linii
obsługiwanych
taborem
zabytkowym.
Na
trasę
wyjechały pociągi z tablicami 22, zapewniając transport

Stało się tradycją, że po zakończeniu Katarzynki
członkowie KMPS spotykają się, by podsumować
mijający rok. Tak było i tym razem – kilkudziesięciu wolnotariuszy spotkało się na uroczystej
kolacji. Na zdjęciu: przemówienie Prezesa
Zarządu KMPS, Krzysztofa Dostatniego.
Fot.: Marcin Jurczak
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Klubowicze w akcji
pomiędzy muzeum w zajezdni tramwajowej przy
ul. Głogowskiej,
zajezdnią
tramwajową
przy
ul. Fortecznej i centrum miasta (trzeci przystanek linii
22 wyznaczono na rondzie Kaponiera). Relację
tę obsługiwały trzy wagony – 102N 1, 102Na 71 i GT8
685 (ten trzeci w rezerwie). Uruchomiono także linię
autobusową K, dowożącą pasażerów z zajezdni
Forteczna do – także przygotowanej do zwiedzania –
zajezdni autobusowej przy ul. Warszawskiej. Z racji
innego rodzaju nagłośnienia do obsługi tej linii najlepiej
nadawały się autobusy nieco starszej generacji. Podczas
przejazdu przez teren wydziału A-1 pasażerowie nie
opuszczali autobusu, a o kulisach pracy obiektu
opowiadał jego kierownik. Na linii K uwijały się solarisy
Urbino 12 1615 i 1616 (w rezerwie: 1617).
Nie zabrakło atrakcji kolejowych. Specjalny kurs
z pasażerami (na trasie Poznań Główny – Poznań

Starołęka + powrót) wykonał autobus szynowy
SA134-008. Na teren bocznicy kolejowej przy zajezdni
Forteczna sprowadzono lokomotywy dwóch różnych
przewoźników – SM42-338 i ET22-308 od PKP Cargo
oraz EP07-480 i EP07-1006 od PKP Intercity.
Towarzyszył im wagon bezprzedziałowy, kursujący
na co dzień w składach Intercity.
Z roku na rok Katarzynka cieszy się coraz większym
zainteresowaniem, nic zatem dziwnego, że planom
tegorocznej poświęciliśmy jeszcze więcej uwagi,
a przygotowania do edycji 2009 rozpoczęte zostały już
w połowie września. Pozostaje zatem podziękować:
pasażerom i mieszkańcom miasta za odwiedziny, MPK
Poznań i przewoźnikom kolejowym za współpracę,
a Klubowiczom – za pracę włożoną w organizację
i zabezpieczenie imprezy.

Dla miłośników komunikacji miejskiej – ostatni przejazd mixem

Pożegnanie z M11

Janusz Podolak

W ramach przejazdu pożegnalnego, uczestnicy
objechali kilkanaście najciekawszych końcówek.
Na zdecydowanej większości z nich autobusy M11
pojawiały się przez wiele lat – planowo na liniach
dziennych, liniach nocnych i wykonując kursy
„z rezerwy”. Na zdjęciu: imprezowy jelcz M11
1945 na pętli autobusowej Zieliniec.
Fot.: Janusz Podolak

Odwiedziliśmy wiele zakątków Poznania i okolic, znanych
z eksploatacji tego typu autobusów, np. Spławie, Zieliniec,
Janikowo, Bogucin, Radojewo, Szpital MSW. Pewne
fotostopy niestety trzeba było wykluczyć z planu,
ze względu na warunki bezpieczeństwa (Morasko). Trasa
była korygowana na bieżąco, podobnie jak fotostopy,
zgodnie z sugestiami miłośników będących na pokładzie
autobusu. Nasz kierowca, miłośnik Darek Berger, ze stoicką cierpliwością ustawiał autobus do zdjęć w słońcu oraz
z ciekawymi kadrami, za co należą mu się podziękowania
również na łamach Przystanku. Dzięki przedłużeniu czasu
użyczenia autobusu przez MPK, mogliśmy pozwolić sobie
na podmiejską wycieczkę do Mosiny przez Puszczykowo
Stare i powrót stamtąd przez pętlę w Wiórku. Podczas
sześciogodzinnej podróży udało nam się odwiedzić
kilkanaście miejsc i zrobić kilkanaście fotostopów, nie
zabrakło też oczywiście sklepostopu oraz zdjęcia
grupowego. Pomimo małego doświadczenia naszego klubu
w organizowaniu typowo miłośniczych przejazdów
autobusowych, należy mieć nadzieje, że takie imprezy
będą odbywać się częściej, o czym będziemy naturalnie
informować także i na łamach Przystanku.

Z racji nieubłagalnego faktu wycofania z linii miejskich
wysokopodłogowych autobusów MPK Poznań, a co
za tym idzie kasacji znacznej ich części, KMPS przy
wsparciu ze strony MPK zdecydował się zorganizować
przejazd zamknięty dla miłośników autobusem takiego
typu, który niestety nie zostanie zachowany na cele
historyczne,
ze
względu
na
brak
oryginalnych
egzemplarzy – jelczem M11.
Przejazd ów, pod tytułem „Pożegnanie jelczy M11
w Poznaniu”, odbył się 21 listopada 2009 r. Pomimo
przedłużenia formalności i dość późnego ogłoszenia
o możliwości przejażdżki tym wycofanym już z ruchu
liniowego typem autobusu (pozostały tylko dwa
w ośrodku szkolenia, ale ich dni i tak są już policzone),
znalazło się ponad 30 chętnych na jazdę osób.

Gdzie diabeł nie może... miłośnika pośle.
Fot.: Marcin Jurczak
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60. urodziny wagonu N nr 602 i 40. urodziny wagonu 102N nr 1

Na Wilczak – z okazji urodzin

Krzysztof Dostatni
Był to ostatni dzień eksploatacji eNów w regularnej
komunikacji Poznania. W 1995 roku wraz z doczepką ND
nr 456 wagon został reaktywowany jako skład
historyczny. Po naprawie obejmującej malowanie
wewnętrzne i zewnętrzne wagon okazjonalnie pojawiał
się na poznańskich torach. Przełomem był rok 1999,
w którym uruchomiliśmy linię turystyczną nr 0.
Po pierwszym sezonie kursów na linii 0 wagon został
wycofany z eksploatacji z uwagi na zły stan techniczny.
Na szczęście dzięki pozytywnej atmosferze stworzonej
dzięki działalności KMPS i m.in. uruchomieniu zerówki,
MPK podjęło decyzję o remoncie kapitalnym składu N
+ND 602+456. Remont rozpoczął się w roku 2000,
a zakończył w 2001. Od tego momentu nasz flagowy
skład na stałe zagościł w rozkładzie linii turystycznej
nr 0 oraz w kalendarzu imprez miejskich.

Urodziny wagonów N 602 i 102N 1 były pierwszą
imprezą obejmującą przejazd po wyremontowanej
ul. Winogrady.
Fot.: Krzysztof Dostatni
W 2009 roku mieliśmy okazję świętować dwa jubileusze.
Nasz flagowy wagon typu N obchodził swoje 60.
urodziny, natomiast nieco młodszy tramwaj 102N – 40.
urodziny. W związku z tym nie było innej możliwości jak
wyprawienie imprezy obu jubilatom jednocześnie.
Postanowiliśmy zrealizować pomysł uruchomienia tych
tramwajów na trasie linii nr 3 (Starołęka – Wilczak)
w sobotę 10 października 2009 r. Wybraliśmy linię 3,
ponieważ nie kursuje ona w soboty i niedziele, dlatego
nasze dwa zabytkowe pociągi były jedynymi trójkami
tego dnia, przez co niewątpliwie wyróżniały się na
poznańskich szlakach. Poza tym trasa trójki przebiega
ulicą Winogrady, która w okresie od października 2008
do września 2009 przeszła gruntowną modernizację
i całkowicie zmieniła wizerunek tej części Poznania.
Możliwość przejazdu zabytkową bimbą po nietypowych
już dziś trasach jest zawsze olbrzymią atrakcją. Ponadto
tego typu imprezy maja ogromne walory promocyjne
historii poznańskiej komunikacji oraz działalności
naszego stowarzyszenia, którego jednym z głównych
celów jest popularyzacja wiedzy i dbałość o tradycje
związane z poznańską komunikacją miejską. Jak zawsze
imprezę współorganizowaliśmy z MPK Poznań Sp. z o.o.
Obsługę zabytkowych trójek stanowili społecznie
motorniczowie i konduktorzy z ramienia KMPS. W obu
tramwajach prowadziliśmy kwestę „Ratujmy Stare
Bimby” oraz akcję informacyjną na temat historii eNów
i kanciaków na poznańskich torach. A pokrótce
wspominając historię naszego tramwaju typu N – wagon
602 powstał w chorzowskim Konstalu w 1949 r. Do 1967
r. kursował po torach Warszawy z numerem 617,
a następnie trafił do MPK Poznań, gdzie otrzymał nr 286.
Z ciekawostek, wagon ten był jednym z nielicznych,
który trafił do Poznania z harmonijkowymi drzwiami.
Około 1977 r. przeszedł gruntowną modernizację
i po przenumerowaniu wszystkich tramwajów generacji
N w Poznaniu otrzymał numer 602. Z tym numerem
na poznańskich liniach wóz kursował do 31.12.1992 r.

Wagon 102N 1 pochodzi z 1969 r. Do Poznania trafił
w grudniu tegoż roku, a na poznańskich torach
zadebiutował w lutym 1970 r. na linii nr 6. W 2000 roku
z okazji 30-lecia eksploatacji tramwajów typu 102N
w Poznaniu, udało nam się przekonać MPK Poznań
Sp. z o.o. do przywrócenia malowania wagonu w ciemnozielone barwy, w których kursował na poznańskich
liniach do momentu wycofania. W eksploatacji liniowej
tramwaj znajdował się do października 2001 r. W 2002
roku wagon skierowano do naprawy głównej, która
trwała ponad 2 lata. Wóz powrócił w styczniu 2005 r.
i imprezą z okazji 35-lecia eksploatacji tramwajów 102N
w Poznaniu zapoczątkował nową erę w swojej historii,
w której stał się wagonem historycznym, niebędącym
już w liniowej eksploatacji. Do dziś wóz obsługuje wiele
przejazdów
zamówionych
i
jest
nieodłącznym
elementem imprez związanych z historią miasta
i poznańskiej komunikacji miejskiej.
Podsumowując: akcję należy uznać za udaną. Wielu
z naszych pasażerów po raz kolejny przypomniało sobie,
jak to się kiedyś podróżowało, a sądząc po uśmiechach,
które gościły na ich twarzach, przywołali te wspomnienia
z przyjemnością. Życzmy więc naszym jubilatom
kolejnych rocznic, a sobie kolejnych udanych imprez!

Kanciak wzbudzał zainteresowanie zarówno
pasażerów, jak i przypadkowych przechodniów.
Fot.: Krzysztof Dostatni
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Poznański Dzień Organizacji Pozarządowych i Europejski Dzień Bez Samochodu

Pozarządowi w akcji

Marcin Jurczak
placu odbywały się wydarzenia towarzyszące – z DAFem MB200 i solarisem Urbino 18 Hybrid w rolach
głównych.
Stoisko na piątkę

Klubowe stoisko miało przede wszystkim
udzielać informacji o stowarzyszeniu – działaniach, osiągnięciach, planach. Cel został osiągnięty, a zainteresowanie działalnością Klubu
przekroczyło nasze oczekiwania.
Fot.: Marcin Jurczak
Statystyczny mieszkaniec miasta Poznania, zapytany
o działające w mieście organizacje pozarządowe,
wymieni zapewne ledwie kilka z nich – a będą wśród
nich przede wszystkim lokalne oddziały stowarzyszeń
ogólnopolskich czy międzynarodowych. Miasto Poznań
nie od dziś uchodzi przede wszystkim za ważny ośrodek
biznesowy, na margines spychający kwestie związane
z kulturą czy społeczną działalnością mieszkańców.
Na pytanie, czy jednak nie do końca wszystko stracone
i jest szansa na wzbudzenie zainteresowania działalnością organizacji pozarządowych, odpowiedzieć miał
pierwszy Poznański Dzień Organizacji Pozarządowych.
Falstart na dzień dobry
„W
kryzysie”
postanowiono
zintegrować
PDOP
z Europejskim Tygodniem Mobilności. Trudno oprzeć się
wrażeniu, że był to poważny błąd, wprowadzający chaos
w przygotowania realizowane przez organizacje.
Połączenie dwóch skrajnie różnych imprez, lokalizacja
ich w jednym dniu i na jednym placu, musiała oznaczać
mniejsze lub większe zamieszanie. Szczęśliwie był to
pierwszy i ostatni duży błąd popełniony przez
organizatorów, a po początkowym chaosie (informacje
płynące z różnych źródeł wzajemnie się wykluczały – być
może dlatego, że dwie imprezy organizowały dwie różne
komórki Urzędu Miasta Poznania) ostatecznie udało się
całkiem nieźle. Atrakcje związane z dniem organizacji
pozarządowych podzielone zostały na dwie części.
Najważniejszym punktem na placu była scena, na której
kolejne
organizacje
prezentowały
swój
dorobek
i możliwości. Na inscenizację nie zdecydowała się
reprezentacja KMPS, skupiając swoje działania wokół
stoiska
stowarzyszenia
i
imprez
związanych
z Europejskim Tygodniem Mobilności. Zainteresowanie
wzbudzały przede wszystkim pokazy artystyczne,
przerywane jedynie występami konferansjerek (w tej roli
dziennikarki lokalnych mediów). Równolegle na części

Na placu Wolności ulokowane zostały drewniane domki,
w których wszystkie uczestniczące w spotkaniu
organizacje
mogły
zorganizować
swoje
stoiska.
W domku klubowym znalazło się miejsce na liczne
fotografie o charakterze historycznym i współczesnym,
ale także wagonowe tablice i inne komunikacyjne
gadżety. Na plac Wolności członkowie KMPS przywieźli
nawet… słupek przystankowy, który dzielnie służył
wskazując wszystkim zainteresowanym drogę do
klubowego
stoiska.
Przygotowania
do
imprezy
rozpoczęły się jednak dużo wcześniej – a oznaczały
chociażby przygotowanie materiałów promujących
stowarzyszenie. Członkowie Klubu podeszli do tematu
profesjonalnie i racjonalnie – przygotowano akcesoria,
które nie tylko stanowiły dekorację stoiska i pojazdów
w dniach 19 i 22 września, ale wykorzystywane są także
przy innych okazjach. Mowa tu o specjalnym banerze
i zielonych magnesach przyklejanych na pojazdy – obok
stowarzyszenia promują one także prowadzoną przez
Klub akcję ratowania zabytkowych pojazdów. Od lutego
2009
KMPS
jest
bowiem
organizacją
pożytku
publicznego, a baner i ciemnozielone magnesy mocno
akcentują możliwość przekazania 1% płaconego
podatku
dochodowego
na
remont
wagonów
tramwajowych.
Klubowe
stoisko
wzbudzało
bardzo
duże
zainteresowanie. Z całą pewnością przyczyniły się
do tego nie tylko ciekawe elementy wykończenia,
ale i „gadżety” rozdawane odwiedzającym je gościom.
Amatorów znalazło między innymi kilkaset klubowych
długopisów
i
ponad
tysiąc
kieszonkowych
kalendarzyków, a także ponad 100 egzemplarzy trzech
najświeższych numerów Przystanku. Na medal spisała
się obsługa, wytrwale informująca zainteresowanych

Solowa eNka kursowała po mieście 19 września.
Przejazd
zaplanowany
na
22
września
nieoczekiwanie odwołano.
Fot.: Marcin Jurczak
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o działaniach prowadzonych przez Klub, jego sukcesach
i planach. Kilkanaście osób obsługiwało stoisko łącznie
przez niemal 8 godzin – od 10.00, prawie do 18.00.
I choć impreza zakończyła się wcześniej niż planowano,
liczba osób jaka odwiedziła stoisko Klubu była naprawdę
imponująca. Warto dodać, że KMPS pakował się jako
jeden z ostatnich – gdy spora część stoisk już dawno
była posprzątana.

z pojazdów,
po
wymontowaniu
części
foteli
i odpowiedniej dekoracji, stanowił ekspozycję produktów
sieci IKEA – nawiązując tematycznie do wszechobecnej
tego dnia ekologii.

Hybrydą i tramwajem
Z okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu, na trasę
wyjechał wagon N 602. Kursował on wyjątkowo jako wóz
solowy, bez doczepy. Trasa eNki prowadziła przede
wszystkim przez centrum miasta. Wagon oszyldowany
został jako linia 22 (nawiązując do dwudziestego
drugiego dnia września – Europejskiego Dnia Bez
Samochodu), a specjalnie przygotowane komunikaty
informowały kierowców i pieszych, dlaczego warto
zamienić samochód na komunikację miejską.
Na placu Wolności prezentowały się autobusy Solaris
(1890) i DAF (1934). Ten pierwszy miał symbolizować
nowoczesność i ekologię w komunikacji miejskiej, stał
się też tablicą, na której wieszano obrazki narysowane
przez
dzieci
odwiedzające
stoisko
MPK.
Drugi

ENka z samochodem zapakowanym na towarową lorkę
miała pojawić się na torach w dniu 22 września.
I pewnie pojawiłaby się, gdyby nie paniczna reakcja
Kustosza Muzeum Komunikacji Miejskiej, który narobił
zamieszania doprowadzając do odwołania praktycznie
zorganizowanego przejazdu. Nie przeszkodziło to jednak
w organizacji pokazów pod IKEA, gdzie ponownie
zaprezentowały się solaris i DAF.
Sukces na wielu polach
Impreza zorganizowana 19 września na placu Wolności
okazała się wielkim sukcesem. Mobilizacja wielu osób
pozwoliła na profesjonalne obsadzenie stoiska i pojazdów.
Nie gorzej było 22 września, a dobra współpraca
z zespołem IKEA pozwala mieć nadzieję na jej
kontynuowanie w przyszłości.
Na plus zapisać należy także kolejną imprezę realizowaną
razem z MPK-owskim Biurem Promocji Spółki. Oby jak
najwięcej podobnych przedsięwzięć – ku chwale
stowarzyszenia i komunikacji miejskiej.

Z pośrednikiem za pan brat – czyli jak nie kupić dobrych wagonów?

GT8S a sprawa poznańska

Tomasz Gieżyński
W pierwszych dniach grudnia MPK Kraków podpisało
z Rheinbahn Duesseldorf umowę na zakup i dostawę
wszystkich pozostających w Duesseldorfie wagonów
typu GT8S. Razem ze znajdującym się już w Grodzie
Kraka wagonem GT8S 3037 wzmocnią one flotę
dwukierunkowych, ośmioosiowych pojazdów krakowskiego przewoźnika. Ten z pozoru zwyczajny fakt, jakich
wiele w ostatnich latach w całej Europie, jest bezspornie
największą porażką mijającego roku w MPK Poznań.
Nasze przedsiębiorstwo przewozowe, od wielu lat
eksploatujące używane tramwaje z Duesseldorfu, nie
potrafiło skutecznie doprowadzić swych zamierzeń
zakupowych do końca i dało się wyprzedzić bardzo
prężnie działającemu na tym polu MPK Kraków.
Kilka słów o GT8S
Tramwaje typu GT8S dostarczono do Rheinbahn
Duesseldorf w latach 1973-1975 w ilości 65 sztuk. Są to
pojazdy ośmioosiowe, dwukierunkowe, o układzie osi
B-2-2-B i układzie drzwi na każdej ze stron 2-2-2-2-0.
Otrzymały one numery 3001-3065 i zaczęły kursować
pojedynczo oraz w składach podwójnych. Pod koniec
dostaw zamówiono dodatkowe 4 wagony ze środkowym
przedziałem bistro. Dla odróżnienia uzyskały one
numery 3101-3104. Około roku 1981 zdecydowano się
na przebudowę 36 wagonów na typ GT8SU. Poprzez
m.in. zabudowanie składanych stopni umożliwiono
obsługę linii przebiegających częściowo w tunelach.
Pojazdy 3001-3036 otrzymały wówczas numerację
3201-3236. Tramwaje „restauracyjne” także dołączyły
do floty tunelowej. Pozostałe GT8S o numerach
3037-3065 kursowały aż do roku 2009. Po zakończeniu
napraw allugripów w duesseldorfskich combinach
i rozpoczęciu dostaw wagonów NF8U można było zacząć
myśleć o wycofaniu serii z ruchu. Latem jeden z GT8S

Wagon GT8S 3048 na linii 704 przed Dworcem
Głównym w Duesseldorfie.
Fot.: Tomasz Gieżyński, 10.03.2008
miał kiepski wypadek, związany z zerwaniem sieci
trakcyjnej przez drzewo, co spowodowało pożar dachu
i w konsekwencji kasację wagonu. Pozostałe 28 sztuk
rozpoczęło już wędrówkę do Krakowa.
Między palcami
Jak nie należy podchodzić do kupowania tramwajów,
pokazało za to dobitnie MPK Poznań. Owszem,
w ostatnich 13 latach sprowadziliśmy niebagatelne ilości
używanych pojazdów z Niemiec, w tym z Duesseldorfu.
Większość jednak z nich, w tym wszystkie znad Renu,
trafiały
do
nas
za
pośrednictwem
handlarza
tramwajowym
demobilem,
pana
Siegfrieda
E.
Moroschana, właściciela firmy SIM Industrietechnik
z Salzgitter, który otrzymał wyłączność na zakup 55
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sztuk wycofywanych z Duesseldorfu wagonów GT8
i GT8S. Samo wycofanie jednak przeciągało się, z uwagi
na prace rewitalizacyjne przy nadreńskich combinach.
Poznań (a także, o czym niewielu słyszało, Warszawa –
oba miasta zgłaszały akces na zakup kilkunastu
wagonów GT8S) czekał na znak od Moroschana – a tego
póki co nie było. Być może ten brak ruchu był
gwoździem do trumny projektu. Być może zaś był
nim fakt, że Poznań nigdy (naszym zdaniem błędnie)
nie zakładał zakupu całej serii. Bomba wybuchła
w sierpniu, gdy do Krakowa pojechał pierwszy
z wagonów (3037). Okazało się wówczas, że rozmowy
prowadzone były już od wiosny 2009, a krakowski
przewoźnik porozumiał się bezpośrednio z niemieckim
za pomocą kontaktów w firmie Vossloh Kiepe, która
wraz z Solarisem i Bombardierem dostarczała ostatnią
serię 24 sztuk NGT6 dla Krakowa. Ominięto w ten
sposób handlarza z Salzgitter, co spowodowało z kolei
jego gwałtowną reakcję. Sprawa szeroko oparła się
o niemieckie media, ale RD podtrzymała swoje
stanowisko. MPK Kraków wkrótce ogłosiło przetarg na
dostawę
„27
ośmioosiowych,
dwukierunkowych
wagonów o długości xxx”, którego warunki spełniał tylko
nadreński przewoźnik. Jak mocne były „żelazne papiery”
Moroschana nie wiemy, ale raczej niezbyt mocne, skoro
GT8S właśnie kierują się pod Wawel. Poznań przyglądał
się wydarzeniom biernie, bo i nic więcej mu nie
pozostało. MPK zostało kolokwialnie mówiąc załatwione
w białych rękawiczkach przez niezwykle efektywnie i
prężnie
działających
krakowskich
„tramwajowych
skautów”.
Co dalej?
MPK Poznań pozostaje z 6 sztukami GT8ZR jako
jedynymi
w
pełni
dwukierunkowymi
pojazdami,
mogącymi w razie kłopotów lub remontów kończyć bieg
na dowolnej ślepej końcówce. Wszelkie inne pojazdy
z Zachodu, jakie mogłyby rozszerzyć naszą flotę ZR,
zostały w sposób nonszalancki oddane walkowerem
innym miastom. Co gorsza, polskim. Znacznie więcej
werwy wykazał w tym aspekcie Gdańsk (46 sztuk N8C
z Dortmundu) i Kraków (11 sztuk N8S z Norymbergi, 28
sztuk GT8S z Duesseldorfu i jeden rodzynek – przekuty
na tor 1435 mm M8S z wąskotorowego Essen). Gorzów
Wlkp. także się postarał o zamówienie sobie wszystkich
22 sztuk N8C z Kassel, choć faktycznie ostatnio daje się
poznać pewne rozprężenie w tym temacie i być może
wagony te podbierze nieco bardziej aktywny Gdańsk.
Więcej dwukierunków na normalny tor, spełniających
poznańskie warunki techniczne, po prostu nie ma.
Kolejne będą GT10N z Duisburga, wagony sympatyczne
i spolegliwe, ale z pewnością jeszcze przez kilka długich
lat zwyczajnie niedostępne. Znając jednak życie, pewnie
i tak Kraków i Gdańsk już myślą jak je sobie zabukować.
Różnica w stosunku do Poznania jest taka, że u nas
prawdopodobnie nawet nie wie się, gdzie oraz jakie
wagony występują i ile ich w ogóle jest do wzięcia.
Dlaczego tak wygląda poznańska polityka taborowa?
Jaka ona jest tak naprawdę nie wie nikt. Opinia
publiczna co jakiś czas jest częstowana wiadomościami,
które u osób nieco lepiej rozeznanych budzić powinny
co najmniej trwogę. Pierwszym aksjomatem jest
pożegnanie z helmutami i holendrami po nadejściu 40
sztuk solarisów Tramino. Z aksjomatami niby nie
powinno się dyskutować, ale ja to zrobię: śmiem
twierdzić, że jeśli ten zamiar zostanie spełniony, czekają

nas koszmarne opóźnienia w ruchu tramwajowym
i wypadnięcia kursów. Owszem, można pożegnać
wszystkie GT6 i 3G. Nawet jeśli jednak dostaniemy
opcjonalne dodatkowe 20 niskopodłogowców (razem
60 sztuk), to w ruchu liniowym powinno pozostać nadal
około 4 pięciodrzwiowych GT8 z Duesseldorfu (linia nocna) i koniecznie wszystkie dwukierunki (razem 10 wagonów). Przy okazji należałoby pomyśleć o sprzedaży
dużej ilości wycofywanych pojazdów gdzieś do Rumunii
– może się uda, a nam odpadną koszty złomowania.
Drugim aksjomatem jest powiązanie ze spółką-córką
(Modertrans) i ustawiczne zlecanie jej „napraw” taboru
generacji 105N. W efekcie działań pozorowanych mamy
de facto pokaźną już ilość zupełnie nowych, obarczonych
tymi
samymi
wadami
co
klasyczne
stopiątki,
czteroosiowych, jednokierunkowych wagonów wysokopodłogowych. Nie dość, że nie przybywa od tego niskiej
podłogi, nie dość, że nie ma wciąż mowy o wersji stricte
dwukierunkowej, to jeszcze na dodatek pogrzebane są
szanse na dłuższe składy – wszystko opuszcza hale
Modertransu w wersji przystosowanej do kursowania
w dwuskładzie. Co tymczasem robią Gdańsk i Kraków?
Modernizują swój park taborowy przez wycofywanie
energochłonnych wagonów generacji 105N. Kupują
wcale nie mniej nowej niskiej podłogi niż Poznań, a do
tego
sprowadzają
bardzo
dużo
ośmioosiowych
przegubowców, spośród których wszystkie są albo
dwukierunkowe, albo częściowo niskopodłogowe (albo
posiadają obie wymienione cechy). MPK Poznań w
ramach dobrosąsiedzkiej współpracy i podpisanych
zobowiązań (a także zwykłej troski o własne finanse –
wszak zobowiązania upadłej spółki-córki przejmuje
spółka-matka) brnie w „remonty” stopiątek, czym
zamyka sobie drogę do prawdziwej modernizacji
posiadanej floty. Wypuszczanie nowych, oporowych
wagonów z rozrusznikiem (fakt, że w całkiem
interesującej wizualnie formie) to klasyczny przykład
zjadania własnego ogona. Zapowiedzi moderusa Beta
dla Poznania należy traktować z przymrużeniem oka –
wszelkie projekty Modertransu mają opóźnienie idące
w lata i mimo, iż naprawdę pragnąłbym widzieć betę
MF02 na torach w roku 2010, to cieszyć się będę, gdy
choćby kilka takich pojazdów dotrze przed Euro.
Trzecim aksjomatem, który nie został jeszcze wyraźnie
wyartykułowany,
ale
według
wszelkiego
prawdopodobieństwa jest już obowiązującą formułą, jest

Wagon GT10N 1042 na linii 903. Duisburg
Marxloh Pollmann.
Fot.: Tomasz Gieżyński, 18.09.2007
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Nowinki z Pyrogrodu / Z kraju i ze świata
odejście od koncepcji pojazdów z demobilu. Świadczy
o tym choćby sprawa T6A2D z Berlina.

eksploatację T6A2D. Drugi odezwał się, gdy okazało się,
iż T6A2D mogłyby być w zasadzie zastępstwem za nowe
moderusy Alfa. Całość połączył fakt, iż obecny
Wiceprezes Modertransu to ówczesny, wspomniany już
Główny Specjalista Tramwajowy w MPK Poznań.

Pod nosem niemalże mamy kilkadziesiąt odstawionych –
co prawda wysokopodłogowych i jednokierunkowych,
ale jednak chopperowych – wagonów w wersji Lux.
Z całą pewnością stwierdzić należy, że są one mniej
energochłonne niż stopiątki. Za sprawą sprzęgów
Scharfenberga posiadają możliwość łączenia po dwa lub
trzy wagony (przyszła linia 26 na Dworzec Zachodni
będzie wymagać pojemniejszego taboru!). Posiadają
nieznane stopiątkom i moderusom urządzenie zwane
piasecznicą. Około 50 (ze 118 posiadanych przez BVG
Berlin) zakupiły już Tramwaje Szczecińskie i ten zakup
sobie ewidentnie chwalą. Wagony T6A2D mogłyby
zastępować rzęchowate pojazdy generacji 105N,
zwłaszcza te, które ostatnią NG lub modernizację
przeszły ponad 10 lat temu. Niestety – mniej więcej
właśnie 10 lat temu przeprowadziłem rozmowę
z ówczesnym Głównym Specjalistą Tramwajowym w MPK
Poznań, z której wynikało, iż berlińskie tatry nie są
przewidziane do sprowadzania, gdyż mają szerokość
pudła 2200 mm (taką, jak poczciwe eNki) i w związku
z tym są na Poznań za wąskie. Przyjąłem wówczas
to niezbyt wymyślne wytłumaczenie za dobrą monetę,
troskę o bezpieczeństwo pasażerów (choć historycznej
eNce nikt dotąd jeździć nie zabronił). Pierwszy alarm
zadzwonił, gdy Szczecin z sukcesem rozpoczął

Podsumowanie
Wszystko zatem jasne. Tatr z Berlina nie będzie, bo MPK
Poznań daje pracę Modertransowi poprzez zamawianie
kolejnych moderusów. Dwukierunków nie będzie,
bo podebrano nam resztki zdatnych do pozyskania
wagonów. Nowa niska podłoga będzie, ale mimo
ostatecznego odrzucenia protestów PESY należy mieć
delikatne obawy o końcową jakoś nowego produktu –
jest to wielka niewiadoma. Nam pozostaje pogratulować
takim ludziom, jak odpowiedzialni za zakupy taborowe
w MPK Kraków i ZKM Gdańsk. Wizjonerom, którzy
wiedzą czego chcą i konsekwentnie dążą do poprawiania
sytuacji taborowej.
W Poznaniu jeszcze po prostu nie dojrzeliśmy do myśli,
że wcale nie musimy jeździć stopiątkami do końca
naszych dni. A kolejny remont z dużymi odcięciami
fragmentów sieci będzie wyglądał tak samo żenująco,
jak dotychczasowe rozwiązania z zastosowaniem
skromniutkiej poznańskiej floty dwukierunków.

Podróże kształcą, czyli transport publiczny w Niemczech na przykładzie Drezna (cz. 1)

DVB – Wir bewegen Dresden

Robert Bartkowiak
Wakacje
to
czas
letnich
podróży,
odpoczynku
i całkowitego porzucenia codziennych obowiązków oraz
poznania życia z nieco innej perspektywy – tej znacznie
przyjemniejszej dla człowieka. Ja chciałbym skupić moją
uwagę
na
wakacyjnych
wyprawach,
które
są nieodłącznym
elementem
letnich,
ciepłych
i słonecznych dni. Ile osób na ziemi tyle pomysłów, jak
ten wolny czas spożytkować. Podróże to również
najprostszy i najłatwiejszy sposób konfrontacji człowieka
ze światem. Dzięki temu dokonujemy samopoznania, jak
również weryfikujemy swoje własne doświadczenia czy
poglądy.
Drezdeńska
komunikacja
miejska
robi
to w sposób perfidnie brutalny. Jeśli ktoś jest święcie
przekonany, że nie ma miasta, gdzie transport miejski
może być atrakcyjny, a przede wszystkim działać bez
żadnego, choćby najmniejszego zająknięcia, to nie był
jeszcze niestety w Dreźnie. Tutaj wszystko funkcjonuje
jak w bajce, a samo przedsiębiorstwo działa według
zasady: jeśli przez 18 miesięcy nie wymyślimy czegoś
nowego, to po prostu przestaniemy być atrakcyjni dla
naszych pasażerów i upadniemy.
O mieście
Drezno to pięknie położone miasto we wschodnich
Niemczech
nad
rzeką
Łabą
na
Pogórzu
Zachodniosudeckim. Jest również stolicą Saksonii. Samo
Drezno liczy trochę ponad pół miliona mieszkańców.
W ostatnim czasie zanotowano niestety spadek liczby
ludności w mieście, ze względu na migracje w zachodnie
części kraju. Natomiast cała aglomeracja drezdeńska
liczy sobie ponad milion mieszkańców. W ostatnim
czasie samo miasto przeszło ogromną metamorfozę,
gdyż realizowane są specjalne programy pełnej

odbudowy zniszczonych zabytków kultury. Dzięki temu
zrekonstruowano już większą część historycznej arterii
Drezna,
która
uległa
praktycznie
całkowitemu
zniszczeniu w czasie II wojny światowej – w nocy z 13
na 14 lutego 1945 roku. Wszystko to za sprawą
najokrutniejszego
nalotu
na
cele
cywilne
przeprowadzonego przez lotnictwo USA i Wielkiej
Brytanii. Szacuje się, iż podczas tego nalotu mogło
zginąć aż sto tysięcy mieszkańców samego miasta
i migrantów uciekających przed Armią Czerwoną.
DVB w liczbach
Dresdener Verkehrsbetriebe AG to spółka wykonująca
przewozy pasażerskie i towarowe na terenie miasta
Drezna, która równocześnie decyduje o kształcie,
przebiegu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.
Na chwilę obecną zakład zatrudnia 1 674 pracowników
na różnych stanowiskach, które zapewniają perfekcyjne
poruszanie Drezna i składają się na rewelacyjny efekt
finalny. Przedsiębiorstwo przywiązuje również dużą
uwagę
do
poszukiwania
i
szkolenia
nowych
pracowników, którzy w przyszłości – przez swoje
działania i decyzje – będą mieli ogromny wpływ na
kształt
drezdeńskich
tramwajów
i autobusów.
Do swojego zawodu, pod okiem wykwalifikowanych osób
z DVB, przygotowuje się 88 uczniów i studentów, czyli
tzw. Auszubildende.
Na sieć składa się 12 linii tramwajowych o całkowitej
długości linii wynoszącej 204,8 km. Najdłuższa linia
tramwajowa, jaką obsługuje drezdeński przewoźnik
to czwórka. Łączy ona Laubegast oraz Weinböhla,
z czego część kursów jest skrócona do pętli Radebeul
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West. Jest to jedyna linia tramwajowa w Dreźnie, gdzie
niezbędny jest bilet na dwie strefy, by móc pokonać całą
trasę z Weinböhla lub Radebeul West na Laubegast.
Czas przelotu czwórki w najdłuższym wariancie wynosi
79 minut. Najkrótsza linia to dziesiątka, kursująca
pomiędzy końcówkami Friedrischstadt oraz Striesen.
Całkowita długość torów tramwajowych wynosi 291,6
km, natomiast odcinkowa długość torów to 132,7 km,
w tym 121,2 km odcinków dwutorowych i 11,5 km
odcinków jednotorowych. Tylko na 9,8 km sieci tramwajowej wprowadzone są jakiekolwiek ograniczenia prędkości. Do zmiany kierunku jazdy służy 719 zwrotnic. Napięcie w sieci, niezbędne do poruszania tramwajów, wynosi 600 V. Sieć trakcyjna liczy sobie 309,7 km długości,
a same kable składające się na nią mają długość 554
km. Ilość podstacji prostownikowych w mieście wynosi
49
sztuk.
Dodatkowo
DVB
dysponuje
dwiema
ruchomymi podstacjami. Całkowita ich moc wynosi
117,3 MW, a zużycie prądu w gigawatogodzinach
w ciągu całego ro-ku to 57,7. Sprawdzalność systemu
radiowego, który jest odpowiedzialny za zapewnienie
zielonej fali na skrzyżowaniach wynosiła tylko – bagatela
– 97%! Pozostaje tylko pozazdrościć, gdyż patrząc na
warunki polskie, czy nawet stricte poznańskie, pojazdy
komunikacji miejskiej mają priorytet na skrzyżowaniach
zazwyczaj tylko z nazwy – dużo się o tym mówi, a mało
robi. Jak wiadomo, niewydolnie działająca sygnalizacja
świetlna to dłuższy postój na światłach. W efekcie
na całej trasie powstaje opóźnienie, którego często nie
da się już nadrobić. Tracą na tym przede wszystkim
pasażerowie.
DVB zajmuje się również obsługą 28 linii autobusowych.
Całkowita długość obsługiwanych linii to 299,1 km.
Najdłuższa linia autobusowa to 89, łącząca dworzec
Heidenau z ulicą Tharandter, natomiast najkrótszą jest
79, która ma na trasie tylko cztery przystanki pośrednie
i łączy Mickten z Übingau.
DVB obsługuje w Dreźnie 154 przystanki tramwajowe,
426 autobusowych oraz 104 wspólne – przewidziane
zarówno dla tramwajów, jak i autobusów. Średnia
odległość między przystankami tramwajowymi to 477
metrów, a autobusowymi – 461 metrów.
Drezdeński przewoźnik obsługuje także przewozy
specjalnymi środkami komunikacji. Do nich należy
między innymi kolejka terenowa (Standseibahn)
o długości 547 metrów, pokonująca różnicę wysokości
94 metrów. Rozstaw szyn kolejki wynosi 1000 mm. Czas
przejazdu
ponad
półkilometrowego
odcinka
to 4,5 minuty na odcinku Loschwitz – Weißer Hirsch.
Jednorazowo kolejka może przewieźć 59 pasażerów.
Kolejną trakcją przewidzianą dla turystów jest kolejka
podwieszana (Schwebebahn), kursująca z Loschwitz
na Oberloschwitz. Odcinek owej kolejki liczy sobie
274 metry i pokonuje różnicę wysokości 84,2 metrów
w około 4,5 minuty. Pojemność wagonu to 40 osób.
Do zadań przewoźnika należy także obsługa pięciu
przepraw promowych przez rzekę Łabę dla mieszkańców
oraz jednej przeprawy samochodowej.
Przede wszystkim godna pochwały jest zwiększająca się
z roku na rok liczba przewiezionych pasażerów. W 2005
roku było ich 138,5 miliona, w 2006 140 milionów,
w 2007 142 miliony, a w 2008 już 144,5 miliona
pasażerów. Jest to tendencja optymistyczna, tym
bardziej, że polscy przewoźnicy odnotowują raczej

spadek aktywności pasażerów niż ich wzrost. Rocznie na
komunikację miejską w Dreźnie przeznacza się 373,3
miliona euro. Jest to około 1 400 milionów złotych. Dla
porównania w Poznaniu kwota ta oscyluje w granicach
350 mln złotych. Wpływy z biletów i działalności
drezdeńskiego przedsiębiorstwa to 95,6 milionów euro.
Dofinansowanie z budżetu miasta wynosi aż 74,3%
(dane na dzień 31.12.2008).
Krótko o historii
Historia tramwajów w Dreźnie rozpoczęła się dokładnie
przed 137 laty. Wtedy to na ulice miasta wyjechały
pierwsze tramwaje konne na trasie z Blasewitz
do Pirnaischen Platz, należące do przedsiębiorstwa
„Continental-Pferdeeisenbahn-Aktiengesellschaft”.
Wydarzenie to stanowiło wielki przełom w historii
miasta. Lata 1880 i 1881 to otwarcie nowych linii
tramwajowych – dwójki na trasie Postplatz – Plauen
oraz trójki: Postplatz – Waldschlößchen. Rok później
wprowadzono po raz pierwszy odcinkowe bilety
abonamentowe, a w 1886 bilety długookresowe.
W 1887 powstała pierwsza pętla tramwajowa w Dreźnie
na Alaunplatz, gdzie tramwaje już bez najmniejszego
problemu mogły zmienić kierunek jazdy. 8 listopada
1889 r. powstało drugie przedsiębiorstwo tramwajowe
Deutschen Straßenbahn-Gesellschaft w Dreźnie, zwane
też Rote Gesellschaft, które w tym samym roku
uruchomiło swoją pierwszą linię autobusu konnego
(w Polsce znanego pod nazwą „omnibus”; w niemieckim
Omnibus oznacza autobus miejski) z Lennéstraße
na Gruna. Linię tramwaju konnego otwarto we wrześniu
1890 roku z Friedrichstraße na Fürstenstraße. Pierwsza
regularna linia tramwaju elektrycznego ruszyła już
szóstego lipca 1893 roku pomiędzy Schloßplatz
a Schillerplatz. W tym samym roku oddano do użytku
elektrownię oraz zajezdnię tramwajową na Hertelstraße.
1906 rok przyniósł połączenie obu spółek świadczących
usługi
transportowe
w
jedną,
pod
nazwą
Straßenbahngesellschafte zur Städtischen Straßenbahn
zu Dresden. Rok 1914 to otwarcie pierwszej linii
autobusowej z Nürnberger Str. na dworzec kolejowy
Neustadt. Później, w 1928 roku, na ulice miasta
wyjechały
dwa
zupełnie
nowe,
trzyczłonowe
i przegubowe wagony tramwajowe, które całkowicie odmieniły oblicze miasta. 1 stycznia 1930 roku przedsiębiorstwo zmieniło nazwę na Dresdener Straßenabahn
AG.
Kolejne lata to dostawy nowych tramwajów –
czteroosiowych wagonów silnikowych znanych pod
nazwą „Großer Hecht” oraz dwuosiowych – „Kleiner
Hecht”. Relatywnie wcześnie powstała w mieście
pierwsza tramwajowa linia turystyczna – już w maju
1936 roku. W czasie II wojny światowej komunikacja
funkcjonowała bez żadnych zakłóceń. Dopiero w nocy 13
lutego 1945 drezdeńskie tramwaje ucierpiały w nalotach
bombowych, po których samo miasto praktycznie
przestało istnieć. Po okresie wojennym i nalotach
wszystko powoli wróciło do normalności. W latach 50.
do miasta nad Łabą trafiły nowe jednostki napędowe
i doczepy, które pozwoliły na polepszenie funkcjonowania transportu publicznego.
W Dreźnie można było również spotkać trolejbusy.
Pierwszą linię uruchomiono pod koniec 1947 r.
z Loschwitz na Münchner Platz. Mała ilość mostów
w połączeniu ze zwiększającą się powierzchnią miasta
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wymusiła przeprawę promową przez Łabę. Pierwsze
promy zaczęły wozić mieszkańców w 1950 roku i robią
to do dnia dzisiejszego, nie tylko na odcinku
z Kleinzschachwitz
do
Pillnitz.
W 1951
roku
przedsiębiorstwo po raz kolejny zmieniło nazwę
i przekształciło się w VEB(K) – Verkehrsbetriebe der
Stadt Dresden. W tym samym roku komunikacja
miejska poszerzyła swój park wagonów o nowe
tramwaje z wytwórni w miastach Werdau i Gotha. Lata
1954-56 to przede wszystkim dostawa nowych
autobusów miejskich typu Ikarus (Węgry), Skoda
(Czechosłowacja) oraz Horach/H6B (DDR).

otrzymują szybkie i bardzo sprawne połączenie
z centrum
i
innymi
częściami
miasta.
Jestem
przekonany, że tramwaje na pewno nie powiedziały tutaj
jeszcze swojego ostatniego zdania.
Bilety

W 1964 roku do Drezna trafiły pierwsze tramwaje
produkcji czechosłowackiej – Tatra – które przeszły tu
próby techniczne, by stać się w przyszłości tramwajem
dla DDR. Po jazdach próbnych wagony te na dobre
wpisały się w krajobraz miasta, a gruntowne remonty
przeszły dopiero w 1991 roku. Lata 70. i 80. upłynęły
przede wszystkim na wprowadzeniu do pojazdów
komunikacji miejskiej kasowników. W tym okresie zakupiono również nowe autobusy, zaś w latach 90. zaprezentowano nowe, żółto-czarne malowanie na składzie
T4D+B4D.
Początek lat 90. to przede wszystkim wprowadzenie
czasowego systemu biletowego oraz kolejna, ostatnia
już zmiana nazwy przedsiębiorstwa, która obowiązuje do
dnia dzisiejszego – Dresdener Verkehrsbetrieb AG.
Przełomem
dla
drezdeńskiej
komunikacji
było
wprowadzenie
w
1995
roku
pierwszych
niskopodłogowych tramwajów typu NGT6DD – do 1998
ich liczba wzrosła do okrągłej sześćdziesiątki. W 1996
roku otwarto nową trasę tramwajową na Gorbitz,
a samo przedsiębiorstwo zmieniło siedzibę, która od tej
pory mieści się przy Trachenberger Straße. Wiek XXI
obfituje w wiele inwestycji w komunikację tramwajową,
która ma się stać głównym szkieletem komunikacyjnym
miasta. Składa się na to: wydłużenie trasy z Plauen
na Coschütz oraz z Gorbitz na Pennrich (najnowszy
odcinek otwarty w listopadzie 2008 roku), dostawa
kolejnych nowych niskopodłogowych pojazdów, w tym
wagonów o długości 45 metrów, budowa trasy na Kaditz
oraz zamknięcie zajezdni tramwajowej Tolkewitz
i otwarcie zupełnie nowej – Reick. Warto nadmienić,
iż wszystkie
te
inwestycje
były
przeprowadzane
w związku z budową nowych osiedli mieszkaniowych,
a tramwaj jako ekologiczny i przyjemny środek
transportu ma zapewnić mieszkańcom szybkie i sprawne
połączenie z centrum miasta
Patrząc z perspektywy przeprowadzonych inwestycji
oraz
samej
organizacji
transportu
publicznego,
komunikacja autobusowa w Dreźnie zawsze stanowiła
tylko alternatywę dla tramwajów. Mimo to drezdeński
przewoźnik ma się czym pochwalić. Dość wcześnie,
bo już w 2001 r. odbył się ostatni kurs pojazdem marki
Ikarus. Od tej pory na ulicach miasta widuje się tylko
autobusy niskopodłogowe. DVB przywiązuje również
dużą wagę do ochrony środowiska, dlatego w 2006 roku
podjęto decyzję o zakupie przegubowego pojazdu
hybrydowego – Solaris Urbino 18 Hybrid. DVB było
pierwszym
odbiorcą
tego
typu
pojazdu,
wyprodukowanego przez firmę z Bolechowa.
Sama historia, a w szczególności ostatnie lata wskazują,
jak wielką rolę odgrywa komunikacja publiczna
w Dreźnie. Świadczy o tym ilość nowo otwartych
odcinków tramwajowych, dzięki którym nowe osiedla

Taryfa biletowa dostępna w Dreźnie jest bardzo bogata,
więc każda osoba korzystająca z usług DVB - czy to
regularnie, czy też od czasu do czasu - znajdzie tu dla
siebie najkorzystniejszą ofertę. Nie da się ukryć,
że przeciętnego Polaka ceny biletów komunikacji
miejskiej – w przeliczeniu na złotówki – przyprawiają
o zawrót głowy. I choć Niemcy zarabiają zdecydowanie
więcej niż Polacy, i tak są przekonani o tym, że bilety
są zdecydowanie za drogie. Z drugiej zaś strony zdają
sobie sprawę z aspektu ochrony środowiska – a tam
świadomość z tym związana jest zdecydowanie większa
niż u nas – oraz przełożenia cen biletów na jakość
świadczonych usług. Przede wszystkim widać pozytywny
efekt prowadzonych działań, mających na celu
uatrakcyjnienie transportu publicznego i jego bezbłędne
funkcjonowanie, co jest zdecydowanym bodźcem
napędowym dla pasażerów.
Podstawą
taryfy
są
bilety
jednorazowe
(Einzelfahrscheine),
które
podzielono
na
strefy.
Ich ważność zależy od wybranej ilości stref. Tak bilet
na jedną strefę jest ważny przez godzinę od skasowania,
dla dwóch przez półtorej godziny, dla trzech przez dwie
godziny i dla czterech stref przez cztery godziny.
NachtTicket jest przewidziany przede wszystkim dla
osób podróżujących w nocy, czyli „imprezowiczów”. Jest
on ważny w godzinach od 18 do 6 rano dnia następnego
od momentu jego skasowania. Dla osób podróżujących
przez
cały
dzień
przewidziano
bilet
dzienny
(Tageskarte), który jest ważny od chwili skasowania
do godziny czwartej rano dnia następnego. Jego cena
jest różna i zależy od ilości wybranych stref.
Dla mniejszych grup liczących maksymalnie do 5 osób
i zwiedzających razem miasto, atrakcyjny jest bilet
Kleingruppenkarte,
który umożliwia podróżowanie
komunikacją miejską we wszystkich strefach, bez
żadnych ograniczeń na tych samych zasadach, co bilet
dzienny. Dla rodzin wprowadzono specjalny bilet dzienny
– Familientageskarte. Na jednym bilecie mogą jechać
maksymalnie dwie osoby dorosłe oraz czwórka dzieci
wieku od 6 do 14 roku życia lub szóstka dzieci w tym
samym przedziale wiekowym. Cena biletu zależy
od strefy i jest on ważny od chwili skasowania do
czwartej rano dnia następnego. Bilet tygodniowy, czyli
Wochenkarte, umożliwia w zależności od ilości stref do
korzystania z komunikacji miejskiej przez pełen tydzień.
Dostępny jest również bilet miesięczny w dwóch
wersjach. Pierwszy z nich, tzw. Monatskarte, upoważnia
do przejazdu komunikacją miejską w ramach wybranych
stref. Jest on ważny od momentu skasowania do tego
samego
dnia
następnego
miesiąca.
Natomiast
w weekendy oraz dni świąteczne w godzinach od 18
do 6, ów bilet miesięczny może być stosowany jako bilet
rodzinny dla maksymalnie dwójki osób dorosłych
i czwórki dzieci w wieku od 6 do 14 roku życia. Te dwie
uwagi dotyczą wszystkich dostępnych rodzajów biletów
miesięcznych. Kolejny ich rodzaj to 9-Uhr-Monatskarte,
który jest ważny dopiero od godziny 9 do godziny
4 rano. Jest to atrakcyjne wyjście dla osób, które
podróżują w późniejszych porach i dzięki temu mogą
zaoszczędzić kilka euro w porównaniu do zwykłego
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biletu miesięcznego. Dla stałych klientów przygotowano
specjalną ofertę abonamentową obu wersji biletów
miesięcznych – tzw.: Abo-Monatskarte i 9-Uhr-AboMonatskarte. Zasady korzystania są takie same, lecz
ceny takich biletów zdecydowanie niższe. By stać się
abonentem, trzeba wypełnić specjalny wniosek, który
należy dostarczyć do centrum klienta. Od tej pory
za bilet miesięczny abonamentowy można płacić
za pomocą przelewu bankowego, nie wychodząc z domu
i otrzymując bilet od listonosza. Wraz z biletem,
co miesiąc, do klienta będą trafiać aktualne informacje
ze wszystkimi bieżącymi zmianami w funkcjonowaniu
komunikacji oraz nowymi ofertami biletowymi DVB.
Dostępny jest również bilet roczny – Jahreskarte – który
kosztuje 1 271 euro, czyli w zależności od wahań kursu,
około pięć tysięcy złotych!
JobTicket to kolejna wersja biletu miesięcznego, który
jest
swoistą
umową
zawartą
między
danym
przedsiębiorstwem a DVB. Z tego biletu płynie szereg
korzyści zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy.
Jednak by taka umowa została zawarta, firma musi
spełniać określone warunki: zatrudniać minimum stu
pracowników, zapewnić minimalną dopłatę do biletu
w wysokości 10%, a sama umowa musi być zawarta co
najmniej na rok. Jednocześnie DVB zobowiązuje się do
kolejnego 10% rabatu, co razem daje 20-procentową
zniżkę na bilet miesięczny w stosunku do normalnego
biletu miesięcznego dla abonenta. Dzięki temu można
korzystać bez ograniczeń z przejazdów komunikacją
publiczną do godziny 18. Po tej godzinie z biletu mogą
korzystać inni członkowie rodziny. Natomiast w
weekendy oraz dni wolne od pracy, właściciel biletu oraz
jedna osoba dodatkowa może podróżować maksymalnie
z czwórką dzieci od 6 do 14 roku życia, psem lub
rowerami. Dzięki takiemu rozwiązaniu pracodawca może
obniżyć
koszty
parkowania
samochodów
swoich
pracowników, które dziennie mogą nawet wynieść do 7
euro. Ma to niewątpliwie ogromy wpływ na poprawę
stanu środowiska, a także na sposób postrzegania
pracodawcy przez pracownika. Sam dojazd jest
wygodny, bezstresowy i przyjazny dla środowiska.
Dla turystów przybywających do Drezna bardzo
korzystnym rozwiązaniem jest zakup Dresden Card.
Karta jest dostępna w dwóch wersjach – 48 i 72godzinnej. Karta 48-godzinna (Dresden-City-Card) jest
zniżką lub kartą do wielu muzeów czy obiektów
kulturalnych, ale także biletem na komunikację miejską

oraz pociągi DB Regio AG tylko w graniach strefy
Drezna. Karta 72-godzinna (Dresden-Regio-Card) daje
możliwość bezpłatnego wstępu lub jest zniżką przy
zakupie biletów na wszelkie atrakcje kulturalne
w regionie. Karta jest również biletem na komunikację
miejską w Dreźnie, w pociągach DB Regio AG w regionie
Oberelbe
oraz
zniżką
na
przejazdy
kolejkami
wąskotorowymi Lößnitzgrundbahn, Weißeritztalbahn,
Kirnitzschtalbahn oraz dwiema kolejkami obsługiwanymi
w Dreźnie przez DVB. Bilety na komunikację miejską czy
pociąg są ważne przez cały okres ważności karty. Karta
jest ważna po naniesieniu wszystkich niezbędnych
danych.
Bilet do opery, do teatru czy na mecz siatkówki
uprawnia do skorzystania z komunikacji miejskiej,
by dojechać do celu i wrócić do domu. Osoba
posiadająca taki bilet może z niego skorzystać już
4 godziny przed meczem bądź przedstawieniem. Powrót
też może trwać maksymalnie 4 godziny. Taki bilet jest
przez DVB nazywany KombiTicket.
SemestrTicket to bilet przewidziany dla studentów
uczelni wyższych, a tych w Dreźnie jest dziewięć. Rolę
biletu pełni legitymacja studencka oraz dowód osobisty.
Studenci mogą korzystać bez ograniczeń z komunikacji
miejskiej oraz pociągów DB Regio AG w obszarze
regionu Oberelbe. Dodatkowo od poniedziałku do piątku
w godzinach od 18 do 4 oraz w weekendy mogą
przewozić ze sobą rower lub psa.
Twój samochód się zepsuł i nie wiesz czym wrócić
do domu? Odpowiedź w Dreźnie jest prosta – możesz
skorzystać z tramwajów i autobusów należących
do DVB. Po zostawieniu pojazdu w jednym z warsztatów,
których lista jest dostępna na stronie internetowej
przedsiębiorstwa, dostaniesz specjalny bilet, tzw.
WerkstattTicket, który upoważnia do przejazdu do domu
i późniejszego powrotu po odbiór auta.
Najnowszą opcją biletową oferowaną przez drezdeńskiego
przewoźnika jest bilet, który można nabyć za pomocą
telefonu komórkowego – HandyTicket. Zdecydowano się
na wprowadzenie takiej opcji, pomimo obecności
biletomatów
praktycznie
na
każdym
przystanku
tramwajowym w mieście i w każdym pojeździe
komunikacji miejskiej.
II część artykułu – w następnym numerze Przystanku

Najciekawsze wstrzymania wrześniowe, październikowe i listopadowe

Z archiwum T

Tomasz Gieżyński
W bieżącym numerze część druga nadrabiania strat.
Tym razem wzięliśmy w obroty najdziwniejsze
i najbardziej
spektakularne
wstrzymania
ruchu
z miesięcy wrzesień – listopad 2009, niespowodowane
kolizjami pojazdów MPK. Na koniec tradycyjna
statystyka usterek skutkujących wstrzymaniami.
08.09 10/8 130+131. Po ruszeniu z Kurpińskiego
w stronę Dębca, motorniczy zauważył psa zbiegającego
ze skarpy za piłką. Mimo hamowania niestety uderzył
w zwierzę. Po zatrzymaniu składu i wyjściu na zewnątrz
zauważył ze zdumieniem, iż pies razem ze swym panem
siedzą razem spokojnie na skarpie wykopu PST.

12.09. 51/3 1849. Na przystanku Szeligowskiego
kierowca
widząc
zamierzającego
wysiąść
niepełnosprawnego na wózku, postanowił skorzystać
ze zdobyczy bolechowskiej technologii i zastosował
przyklęk pojazdu. Tego z kolei nie spodziewał się
pasażer, którego wózek nabrał niebezpiecznej prędkości
i przy zmianie podłoża z autobusowej podłogi
na nawierzchnię przystanku przewrócił się na bok.
Poszkodowany
odmówił
pomocy
lekarskiej
i po umieszczeniu na siedzeniu oddalił się z miejsca
zdarzenia.
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15.09. 11/5 194+193. Zwarcie w drugim wagonie
szybkowego składu spowodowało wybijanie podstacji
Słowiańska i Piątkowska. Jako, że zdarzenie miało
miejsce tuż przed pętlą Piątkowska, unieruchomiło
to kilka wagonów, z czego część miała przerwy
posiłkowe. Po około 13 minutach na miejsce przybył
patrol NN, który nakazał służbom ZSR i motorniczym
ściągnięcie wszystkich pantografów w dół. Za trudne
jednak było przypomnienie sobie przez ZSR (motorniczy
szybkowca
był
zajęty
działaniami
operacyjnymi
Nadzoru), że skład historycznych stopiątek zasilany jest
z dwóch pantografów. Przez kolejne kilka minut
pantograf uszkodzonego 193 był w górze i wciąż
radośnie uniemożliwiał prawidłową pracę podstacji.
Na sugestię
NN,
że
nie
wszystkie
pantografy
są opuszczone, pracownicy ZSR rozeszli się do różnych
innych zadań. Dopiero po kolejnych 15 minutach udało
się
usunąć
źródło
wstrzymania.
Szybkowiec
po odpowiednich przełączeniach zjechał do zajezdni.
16.09. 2/4 686. Na ul. Kraszewskiego w helmucie
zasłabł pasażer. Dzięki zdecydowanej reakcji i udzieleniu
pierwszej pomocy przez motorniczego tramwaju –
członka KMPS Arnolda Nowaka – pasażer przeżył
i po hospitalizacji wrócił do domu.
17.09. 75/2 1103. Lajon stał jako pierwszy we
wstrzymaniu spowodowanym pożarem lubońskiego
neoplana N4016 111 przy skrzyżowaniu Leszczyńskiej
i Kozaka. Podczas trwającej pół godziny akcji gaśniczej
poznańskie
autobusy
jeździły
ulicą
Kozaka
z pominięciem przystanku Świerczewo.
25.09. 4/2 278+279. Kwadrans trwało wstrzymanie
spowodowane
zgłoszeniem
przez
pasażerów
pozostawienia przez n/n osobę niebezpiecznego
przedmiotu w tramwaju. Czwórka stała na węźle
Kórnicka, na przystanku w stronę ronda Śródka.
Wewnątrz pojazdu specjaliści rozbroili ładunek, którym
okazał się koszyk dla dziecięcej lalki.
2.10. 3-4/12 148+149. Brygady wieloliniowe dopiero
rozpoczynają w Poznaniu swoją karierę, czym
przysparzają
mniej
czujnym
motorniczym
nieco
problemów. O godzinie 8:01 skład jadący jako czwórka
skręcił na rondzie Rataje w stronę Serafitek.
Motorniczemu zbytnio utrwalił się poprzedni przejazd
po trasie linii 3.

20.11. 15/1 514 vs 26/x 248+247. Ostre starcie
międzywydziałowe na os. Sobieskiego. Około godz.
15.15 w stojący na małym kółku pętli wagon
Combino uderzył jadący tym samym torem skład
248+247. Siła uderzenia była na tyle duża, że
pierwsza oś wagonu 248 wypadła z szyn.
Fot.: Adam Werczyński
GTR), a następnie na Marcinkowskiego z budowy wylał
się płynny beton i o 9:48 zalał torowisko u zbiegu
Św. Marcina i Marcinkowskiego. Od 10:00 do 10:28
wszystkie tramwaje linii 2, 3, 5, 9, 13 i 16 kierowano
objazdem przez rondo Śródka. Między 10:00 a 10:18
w ciągu ul. Św. Marcin dodatkowo doszło do zaniku
napięcia, z uwagi na 15 składów oczekujących
na wznowienie ruchu. Po oczyszczeniu torów i ponad 40
minutach postoju pomału zaczęto rozładowywać korek.
19.10. 13/2 256+255. Pijany pasażer trzynastki
najpierw zabrudził wymiocinami wagon prowadzący
składu, a następnie po ogłoszeniu końca trasy wysiadł

4.10. Pół godziny zabawy w niedzielne południe
zafundowała naszym motorniczym Straż Pożarna,
wycinająca obwisłe konary drzewa nad łukiem torów
na rynku Wildeckim. Z powodu wyłączenia napięcia stały
4 tramwaje od Dębca, 3 od centrum i jeden od PKS.
6.10. W moderusie 226+225 ni stąd ni zowąd pękła
sprężyna pedału czuwaka. Po wyłączeniu wagonu miało
się odbyć spychanie do zajezdni, ale się nie odbyło, gdyż
zacięła się pokrywa sprzęgu biskupickiego potworka.
Zamieszanie
działo
się
na
moście
Teatralnym
w godzinach 8:19-8:54, co spowodowało zrozumiały
galimatias w całym centrum Poznania. Ostatecznie
wagon
po
przełączeniach
zjechał
z
pulpitu
manewrowego doczepki.
14.10. i 16.10. 13/5 450. Tym razem nie z własnej
winy, ale dwukrotnie w ciągu dwóch dni puma stała jako
pierwsza we wstrzymaniu. Najpierw na rondzie Rataje
wypadł sworzeń zwrotnicy wjazdowej na rondo
w kierunku Kórnickiej (31 minut postoju, objazdy przez

30.11. Bliżej niesprecyzowane podmycie torowiska
spowodowało spore utrudnienia w kursowaniu
tramwajów linii 7. W kierunku Zawad objazdy
wytyczono przez ul. Dąbrowskiego, Roosevelta i
Grunwaldzką,
w
kierunku
Ogrodów
–
bez
utrudnień. Objazd w połączeniu z funkcjonującym
równolegle
remontem
ul.
Przybyszewskiego
(zmiana
trasy
linii
93)
znacznie
utrudnił
mieszkańcom tej części Jeżyc korzystanie z
komunikacji publicznej.
Fot.: Marcin Jurczak
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i położył się na zwrotnicy wjazdowej na pętlę Junikowo,
odmawiając jej opuszczenia. Wstrzymanie trwało
23 minuty, dopóki połączone siły radiowozów U051 i
U793 nie ściągnęły zawadiaki z torowiska.
23.10.
17/8
274+275.
Na
skrzyżowaniu
Dąbrowskiego i Botanicznej motorniczy ze zgrozą
zauważył pędzący naprzeciw samochód osobowy
w kursie kolizyjnym. Kierowca w ostatniej chwili
spostrzegł tramwaj i wykonując gwałtowny manewr
uciekł na prawo. W tym samym momencie spod kół
samochodu wydostały się jakieś pociski, które zamieniły
przednią szybę stopiątki w drobny mak. Sprawca oddalił
się z miejsca zdarzenia w nieustalonym kierunku.
30.10. 69/8 1028. W autobusie pijany osobnik zaczął
zaczepiać współpasażerów, na co ci nie pozostali dłużni
i po krótkiej interwencji wynieśli agresora na przystanku
Murawa na zewnątrz pojazdu. Taki obrót sprawy zbytnio
mu się nie spodobał, więc dał temu wyraz kładąc się pod
tylne koło autobusu. Wezwana na miejsce Policja
wyszarpnęła dzikusa spod pojazdu i uwolniła autobus,
który pozostał na linii.
1.11. 15/11 509. Przy skrzyżowaniu Grunwaldzkiej
i Grotkowskiej motorniczowie piętnastki i „dwajściacztery” solidarnie pomogli ugasić płonąca puszkę. ZSR
wymieniła zużyte gaśnice na nowe, tramwaje pozostały
na linii.
5.11.
6/9
210+209.
Po
zamknięciu
drzwi
na przystanku Novotel kierunek Miłostowo z tunelu
wybiegł młody i dość rozbudzony człowiek i zaczął
ubliżać motorniczemu, tramwajowi oraz przewoźnikowi.
W końcu podkreślił swoje stanowisko poprzez cios
w kierunku lusterka. Efektem zajścia była wygięta
ramka lusterka zewnętrznego.
5.11. 10/2 184+183. Po dojeździe do pętli Dębiec
motorniczy stwierdził obecność na pokładzie wozu
bezpańskiego, agresywnego psa. Tramwaj odstał kółko,
a
po
pół
godzinie
zwierzaka
zabrały
służby
ze schroniska.
8.11. 237/2 1501. Nad ranem kierowca neoplana
ogłosił wszem i wobec, że Kaponiera jest ostatnim
przystankiem na trasie. Nie do końca spodobało się
to pewnemu wybudzonemu z drzemki pasażerowi, który
wszedł w utarczkę słowną, a następnie bijatykę
z kierowcą. Klincz nie trwał długo, napastnik uznał
wyższość pięściarza z MPK i zniknął w oddali.
11.11. N21/1 669. Podczas kontroli biletów jedna
z pasażerek bez biletu i dokumentów usiłowała opuścić
pojazd mimo wyraźnej prośby o pozostanie w nim
do czasu
przyjazdu
patrolu
Policji.
Sprawa
nie zakończyła się polubownie, pasażerka oświadczyła,
że musi wyjść, bo potrzebuje skorzystać z ubikacji. Gdy
i to nie wzruszyło kontrolerów, podeszła do kabiny i na
oczach znajdujących się w pojeździe współpasażerów

i pracowników oddała mocz przy pierwszych drzwiach,
po czym stwierdziła, że „teraz to może czekać ile bądź”.
Po potwierdzeniu danych przez Policję otrzymała łącznie
600 złotych opłat dodatkowych (za brak biletu
i wstrzymanie pojazdu), a helmut musiał salwować się
ucieczką na Gajową, celem podmiany wozu.
15.11. 249/2 1017. Wysiadający pierwszymi drzwiami
na Górczynie młodociany pasażer z kręgu subkultury
kapturowej uderzył ostrym przedmiotem kierowcę
i zbiegł z miejsca zdarzenia. Kierowca z raną ciętą został
odwieziony do szpitala.
Zaskakujące były wyniki statystyk usterek wagonów
niskopodłogowych i moderusów w miesiącach wrzesień
– listopad 2009. Dość powiedzieć, że nie zawsze
prowadziły w nich tatry (!). W październiku dały o sobie
znać combina, zazwyczaj pozostające w tyle stawki.
Przypominamy,
że
zestawienie
obejmuje
tylko
te usterki, które spowodowały wstrzymanie i konieczność wezwania Nadzoru oraz pomocy technicznej.
Samodzielne zjazdy jako „wagon uszkodzony” nie
zostały odnotowane.
Wrzesień. Na pierwszym miejscu ex aequo tatry (403
wyciek oleju, 410 zasilanie, 409 wózek A i później także
wózek C) oraz moderusy (215 wóz rozłączał, 198 zanik
jazdy, 165 zwarcie WN, 166 przetwornica) – po 4
wstrzymania. Trzy awarie były udziałem combin (509
i 512 drzwi, 512 brak rozruchu), a jedna pumy (urwany
kloc szynowego na III wózku).
Październik. Zdecydowanym liderem pojazdy siemensa
– 12 wstrzymań (506, 510, 514 i dwukrotnie 503 –
drzwi, dwukrotnie 504 – sekcyjny, 502 i 507 –
uszkodzenia pantografów, 501 i 514 – zablokowanie
hamulca
sprężynowego),
za
nimi
moderusy
–
3 wstrzymania (234 urwany kardan, 226 pęknięta
sprężyna czuwaka, 150 uszkodzony ślizg pantografu),
tatry – 2 postoje (403 wózek C i 410 – zanik
hamowania) oraz puma z jednym zatrzymaniem
z powodu
urwanego
kloca
hamulca
szynowego
na II wózku.
Listopad. Do „formy” wróciły tatry z 12 wstrzymaniami
(401 wybrzuszenie podłogi; 402 zanik WN, awaria
komputera głównego, brak rozruchu, awaria sterowania,
wyciek oleju z wózka C, awaria przekształtnika
głównego; 404 brak rozruchu; 405 awaria wózka C; 409
urwany lej piasecznicy; 410 awaria wózka B ze zwarciem
na dachu oraz awaria pompy olejowej). Trzykrotnie
staliśmy w ogonku za combinem (502 – zerwany
łańcuch
mechanizmu
podnoszenia
pantografu,
504 sekcyjny, 512 awaria drzwi), a dwukrotnie za pumą
(brak rozruchu i awaria stycznika grupowego II).
Ekscesów tym razem oszczędziły nam moderusy.

Nowinki z Pyrogrodu
opracowanie: Andrzej Kłos, współpraca: Marcin Jurczak
234 powraca na Winogrady. Od dnia
1 grudnia 2009, w związku z otwarciem ul. Winogrady dla
dwukierunkowego ruchu samochodowego, autobusy linii
nocnej 234 wróciły na stałą trasę, to jest: osiedle Stefana

Batorego, Umultowska, Łużycka, Naramowicka, Murawa,
Aleja Solidarności, Naramowicka Słowiańska, Zagonowa,
Winogrady, Pułaskiego, Roosevelta, Dworzec Główny PKP.
Był to ostatni objazd spowodowany modernizacją tej
ulicy. Nie wiadomo jednak, czy trasa 234 nie ulegnie
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zmianie, gdyż dłuższe autobusy mają problem z wjazdem
na Winogrady – zdarzały się przypadki utknięcia autobusu
w pasie zieleni torowiska. Ponadto zlikwidowano
przystanek
dla
komunikacji
autobusowej
nocnej
Zagonowa – w zamian autobus będzie się zatrzymywał
na przystanku tramwajowo-autobusowym Żniwna.
Nocka przez Fredry. W nocy z 18 na
19 grudnia w związku z pracami konserwacyjnymi sieci
w rejonie
ronda
Kaponiera
linia
N21
jeździła
po zmienionej trasie. Po wyjeździe z trasy PST tramwaje
jechały przez most Teatralny na Fredry, następnie
Gwarną, Św. Marcinem, Marcinkowskiego, przez plac
Wolności, Fredry i z powrotem na trasę szybkiego
tramwaju.
Nowości na Głogowskiej… Na ulicy
Głogowskiej utworzono nowy przystanek autobusowy
Komornicka na żądanie – w skrócie KMNZ-22. Od 16
listopada mogą z niego korzystać pasażerowie linii 56
i 80, jadący w kierunku Górczyna.
… i Dworcu Górczyn. Od 23 listopada 2009
zmieniono lokalizację peronów odjazdowych dla linii 49,
75 i 93 na dworcu autobusowym na Górczynie. Teraz
autobusy będą odjeżdżać z: linia 49 – peron szósty,
stanowisko drugie, linia 75 – peron szósty, stanowisko
pierwsze oraz linia 93 – peron pierwszy, stanowisko
pierwsze (po przywróceniu relacji Sobieskiego Dworzec
– Górczyn Dworzec).
Helmuty wracają na Winogrady.
Z dniem 1 grudnia 2009 zmieniło się uruchomienie
pociągów na liniach 2, 3 i 4 pomiędzy wydziałami S-1
a S-2. Stopiątki przekierowano na linię nr 2, a helmuty
na łączone taborowo linie nr 3 i 4. Wymusiło to ponowną
akcję wożenia dwóch kompletów tablic i termometrów
na
brygadach
obsługiwanych
przez
Madalinę.
To rozwiązanie niezwykle proste, aczkolwiek uciążliwe
dla motorniczych brygad obsługiwanych wcześniej
wagonami z KWSR-em. Daje się tu również zauważyć
nieelastyczność zarządzania wozami w MPK. Przy
minimum dobrej woli wystarczyłoby domontować
w challengerach (np. zamiast w kolejnych moderusach
dla Głogowskiej) wyświetlacze i podłączyć komputer pod
niemiecki system nagłośnienia. Warto wspomnieć,
że powrót na trójkoczwórki helmutów nie jest
przypadkowy – obsadzenie linii winogradzkich wyłącznie
pozbawionymi
piasecznic
wozami
z
Konstalu
powodowało mniejsze lub większe ślizganie się wagonów
na podjeździe w okolicy przystanku Armii Poznań.
Wolniej na Wildzie. W godzinach od 9:00
do 15:00 w dniach 16 grudnia na ulicy 28 Czerwca 1956
oraz 18 grudnia 2009 na Hetmańskiej w rejonie mostu
Przemysła
nad
Wartą
w
związku
z
pracami
prowadzonymi na liniach napowietrznych wysokiego
napięcia (110 kV) wiszącymi nad siecią trakcyjną
wprowadzono
czasowe
ograniczenie
prędkości
do minimalnych 5 km/h.
Żeromskiego
(nareszcie)
otwarta.
Od początku grudnia 2009 na ulicy Żeromskiego
przywrócono ruch kołowy w obu kierunkach. W związku
z tym na swoje trasy wróciły autobusy linii 82 i 91.
Po zakończeniu robót na Żeromskiego, tj. od 1 do
16 grudnia, objazdem kursowała jeszcze linia 93 –
z powodu
remontu
zachodniej
nitki
ulicy
Przybyszewskiego. Zmieniony odcinek trasy w kierunku

Klubowicze, tatry i nieprzetarte szlaki.
18 grudnia odbyła się klubowa Wigilia. W tym roku
towarzyszył jej przejazd wagonem typu RT6N1.
Po awarii wagonu 409 już na początku spotkania,
konieczne stało się zjechanie do zajezdni. Wagon
wymieniono, a tatra nr 402 dotarła tej nocy m.in.
na Ogrody, Wilczak, Piątkowską, Dębiec, Górczyn
czy Miłostowo. Przy okazji „przetarto” także sporą
ilość torów w centrum, m.in. Strzelecką, Górną
Wildę czy 28 Czerwca. Pomimo siarczystych
mrozów przejazd zaliczyć można do niezwykle
udanych. Na zdjęciu: tatra RT6N1 402 na przystanku Sołacz.
Fot.: Marcin Jurczak
Górczyna wyglądał następująco: Dąbrowskiego, Szamotulska i Szamarzewskiego. Od nocy 16/17 grudnia
przywrócono normalny ruch i linia 93 wróciła na stałą
trasę. Zlikwidowano również tymczasowy przystanek
Niestachowska za skrzyżowaniem na ul. Żeromskiego.

Świąteczna bimba jak co roku.
Tradycyjnie w dwa weekendy grudniowe kursowała
świąteczna bimba. Historyczny skład N+ND
602+456 kursował na linii nr 2 w dniach 12, 13, 19
i 20 grudnia 2009 r. Część dekoracji zapewniła
firma ANDY. Z powodu ujemnych temperatur na
zewnątrz w wagonach było dość chłodno, mimo to
nie zabrakło jednak przypadkowych i nieprzypadkowych pasażerów, w tym dzieci uczestniczących
w konkursach i zabawach. Na zdjęciu: klubowy
zestaw Gwiazdorów.
Fot.: Krzysztof Dostatni, 20.12.2009
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P.W.H.D. „Dyrda”. Po trzech latach prób
tworzenia oddzielnej komunikacji na swoim
terenie, gmina Duszniki powraca do korzystania
z usług TP Bus Tarnowo Podgórne. Wydłużone kursy linii 01 pojawią się w kilku miejscowościach już
4
stycznia
2010.
Dotychczas
komunikację
prowadziła firma P.W.H.D. „Dyrda” ze Świdnicy,
obsługująca trasy autosanem H9-35, jelczem
PR110 i jelczem M11 (w roku ubiegłym zamienionym na mikrobus VW). Nie było to jednak
rozwiązanie
dobre,
gdyż
zmuszało
ono
mieszkańców gminy do żmudnych przesiadek
w Ceradzu Kościelnym. Tym samym kolejne stare
autobusy z powiatu odchodzą do lamusa.
Fot.: Janusz Podolak, 29.12.2009
Obecnie autobusy zatrzymują się na przystanku
Niestachowska przed skrzyżowaniem. Podczas remontu
zmienioną trasą kursowała linia 95 w kierunku pętli
Ogrody: Żeromskiego, Dąbrowskiego, Szamotulska,
Bukowska i Szpitalna, przy czym od przystanku
Żeromskiego do pętli nie było dla tej linii przystanków
pośrednich.
Warto zwrócić uwagę na wyjątkowo błyskotliwą
koordynację remontów – przy czynnej zachodniej nitce
ulicy Przybyszewskiego remontowano zachodnią nitkę
Żeromskiego, a potem na odwrót – otwarta ul. Żeromskiego
była bezużyteczna z powodu zamknięcia
Przybyszewskiego. Skierowanie tranzytu przez ul. Św.
Wawrzyńca i dalej al. Polską powodowało natomiast
niesamowity bałagan na skrzyżowaniach Polskiej i Nowiny
oraz Św. Wawrzyńca i Dąbrowskiego. W godzinach
szczytu sznur samochodów na trasie wjazdowej
do miasta sięgał Smochowic, a autobusy notowały
gigantyczne opóźnienia. Mocno pomogło wyłączenie
sygnalizacji
świetlnej
na
obu
skrzyżowaniach.
W porannym szczycie komunikacyjnym wprowadzano
ponadto
doraźnie ręczne sterowanie ruchem –
w zależności od większych lub mniejszych zdolności
policjantów powodowało to jednak minimalną poprawę
lub kompletny paraliż ruchu drogowego…
Święta i Nowy Rok.
W grudniu
w
związku
z
większymi
potokami
pasażerskimi
w
kierunku
centrów
handlowych
w weekendy przedświąteczne na liniach 48, 52, 59, 80,
81, A jeździły autobusy przegubowe. W okresie od 22
grudnia do 3 stycznia autobusy na linii 98 kursowały wg
świątecznego rozkładu jazdy, czyli bez wjazdu

TP BUS licytuje na WOŚP. Już 10 stycznia gra 18 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy! Tegoroczny finał ma też nasz lokalny
wątek komunikacyjny. TP Bus Tarnowo Podgórne
wystawia na orkiestrową aukcję kultowego jelcza
M11 z 1988 roku, czyli najstarszy pojazd w swojej
flocie. Cena wywoławcza to 1 500 zł. Warto
nadmienić, iż jest to już przedostatni jelcz M11
u podmiejskich przewoźników naszego powiatu.
Fot.: Janusz Podolak, 29.12.2009
na Kampus UAM. Od Wigilii Bożego Narodzenia
do Sylwestra nie kursowały tramwaje linii szczytowej 26.
24 grudnia ruch tramwajowy do godziny 17:00 odbywał
się wg rozkładu dnia roboczego. Po tej godzinie
wycofano rezerwy czynne oraz wszystkie tramwaje linii
dziennych. W Wigilię na linii N21 oglądać mogliśmy m.in.
siemensa Combino i moderusy Alfa. Skład 204+203
wcielił się w rolę N21/1, wagon 501 – N21/2. Warto
odnotować dokonania motorniczego wozu 501, który
nieotrzymawszy od dyspozytora rozkładu dolewki na N21
pojechał do zajezdni tak jak mu pasowało, meldując się
na rondzie Kaponiera (kierunek: zajezdnia) piętnaście
minut przed czasem...
W komunikacji autobusowej zawieszono kursowanie linii
47 przez cały dzień. Linie 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57,
59, 60, 61, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 79, 81,
83, 84, 85, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, A i L kursowały
do około 17:00, natomiast autobusy linii 54, 55, 56, 58,
62, 66, 67, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 82, 86, 88, 89, 98,
101, 107 i 621 – bez ograniczeń. Nie było także w tym
dniu tzw. dolewek, za które część kursów wykonują
rezerwy czynne. Linia nr 86 od kursu 86/1 o godz.
17:06 z Ogrodów kursowała w obu kierunkach przez
pętlę Psarskie. Po 17:00 utrzymano rezerwy czynne na
dworcach autobusowych: Rataje (wydział A-1), Śródka
(A-1), os. Sobieskiego (A-1), Górczyn (A-3), Ogrody
(A-3) i rondo Kaponiera (A-3). Autobusy linii nocnych
rozpoczęły kursy z ronda Kaponiera o godz. 17:00,
z wyjątkiem linii 244, 247, 248 i 249, które kursowały
zgodnie ze stałym rozkładem jazdy. Linia 236 między
17:00 a 23:00 wykonywała kursy z ronda Kaponiera
do pętli Strzeszyn.
W I Dzień Świąt i Nowy Rok pojazdy komunikacji
miejskiej jeździły wg świątecznego rozkładu jazdy. Przez
cały dzień nie kursowały linie tramwajowe 3, 11 i 18,
a 2, 7, 10, 13, 14 i 16 nie jeździły do 14:00. Piętnastka
od szóstej rano była wydłużona do Junikowa. Ponadto
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przez cały dzień nie kursowały linie autobusowe 48, 50,
52, 63, 79, 83, 87, 94 i L, a 60, 84, 85 i 95 nie jeździły
do 14:00. Linię 68 wydłużono do Strzeszyna, a 86
od 14:20 kursowała przez pętlę Psarskie. Skrócono linię
A do szpitala na os. Rusa oraz 80 do pętli Rudnicze.
W II Dzień Świąt Bożego Narodzenia ruch odbywał się
zgodnie ze świątecznym rozkładem z drobnymi
korektami. Linie A i 52 dojeżdżały tylko do przystanku
os. Rusa Szpital, nie kursowała linia nr 50, a 80
skrócono do pętli Rudnicze.
W Sylwestra wszystkie linie kursowały wg rozkładu dnia
roboczego. O godzinie 21:00 rozpoczęło się wycofywanie
wszystkich linii tramwajowych dziennych i rezerw
czynnych na rzecz trzybrygadowej N21, obsługiwanej
przez wydział S-2.
W komunikacji autobusowej kursowały wszystkie linie
poza 47 bez dolewek. Po 21:00 do zajezdni zjechały
autobusy linii: 46, 48, 50, 51, 52, 53, 57, 59, 60, 61,
63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 79, 81, 83, 84, 85,
87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, A i L. Po godz. 21:00
utrzymano rezerwy czynne – A-1 na dworcu Rataje,
Śródka i os. Sobieskiego; A-3 na Górczynie, Ogrodach
i rondzie Kaponiera. Ruch tramwajowy i autobusowy
odbywał się wg sobotniego rozkładu jazdy, z wyjątkiem
linii 98.

Powstaniowe komplikacje. W związku
z obchodami upamiętniającymi 91. rocznicę wybuchu
Powstania Wielkopolskiego w dniu 27 grudnia 2009
nastąpiła
dwukrotna
zmiana
w
funkcjonowaniu
komunikacji tramwajowej. Od ok. 10:00 do ok. 12:30
dziesiątka kursowała przez Górną Wildę, zatrzymując się
na dodatkowych przystankach w kierunku Dębca
na wysokości ulicy Niedziałkowskiego i w kierunku
Połabskiej przed skrzyżowaniem z ul. Królowej Jadwigi.
Następnie po 14:00 przez około półtorej godziny był
wstrzymany ruch na placu Wolności. Linie 2 i 9 z Dębca
skręcały z Górnej Wildy w lewo i jechały dalej przez
Towarową i na Św. Marcinie włączały się w swoją trasę.
Natomiast piątka, trzynastka i szesnastka z GTR-u
jechały objazdem przez rondo Śródka, Ostrów Tumski,
plac Wielkopolski i plac Cyryla Ratajskiego. Z tego
powodu na linii 16 nie było oznaczonych w rozkładzie
kursów
niskopodłogowych
obsługiwanych
przez
siemensy Combino. Ponadto wykonano specjalny kurs
autobusem spod Pomnika Powstańców do Fary,
przewożąc kombatantów i osoby starsze.
Bonusy z okazji Taizé.
W związku ze wzmożonymi potokami pasażerów
związanymi z odbywającymi się w Poznaniu 32.
Europejskimi
Spotkaniami
Młodych
Taizé
2009,
zwiększono uruchomienie tramwajów i autobusów.
Tramwaje linii 5, 6 i 12 kursowały co 10 minut

Autobusy dostarczone do MPK Poznań w roku 2009
Numer taborowy

Model

Data przyjęcia na stan

Numer rejestracyjny

Data debiutu liniowego

Debiut na linii

1625

Urbino 12

23.10.2009

PO 911MG

31.10.2009

83/3

1626

Urbino 12

29.10.2009

PO 378MJ

6.11.2009

63/9

1627

Urbino 12

29.10.2009

PO 380MJ

6.11.2009

54/2

1628

Urbino 12

29.10.2009

PO 377MJ

6.11.2009

60/3

1629

Urbino 12

10.11.2009

PO 381MK

14.11.2009

85/2

1850

Urbino 18

23.10.2009

PO 379MJ

5.11.2009

74/2

1851

Urbino 18

27.11.2009

PO 337MM

1.12.2009

91/9

1852

Urbino 18

12.11.2009

PO 378MK

14.11.2009

51/2

1853

Urbino 18

10.11.2009

PO 380MK

14.11.2009

51/3

1854

Urbino 18

10.11.2009

PO 379MK

14.11.2009

51/6

1855

Urbino 18

13.11.2009

PO 338MM

01.12.2009

74/2

1856

Urbino 18

26.11.2009

PO 987MN

05.12.2009

70/3

1857

Urbino 18

27.11.2009

PO 989MN

05.12.2009

70/1

1858

Urbino 18

01.12.2009

PO 913MN

08.12.2009

76/1

1859

Urbino 18

30.11.2009

PO 988MN

05.12.2009

51/1

1860

Urbino 18

02.12.2009

PO 912MN

08.12.2009

76/6

1861

Urbino 18

01.12.2009

-

-

-

1862

Urbino 18

01.12.2009

PO 911MN

08.12.2009

76/10

1863

Urbino 18

08.12.2009

-

-

-

1864

Urbino 18

02.12.2009

PO 914MN

08.12.2009

91/9

1865

Urbino 18

04.12.2009

-

-

-

1866

Urbino 18

09.12.2009

-

-

-

1867

Urbino 18

07.12.2009

-

-

-

1251

Urbino 18

16.12.2009

-

-

-

1252

Urbino 18

22.12.2009

-

-

-

Stan na dzień: 31 grudnia 2009; opracowanie: Marcin Nader
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do godziny 21:00 w dniach 29-31 grudnia i od 15:00
do 21:00 w Nowy Rok. 2 stycznia kursowała linia
tramwajowa D na trasie Budziszyńska – Grunwaldzka –
rondo Kaponiera – Roosevelta – most Teatralny – Fredry
– Gwarna – Św. Marcin – rondo Kaponiera i powrót
Grunwaldzką. W dniach od 29 grudnia do 2 stycznia
jeździły liczne autobusy specjalne z terenów targowych
do Toru Poznań i Szkoły w Czapurach. 2 stycznia
w godzinach od 8.00 do 13.00 autobusy na liniach 51,
63, 64, 68, 69, 82, 91 i 93 kursowały ze zwiększoną
częstotliwością do co około 10 minut. Autobusowe
dodatki przedstawiały się następująco: linia nr 51 – 5
wozów (wydział A-1); 63 – 3 wozy z A-1 + 2 wozy
z A-3; 64 – 5 wozów (A-3); 68 – 3 wozy z A-1 + 1 wóz
z A-3; 69 – 5 wozów (A-3); 82 – 5 wozów (A-1); 91 –
4 wozy z A-1 +1 wóz z A-3; 93 – 5 wozów (A-3).
HCP później sprzeda FPS. Zakłady
Cegielskiego postanowiły wstrzymać się ze sprzedażą
Fabryki Pojazdów Szynowych w starym roku. Sprzedaż
w postaci licytacji miała się odbyć jeszcze przed
świętami – 22 grudnia 2009, ale pojawili się inwestorzy
potrzebujący więcej informacji przed zakupem. Licytacja
ma się odbyć 12 stycznia 2010 roku.
Moderus
Poznań.
Niestety
skład
moderusów Alfa HF07 DC 88+87, debiutujący
31 października, nie jest ostatni w tym roku i w historii
MPK. Modertrans wyprodukował z nadwyżki belek
grzbietowych jeszcze dwa składy (po dwa wagony
sterownicze i doczepy). Z pierwszym z nich doszło do
sytuacji kuriozalnej: 11 grudnia skład moderusów
192+191 miał jazdy próbne w czasie, gdy po mieście
liniowo jeździł skład konstali 105Na o tych samych
numerach bocznych. Ostatecznie 192+191 zadebiutował
na linii 14/6 w dniu 22 grudnia. Jeśli chodzi o drugi
skład – w tym momencie nie wiadomo, który będzie
wytypowany do zmoderusowania. Warto zwrócić uwagę
na sposób wykonania przez Modertrans naprawy
powypadkowej wagonów zniszczonych w maju br.
Kompletnie rozbity tył wozu 139 wycięto, wstawiając
w to miejsce „przeszczep” ze złomowanej doczepki 87.
Analogicznie postąpiono z pierwszym w składzie wozem
308, który otrzymał fragmenty z kasowanego 166.
Pozostaje, u progu Nowego Roku, życzyć sobie, by tak
składane pudła nie straszyły niczym słynne rupiecie
warszawskie, których zapadające się pomosty przez lata
groziły dużą liczbą ofiar przy każdym poważniejszym
zderzeniu…
Moderus Gdańsk. Do Gdańska docierają
kolejne zmodernizowane wagony N8C. Wóz o numerze
bocznym 1143 rozładowano u właściciela w nocy z 6
na 7 grudnia 2009. Do Gdańska dostarczono także
zmodernizowane wagony N8C 1121 (załadowany
na Zwierzynieckiej w nocy z 23 na 24 grudnia
i przewieziony na Forteczną, gdzie przetrzymany został
do wyjazdu w niedzielę 27 grudnia) i 1124 (wyjechał na
północ w nocy 28/29 grudnia). Tym samym
w Modertransie stoją wagony o numerach: 109, 119,
120, 129, 131 i 135, a po Nowym Roku mają dotrzeć
do nich kolejne, odstawione już w Dortmundzie.
Na rok 2010 zakładany jest ambitny plan modernizacji
26 wagonów.
Nowe wozy dla gminy Swarzędz. Gmina
Swarzędz ogłosiła przetarg na zakup 5 fabrycznie
nowych autobusów niskopodłogowych. Mają to być
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cztery pojazdy jednoczłonowe i jeden przegubowy –
wszystkie o możliwie wysokim stopniu unifikacji z już
posiadanym taborem. Silnik (moc: minimum 260 KM,
pojemność skokowa pomiędzy 8 a 12 litrów)
ma spełniać aktualną normę emisji spalin Euro V-EEV
i posiadać
system
gaszenia
pożarów.
Autobus
przegubowy ma mieć 2 monitory LCD i dwa biletomaty,
a każda solówka jeden monitor i jeden biletomat.
System monitoringu ma się składać z kamer we wnętrzu
pojazdu, ale także rejestrujących okolice pojazdu –
po jednej na przód i tył autobusu. 65% punktów
w przetargu przyznawane będzie za cenę, pozostałe
35%
za
warunki
techniczno-eksploatacyjne
zaproponowanego pojazdu. Otwarcie ofert zaplanowano
na 3 lutego 2010 r. Warto zwrócić uwagę na
podobieństwo autobusów do zamawianych w ostatnich
przetargach przez MPK Poznań, chociażby w kwestii
pojemności silnika czy dodatkowego wyposażenia. Jeżeli
zatem w przetargu wygrałby Solaris, dostarczone
pojazdy
będą
konstrukcyjnie
mocno
zbliżone
do najnowszych poznańskich nabytków.
Tramino się turla. Perypetie związane
z przetargiem na 40 niskopodłogowych tramwajów
zakończyły się wraz z rozprawą dnia 17 grudnia 2009
w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Skarga spółki Pojazdy
Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. została oddalona jako
bezzasadna – bez możliwości apelacji. Tymczasem
prototypowy pojazd zdążył na holu głogowskiego
augusta opuścić zajezdnię w celu przetestowania
wózków. Widziano go w nocy 3 grudnia na północnym
torze ul. Hetmańskiej na odcinku pomiędzy Głogowską
a Arciszewskiego.
Ach te tatry… Od 1 stycznia 2010 roku
dziesięciowagonowa seria forteczańskich niskaczy zostaje
na
stałe
przekierowana
z
obsługi
dwunastki
na trzynastkę.
Decyzja
podyktowana
jest
dużą
awaryjnością
wagonów
i
związanymi
z
tym
wstrzymaniami na najbardziej obciążonej w Poznaniu
trasie – Pestce. Wagony nie znikną niestety z najbardziej
obciążonych węzłów prowadzących na PST, przez które
przejeżdża
trzynastka
tj.
Teatralki i
Kaponiery.
W rozkładzie są przewidziane i oznaczone dla pasażera
następujące brygady: w dni robocze 13/1, 13/3, 13/7
i 13/11; soboty 13/2, 13/4, 13/6 i 13/7 oraz święta 13/2,
13/3, 13/4 i 13/6. Do tego dochodzi niskopodłogowa
brygada 13/5, którą we wszystkie dni tygodnia
obsługować powinna puma 118N. Tym samym od nowego
roku trzynastka będzie najszczęśliwszą dla pasażerów
linią.
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O tym, jak Poznań żegnał ikarusy

Historia zatacza koło

Robert Bartkowiak
Kiedyś to właśnie ikarusy były szczytem nowoczesności
i zastępowały dość niesolidne i mało pojemne ogórki,
czyli jelcze RTO. Dziś właśnie one zostały wyparte przez
niskopodłogowe i przyjazne pasażerom autobusy. Nie da
się ukryć, że z ulic naszego miasta znika swoistego
rodzaju ikona, która towarzyszyła nam w Poznaniu przez
prawie 30 lat. Zdążyliśmy się już do nich przyzwyczaić
i niewątpliwie z nimi zżyć. Będzie nam brakowało
„klekoczących” szyb, trzaskających drzwi i zarzucających
na zakrętach drugich sekcji w przegubowcach. Każde
rozstanie
jest
trudne,
ale
większość
z
nas
przygotowywała się na tę chwilę już od dłuższego czasu,
bo historia kiedyś musiała zatoczyć koło. Stało się to
właśnie tu i teraz, w stolicy Wielkopolski.
Ikarusy to pojazdy, które cieszą się ogromną
popularnością zarówno wśród osób młodych, jak
i starszych. Kojarzą je i kobiety, i mężczyźni. Nikt nie
jest również w stanie podważyć rozpoznawalności
i kultowości tych autobusów, dlatego zasługiwały one na
szczególne pożegnanie – takie jak to zorganizowane
w Poznaniu.
14 stycznia 2010 roku był ostatnim dniem eksploatacji
na liniach dziennych pojazdów wysokopodłogowych
marki Ikarus 260.04, 280.26 oraz 280.70A. W tym dniu
odbyła
się
oficjalna
konferencja
prasowa
dla
dziennikarzy na terenie zajezdni autobusowej przy ulicy
Warszawskiej, w nowej hali lakierni. Potem zgromadzeni
goście wyruszyli w podróż ikarusem o numerze
taborowym 1962, który tego dnia wykonywał kursy na
74/10. Za nim kursy wyjazdowe z zajezdni podjęły
także: krótki ikarus 1936, który królował tego dnia na
A/8 oraz ekolog 1967 na 63/10.
Wszystkie trzy pojazdy symbolicznie po raz ostatni
opuściły zajezdnię około godziny 12:30 i wyjechały na
linię do obsługi swoich zadań. Ekolog podjął kurs ze
Śródki o 13:16, krótki ikarus z Centrum Handlowego M1
o 13:05 oraz przegubowy lewar z osiedla Orła Białego
o 13:05. W przypadku tego ostatniego wystąpiły małe
opóźnienia, ze względu na podróż wspomnianych
wcześniej dziennikarzy. Wyjazdowy 74/10 zabrał

Kolumna przejechała z ul. 27 Grudnia do zajezdni
autobusowej przy ul. Kaczej. Z możliwości
zwiedzenia obiektu MPK skorzystało tysiąc osób.
Fot.: Robert Bartkowiak
planowo pierwszych pasażerów od ronda Rataje i dzięki
temu grupa dziennikarzy miała możliwość zapytania
poznaniaków o wrażenia z ostatniej możliwości jazdy
tego typu pojazdami na liniach dziennych w naszym
mieście. Potem po dojechaniu na pętlę – ostatnie
zdjęcia, ujęcia kamerą oraz wywiady, by ikarus mógł już
dalej kontynuować swoją pracę. Niestety, warunki
drogowe – korki uliczne – pokrzyżowały plany dotyczące
punktualności wszystkich trzech kursujących tego dnia
po mieście ikarusów. Jednak osobom, które darzą owe
pojazdy sympatią, nie były straszne ani opóźnienia
pojazdów spowodowane korkami, ani siarczysty mróz,
który tego dnia dawało się niestety odczuć. Wiele osób
chwyciło również aparaty, by skorzystać z ostatniej
możliwości uwiecznienia tych pojazdów na kliszach
i kartach swoich aparatów. Tak pokrótce minęła pierwsza
część pożegnania odchodzącej legendy.
Drugą część, już bardziej oficjalną i z większym
rozmachem, przewidziano na sobotę 16 stycznia 2010

Ratujmy Stare Bimby!
Przekaż 1% podatku na ratowanie zabytkowych pojazdów!
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Ratajczaka oraz św. Marcin, a dalej po trasie linii
autobusowej A, do zajezdni przy ulicy Kaczej. Cała
kawalkada złożona z ikarusów wywołała niemałe
zainteresowanie wśród kierowców i przechodniów.
Po prostu nie dało się koło niej przejechać bądź przejść
obojętnie. Nigdy dotąd nie zgromadzono niewątpliwie
tak wielkiej radości i kultowości w jednym miejscu.

Wszystkie autobusy otrzymały okolicznościowe
oznaczenia.
Fot.: Robert Bartkowiak
roku. Wtedy ulicami Poznania
złożona z ośmiu pojazdów:

przejechała

–

ikarus 280/A 2282 (pojazd techniczny),

–

ikarus 260.04 1936,

–

ikarus 280.26 1962,

–

ikarus 280.70A 1459,

–

ikarus 280.70A 1967,

–

ikarus 280.70A 1972,

–

ikarus 280.70A 1973,

–

ikarus 280/A 2278 (pojazd techniczny).

parada

Wszystkie autobusy opuściły bramę zajezdni punktualnie
o 10:30, by na chwilę przed godziną 11 dotrzeć do placu
Wolności, gdzie urządzono wystawę taboru. Każdy mógł
po raz ostatni usiąść za sterami wozów, zrobić
pamiątkowe zdjęcie, czy na koniec przejechać się
jednym z tych kultowych autobusów w specjalnie
przygotowanej dla mieszkańców miasta paradzie.
Na miejscu można było również kupić trzy rodzaje
pocztówek, specjalnie przygotowanych na tę okoliczność. Cały dochód z ich sprzedaży przeznaczono na
akcję ratowania zabytkowych pojazdów. Mimo niezbyt
sprzyjającej pogody – dość niskich temperatur
panujących już od dłuższego czasu – na placu w centrum miasta zgromadziło się bardzo dużo osób, które
chciały po raz ostatni zobaczyć i przejechać się
ikarusami. Chwilę po godzinie 12 parada złożona
z ośmiu pojazdów wyruszyła z placu Wolności przez ulicę

Cała sentymentalna podróż trwała mniej więcej pół
godziny. Później, po dotarciu do celu – zajezdni
autobusowej przy ulic Kaczej (zwanej Kaczogrodem) –
każdy autobus uczestniczący w paradzie pokonał
standardową drogę każdego pojazdu zjeżdżającego do
zajezdni, czyli tzw. obsługę codzienną (w skrócie OC).
Następnie pod okiem kierownictwa zajezdni stworzono
możliwość zwiedzenia hal tamtejszej zajezdni oraz
obejrzenia specjalnie na tę okazję przygotowanego
ogórka w roli pługa śnieżnego, który stacjonuje na tej
zajezdni i od dłuższego czasu nie jest wykorzystywany
do swoich celów. W czasie zwiedzania zajezdni przez
zainteresowanych, wszystkie osiem ikarusów ustawiono
w ośmiu halach, jeden obok drugiego, by każdy
wystawał coraz dalej. Była to sceneria, którą zaaranżowano specjalnie do zrobienia pamiątkowego zdjęcia
wszystkich uczestników pożegnania pojazdów wysokopodłogowych w MPK Poznań. Po wykonaniu zdjęcia
z zajezdni stopniowo wyjeżdżały pojazdy, by odwieźć
mieszkańców do centrum miasta. Tak właśnie przebiegła
druga i ostatnia część pożegnania naszych gwiazd.
W tym roku zakończyła się w Poznaniu bardzo ważna
epoka – epoka jeżdżących legend – autobusów marki
Ikarus. Staliśmy się świadkami wydarzenia, które
będziemy bardzo długo nosić w pamięci i nie
omieszkamy o nim opowiedzieć przyszłym pokoleniom.
Choć na chwilę obecną nie zdajemy sobie może z tego
sprawy, to prędzej czy później ta rzeczywistość do nas
dotrze. Nasze wycieczki nad jezioro Strzeszyńskie nie
będą już takie same, podobnie jak dojazdy do kampusu
UAM na Morasku. Już nigdy nie zaskoczą nas swoją
obecnością jako pojazd rezerwowy na danej linii. Teraz
czekają nas już tylko podróże jednymi z najnowocześniejszych pojazdów w Polsce. Niewiele polskich
miast może pochwalić się całościową obsługą linii
autobusowych pojazdami wyłącznie niskopodłogowymi.
Pociesza jednak fakt zachowania dwóch pojazdów
historycznych: ikarusów 260.04 oraz 280.26, które –
co prawda tylko okazjonalnie – będą cieszyć nasze oko.
Można też wybrać się na wycieczkę do jednego z miast,
gdzie wysokopodłogowce są jeszcze codziennością –
np. do Warszawy. Należy jednak pamiętać, że historia
i tam zatoczy – prędzej czy później – koło.

Klubowe pożegnanie ikarusa 435.05C

Zima na biało

Marcin Jurczak
Historia jedynego poznańskiego ikarusa 435 sięga roku
1994. Wtedy to do Poznania dotarł pierwszy i jednocześnie
ostatni przedstawiciel przegubowców serii 400. Ikarus
o numerze 1501 zmontowany został w ZNA Biskupice,
a obok nietypowej konstrukcji od początku eksploatacji
wyróżniał się indywidualnym, biało-zielonym malowaniem.
Po pożegnaniu serii 200 dawny wóz 1501 (dziś: 1951)

został (oficjalnie) ostatnim liniowym ikarusem w Poznaniu.
Dzięki niżej położonej podłodze i wyższemu komfortowi
jazdy, opinie pasażerów o tym pojeździe od początku
eksploatacji były pozytywne. Problemów warsztatowi
dostarczał nietypowy, pięciocylindrowy silnik, którego
drgania przenoszone były na konstrukcję nadwozia. Warto
wspomnieć, że był to pierwszy przegubowiec we flocie MPK
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Pętla Kampus UAM Morasko. Uczestnicy przejazdu uśmiechają się do pamiątkowego zdjęcia.
Fot.: Robert Bartkowiak
z silnikiem na zwisie tylnym, pozwolił zatem na zdobycie
wielu
doświadczeń,
przydatnych
przy
późniejszej
eksploatacji przegubowych autobusów niskopodłogowych.
Nietypowa konstrukcja pojazdu do dzisiaj stanowi
wyzwanie dla kierujących – szczególnie przy trudnych
warunkach drogowych, kiedy stosunkowo łatwo jest
wyprowadzić pojazd z zadanego toru jazdy – a napęd na
ostatnią oś raczej nie ułatwia kontroli nad autobusem.
Poznański ikarus 435 dzielnie przetrwał falę kasacji
w ostatnich latach i po dziś dzień kursuje na liniach – także
nocnych.
Wizja rozstania z nietypowym, biało-zielonym autobusem
(z racji umaszczenia nazwanym Białą Damą) skłoniła
członków KMPS do organizacji przejazdu zamkniętego.
Dzięki uprzejmości Dyrekcji Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego imprezę udało się zrealizować w dniu
3 stycznia 2010. Zimowa aura i kilkunastostopniowy mróz
nie zniechęcił Klubowiczów – w podróż ikarusem wybrała
się ponad 30-osobowa ekipa. Impreza rozpoczęła się
o godz. 10.00 na Dworcu Głównym PKP. Autobus odwiedził
m.in. Górczyn, Luboń, os. Kwiatowe i Lotnisko Ławica, by

udać się w stronę północno-zachodniej części miasta.
Po odwiedzeniu Kiekrza, Strzeszyna, Podolan i pętli przy
ul. Szarych Szeregów uczestnicy dotarli na os. Sobieskiego. W dalszej części przejazdu odwiedzono także
os. Różany Potok, pętlę Os. Łokietka i Dworzec Garbary.
Nie mogło zabraknąć odwiedzin na Ratajach i w Koziegłowach, a na koniec uczestników imprezy odwieziono jeszcze
do centrum. Nie zabrakło pamiątkowych zdjęć w wielu
różnych aranżacjach, w większości urozmaiconych mniej
lub bardziej zaśnieżonym krajobrazem okolicy. Impreza
stała się okazją do zintegrowania Klubowiczów – obok
dyskusji podejmujących tematy komunikacji autobusowej
i tramwajowej znalazł się czas na przeprowadzenie bitwy
śnieżnej. Co ważne, impreza stała się także okazją
do zaznajomienia
młodszych
stażem
miłośników
komunikacji miejskiej z ciekawą konstrukcją ikarusa 435 –
obok możliwości wykonania zdjęć pozwalając im także na
poszerzenie posiadanej wiedzy. Serdeczne podziękowania
za możliwość organizacji przejazdu składamy na ręce
Dyrektora Krzysztofa Książyka. Za sterami pojazdu zasiadł
kierowca z Wydziału A-1 i nasz Klubowicz – Darek Berger,
któremu również dziękujemy.

Nocna impreza tramwajowa wagonem typu 3G

Mroźna holenderska nocka

Bartosz Kaj
W nocy z 23 na 24 stycznia odbył się nocny przejazd dla
miłośników wozem 3G 805, za sterami którego zasiadł
Maciej Wojciechowski.
Prócz członków KMPS przybyli miłośnicy m.in. z Warszawy,
Szczecina czy nawet odległego Krakowa. Tym ostatnim
należą się szczególne słowa uznania i pochwały za
poświęcenie i przyjazd do Poznania w te mroźne dni.
Planowana wcześniej trasa przejazdu w trakcie imprezy
uległa znacznej modyfikacji. Holender dotarł m.in. na

Dębiec, Junikowo, Starołękę i most św. Rocha. Stałym
punktem wielu przejazdów tramwajowych (nie tylko w
Poznaniu) jest wspólne grillowanie. Mimo wyjątkowo
mroźnej nocy (było ok. minus 15 stopni), tego punktu
programu nie można było pominąć. Ostatecznie grill odbył
się na przystanku końcowym Junikowo. Impreza
rozpoczęła się około 20 na Gajowej, a skończyła po 5 nad
ranem.
Mimo
przenikliwego
zimna
skutecznie
zniechęcającego do robienia zdjęć, przejazd należy zaliczyć
do bardzo udanych.
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Podróże kształcą, czyli transport publiczny w Niemczech na przykładzie Drezna (cz. 2)

DVB – Wir bewegen Dresden

Robert Bartkowiak
Tramwaje
Już na pierwszy rzut oka widać, że Drezno to miasto,
w którym już dawno temu postawiono na tramwaje,
jako na ekologiczny i wydajny środek transportu.
Świadczy o tym kończąca się w 2010 roku wymiana
taboru tramwajowego na całkowicie niskopodłogowy
wraz z niezbędną do tego infrastrukturą.
Drezno obsługuje dwanaście linii tramwajowych (zakres
od jedynki do trzynastki – bez piątki). Wszystkie kursują
w dzień roboczy w takcie dziesięciominutowym
w godzinach 7–18, między 18 a 21 co 15 minut, a co 20
minut w godzinach: 5–7 oraz 21–23. Wyjątek od reguły
stanowią tramwaje linii numer jedenaście, które w dzień
roboczy na przystankach pojawiają się co 7-8 minut
w godzinach szczytowych: 7-9 oraz 13-18.
W Dreźnie nie ma komunikacji stricte nocnej. Wybrane
linie tramwajowe wykonują kursy całodobowo – między
23 a 4 w takcie trzydziestominutowym. Są to linie nr 2,
3, 4, 6, 7, 11, 12 oraz 13. Dzięki temu każda część
miasta zyskuje atrakcyjne i szybkie połączenie
z centrum, gdyż na prawie każdą końcówkę dociera
zawsze jedna linia wykonująca kursy całodobowo.
Ciekawe rozwiązanie zastosowano na fragmencie linii
tramwajowej nr 8 z Hellerau Kiefernweg do Infineon
Nord. Tutaj kursy realizowane są na życzenie za pomocą
taksówek o ściśle określonych godzinach, by na Infineon
Nord pasażer mógł przesiąść się na siódemkę jadącą już
do centrum. By taki kurs się odbył, wystarczy go zgłosić
na 20 minut przed planowanym kursem w rozkładzie
pod specjalnym numerem telefonu. Przykładowo, gdy
kurs jest zaplanowany na 23:55, to należy to zgłosić
telefonicznie
najpóźniej
około
godziny
23:35.
W taksówce firmy Alita obowiązują normalne bilety
jednorazowe DVB oraz bilety miesięczne i roczne.
W przypadku braku biletu, można go bez problemu
zakupić u kierowcy taksówki! Dodatkowo w centrum
miasta wszystkie tramwaje są ze sobą skomunikowane
na Post Platzu i wyjeżdżają we wszystkich kierunkach
o tej samej godzinie.
W Dreźnie można na stałe spotkać linię łączoną, gdzie
tramwaje na przemian obsługują obie z nich - 10 oraz
12. U nas taka sytuacja miała miejsce w przypadku
remontu torowiska na ulicy Warszawskiej. Wtedy
połączono linie numer 6 i 8, a tramwaje wykonywały
kursy na przemian z „przeszyldowaniem” na rondzie
Śródka. W Dreźnie hipotetyczną końcówką jest Striesen,
a pasażer jadący tramwajem jest informowany poprzez
zapowiedź o zmianie numeru linii i możliwości
kontynuowania podróży, ale już zmienioną linią. Na owe
linie nie trzeba specjalnie wypuszczać pojazdów
wyposażonych w wyświetlacze czy zapowiedzi głosowe,
gdyż wszystkie pojazdy, które posiada DVB, mają tego
typu „bajery” w standardowym wyposażeniu.
Drezdeńskie przedsiębiorstwo pokusiło się o nadanie
dwóm charakterystycznym liniom tramwajowym tzw.
„przydomków”, ze względu na obiekty znajdujące się
przy trasie tramwajowej. Linia numer cztery jest więc

nazywana linią kultury, gdyż skupia wokół siebie
wszystkie najważniejsze zabytki, muzea i wystawy
w regionie. Jest to tym samym klasyczna alternatywa
dla linii turystycznej, realizowanej stricte przez
zabytkowe autobusy DVB. Natomiast linia tramwajowa
numer dziewięć na pewno przypadłaby do gusty
maniakom zakupowym. Nie bez przyczyny nazwano ją
linią zakupową, gdyż wiedzie koło wielu dużych
i znanych centrów handlowych oraz domów towarowych.
Na chwilę obecną DVB jest w posiadaniu 156 wagonów
niskopodłogowych, których dostawy rozpoczęły się już
w 1995 roku. Dzięki sukcesywnej wymianie taboru,
Drezno może się pochwalić jednymi z najnowocześniejszych tramwajów w Niemczech i Europie. W roku 2010 po
dostawie kolejnych wagonów z ulic Drezna na dobre
znikną tramwaje pochodzące z Czech – typu T4 – dzięki
czemu cała drezdeńska komunikacja będzie obsługiwana
wyłącznie przez pojazdy przyjazne osobom starszym,
niepełnosprawnym czy rodzicom z wózkami.
Tabor tramwajowy eksploatowany przez niemieckiego
przewoźnika
wskazuje
również
na
elastyczność
przedsiębiorstwa i dostosowanie pojazdów do realiów
panujących w mieście. Tutaj myśli się również
w kategoriach przyszłościowych. Przykładem tego może
być zakup zupełnie nowych niskopodłogowych wagonów
dwukierunkowych
do
organizowania
komunikacji
zastępczej (tzw. Ersatzverkehr) w przypadku remontów
ze ślepo zakończonymi fragmentami torowisk. Drezno
posiadało także najdłuższe tramwaje na świecie
(Bombardier
NGTD12DD,
liczące
sobie
około
45 metrów), służące do obsługi linii o dużych potokach
pasażerskich. Posiadało, ponieważ w ostatnim czasie
zostało wyprzedzone przez Budapeszt, po zakupie przez
tamtejszego przewoźnika wagonów Combino o długości
ponad 50 metrów.
Tabor tramwajowy posiadany przez DVB na koniec 2009
roku:
Producent oraz typ

Lata budowy

Ilość

Bombardier NGTD12DD

2003-2005

40

Bombardier NGTD8DD

2006-2009

36

DWA Bautzen NGT8DD

2001-2002

23

DWA Bautzen NGT6DD

1995-1998

47

DWA Bautzen NGT6DDZR

1995-1998

13

ČKD Praha T4D-MS

1968-1983

1

ČKD Praha T4D-MT

1971-1984

71

ČKD Praha TB4D

1969-1979

22

ČKD Praha B4D-MS

1971-1984

3

Fenomenem drezdeńskiej komunikacji miejskiej jest nie
tylko nowoczesny i przyjazny z punktu widzenia
pasażera tabor, lecz przede wszystkim perfekcyjnie
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prowadzącą, w którą stronę ma zamiar jechać. Odbywa
się to przez automatyczne mruganie przycisków
służących do zainicjowania przełożenia zwrotnicy po
wjechaniu w odpowiednią strefę. W Poznaniu przebiega
to na nieco innych zasadach. U nas motorniczy wciska
odpowiedni przycisk i czeka, aż dokona się cała
operacja. Często bywa tak, że po przejechaniu zwrotnicy
urządzenie nie jest wyłączane przez kierującego,
co może spowodować groźną sytuację na następnym
skrzyżowaniu, w szczególności na lewoskrętach. Tym
sposobem pośpiech i brak roztropności może sprawić,
że niewyłączone urządzenie przełoży zwrotnicę „samo”,
pod nieuwagę kierującego. W najlepszym przypadku
może się to skończyć zmianą trasy.

Hauptbahnhof. Drezno nie kojarzy się tylko
z nowoczesnymi pojazdami, ale także z zadbaną
infrastrukturą. Są to przystosowane dla pojazdów
niskopodłogowych przystanki oraz elektroniczne
rozkłady jazdy pokazujące rzeczywisty czas
przyjazdu pojazdów komunikacji miejskiej.
Fot.: Robert Bartkowiak, 24.07.2009
działająca
sygnalizacja
świetlna
na
każdym
skrzyżowaniu. Nawet najlepszy tabor nie jest w stanie
wynagrodzić pasażerowi komunikacji miejskiej stania
w korkach czy zatrzymywania się pojazdów praktycznie
na każdych światłach. Tutaj można się przekonać
o zdecydowanym
i
namacalnym
priorytecie
dla
transportu publicznego, który w Polsce zawsze był
i będzie tematem tabu i barierą nie do pokonania.
Jakikolwiek tramwaj dojeżdżający do jakiegokolwiek
skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, w 97% procentach
przypadków otrzymuje bezzwłocznie zieloną falę.
Podobnie wygląda odjazd z przystanku. W tramwaju
zamykają się drzwi. Na przejściu dla pieszych zapala się
sygnał ostrzegawczy. Potem pojawia się sygnał
umożliwiający wjazd na skrzyżowanie i pojazd bez
problemu może pokonać kolejne kolizyjne odcinki.
Wszystko odbywa się w ciągu ułamków sekund, a nie
kilkunastu, jak w Poznaniu. Nie ma skrzyżowań, gdzie
sygnalizacja działa w sposób cykliczny.
Specjalny system sterowania światłami okazuje się
również niekiedy przydatny zwykłym samochodom,
w szczególności na odcinkach niewydzielonych, gdzie
tramwaje i samochody mają wspólny pas. Korki
tworzące
się
na
danym
odcinku,
mogą
być
„rozładowane” przy skrzyżowaniach przez jadący
tramwaj, który już wcześniej potrafi sobie załączyć
zieloną falę. Dzięki temu, jeśli taki tramwaj przed
skrzyżowaniem ugrzęźnie w sznurze samochodów, cały
ruch z danego kierunku otrzymuje zieloną falę, by
przepuścić zarówno tramwaj, jak i stojące przed nim
auta. Trwa to tak długo, aż pojazd szynowy nie pokona
danego skrzyżowania.
Wszystkim zapewne jest dobrze znany system służący
do przekładania zwrotnic – TRACK. Zaskoczeniem na
pewno nie będzie fakt, iż w Dreźnie zwrotnice również
przekładane są w sposób automatyczny. By tego
dokonać, motorniczy musi w wyznaczonym miejscu
wcisnąć przycisk znajdujący się na pulpicie i trzymać go
tak długo, aż zwrotnica się nie przełoży. System ten sam
uaktywnia
się
przed
zwrotnicą,
pytając
osobę

Poznańskie MPK próbuje zaradzić temu ryzyku montując
TRACK-a, który wydaje dźwięk w przypadku, gdy
urządzenie jest włączone. Takie urządzenie posiada już
skład 114+113, jest ono w fazie testowania. Czy się
sprawdzi, czas pokaże. Drezdeńskie rozwiązanie jest
jednak przyjemniejsze dla uszu, bezpieczniejsze dla
pasażera i wymaga teoretycznie mniejszej uwagi.
Niewątpliwą
atrakcją,
którą
można
spotkać
na torowiskach w Dreźnie jest CarGoTram, czyli
towarowy tramwaj. Jest to jedyne tego typu rozwiązanie
obecnie stosowane w Europie. Z historii wiemy,
że poznańskie tory również kiedyś wykorzystywano
do innych celów niż przewozy pasażerskie. Towarowy
tramwaj dostarcza z centrum logistycznego, które
mieści się koło dworca Friedrichstadt, elementy karoserii
i samochodowe komponenty do fabryki Volkswagena
zlokalizowanej przy Straßburger Platz; przez centrum
miasta
po
zwykłych
szlakach
tramwajowych.
Do przewozu tych wszystkich elementów zakupiono
specjalne pociągi o długości 60 metrów, które mogą
jednorazowo przewieźć 214m3 towarów o łącznej wadze
60 ton. Każdy taki kurs tramwaju uwalnia miasto
od trzech przejazdów dużych samochodów ciężarowych.
W Dreźnie działa również muzeum drezdeńskich
tramwajów, które mieści się przy Trachenberger str.
w specjalnych halach obok funkcjonującej normalnie
zajezdni tramwajowej i nowej siedziby DVB. Ilość
zabytków zgromadzonych na przestrzeni 137 lat jest
ogromna. Na tabor historyczny składa się 15 wagonów
silnikowych i 15 wagonów doczepnych. Niestety nie ma

Carolabrücke. Niewątpliwa duma DVB – 45 metrowy tramwaj NTD12DD wyprodukowany przez
firmę Bombardier.
Fot.: Robert Bartkowiak, 23.07.2009
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możliwości
zwiedzenia
muzeum
ani
przejazdu
historycznymi pojazdami na co dzień. Muzeum
otwierane jest tylko cyklicznie, w wyznaczonych z góry
terminach. Raz lub kilka razy w roku organizowane są
nocne przejazdy połączone ze zwiedzaniem muzeum.
Wszystkie informacje na ten temat można znaleźć pod
adresem przewoźnika. Jeden z tramwajów NGT6DD
o numerze taborowym 2509 posiada specjalną reklamę
całopojazdową, która promuje muzeum i zachęca
do odwiedzenia go w zaplanowanych terminach.
Autobusy
Wszystkie autobusy, jakie posiadało DVB w końcu 2008
roku
–
155
sztuk
–
są
przyjazne
osobom
niepełnosprawnym i rodzicom z wózkami. Przedsiębiorstwo eksploatuje trzy marki pojazdów: Mercedes-Benz –
57 sztuk, MAN – 47 sztuk oraz Solaris – 51 sztuk (w tym
jeden pojazd hybrydowy). Jak widać, proporcja marek
jest mniej więcej taka sama.
Omawiając autobusy warto zwrócić uwagę na konsekwentną politykę przedsiębiorstwa, która podkreśla rolę
tramwaju w aglomeracji drezdeńskiej – to on jest
głównym środkiem transportu w mieście. Tabor
autobusowy jak na standardy naszego zachodniego
sąsiada jest dość starawy i porównywalny z Poznaniem.
Najstarsze autobusy – mercedesy i MAN-y – pochodzą
z 1997 oraz 1998 roku. Wszystkie linie autobusowe są
już
od
dawna
obsługiwane
przez
pojazdy
niskopodłogowe, a w ostatnim czasie zdecydowanie
większą część funduszy przeznaczono na infrastrukturę
tramwajową
oraz
zakup
nowych
tramwajów,
dostosowanych do potrzeb miasta. Autobusy są tutaj
traktowane jako alternatywa i pełnią funkcję stricte
dowozową na odcinkach, gdzie budowa tramwaju jest
jeszcze nieopłacalna. Linie autobusowe praktycznie nie
pokrywają się z tramwajowymi, tylko przecinają je,
umożliwiając szybką przesiadkę z tramwaju na autobus
i odwrotnie.

Postplatz. Główny punkt przesiadkowy w samym
sercu miasta. Warto dodać, że przystanek
jednorazowo jest w stanie obsłużyć dwa tramwaje
o długości 45 metrów.
Fot.: Robert Bartkowiak, 23.07.2009
(DVB) oraz Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH (LVB).
Oba saksońskie miasta planują zakup 26 przegubowych
pojazdów
hybrydowych
w
ramach
projektu
„Modellregion Elektromobilität”, prowadzonego przez
Bundesministerium
für
Verkehr,
Bau
und
Stadtentwicklung (BMVBS). Zarówno w Dreźnie, jak
i w Lipsku przybędzie po 13 nowych pojazdów

Autobusy również objęto priorytetem na wielu
skrzyżowaniach (ale nie wszystkich) – w odpowiednich
miejscach załączają sobie zielone światło na tej samej
zasadzie, co tramwaje. Dzięki temu autobusy nie kwitną
w korkach, a często wręcz przyczyniają się do ich
rozładowania. Tym samym zarówno pasażerowie, jak
i część kierowców (szczególnie tych podążający tuż
przed lub zaraz za autobusem) jest z tego faktu
zadowolonych.
DVB w swoich działaniach nie ukrywa, iż zależy mu
na szybkim i sprawnym poruszaniu się po mieście.
Ustalona w 2000 roku sieć autobusowa nie spełniała
do końca potrzeb tak dynamicznie rozwijającego się
miasta, jakim jest Drezno. Dlatego po obywatelskich
konsultacjach i pracy wielu ekspertów opracowano
zupełnie nowy układ linii autobusowych, który ma
poprawić poruszanie Drezna.
Działania rozpoczęto 12 lutego 2009 roku, a ich efekt
można było zobaczyć już 28 listopada. Wtedy to weszła
w życie zupełnie nowa numeracja linii autobusowych
z wieloma zmianami w porównaniu do wcześniejszego
układu tras. Według wstępnych założeń nowy układ
pozwoli zwiększyć roczne przewozy o ponad 1,5 miliona
pasażerów.
W kwestii autobusów warto jeszcze wspomnieć
o wspólnych planach Dresdener Verkehrsbetriebe AG

Każdy ze strony internetowej niemieckiego
przewoźnika – DVB – może pobrać specjalny
program, który będzie wyświetlał rzeczywisty
czas odjazdu tramwaju, bądź autobusu ze
wszystkich przystanków w Dreźnie i okolicach.
Dostępna jest również opcja wyświetlania odjazdu
szybkiej kolei miejskiej z dworców i stacji, które
są jednocześnie węzłem przesiadkowym.
Fot.: Robert Bartkowiak
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z napędem hybrydowym. Warto również dodać, że oba
te miasta posiadają już w swojej flocie tego typu
autobusy. Drezno zakupiło solarisa Urbino 18 Hybrid już
w
2006
roku
–
była
to
pierwsza
hybryda
wyprodukowana seryjnie przez polskiego producenta
z siedzibą w Bolechowie koło Poznania. Lipsk kupił
identyczny pojazd rok później – w 2007 roku.
Infrastruktura
Infrastruktura w mieście nie pozostawia wiele
do życzenia. Stan torowisk jest bardzo dobry, chociażby
ze względu na obsługę całej już sieci przez tramwaje
niskopodłogowe. W centrum miasta dominują torowiska
wydzielone lub ulice całkowicie wyłączone z ruchu
samochodowego.
Poza
centrum
większość
tras
ma kontakt z ruchem ulicznym – brak osobnego pasa
ruchu. Bardzo popularne są zielone torowiska, które nie
są jednak tak zadbane jak nasze przy ulicy Solnej.
Wszystkie przystanki w mieście są w stanie zmieścić
pojazdy o długości 45 metrów. Ba! Niektóre z nich, jak
choćby jeden z głównych punktów przesiadkowych
w mieście na Post Platzu, jest w stanie zmieścić
jednorazowo dwa takie pojazdy! Nietrudno policzyć, że
jego długość wynosi co najmniej 90 metrów.
Każdy
przystanek
jest
właściwie
oznakowany
i przystosowany do
przyjęcia pojazdu
niskopodłogowego. We wiatach zawsze znajduje się papierowy
rozkład jazdy oraz schemat całej sieci obsługiwanej
przez DVB. Ze zwykłych rozkładów jednak nikt nie
korzysta, ze względu na działający system tablic
na przystankach, które pokazują rzeczywisty czas
przyjazdu tramwaju bądź autobusu. DVB daje również
możliwość
ściągnięcia
specjalnego
programu
na komputer bądź inne urządzenia z dostępem
do internetu,
który
po
uruchomieniu
pokazuje
rzeczywisty czas odjazdu tramwajów i autobusów
ze wszystkich przystanków w mieście.
W główny punktach przesiadkowych umieszczono centra
DVB, w których można bez problemu
otrzymać
bezpłatnie schemat sieci znany z przystanków
i pojazdów komunikacji miejskiej. Osoby tutaj pracujące
udzielają także wszelkich informacji na temat zmian
w kursowaniu konkretnych linii oraz doradzają, jaka
trasa czy bilet będzie dla pasażera najkorzystniejszy.
Dostępne są także różne komunikaty i broszury w wersji
papierowej, które można zabrać ze sobą.
Drezno planuje już budowę kolejnej linii tramwajowej na
targi (Messe Dresden). Na chwilę obecną planowany jest
jej przebieg, wszystkie koszty oraz możliwość

otrzymania
dofinansowania.
W najkorzystniejszej
sytuacji tramwaj pod budynek targów dotrze już w 2011
roku, zastępując przy tym linię autobusową numer 75.
Autobus nie jest najlepszym rozwiązaniem, gdyż
w momencie natłoku zwiedzających tworzą się ogromne
korki na Pieschener Allee oraz Schlachthofbrücke, które
skutecznie
blokują
autobusy.
Tramwaj
pozwoli
w zdecydowanie krótszym czasie dowieźć wszystkich
zainteresowanych spod dworca głównego pod samo
główne wejście targowe. Nowa trasa będzie rozpoczynać
się przy szpitalu Friedrichstadt. Jej długość wyniesie
1,4 kilometra. Na nowym odcinku tramwaje pokonają
cztery przystanki. Jej szacowany koszt wraz z budową
wiaduktu to około 15 milionów euro. W przyszłości
planuje się przedłużenie linii przez dodatkowy most
na Łabie w kierunku Mickten i Kaditz.
DVB dla miłośników
W punktach sprzedaży biletów i informacji DVB można
nabyć różne gadżety, które są gratką dla miłośników
komunikacji miejskiej. Wybór gadżetów jest ogromy.
Należą do nich różne bogato ilustrowane publikacje oraz
filmy DVB pokazujące dawny i obecny kształt
komunikacji miejskiej w Dreźnie. Istnieje również
możliwość zakupu wszelkiego rodzaju modeli. Dostępne
są zarówno modele starsze, jak i nowsze – autobusów
oraz tramwajów – m. in. Solaris Urbino 18 Hybrid
i Bombardier NGTD12DD. Inne gadżety to: spinki
do krawatów wszelakiej maści, zapalniczki, długopisy,
smyczki czy pluszowe maskotki.
Cyklicznie organizuje się również dni otwarte zajezdni
autobusowych i tramwajowych oraz możliwość przejazdu
zabytkowymi wagonami, których DVB posiada niemało.
Drezno to nie tylko miasto piękne, ale przede wszystkim
miasto z rewelacyjnie zorganizowanym transportem
publicznym. Świadczą o tym między innymi liczne
inwestycje w nowy tabor, zarówno ten tramwajowy, jak i
autobusowy. W ostatnich latach powstało wiele nowych
tras tramwajowych, a wszystkie działania podejmowane w
Dreźnie są ukierunkowane na uczynienie pojazdów
szynowych wiodącym środkiem transportu. Wynika to z
ogromnych nakładów finansowych na transport publiczny
oraz długofalowej polityki przedsiębiorstwa, która jest
realizowana przez fachowo wykształconych inżynierów i
pracowników. Wszystko to składa się na fenomen
drezdeńskiej komunikacji miejskiej o którym najlepiej
przekonać się samemu. Zapraszamy więc do Drezna.

130 lat Dworca Głównego w Poznaniu

Tu stacja: Poznań Centralny
Krzysztof Springer
16 listopada przypadła 130. rocznica oddania do użytku
stacji Poznań Główny – jednej z najważniejszych
i największych stacji kolejowych w Polsce. Ze względu
na ilość odprawianych pasażerów (kilka milionów
w ciągu roku) posiada ona najwyższą kategorię –
A (według klasyfikacji PKP). Od pewnego czasu trwają
rozmowy i prace nad nowym wyglądem dworca i jego
przyszłością. Nadszedł więc czas, aby poświęcić
w Przystanku trochę uwagi jego długiej i zacnej historii.

Pierwszy dworzec kolejowy w Poznaniu powstał w 1848
roku dla obsługi pasażerów nowo pobudowanego szlaku
łączącego
Poznań
ze
Stargardem
Szczecińskim
i Szczecinem. Znajdował się on poza murami miejskimi,
pomiędzy
dzisiejszymi
ulicami
Sienkiewicza
i Zwierzyniecką. Na skraju ZOO i ulicy Zwierzynieckiej
znajdowała się część pasażerska, a na terenie obecnej
(jeszcze) zajezdni tramwajowej – część towarowa.
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Niektóre budynki pamiętają jeszcze czasy, gdy w ich
pobliżu przejeżdżały pociągi, nie tramwaje.
Dworzec Poznań Główny, zwany też w przeszłości Posen
Hauptbahnhof
oraz
Poznań
Centralny,
rozpoczął
funkcjonowanie w 1879 roku. W tym samym czasie
oddano do eksploatacji linię z Poznania przez Piłę
do Kołobrzegu i Słupska (przez Miastko).
Historia stacji Poznań Centralny
Szybki rozwój kolei w Wielkopolsce oraz w samym
Poznaniu sprawił, że ówczesne dworce usytuowane pod
Poznaniem okazały się niewystarczające. Do 1870 roku
Pruskie Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Robót
Publicznych zatwierdziło projekt i lokalizację nowego
dworca w jednym miejscu dla wszystkich Towarzystw
Kolejowych.
Nowy obiekt miał zostać zbudowany na błoniach, w
pobliżu pasa fortecznych umocnień. Prace budowlane
rozpoczęto w 1874 roku i kontynuowano przez kolejne 5
lat. Zbudowany gmach z czerwonej cegły w stylu
neoromańskim wzorowany był na Dworcu Poczdamskim
w Berlinie.
Jak pisze w swojej Monografii DOKP Poznań Pan Henryk
Zięba: budynek centralnego dworca w Poznaniu został
wybudowany
z
czerwonej
cegły
o
fasadzie
neoromańskiej z 5-cioma dużymi oknami nad każdymi
drzwiami wejściowymi i zegarem na ścianie frontowej.
Budynek podzielono na stronę wschodnią i zachodnią.
Po każdej stronie dworca zbudowano po 3 perony
połączone tunelem. Perony 1 i 4 zostały nakryte
wiatami. Pod samym budynkiem nie było przejścia z
jednej na drugą stronę dworca. Z szosy Wrocławskiej
(obecna ulica Głogowska) do głównego wejścia dworca
prowadziła kładka. Przed budynkiem dworca urządzono
obszerny plac, z którego ulicą Dworcową poprzez
wybudowany most nazwany Kaponierą, prowadzi droga
do centrum miasta. Od 1880 roku miedzy dworcem a
śródmieściem kursował tramwaj konny a od 1898 roku
tramwaj elektryczny. Przed dworcem została zbudowana
pętla tramwajowa oraz mały budyneczek należący
do zarządu komunikacji miejskiej.
W roku 1892 wybudowano obecny peron drugi. Rok
1900 przyniósł budowę peronu piątego i trzeciego. Po

Pocztówka-rycina. Dworzec Główny i urząd
pocztowy. Data nadania: 13.03.1933. Brak
danych dotyczących autora fotografii i wydawcy.
Pocztówka ze zbiorów Tomasza Torza
roku 1904 zbudowano peron numer sześć. Już w 1896
roku wprowadzono bilety peronowe, a dla wygody
podróżnych oddano do użytku od strony zachodniej tak
zwany Dworzec Łazarski (obecnie Dworzec Zachodni).
Pierwszą gruntowną modernizację gmach dworcowy
przeszedł podczas przygotowań do Powszechnej Wystawy Krajowej, która odbyła się w 1929 roku w Poznaniu. W ramach prac modernizacyjnych wykonano:
–
połączenie tunelu zachodniego ze wschodnim
poprzez wybicie przejścia w podziemiu dworca;
–
urządzenie holu tunelowego, do którego
prowadziły schody o szerokości 5,5 metra (po przebiciu
południowej ściany szczytowej);
–
nakrycie holu szklanym dachem; umieszczono
w nim łamane schody, które prowadziły na dwie strony
do poczekalni I, II, III i IV klasy;
–
usunięcie wszelkich drewnianych przybudówek,
co pozwoliło na pozyskanie obszernego westybulu
w kształcie
regularnego
czworoboku;
na
dwóch
przeciwległych ścianach umieszczono okienka na kasy
biletowe, bagażowe, informację i przechowalnię bagażu;
–

wymianę podłóg oraz modernizację restauracji;

–

odmalowanie całego gmachu;

–

zmianę oświetlenia gazowego na elektryczne.
Odbudowa ze zniszczeń wojennych

Dworzec Główny na czarno-białej pocztówce,
nadanej do adresata 21.08.1931. Autor fotografii
nieznany, wydana przez: Polskie Towarzystwo
Księgarni Kolejowych RUCH S.A.
Pocztówka ze zbiorów Tomasza Torza

W wyniku walk o wyzwolenie Poznania (w 1945 roku)
budynek dworcowy mocno ucierpiał. Tymczasowo
udostępniono podróżnym drewniany barak, który pełnił
funkcję dworca. Do odbudowy gmachu przystąpiono już
w dniu 13 marca 1945 roku. W roku następnym,
16 stycznia, oddano podróżnym do użytku obszerną
poczekalnię. Wraz z odbudową gmachu przeprowadzono
modernizację według projektu inżyniera Ulatowskiego.
Zmieniono bryłę budynku poprzez nadbudowę jego
środkowej części. Osiągnięto to podnosząc strop holu
o 3 metry, którego wysokość wzrosła do 17 metrów. Aby
rozjaśnić hol, powiększono okna do wysokości 6 metrów.
Strop zabudowano kasetonami. W każdej kasecie
umieszczono lampę. Wzdłuż dwóch ścian umieszczono
kasy biletowe w ilości 10 okienek. Nad nimi znajdowały
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Obniżono czołową część dworca oraz zmieniono ścianę
frontową, a ścianę wschodnią i zachodnią pokryto
przysłoną kurtynową. Perony 1 i 4 zyskały nowe wiaty.
W 1970 roku, przy okazji modernizacji Kaponiery
i mostu Uniwersyteckiego, odcięto od reszty sieci
tramwajowej tory na ul. Dworcowej.

Pociąg specjalny z parowozem Ty3-2 odjedzie w
kierunku Obornik i Wronek. Nad peronem –
konstrukcja nieistniejącego dziś „starego” mostu
Dworcowego.
Fot.: Marek Malczewski, 19.05.1990
się pomieszczenia dla pracowników obsługi kas.
W tamtych czasach kasy te były najnowocześniejszymi
wśród wszystkich kas posiadanych przez PKP!
Powierzchnia holu wynosiła 500 metrów kwadratowych.
Zbudowano 5 poczekalni, w tym jedną dla młodzieży
szkolnej. Odbudowę i modernizację dworca przeprowadziło Przedsiębiorstwo Budowlane Zjednoczenie Nr 3
oraz pracownicy kolejowi sposobem gospodarczym.
Uroczystego otwarcia dokonał 20 kwietnia 1949 roku
dyrektor III Oddziału Banku Polskiego – inż. Ratyński,
który wręczył symboliczne klucze do budynku dworca
dyrektorowi
okręgu,
inżynierowi
Mieczysławowi
Stodolskiemu.
Nowy rozdział w historii
Z biegiem lat dworzec Poznań Główny przestał niestety
odpowiadać
potrzebom
zarówno
pod
względem
funkcjonalnym, jak i wizualnym. Wymogi społeczne oraz
ranga miasta z racji siedziby Międzynarodowych Targów
Poznańskich sprawiły, iż zapadła decyzja o całkowitej
modernizacji kompleksu dworcowego. Prace budowlane
podzielono na pięć etapów:
–

modernizacja holu kasowego;

Projektantem modernizacji dworca był inżynier architekt
Zygmunt Kłopocki oraz Kazimierz Serowski z Biura
Projektów Kolejowych w Poznaniu. Otwarcia dokonał
dyrektor Edmund Rejek. W ramach modernizacji
zainstalowane zostały (jako pierwsze na terenie Dyrekcji
Okręgowej
w
Poznaniu)
urządzenia
Pragotron
do wizualizacji informacji o odjazdach i przyjazdach
pociągów pasażerskich. Tablice te zastąpiono nowymi
dopiero w 1995 roku. Dostawcą 61 tablic oraz centrali
sterującej była włoska firma Solari di Udine.
Patrząc w przyszłość
Od
kilku
lat
trwają
prace
nad
modernizacją
infrastruktury
torowej
stacji
Poznań
oraz
nad
przebudową gmachu dworcowego. Od 2003 do 2009
roku prowadzono przebudowę wschodniej części układu
torowego dworca w ramach projektu „Modernizacja
Poznańskiego Węzła Kolejowego”. W ramach tej
inwestycji
wykonano
kompleksową
przebudowę
torowiska od stacji Swarzędz do przystanku Poznań
Junikowo. W ramach tych prac zmodernizowano tory
(wraz z głowicą północną i południową stacji), trakcję
elektryczną, perony (z wyjątkiem stacji Poznań Główny)
oraz infrastrukturę potrzebną do prowadzenia ruchu
pociągów. Przez cały okres prowadzenia prac ruch
pociągów odbywał się bez większych zakłóceń.
Obecnie trwają prace nad planowaną przebudową
torowiska części zachodniej dworca oraz wszystkich
peronów. Z eksploatacji będzie wyłączony peron 7,
do którego ma zostać przedłużony Poznański Szybki
Tramwaj (PST). Prace nad wprowadzeniem tramwaju na
peron 7 powinny rozpocząć się w 2010 roku i zakończyć
na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku.
Równocześnie z tymi pracami PKP S.A. prowadzi
starania dotyczące przebudowy samego gmachu
dworcowego. Zgodnie z założeniami na miejscu starego
dworca ma powstać nowoczesne zintegrowane centrum
komunikacyjne, obejmujące dworzec kolejowy, dworzec
autobusowy, połączenie z PST oraz stworzenie nowych

–
modernizacja holu operacyjnego wraz z pomieszczeniami usługowymi dla podróżnych;
–
modernizacja wnętrza budynku wejścia zachodniego;
–

modernizacja wnętrza części gastronomicznej;

–
modernizacja bryły budynku głównego oraz
budowa nowych wiat i zagospodarowanie otaczającego
terenu.
Prace budowlane rozpoczęto w 1970 roku. Etap pierwszy
zakończono w 1971 roku, etap II w 1972, etap III
w 1973, zaś IV w roku 1974. Ostatecznie modernizację
zakończono w 1976 roku. W ramach prac z holu
usunięto budki kontrolerów biletów i kiosk Ruchu oraz
obniżono sufit poprzez wykonanie ażurowej konstrukcji,
w której ukryto oświetlenie. Przebudowane kasy
biletowe zyskały większe przeszklenie. Wydłużono hol.
Wszystkie ściany wyłożono płytami marmurowymi.

Ty2 jako grzałka jadąca na nawęglanie i bliżej
nieznany ST44 w okolicy szopy towarowej.
Fot.: Marek Malczewski, 1.12.1988
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powierzchni związanych z działalnością komercyjną.
Obszar przyszłej inwestycji zajmuje około 16,5 hektara
w ścisłym centrum Poznania.

Franciszek Rybicki. Prace remontowe przeprowadziła
firma Renox, a nadzór nad robotami sprawował Oddział
Budynków w Poznaniu.

Cesarski Pawilon Dworcowy (Peron Letni)

Ciekawostki

Na północ od zasadniczego dworca, przy ulicy
Dworcowej, znajduje się peron 4b, bardziej znany jako
Peron Letni (w okresie międzywojennym odchodziły
z niego pociągi turystyczne) lub Cesarski Pawilon
Dworcowy. Dziś bardzo zaniedbany i zniszczony,
stanowił
niegdyś
wizytówkę
Poznania.
To
tam
zatrzymywały
się
pociągi,
którymi
przyjeżdżały
największe
osobistości
i
najzacniejsi
goście
odwiedzający stolicę Wielkopolski. Budowa Peronu
Letniego
była
związana
z
przyjazdem
cesarza
niemieckiego, Wilhelma II, który odwiedził Poznań
w związku
z
uroczystością
odsłonięcia
pomnika
Fryderyka III. Decyzję o jego powstaniu podjęto w 1902
roku, jednak budowa została ukończona dopiero ok.
1910 roku.

Dwa lata temu, 16 lipca 2007 roku o godzinie 1:30, przy
peronie piątym zatrzymał się najsłynniejszy pociąg
świata – Orient Express. Rozsławiony przez kryminał
Agaty Christie Morderstwo w Orient Expressie (oraz
filmy nakręcone na podstawie tej książki), podczas 10minutowego postoju był podziwiany przez wielu
poznaniaków i sympatyków kolei, mimo dość późnej
pory.

Peron o długości 300 metrów został zadaszony na 1/3
długości. Pierwotny dach wiaty, składający się
w większości
ze
szkła,
został
ze
względów
bezpieczeństwa wymieniony na mocniejszą, złożoną
z drewnianych
kasetonów
konstrukcję.
Wewnątrz
budynku znajdował się salon. Jego ściany były wyłożone
dębową boazerią oraz wielkim lustrem, w którym odbijał
się blask zdobionego żyrandola. Do dziś niewiele
pozostało z tego miejsca. To właśnie na ten peron 27
grudnia 1918 roku wtoczył się pociąg z Ignacym Janem
Padarewskim na pokładzie. Wizyta tego wielkiego Polaka
zaowocowała zrywem niepodległościowym – Powstaniem
Wielkopolskim, jedynym zwycięskim w dziejach Polski!
Teraz Peron Letni, zapomniany przez wszystkich, popada
w coraz większą ruinę. Może zbliżająca się przebudowa
Poznania Głównego i EURO 2012 wymuszą jego remont.
Poznań Główny – Towarowy
W pobliżu Dworca Głównego znajdują się zabudowania
dawnej stacji Poznań Główny Towarowy (obecnie teren
znany jest bardziej poznaniakom jako Wolne Tory),
która była czynna i eksploatowana do końca lat 80. XX
wieku. Ruch na stacji towarowej zamarł, kiedy do
eksploatacji oddano grupę towarową Poznań Franowo.
Stacja posiadała lokomotywownię, która obecnie jest
zniszczona.
Lokomotywownia
ta
jako
ostatnia
obsługiwała w Poznaniu parowozy. Do niedawna część
torowiska stacji Poznań Główny Towarowy służyła
za grupę dostawczą na bocznicę ZNTK Poznań.
Odstawiano tam tabor przeznaczony do naprawy. Przez
jakiś czas stały tam jednostki produkcji PaFaWag, które
przez wiele lat jeździły po terenie byłej Jugosławii.

Pisząc o słynnym Orient Expressie nie można pominąć
zapomnianego przez historię Nord Expressu. Pociąg ten
łączył ze sobą Paryż, Berlin, Poznań, Warszawę oraz
Moskwę. Pociąg składał się z najbardziej luksusowych
wagonów Międzynarodowego Towarzystwa Wagonów
Sypialnych. Swój pierwszy kurs odbył już w 1896 roku,
łącząc Paryż i Berlin z Petersburgiem (przez
Wierzbałowo). W 1900 roku uruchomiono polski człon
z Berlina przez Poznań, Gniezno, Toruń, Aleksandrów,
Kutno i Skierniewice. Pociąg składał się początkowo
z trzech, a następnie z czterech wagonów. W 1908 roku
polski odcinek przedłużono do Moskwy, gdzie istniało
skomunikowanie z koleją syberyjską. Pierwsza wojna
światowa przerwała kursowanie Nord Expressu. Powrócił
na tory dopiero w 1926 roku staraniem Towarzystwa
i PKP. Nowa trasa wiodła z Paryża przez Berlin
do Warszawy. Na odcinku Paryż – Berlin pociąg kursował
codziennie, a do Warszawy trzy razy w tygodniu.
W 1936 roku jego trasę z powrotem wydłużono
do Moskwy.
Czym jeszcze poznański dworzec wyróżnia się spośród
innych w Polsce? Tylko tutaj pociągi zapowiadane są
przez program komputerowy, który funkcjonuje od maja
1996 roku. Swojego głosu do programu użyczył Paweł
Binkowski, aktor Teatru Nowego. Poznań jest też jedyną
dużą stacją, z której codziennie w ramach rozkładu
jazdy odjeżdżają parowozy. Codziennie z peronu 4a
odjeżdżają dwa pociągi (od niedawna z wagonami
pomalowanymi na ciemnooliwkowe barwy, tak jak przed
kilkunastu – kilkudziesięciu laty) do Wolsztyna,
prowadzone przez stare parowe maszyny. I być może
poznański dworzec nie należy do najnowocześniejszych
w kraju – palącym problemem jest np. obsługa osób
niepełnosprawnych – ale trzeba wierzyć, że kiedyś
stanie się funkcjonalną i estetyczną perełką wśród
budynków kolejowych.
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1996 roku (na otwarcie 68. Międzynarodowych Targów
Poznańskich). W ramach tych prac przywrócono dawną
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www.inzynieria.pl
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Najciekawsze wstrzymania grudniowe

Z archiwum T

Tomasz Gieżyński
3.12. 11/5 194+193. Tej zimy skład szybkowców
generalnie lekko niedomaga. Przy PKS-ie przepalił się
„kabel prądowy”, jak napisano w raporcie NN.
Wstrzymanie trwało od 15:21 do 15:33, po czym skład
zjechał do zajezdni o własnych siłach.
5.12.
Na
teren
bazy
transportu
A-2
przy
al. Niepodległości w nocy dokonano włamania. Wiele się
złego
nie
stało,
jedynie
odnotowano
zmiany
dewastacyjne na dwóch starach – 2130 i 2182.
8.12. Kamienie znowu posypały się na PST. Łupem
wandali padły szyby w wagonach 506 (14/5) i 156
(+157, 14/3).
14.12. 2/1 232+231. Nieodnotowana przez CNR
awaria
wagonu
2050
(holownika
należącego
do Modertransu) na Zwierzynieckiej wstrzymała pracę
pociągu linii 2. Zajście wyszło na jaw kilka dni później,
gdy raport motorniczego dwójki „nabrał mocy
urzędowej” i trafił w ręce właściwych organów.
16.12. 4/6 659. Było tak: helmut zjeżdżał
na Madalińskiego od strony Traugutta (ok. godz. 23),
a VW Passat chciał się zmieścić, jadąc od centrum
do Dębca ulicą 28 Czerwca 1956 r. Niestety, miejsca
zabrakło. Auto zatrzymało się między tramwajem
a chodnikiem. Jego kierowca odmówił jakiejkolwiek
pomocy ze strony przybyłego na miejsce patrolu NN
i oznajmił,
że
czeka
na
Policję,
gdyż
ma
tu pierwszeństwo, a motorniczy to w ogóle nie włączył
kierunkowskazu. We wstrzymaniu utknęło ostatnich pięć
zjazdowych brygad. Policja przyjechała i udrożniła
przejazd. Krewki kierowca dowiedział się czegoś nowego
na temat zasad ruchu drogowego, a z wydruku
rejestratora zdarzeń wagonu 659 wyszło na jaw, że
kierunkowskaz był włączony, zaś tramwaj poruszał się
z przepisową prędkością.
17.12. 6/7 190+189. Na przystanku Grochowska
w kierunku Miłostowa wsiadło trzech podejrzanie
zachowujących się osobników romskiej proweniencji.
Zaczęli oni zaczepiać pasażerów, a po reakcji
motorniczego rozerwali zamknięte drzwi, obrzucili tramwaj tłuczniem zbijając dwie szyby i uciekli. We wstrzymaniu ustawiło się kilka tramwajów, a dwóch spośród
sprawców (18 i 12 lat – nietrzeźwi) wróciło na miejsce
zdarzenia i wsiadło do trzeciego z kolei pojazdu. Tam
zostali ujęci przez przybyłą w międzyczasie Policję.
19.12.
16/1
124+123.
Szesnastka
daleko
z Sobieskiego nie ujechała, bo już na Alejach
Solidarności do motorniczego
przyszedł pasażer
i poinformował
o
śpiącym
w
drugim
wagonie
kloszardzie, u boku którego waruje agresywnie
zachowujący się pies rasy dużej mieszanej. Motorniczy
poszedł do wagonu, ale na widok bestii nie podjął
interwencji. Tego nie bał się już przybyły na miejsce
funkcjonariusz Policji, ale zamiast kiełbasą, poczęstował
ujadającego brytana gazem pieprzowym. To dopiero
rozsierdziło psa, na co zbudził się dotąd słodko
drzemiący właściciel. Ponieważ powrót na jawę był dość
nagły i niezrozumiały, postanowił działać i na kopach

Sporo wstrzymań w centrum powoduje w ostatnich
miesiącach... sygnalizacja świetlna. Czasem pomagają jej sami motorniczowie. Wyjeżdżając z PST
na trzeciego, motorniczy piętnastki (148+149) zablokował przejazd na wprost. Kilka minut wcześniej
takie samo zachowanie innego motorniczego skończyło się 10-minutową blokadą węzła we wszystkich kierunkach – w popołudniowym szczycie komunikacyjnym. W ciągu 20-minutowej obserwacji
węzła Most Teatralny „na trzeciego” wyjeżdżało
z PST trzech motorniczych.
Fot.: Marcin Jurczak, 3.02.2010
pogonił policjanta przez wagon. Sekundował mu w tym
oczywiście
jego
owczarek,
podgryzając
pęciny
uciekiniera. Zdwojone siły patrolu – przy użyciu
gumowych pałek – zaprowadziły w końcu porządek,
a agresywna para została zabrana na komisariat. Troll
odpowie za znieważenie funkcjonariusza. Wstrzymanie
trwało 20 minut w godzinach gorącego szczytu
komunikacyjnego (15:05–15:25).
21.12. Drugie dramatyczne grudniowe wydarzenie
z udziałem czworonoga skończyło się dla tego ostatniego niestety znacznie gorzej. Odwiecznym zwyczajem
pies postanowił oznaczyć wiatę przystankową na pętli
Książęca i było to jego ostatnie postanowienie w życiu.
Przebicie z instalacji oświetleniowo-reklamowej oraz
wilgoć emitowana przez psa spowodowały śmiertelne
porażenie. Pies padł trupem, a jego właścicielka zgłosiła
się ze zrozumiałą skargą do MPK. Podczas dochodzenia
okazało się, że instalacja zachowywała się dość dziwnie
– dopiero całkowite odcięcie prądu w okolicy, łącznie
z latarniami i sygnalizacją świetlną, spowodowało
odłączenie wiaty od prądu.
21.12. 18/2 903. Jadący Roosevelta dwupłatowiec
zatrzymał się przy Bałtyku na znak kierującego ruchem
funkcjonariusza NN (w kamizelce odblaskowej, czapce
z białym lądowiskiem i z czerwonym świecącym
bananem w ręku), by po odczekaniu chwili… ruszyć
z miejsca i wbić się „na trzeciego” na wyspę przed
Kaponierą we wstrzymanie. Słuszne uwagi krytyczne,
skierowane w stronę motorniczego, spotkały się
z ripostą: „Przecież jesteście kompletnie niewidoczni!”.
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24.12. N21/2 501. Combinacje z niskopodłogową
obsługą linii nocnej w Wigilię nie przynoszą chluby
Wydziałowi S-1 – mimo wyznaczenia do obsługi tej
brygady
doświadczonego
motorniczego,
pozwolił
on sobie na kurs zjazdowy z Sobieskiego przyspieszony
o około 15 minut względem planu (co oczywiste, nie
uwzględniając tego przyspieszenia na karcie wozu).
A fe!
Grudzień. Zimą kompletnego świra dostały sygnalizacje
dla tramwajów. Z powodu ich awarii sznury tramwajów
stały wielokrotnie na węźle Most Teatralny. Drugi
w kolejności był węzeł Traugutta, a pewne problemy
stwarzał też Dworzec Zachodni i Winogrady/Murawa.
Tradycyjne
statystyki
wstrzymań
spowodowanych
usterkami
najnowszych
i
najnowocześniejszych

pojazdów – wygrały tatry: w ostatnim miesiącu
kursowania na linii 12 zaaplikowały nam 9 awarii (402
brak rozruchu, sterowanie, filtr grzebieniowy; 403
zablokowanie hamulca hydraulicznego na godzinę na
PST;
404
zablokowanie
hamulca
wózka
C,
przekształtnik, zawór ciśnieniowy wózka C; 409 niskie
napięcie i 410 wyciek oleju z wózka C), na drugim
miejscu uplasowały się combina z zaskakująco sporą
ilością 7 awarii (501 drzwi, 502 drzwi i brak rozruchu,
507 urwany czujnik pokrywy I wózka i połamany
pantograf, 508 drzwi, 512 drzwi). Trzecie miejsce na
podium zajęły moderusy z czterema wstrzymaniami
(166 brak załączania jazdy i pożar w szafie
bezpieczników II wagonu, 198 dym spod podłogi i 222
spalony rozrusznik w II wagonie). Puma nie odnotowała
wstrzymania – być może dlatego, że mało jeździła.

Nowinki z Pyrogrodu
opracowanie: Andrzej Kłos, Kamila Gielniak, Marcin Jurczak
Styczniowe moderusy. Od początku roku
do Gdańska dojechały dwa wagony N8C-NF: 1131
i 1139. Tym samym w Gdańsku jest już po 9 sztuk
helmutów klasycznych i zmoderusowanych. Ponadto
trwa montaż kolejnego składu moderusów Alfa
dla Poznania. Chodzi o zrobione „na górkę” pudła
ostatniego – miejmy nadzieję – zestawu wagonów HF07
o numerach taborowych 84+83, które przywieziono
do Poznania w połowie grudnia. W najbliższych dniach
przewidywany jest liniowy debiut dwuskładu.
Nowości autobusowe. Kolejne wozy z A-1
otrzymują monitoring. Do autobusów z kamerami
dołączyły: 1702, 1703, 1904, 1733 i 1734. W hybrydzie
na początku grudnia zamontowano ekrany LCD. Wozy
1625-1629, 1850-1867 (wszystkie mają już debiut
za sobą – prezentowane zestawienie tabelaryczne jest
już zatem kompletne) kursują tylko na określonych
(długich)
brygadach,
przez
cały
tydzień.
Po przegubowym neoplanie N4021TD 1735 na naukę
jazdy trafił krótki solaris. Chodzi o solarisa Urbino 12
o numerze 1606, który ma otrzymać dodatkowy fotel
instruktora. Jak widać MPK konsekwentnie dostosowuje
tabor
szkoleniowy
tramwajowy
i
autobusowy
do dominującego typu taboru liniowego. Kursantom
pozostaje życzyć szerokiej drogi!
Taizé kolejowo. Na przełomie
starego i nowego roku kursowały dodatkowe pociągi
krajowe obsługujące Europejskie Spotkanie Młodych
Taizé. Przewoźnikiem były Przewozy Regionalne, które
uruchomiły dodatkowe składy, wypuszczając na trasy
tabor zwykle na nich niespotykany. W kierunkach od
Poznania kursowały następujące pociągi: Wągrowiec –
składy z SU45, Gniezno – jednostki, w tym 3 x EN57,
Września – składy i 3 x EN57, Nowy Tomyśl – jednostki
i składy, Jarocin – jednostki, Leszno – jednostki i składy,
Grodzisk Wielkopolski – składy, oliwkowe bonanzy
i dwuczłonowa bipa z prowadzącą SU45, Oborniki
i Wronki – jednostki od pojedynczej do potrójnej.
FPS, Solaris i kolejne
komplikacje z niskaczami w Szczecinie. Przetarg
w Szczecinie ciągnie się już od roku i niewiele wskazuje
na to, by ostatni replay miał się zakończyć podpisaniem
umowy i dostawą wagonów. Po ostatnim zwycięstwie

W nowym roku zmiany, zmiany,
zmiany. Tatry od początku roku jeżdżą na
trzynastce. Jako piąty (planowo) niskacz pojawia
się tam puma. Dyrektor Jan Firlik w wywiadzie
udzielonym
Gazecie
Wyborczej
zdradził,
że
przewoźnik ma plany wyeliminowania najbardziej
awaryjnych elementów wagonów RT6N1. Jeśli uda
się obniżyć awaryjność tatr, być może jeszcze
kiedyś zobaczymy je na PST. Póki co o zakupie
części z wagonów praskich, kasowanych w ŻOS
Nymburk poinformował Blickpunkt Strassenbahn.
Od
1
lutego
na
dwunastce
pojawiły
się
niskopodłogowe combino w liczbie 4 sztuk. Ich
kursy,
podobnie
jak
innych
wagonów
niskopodłogowych
na
pozostałych
liniach,
oznaczono odpowiednio w rozkładzie. Skutkiem
wszystkich przetasowań jest to, że tramwajów
niskopodłogowych jest więcej „w mieście”, poza
szybkim tramwajem. Ciekawostką jest fakt, że po
raz pierwszy wszystkie trzy typy eksploatowanych
niskopodłogowców można spotkać planowo na
jednej końcówce.
Na zdjęciu: wagon 406 jako 13/5, w zastępstwie za
linię
12
skierowaną
na
antytatrową
trasę
objazdową.
Fot.: Bartosz Kopeć, 22.08.2008
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firmy Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Holding
w przetargu
na
6
sztuk
fabrycznie
nowych
przegubowych,
wieloczłonowych,
niskopodłogowych
tramwajów wraz ze specjalistycznym wyposażeniem
obsługowym oraz pakietem naprawczym Wielkopolska
złożyła dwa protesty. Tradycyjnie werdyktowi komisji
przetargowej
sprzeciwiła
się
Fabryka
Pojazdów
Szynowych, w której udziały nabyła niedawno Agencja
Rozwoju Przemysłu. Tym razem poszło o wysokość
podłogi w progu, w wejściach i „strefie drzwiowej”,
a dokładniej o to, że tramwaj proponowany przez FPS
ma podłogę o 2 cm wyższą i ostrzej podnoszącą się niż
wymagana. Protestuje również Solaris Bus and Coach
S.A.
Bolechowski
producent
chce
ponownego
rozpatrzenia
swojej
oferty.
Biorąc
pod
uwagę
wcześniejszą historię szczecińskiego przetargu, jest
duże prawdopodobieństwo, że ponownie trafi do KIO
i sądu, a dostawa niskaczy – ku utrapieniu szczecinian –
opóźni się.
PseudoMaltanka w Nowym ZOO.
Po Nowym ZOO będą kursowały wagoniki kolejki
dziecięcej. Niestety będą to ogumione pojazdy drogowe,
a nie szynowe i wąskotorowe. W długi weekend majowy
powinno rozpocząć się kursowanie wszystkich trzech
składów przypominających kolejkę parową, złożonych
z lokomotywy spalinowej i dwóch wagoników. Jeden
z każdej
pary
wagoników
będzie
zamknięty
–
przeznaczony również do eksploatacji w zimie.

Trans-region i piętrusy. 2 stycznia na
podpoznańskie szosy wrócił Trans-region. Znowu
obsługuje linie nr 351 i 358, ale w zmienionym
charakterze – są to teraz linie pospieszne, tj. z przystankami tylko w Murowanej Goślinie i Poznaniu. Tabor
stanowią MAN-y SD202, ND202 oraz autosan H9-21.
Biznesmałżeństwo laureatem za rok 2009. Solange i Krzysztof Olszewscy –
małżeństwo, które stworzyło bolechowskiego Solarisa –
zostali laureatami nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego,
wręczanej
przez
Marszałka
Województwa
Wielkopolskiego. Biznesmeni nie byli obecni na wręczeniu nagród odbywającym się tradycyjnie podczas
noworocznego spotkania u marszałka. Kapituła Nagrody
uzasadniła wybór następująco: „Tworząc firmę Solaris
nawiązali do najlepszych tradycji wielkopolskiej pracy
organicznej. Udowodnili, że w Wielkopolsce można
produkować nowoczesne autobusy i tramwaje, które
jeżdżą w wielu ważnych europejskich miastach”.
HCP sprzedał FPS Agencji Rozwoju
Przemysłu. Podczas licytacji, która – po przesunięciu
terminu – odbyła się 12 stycznia 2010 roku, H. Cegielski
sprzedał Fabrykę Pojazdów Szynowych Spółka z o.o.
Niespodzianki nie było gdyż do przetargu stanął tylko
jeden oferent – Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Nabywca zapłaci Cegielskiemu cenę wywoławczą – 58
mln 99 tys. zł. Do finalizacji transakcji niezbędna jest

Autobusy dostarczone do MPK Poznań w roku 2009
Numer taborowy

Model

Data przyjęcia na stan

Numer rejestracyjny

Data debiutu liniowego

Debiut na linii

1625

Urbino 12

23.10.2009

PO 911MG

31.10.2009

83/3

1626

Urbino 12

29.10.2009

PO 378MJ

6.11.2009

63/9

1627

Urbino 12

29.10.2009

PO 380MJ

6.11.2009

54/2

1628

Urbino 12

29.10.2009

PO 377MJ

6.11.2009

60/3

1629

Urbino 12

10.11.2009

PO 381MK

14.11.2009

85/2

1850

Urbino 18

23.10.2009

PO 379MJ

5.11.2009

74/2

1851

Urbino 18

27.11.2009

PO 337MM

1.12.2009

91/9

1852

Urbino 18

12.11.2009

PO 378MK

14.11.2009

51/2

1853

Urbino 18

10.11.2009

PO 380MK

14.11.2009

51/3

1854

Urbino 18

10.11.2009

PO 379MK

14.11.2009

51/6

1855

Urbino 18

13.11.2009

PO 338MM

1.12.2009

74/2

1856

Urbino 18

26.11.2009

PO 987MN

5.12.2009

70/3

1857

Urbino 18

27.11.2009

PO 989MN

5.12.2009

70/1

1858

Urbino 18

1.12.2009

PO 913MN

8.12.2009

76/1

1859

Urbino 18

30.11.2009

PO 988MN

5.12.2009

51/1

1860

Urbino 18

2.12.2009

PO 912MN

8.12.2009

76/6

1861

Urbino 18

1.12.2009

PO 926MS

14.01.2010

74/5

1862

Urbino 18

1.12.2009

PO 911MN

8.12.2009

76/10

1863

Urbino 18

8.12.2009

PO 930MS

6.01.2010

51/8

1864

Urbino 18

2.12.2009

PO 914MN

8.12.2009

91/9

1865

Urbino 18

4.12.2009

PO 929MS

6.01.2010

91/9

1866

Urbino 18

9.12.2009

PO 928MS

6.01.2010

76/6

1867

Urbino 18

7.12.2009

PO 927MS

6.01.2010

51/3

1251

Urbino 18

16.12.2009

PO 097MS

7.01.2010

82/3

1252

Urbino 18

22.12.2009

PO 098MS

7.01.2010

82/5

Stan na dzień: 14 stycznia 2010; opracowanie: Marcin Nader
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zaś podmiejska linia 101 nie wykonywała dwóch kursów
szkolnych o godz. 7.12 i 12.13 z Niwki.
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zgoda
Prezesa
Urzędu
Ochrony
Konkurencji
i Konsumentów na koncentrację, co może potrwać do 2
miesięcy. Po uzyskaniu tej zgody ARP S.A. będzie mogła
przekazać HCP uzgodnioną cenę i zostać formalnym
właścicielem FPS-u. Połowa tej kwoty – 29 mln złotych –
zostanie zwrócona ARP jako spłata udzielonych
wcześniej HCP kredytów. W efekcie transakcji zadłużenie
Cegielskiego spadnie poniżej 20 mln zł.

WOŚP-owe atrakcje
W związku z finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy 10 stycznia chwilowo zmienionymi trasami
kursowały linie tramwajowe i autobusowe. 2, 5 i 13
jeździły objazdem przez Fredry. Z ulicy Towarowej startowała specjalna linia tramwajowa obsługiwana wagonem 102N 1 na trasie: TOWAROWA – Święty Marcin –
rondo Kaponiera – Zwierzyniecka – Kraszewskiego –
rynek Jeżycki – Dąbrowskiego – Fredry – Gwarna –
Święty Marcin – Marcinkowskiego – Podgórna – most
św. Rocha – Kórnicka – Jana Pawła II – rondo Rataje –
Królowej Jadwigi – TOWAROWA z odjazdami od 10.00
do 19.00, co godzinę. Linie autobusowe nr 51, 68 i 71
nie kursowały aleją Niepodległości od św. Marcina do
Fredry. Objazd prowadził przez rondo Kaponiera i
Roosevelta. Od około godziny 19.00 („Światełko do
Nieba”) wstrzymano ruch tramwajowy na ulicy Święty
Marcin na odcinku od Gwarnej do ronda Kaponiera.

Oszczędności w ferie. W pierwszej turze ferii
zimowych, obejmującej województwo wielkopolskie,
czasowo zawieszono kursy tramwajów i autobusów
obsługujące szkoły i szczyty komunikacyjne. W związku
z tym od 15 do 31 stycznia nie kursowała linia 26.
Autobusy linii 60 i 95 nie jechały do pętli Literacka, 89
i 94 nie kursowały przez Starołękę Wielką koło Figury,

1 metr. Pod takim hasłem zorganizowana została nietypowa akcja skierowana do
kierowców. W czwartkowe popołudnie, 4 lutego, na
tory wyjechał specjalnie przyozdobiony wagon
102N. Na jego pokładzie podróżowali pracownicy
działu Nadzoru Ruchu MPK i wolnotariusze.
Zaopatrzeni w specjalne, jednometrowe miarki
i okolicznościowe ulotki zwracali uwagę kierowców
samochodów
na
konieczność
zachowania
bezpiecznej odległości od torowisk tramwajowych
podczas parkowania. Ma to znaczenie szczególnie
w okresie zimowym. Hałdy lodu i śniegu zalegające
na chodnikach powodują konieczność parkowania
na jezdni, a liczba wstrzymań ruchu tramwajowego
z powodu nieprawidłowo zaparkowanych samochodów rośnie lawinowo.

Przetasowania powypadkowe. Trwa
łączenie w składy i włączanie do ruchu wagonów
ocalałych z różnych wypadków, Początek dały
wagony uczestniczące 31 maja 2009 roku w
najechaniu na pętli Stomil – 105NaD 139 i 105Na
308. Wagony te wróciły już do stałych „drużyn”:
skład 138+139 jeździ w większości w malowaniu
zakładowym (na szybach są jedynie resztki
reklamy Nałęczowianki), uzyskał ponadto okrągłe
tarcze dachowe (138, 139) i nowy panel sterujący
(138). Wagony 308+309 widziano ostatnio na
jazdach próbnych. Po najechaniu w dniu 7 września
2009, Forteczna posiłkowała się zmontowanym na
szybko składem 242+263. W ostatnich dniach
stycznia na S-3 zaobserwowano (upchnięty w polu
zajezdni pomiędzy tatrami) skład 264+241 (co
ciekawe: połączono zarówno przewody sterowania
ukrotnionego, jak i kabel WN). Ostatecznie drugi
składak nie zadebiutował, a wagony 264 i 241
rozpięto. „Stary” skład 242+241 debiutował po
naprawie w dniu 28 stycznia – na 5/8.
Warto zwrócić uwagę na nieprzeciętną estetykę
wagonu 139 – po raz pierwszy zaobserwowano reklamę na szybach wagonu w malowaniu zakładowym. Pogratulować należy skrupulatności – szyby
po naprawie założone zostały zgodnie z wcześniejszą kolejnością, a napis wciąż jest czytelny.

Fot.: Krzysztof Dostatni
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Fot.: Marcin Jurczak, 3.02.2009
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Pożegnanie autosanów H9 w powiecie poznańskim

Historia zatacza koło

Witold Karpowicz, Janusz Podolak

Przejazd pożegnalny realizowaliśmy autosanem
H9 nr 4, udostępnionym przez Eko-Rondo
Puszczykowo. Na zdjęciu: autobus na kilka minut
przed rozpoczęciem imprezy, na pętli Dębiec.
Fot.: Marcin Jurczak

i sprawdzonym. Wskutek tego autobusy te pojawiły się
w gminach: Komorniki, Tarnowo Podgórne, Rokietnica,
Suchy Las, Kleszczewo, Puszczykowo i Kórnik. Proste
w obsłudze i niezawodne pojazdy z upływem czasu
poddano modernizacjom i remontom, podczas których
wymieniano nawet ściany przednie i tylne tychże
autobusów. Popularne hadziewiątki nieźle trzymały się
aż do początku XXI wieku, kiedy to nastąpiło duże
poruszenie na rynku autobusów dzięki dostawom
używanych pojazdów niskopodłogowych z Niemiec.
U przewoźników
stopniowo
pojawiały
się
MAN-y
i mercedesy, wygrywając z Autosanem m.in. wyższym
komfortem podróży czy niską podłogą. Pojazdy krajowej
konstrukcji zaczęły odgrywać mniejszą rolę na liniach
podmiejskich, obsługując przede wszystkim linie
lokalne, niedocierające do Poznania, a także kursy
szkolne.
Z kilkudziesięciu takich autobusów kursujących w latach
90., obecnie w powiecie poznańskim fizycznie istnieje
jeszcze 5 egzemplarzy harmonijek. Dwa z nich

Historię autobusów Autosan H9-35 w naszym mieście
i okolicach można podzielić na dwa etapy. W roku 1976
autobusy te pojawiły się w MPK Poznań i zaczęły
obsługiwać linie typowo miejskie. Szybko jednak okazało
się, iż są one zbyt mało pojemne w stosunku do
lokalnych warunków oraz popytu pasażerskiego.
Poskutkowało to szybkim wycofaniem większej ilości
tych pojazdów i przekazaniem ich do oddziałów w Kórniku i Gnieźnie. Ze stanu poznańskiego przewoźnika zniknęły ostatecznie w 1981 roku.
Kolejny epizod rozpoczął się w roku 1991, kiedy MPK
Poznań przestało obsługiwać znaczną część linii
podmiejskich. Powstali nowi przewoźnicy, obsługujący
poszczególne gminy. Oczywiście MPK przekazało część
swojego taboru nowopowstałym firmom, jednak nie była
to ilość wystarczająca. Dlatego też paru przewoźników
zdecydowało się na zakup wciąż produkowanego
autosana H9-35, który był wówczas pojazdem tanim

Harmonijka z Eko-Rondo, w tle klamka z ZK
Kleszczewo. Pętla autobusowa w Kleszczewie.
Fot.: Marcin Jurczak

Ratujmy Stare Bimby!
Przekaż 1% podatku na ratowanie zabytkowych pojazdów!

Klub Miłośników Pojazdów Szynowych, KRS nr 0000074961
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to autobusy wycofane z eksploatacji po zakończeniu
działalności firmy Mistral, oczekujące na sprzedaż. Taką
samą ilość tych pojazdów posiada firma Eko-Rondo
Puszczykowo, z tym, że tylko jeden z nich jest nadal
zdolny do ruchu. Ostatni egzemplarz należy do Zakładu
Komunalnego w Kleszczewie, posiada on jednak
wymienione ściany przednią i tylną oraz zmodernizowane wnętrze. Przy łucie szczęścia można go spotkać
na dworcu Rataje, gdyż nadal obsługuje on linię KL1,
wespół z niskopodłogowymi autobusami z zachodu.
To właśnie zakończenie eksploatacji autobusów H9
w powiecie
poznańskim
stało
się
argumentem
za organizacją pożegnalnego przejazdu tym typem
Autosana. Przejazd odbył się w dniu 14 marca 2010
roku, imprezę dzięki uprzejmości przewoźnika EkoRondo z Puszczykowa zorganizował Klub Miłośników
Pojazdów Szynowych. Do przejazdu wytypowano ostatni
sprawny egzemplarz tego przewoźnika, oznaczony
numerem taborowym 4.
Jeszcze cztery lata temu autosany stanowiły 100%
taboru tego przewoźnika, w roku 2007 zakupiono jednak
dwa krótkie MAN-y (NM152 i NM182), a tym samym
rozpoczęto wycofywanie kolejnych egzemplarzy H9.
„Czwórka” pełni obecnie funkcję rezerwy technicznej –
wyjeżdża na trasę dopiero wówczas, gdy jeden
z nowszych pojazdów ulegnie awarii. W zajezdni EkoRondo uchował się także egzemplarz oznaczony
numerem 1 – autobus wycofany został z eksploatacji
po awarii sprzęgła i nie pojawia się już na trasach.
Impreza rozpoczęła się o godz. 10.00 na tzw. małej pętli
Dębiec. Przez Komorniki i Konarzewo dojechaliśmy
do Dopiewa, gdzie byliśmy o godz. 10.58. Tutaj autobus
chwilowo odmówił posłuszeństwa, udało się jednak
odpalić silnik i kontynuować jazdę. Dalej odwiedziliśmy
Gołuski (11.26), jechaliśmy przez Komorniki, wzdłuż
Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Na drodze przed Szreniawą autobus zgasł po raz drugi
i trzeba było go pchać. Szczęśliwie udało się dojechać
do bazy, gdzie rozpoczęto naprawę (trwała od 12.15
do 12.39). Czas wolny wykorzystano na zwiedzanie bazy
i fotki autosanów. Szczęśliwie usterka okazała się drobna (uszkodzenie kabla doprowadzającego prąd do akumulatorów) – po ekspresowej wymianie przewodu
pojazd mógł bardzo szybko wrócić na trasę przejazdu.
W dalszą drogę udaliśmy się przez Sasinowo (12.46),
Daszewice, Kamionki do Kórnika (plac Niepodległości –

W drugiej połowie lat 60. Sanocka Fabryka
Autobusów prowadziła intensywne prace nad
następcą przestarzałego Sana H100. Na początku
światło dzienne ujrzało pięć wersji turystycznych
i międzymiastowych, oznaczonych jako Autosan
H9-01, H9-02, H9-03, H9-04 i H9-15. W 1975
roku skierowano do produkcji wersje miejskie:
H9-33 i H9-35, posiadające po 24+1 miejsc
siedzących i silnik o mocy 150 (.33) lub 138 KM
(.35), o długości – podobnie jak wcześniejsze
wersje – 9 310 mm. W 1980 roku do produkcji
wprowadzono modele turystycznego H9-20 i
międzymiastowego H9-21 – wykorzystujących
nieco dłuższe (10 000 mm) nadwozie.
Fot.: Janusz Podolak
13.48). Do Kleszczewa dotarliśmy zahaczając jeszcze
o końcówkę Kórnik Dworzec PKP (do stacji towarzyszył
nam mercedes z Kórnika). Ok. 14.03 dotarliśmy
do Kleszczewa. Tu czekała niespodzianka – spotkanie
z autosanem H9-21, należącym do Zakładu Komunalnego w Kleszczewie.
Oba autosany ustawiły się do pamiątkowego zdjęcia na
pętli w Kleszczewie oraz przy Kościele. W Kleszczewie
zaczął też padać śnieg, momentalnie zrobiło się biało.
Do Poz-nania wracaliśmy przez Poklatki (15.14),
Gowarzewo (15.22), Tulce (15.35). Przejazd zakończył
się o 15.54 na Dworcu Rataje.
Trasa obejmowała tereny powiatu poznańskiego,
na których kursowały miejskie autosany. Pojazdy
te stanowią ważny rozdział w historii komunikacji
podpoznańskich gmin i wielu mieszkańców z pewnością
wspomina je z mniejszym lub większym sentymentem,
uznając je obecnie już tylko za autobusy zabytkowe.

Z wizytą w Wiktorowie

Pożegnanie z Mistralem
Bartosz M. Kaj
W dniu 30 stycznia br. odbył się ostatni kurs linii 451,
obsługiwanej przez Lokalne Linie Autobusowe Mistral
w Poznaniu. Był on jednak inny niż wcześniejsze nie tyle
z powodu smutnego końca, ale raczej z racji udziału
w nim sporej grupy miłośników autobusów (nie tylko
z KMPS). Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy
darmowy „bilet” dla miłośnika.

kultowy
już
autobus
Autosan
H9-35.
Sobota,
nienajgorsza aura i na dokładkę darmowy przejazd
w obie strony sprawiły, że zajęte były niemal wszystkie
miejsca siedzące. Dosiadający się na trasie ostatni
„zwykli”
pasażerowie
byli
zdziwieni
frekwencją
w pojeździe, która zwykle w taki dzień była nader
skromna.

Punktualnie o godzinie 14 (wskazanej – a jakże – przez
zegar wiszący na budynku stacji PKP Poznań Garbary)
w swój ostatni kurs do Wiktorowa wyruszył dla wielu

Chwilę przez godziną 15 odbył się pierwszy fotostop
na leśnej drodze prowadzącej do Wiktorowa, kolejny
zorganizowano już na samej „pętli”, a raczej przystanku
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końcowym i zarazem początkowym. Po zrobieniu
pamiątkowych (dziś już historycznych) ujęć autobus
z tablicą 451 za szybą ruszył w ostatni kurs do Poznania.
Na przystankach na trasie kierowca – p. Markowski
własnoręcznie demontował tabliczki z rozkładem jazdy.
Około godziny 16 pojazd dotarł do dworca Garbary. Tym
samym linia została zawieszona i skończył się pewien
epizod w komunikacji powiatu. Na koniec kierowca
podziękował licznie przybyłym miłośnikom, a jednemu
z nich – wiernemu klientowi i zarazem miłośnikowi –
wręczył na pamiątkę tablicę zza szyby z numerem linii
i nazwami pętli.
Powodów likwidacji linii było kilka. Najważniejsze z nich
to spadek przewozów do Kostrzyna, którego mieszkańcy
wybrali pociągi Przewozów Regionalnych. Docierają one
na miejsce szybciej i nie są uzależnione od korków
ulicznych, a i cena biletu jest niższa. Ponadto
konkurencyjny przewoźnik, firma Marco Polo z Baranowa, uruchomiła linię obsługiwaną busami MB. Jej
trasa wiedzie z dworca Rataje właśnie przez Kostrzyn,
Wrześnię i Strzałkowo do Słupcy (ul. Kopernika).
W samym zaś Wiktorowie zlikwidowano dom pomocy
samotnej matce. Powstała też przetwórnia drobiu.
Znalazło tam zatrudnienie wiele osób z Wiktorowa
i okolic, które dotychczas dojeżdżały do pracy
do Poznania.

Informacja o przeprowadzeniu
zbiórki publicznej
Zarząd stowarzyszenia Klub Miłośników Pojazdów
Szynowych
informuje,
że
mocą
decyzji
Prezydenta Miasta Poznania nr SO.VII/5022 –
5/09 z dnia 18 lutego 2009 r. nasze stowarzyszenie przeprowadzało zbiórkę publiczną, z której
fundusze przeznaczone będą na cele statutowe
stowarzyszenia, w tym na remont historycznego
taboru tramwajowego miasta Poznania. W wyniku
zbiórki przeprowadzanej w pojazdach zabytkowych oraz na podstawie wpłat na rachunek
stowarzyszenia
zebrano
środki
finansowe
w kwocie 3 093,13 zł.
W imieniu Zarządu stowarzyszenia pragnę
podziękować wszystkim osobom i instytucjom,
które przyłączyły się do prowadzonej przez nas
kwesty i wsparły naszą organizację. Podziękowania kieruję również do wszystkich członków
KMPS, którzy w ramach wolontariatu uczestniczyli w przedsięwzięciach organizowanych przez
nasze stowarzyszenie i prowadzili kwestę pod
hasłem „Ratujmy Stare Bimby”.
Krzysztof Dostatni
Prezes Zarządu KMPS

Parę informacji praktycznych
Bilet normalny na całą trasę, tj. Poznań – Wiktorowo
w jedną stronę kosztował 6,50 zł, natomiast miesięczny
195 zł. Ten drugi (a także dwutygodniowy) można było
zamówić również przez stronę www.mistral.poznan.pl,
wpisując swoje dane w specjalnym formularzu,
a następnie – po wcześniejszym uzgodnieniu – odebrać
go u kierowcy w autobusie. Przewoźnik honorował także
wszelkie zniżki ustawowe.
Średni czas przejazdu w jedną stronę wynosił 45 minut,
a linia liczyła około 25 km. Na terenie Poznania autobus
zatrzymywał się na przystankach Małe Garbary, Rondo
Śródka, Łomżyńska, Fabryka Samochodów. Po wyjeździe
z miasta kolejne przystanki zlokalizowane były w Swarzędzu, Paczkowie, Strzałowie, Kostrzynie, Iwnie i Wiktorowie.
Nieco historii
Firma Lokalne Linie Autobusowe Mistral powstała
w czerwcu 2006 roku z połączenia Firmy Autobusowej
Mistral Jerzy Markowski z Biurem Usługowo-Handlowym
Agnieszki Markowskiej. Początki przewoźnika sięgają
jednak roku 1990. Wtedy to podstawą jego działalności
był wynajem autokarów, a od 1992 roku organizacja
wycieczek do Taizé na coroczne Europejskie Spotkanie
Młodych.
Linia w obecnej formie powstała 1 września 2006, choć
już znacznie wcześniej, bo w 2003 roku przewoźnik ten
obsługiwał połączenie Wiktorowo – Pobiedziska. Numer
451 pojawił się jednak dużo później, bo dopiero
na początku roku 2008 – pierwotnie tylko na jednym
z autobusów. Wiązało się to z ustaleniem nowych zasad
numeracji linii przewoźników z powiatu (które zresztą
do dziś nie zostały w pełni zrealizowane). Warto
wspomnieć, iż w planach LLA Mistral było też stworzenie
linii 452 na krótszej trasie. Projekt nigdy jednak
nie został wprowadzony w życie.

Baza firmy znajduje się do dziś w Kostrzynie Wlkp.,
a dokładnie na terenie firmy Motorem. Stoją tam dwa
spośród czterech posiadanych autobusów. Pozostałe,
które były używane do końca istnienia 451, cały czas
„nocują” na dworcu Garbary.
Tabor czyli 4 razy autosan
Przez cały okres istnienia linię obsługiwały wyłącznie
autobusy marki Autosan. Poniżej krótka charakterystyka
każdego z nich.
Autosan H9-35, PO 912AN
Przez wiele lat jeździł z numerem 111 w ZKP Suchy Las.
Do LLA Mistral trafił w roku 2006. Początkowo widać
było jeszcze ślady po dawnym numerze taborowym
i logo poprzedniego właściciela. W roku 2008 pojazd
przeszedł dość ciekawą i specyficzną naprawę. W jej

Ostatnie spojrzenie na Wiktorowo.
Fot.: Bartosz Kaj, 30.01.2010
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wyniku zabudowano blachą (wstawioną zresztą na sporą
część boku) tylne drzwi. Ten właśnie autobus nigdy nie
„dorobił się” nowej tablicy z numerem 451. Autosan
pochodzi z 1991 roku, a wycofany z ruchu został
w sierpniu 2009.
Autosan H9-35, PO 252LS
Drugi psiukacz ex ZKP Suchy Las (dawny numer 101)
i jednocześnie ostatni nabytek przewoźnika. Do LLA
Mistral trafił w dniu 26.06.2009. Pod koniec ubiegłego
roku autobus dorobił się czerwonych naklejek z logo
przewoźnika, które zostały umieszczone na przedzie
i tyle pojazdu. Właśnie ten autobus obsługiwał
pożegnalny kurs. Pojazd pochodzi z 1992 roku.

do warsztatu i mimo wcześniejszych planów nigdy nie
powrócił na linię. ZKP posiadał więcej autobusów serii
H10-11, ale żaden z pozostałych nie posiadał owej
windy. Pojazd pochodzi z 1996 roku.
Na zakończenie wielkie podziękowania należą się p.
Jerzemu Markowskiemu, który nie tylko podczas
pożegnalnego kursu, ale przez cały okres istnienia linii
był wzorem jeśli chodzi o stosunek do miłośników
autobusów.

Autosan H9-35, PO 068KC
Autobus został zakupiony w 2008 z MPK Gniezno,
w którym jeździł z numerem 392. Przez dłuższy czas
można go było zobaczyć w całopojazdowej reklamie
jednego z gnieźnieńskich sklepów. Była ona jednak
sukcesywnie ściągana i ostatecznie został po niej tylko
zielono-żółty podkład. Autobus pochodzi z 1990 roku
i był najstarszy we flocie. W ostatnich miesiącach tylko
on i ex 101 obsługiwały linię 451.
Autosan H10-11.11N, POZ 38GP
Bez wątpienia najciekawszy autobus we flocie LLA
Mistral to także dawny pojazd ZKP Suchy Las (ex 115),
który został zakupiony w czerwcu 2007. Ciekawostką
jest zamontowana w środkowych drzwiach winda
dla niepełnosprawnych, która chyba nigdy nie była
używana. W drugiej połowie roku 2008 autobus trafił

Polne manewry.
Fot.: Bartosz Kaj, 28.02.2009

Pociągiem retro z Ol49-7

Z wizytą w Sieniawie Lubuskiej
Tomasz Torz
W dniu 6 lutego br. odbył się przejazd specjalny
zabytkowym
pociągiem,
zorganizowany
przez
Towarzystwo Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni,
na trasie Wolsztyn – Sieniawa Lubuska – Wolsztyn.
Przejazd był dostępny dla wszystkich pasjonatów
kolejnictwa, a także dla każdego chętnego, kto chciał
odbyć przejazd dawną koleją.
Początkowo, w związku z dużym zainteresowaniem
parowozem Tr5-65 z 1921 roku, zabytkowy skład,
złożony z dwuosiowych wagonów C oraz Ci również z lat
20. ubiegłego stulecia, miał poprowadzić właśnie ten
parowóz. Miał on dopuszczenie do ruchu do grudnia
2009, lecz dzięki usilnym staraniom TPWP, prośbom
towarzystw miłośniczych z kraju i zagranicy, a także
osób prywatnych, udało się przedłużyć ten termin
do 30 czerwca 2010 roku – w każdym razie wszystko
wskazywało na to, że tak właśnie będzie. Niestety,
na kilka dni przed imprezą okazało się, że właściciel
(PKP Cargo) nie dopełnił na czas formalności polegających na przygotowaniu i podpisaniu przez właściwe organy dokumentów pozwalających na poruszanie się tego
parowozu po sieci kolei publicznych. To niedopatrzenie
uniemożliwiło poprowadzenie historycznego składu przez
Tr5-65.
W tym momencie warto wspomnieć o sytuacji
zabytkowego taboru kolejowego. W Wolsztynie mamy
jedyną w kraju czynną parowozownię, która obsługuje
regularne kursy pociągów planowych na linii Wolsztyn –
Poznań. Ze strony władz miasta, powiatu oraz przewoź-

ników ciągle brakuje zrozumienia i wsparcia – uznania
potrzeby utrzymania zabytkowego taboru i parowozowni
oraz zapewnienia środków na remont tych pojazdów.
Podchodzą do tych zagadnień sceptycznie, nie biorąc
pod uwagę, jak ważna jest historia transportu oraz
pielęgnacja dziedzictwa kulturowego, jak niesamowitą
atrakcję mogłaby stanowić parowozownia i jej tabor
oraz ilu turystów mogłaby przyciągnąć, przynosząc
odpowiednie zyski.

Sieniawa Lubuska, bunkier ładunkowy na 28.
kilometrze linii Toporów – Międzyrzecz.
Fot.: Tomasz Torz

3/2010 (111) 4/10

Z kraju i ze świata
Sytuacja z roku na rok staje się coraz bardziej poważna
– obecnie w Wolsztynie są sprawne tylko trzy parowozy!
Po zamknięciu warsztatów w Gnieźnie PKP zaprzestały
napraw parowozów – warsztat w Lesznie od dwóch lat
nie jest w stanie zakończyć ani jednego remontu!
W chwili obecnej są czynne lokomotywy parowe: Ol497, Ol49-59, Pt47-65. Na remont / rewizję oczekują:
Ok1-359, Ok22-31, Ol49-23, Ol49-69, Ol49-111, Pm362, Pt47-112, Tr5-65. Wspomniana Tr5-65 posiada tylko
zezwolenie na jazdy manewrowe i gospodarcze
w obrębie stacji Wolsztyn i na chwilę obecną
nie wiadomo kiedy dostanie oficjalne dopuszczenie
na poruszanie się po całej sieci kolejowej.
Jeśli w najbliższym czasie podejście właścicieli taboru
i decydentów do tej sprawy nie ulegnie zmianie
i zgodnie z panującymi w tym kraju trendami będą
chcieli niszczyć wszystko, co stare, brudne, kłopotliwe,
kosztowne, nieekonomiczne – zapewne za 2-3 lata
będziemy mogli już tylko na zdjęciach, filmach,
pocztówkach i w książkach podziwiać, jak się
podróżowało w dawnych czasach. I to będzie wstyd,
że zniszczono i doprowadzono do upadku coś unikalnego
w skali nie tylko naszego kraju.
Wracając do zagadnienia imprezy – po zakłóceniach
i pertraktacjach z PKP Cargo, na czele historycznego
składu stanęła lokomotywa Ol49-7. Skład podstawiono
około godziny 7:20 na peronie w Wolsztynie, skąd
wyruszył trasą w stronę Zbąszynia. Po drodze
zrealizowano trzy fotostopy: w Belęcinie, Stefanowie
oraz Zbąszyniu-Przedmieściu. Po przepuszczeniu składu
towarowego w Zbąszyniu, pociąg wjechał na międzynarodową trasę E-20, którą udał się w stronę Toporowa.
Warto wspomnieć, że trasa ta jest bardzo obciążona,
gdyż jest to linia wylotowa na zachód Europy. Co chwilę
przejeżdżają nią pociągi towarowe, a także pasażerskie
pociągi międzynarodowe np. Berlin-Warszawa-Express,
hotelowy pociąg EuroNight Jan Kie-pura, łączący
Moskwę oraz Warszawę z Amsterdamem, Monachium i
Bazyleą, pociągi rosyjskie Moskwa Express, łączące
Rosję z Berlinem. Z uwagi na to, pociąg retro
po zabraniu pasażerów ze Zbąszynka i Świebodzina
natychmiast ruszał w dalszą trasę. Dopiero na stacji
Toporów, na torze dodatkowym, odbył się kolejny
fotostop – możliwość sfotografowania manewrów
związanych ze zmianą czoła pociągu. Uczestnicy brodzili
po kolana, wręcz niemal po pas w śniegu! Była to
pierwsza od kilkunastu lat impreza w zimowej aurze!
Niektórzy przekonali się, jak wygląda zima poza
miastem, w środku pola na trasie kolejowej. W trakcie
manewrów i fotostopu pociąg retro minął pędzący z
prędkością rzędu 160 km/h skład Berlin-WarszawaExpress,
prowadzony
najnowszą
elektryczną
lokomotywą dwusys-temową, jaką posiada PKP IC –
Taurus EU44. Jest to bardzo praktyczna lokomotywa,
gdyż poza możliwością osiągania dużych prędkości,
może jeździć zarówno na stały, jak i zmienny prąd. Może
więc wyjeżdżać poza granice naszego kraju, co pozwala
uniknąć kłopotliwego i czasochłonnego zmieniania
lokomotywy na niemiecką, na stacji Rzepin. Niestety,
PKP Intercity nadal nie potrafią tego wykorzystać i wciąż
polskie dwusystemowe lokomotywy odpinane są w
Rzepinie.
Po zmianie czoła, pociąg ruszył na trasę w kierunku
Sieniawy Lubuskiej. Linia ta została otwarta w 1909
roku i prowadziła do Międzyrzecza. Niestety, już w 1989

Imprezowy skład na wiadukcie w Łagowie.
Fot.: Tomasz Torz
roku PKP zawiesiły na niej ruch pasażerski. Wcześniej
korzystali z tej linii głównie pracownicy PGR-ów,
jednakże po transformacji ustrojowej i społecznej
w kraju i ich likwidacji, przewozy pasażerskie znacząco
zmalały, co doprowadziło do ich zawieszenia. Jeszcze
przez kilka lat utrzymywał się ruch towarowy, lecz także
został zawieszony. Dopiero niedawno linia została
wskrzeszona, dzięki istniejącej w Sieniawie Lubuskiej
kopalni węgla brunatnego. Właśnie do niej kursują
sporadycznie
pociągi
towarowe,
transportujące
wydobyty surowiec.
Trasa była bardzo ciekawa, z okien zabytkowego składu
rozpościerały się piękne widoki na krajobrazy Puszczy
Lubuskiej – polodowcowe pagórki i rynny porośnięte
lasami bukowymi, sosnowymi i dębowymi. Bardzo
ciekawym elementem infrastruktury jest wiadukt,
którym pociąg pokonuje różnicę wysokości. Roztacza się
z niego piękna panorama Łagowa z widokiem na jeziora:
Łagowskie i Ciecz. Dlatego właśnie tu wybrano kolejne
miejsca na fotostopy. Następny zorganizowano właśnie
na wiadukcie w Łagowie, dwukrotnie – w drodze do
Sieniawy Lubuskiej i powrotnej. Uczestnicy mieli
możliwość dokładnego sfotografowania i sfilmowania
najeżdżającego składu z obu stron wiaduktu.
W Sieniawie Lubuskiej uczestników przejazdu znów
czekało
zaskoczenie,
gdyż
ponownie
wysiedli
na fragment peronu całkowicie zasypanego śniegiem.
Zgodnie z poleceniami organizatora, brnąc po kolana
w śniegu, ustawiali się do wykorzystania odpowiednich
motywów zdjęciowych. W międzyczasie pojawił się
problem ze zwrotnicą, która zamarzła. Ekipa Zakładu
Linii Kolejowych z Zielonej Góry uporała się
z problemem, po czym parowóz podstawił się do składu.
W Sieniawie Lubuskiej do dnia dzisiejszego zachował się
bardzo specyficzny bunkier do ładowania węgla
brunatnego na wagony. Oczywiście został on uwieczniony na zdjęciach przez miłośników kolei.
Zdjęciom i filmowaniu nie było widać końca, ale trzeba
było już ruszyć w drogę powrotną. Po drodze odbył się
fotostop, podczas którego można było uwiecznić skład
na tle lokalnego stawu, oczywiście zamarzniętego.
Ponadto zorganizowano jeszcze fotostop w Łagowie,
gdzie można było sfilmować skład na małym wiadukcie
nad lokalną drogą. Jednak po wykonaniu fotografii
wynikła niemiła niespodzianka, gdyż nasyp, na którym

3/2010 (111) 5/10

Z kraju i ze świata / Nowinki z Pyrogrodu
zatrzymał się pociąg, był do tego stopnia stromy i
zasypany śniegiem, że pokonanie go było nie lada
wyzwaniem. Przysporzył on wielu kłopotów osobom
starszym oraz o gorszej kondycji fizycznej – pojawiły się
więc sugestie, aby na przyszłość organizator takie
sytuacje przewidział.
Kolejny fotostop odbył się na stacji w Gronowie, tuż za
skrzyżowaniem z drogą krajową nr 2. Również brnąc po
pas w śniegu, dotarliśmy na miejsce wskazane przez
organizatora. Podczas tego fotostopu udało się wykonać
przepiękne zdjęcie, gdyż zza chmur wyszło pełne słońce
i dodatkowo w bardzo charakterystyczny sposób ułożyła
się para wychodząca z komina i gwizdawki parowozu.
Ostatni fotostop miał odbyć się przed wiaduktem, gdzie
trasa Międzyrzecz – Toporów krzyżowała się z międzynarodową trasą E-20. Z uwagi na bardzo trudne warunki
terenowe, potężne zaśnieżenie i oblodzenie nasypów, a
także
wyczerpanie
uczestników,
niewiele
osób
zdecydowało się na zrobienie zdjęć w tym miejscu.
Trzeba jednak uczciwie przyznać, że ciągłe maszerowanie w śniegu po kolana było dość wyczerpujące.
Po dotarciu do Toporowa i ponownej zmianie czoła
pociągu, skład ruszył w powrotną drogę do Wolsztyna,
zatrzymując się po drodze w Świebodzinie i Zbąszynku.
Po wjeździe na trasę do Wolsztyna miały odbyć się
jeszcze dwa fotostopy nocne – w Stefanowie oraz Tuchorzy.
Niestety, z uwagi na warunki techniczne, terenowe oraz
bezpieczeństwo,
a
także
wyczerpanie
fizyczne
uczestników, zrezygnowano z nich. Brodzenie po pas w
śniegu w całkowitych ciemnościach może skończyć się

nieszczęśliwym zdarzeniem lub wypadkiem, polegającym np. na zwichnięciu lub złamaniu nogi. Pod grubą
powłoką warstwy śniegu są zasypane, nieużywane
fragmenty torów, kamienie oraz inne niespodzianki,
a w warunkach całkowitej ciemności o upadek nietrudno.
Dodatkowo na domiar złego, w wagonach historycznych
nie działało oświetlenie, co miało już podobno miejsce
podczas poprzedniej imprezy, i do dnia dzisiejszego
sytuacja nie uległa poprawie. Dlatego odwołanie tych
fotostopów było w pełni uzasadnione. Około godziny
17:20 pociąg dotarł do Wolsztyna, skąd uczetnicy
przemoczeni, aczkolwiek w doskonałych humorach udali
się w podróż powrotną do domów.
Podsumowując imprezę – pomimo początkowych
zakłóceń, przeciwności losu, pertraktacji z PKP – należy
zaliczyć ją do długiej listy tych, które się udały. Przede
wszystkim dopisała pogoda. Jak już wcześniej
wspomniano, była to pierwsza od kilkunastu lat impreza
w całkowicie zimowej aurze. Dzięki temu nie tylko
można było podziwiać, fotografować i filmować
zabytkowy pociąg, lecz także zachwycać się wspaniałymi
krajobrazami zimowymi i doświadczyć, jak wygląda
prawdziwa zima na wsi oraz jak poważnie w tym roku
zasypało województwo lubuskie.
Być może impreza ta po raz kolejny zwróci uwagę
przewoźników na pilną potrzebę renowacji zabytkowego
taboru kolejowego. Na razie pozostaje nam jedynie
cierpliwie czekać w nadziei, że przewoźnicy jednak się
opamiętają i zdecydują się na rychły remont tych
unikalnych już pojazdów, aby zatrzymać choć niewielką
część historii komunikacji z minionych lat.

Najciekawsze wstrzymania styczniowe

Z archiwum T

Marcin Jurczak
2.01. 8/3 680 i 3.01. 8/2 680. Tajemnicze moce
antysamochodowe uwolnił z siebie na początku stycznia
wagon 680. Dwukrotnie lądowały przed nim samochody
w torowisku – w drugim i trzecim dniu roku. Pierwsze
wstrzymanie ruchu miało miejsce w sobotę, pomiędzy
godz. 10.40 a 11.12 na ul. Estkowskiego. Na torowisku
zatrzymał się tam samochód marki audi, blokując ruch
tramwajowy
w
obu
kierunkach
na
wysokości
skrzyżowania z ul. Chwaliszewo (stało łącznie 8 pociągów tramwajowych). W niedzielny poranek w tym
samym miejscu w torowisko wpadł samochód marki
mercedes, blokując przejazd bimby pomiędzy 5.55
a 6.09. W obu przypadkach kierujący pojazdami
podążali w stronę centrum miasta. Za pierwszym razem
interweniowało pogotowie samochodem Star, za drugim
– dźwigiem TRAM.
10.01. 2601. Ok. godz. 11.40 doszło do zablokowania
tramwaju linii WOŚP na ul. Towarowej. Na wysokości
budynku o numerze 39, w skrajni torowiska stały
zaparkowane dwa samochody terenowe – nissan X-trail
oraz nissan Navara. Przerwa w ruchu trwała równo
godzinę – samochody zostały zabrane przez pomoc
drogową. Tramwaj linii WOŚP nie miał tego dnia
szczęścia – o 18.10 doszło do wstrzymania ruchu
tramwajowego
na
ul.
Zwierzynieckiej
przed
Kraszewskiego, wskutek zwarcia w instalacji wysokiego
napięcia kanciaka. Przerwa w jednym kierunku trwała 28

minut, uszkodzony pociąg zepchnięty został na Ogrody
przez tramwaj liniowy (2/4 100+99).
11.01. 11/5 194+193. Do 14-minutowego (19.1819.32) wstrzymania ruchu w kierunku ronda Kaponiera
doszło na ul. Roosevelta, pomiędzy Poznańską
a Dąbrowskiego. Z powodu zwarcia w instalacji
elektrycznej pierwszego wozu zaniemógł skład wagonów
105N. Po doraźnej naprawie tramwaj samodzielnie
zjechał do zajezdni. Z kolei 25.01 skład szybkowców
spędził stojąc na piesku na pętli Piątkowska – wskutek
zatarcia się osi. Motorniczy z pierwszej zmiany dzielnie
„doczłapał się” uszkodzonym wagonem do pętli, gdzie
nastąpił postój (od 7.05). Wagon wjechał na teren
zajezdni
Głogowska
kilkanaście
godzin
później,
o godz. 0.32.
15.01. 13/3 410. Prawie godzinę (5.10-6.00) nie
kursowały tramwaje ul. Grunwaldzką. Na skrzyżowaniu
z Jeleniogórską doszło do zderzenia samochodów
osobowych Opel Omega i Fiat Seicento, co doprowadziło
do całkowitej blokady szlaku tramwajowego. Na miejscu
interweniowały
dwa
zastępy
Państwowej
Straży
Pożarnej, dwa zespoły pogotowia ratunkowego, nie
zabrakło także Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji. Zablokowaniu uległo 9 pociągów
tramwajowych (jako pierwszy 13/3, reszta jeździła
objazdami), a na wyłączonym z ruchu odcinku (od ronda
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28.01. 14/3 507. Do czołowego zderzenia samochodu dostawczego z siemensem Combino doszło
na skrzyżowaniu ul. Głogowskiej i Krauthofera. Aby
wyciągnąć kierowcę z auta niezbędne było użycie
ciężkiego sprzętu. W tramwaju „modelowo” zadziałała strefa zgniotu – zniszczony został „jedynie”
przód wagonu poniżej zderzaka, rozbite zostały
przednia osłona i przednia szyba. Do zdarzenia
doszło krótko po godzinie 13.
Fot.: Rafał Bręczewski

27/28.01. N21/1 669 i N21/1 670. Ta noc na długo
zostanie w pamięci ekipie N21. O godz. 0.23 doszło
do wstrzymania ruchu tramwajowego na ul. Św. Marcin
(okolice Kaponiery) wskutek zaśnieżenia torowiska
podczas gwałtownych opadów. To uziemiło wagon 670
na dokładnie 18 minut. O 1.20 w tym samym miejscu
(podjazd w kierunku ronda Kaponiera) utknął wagon
669 – wyciągnięty z zaspy po 25 minutach koparkospycharką JCB z zajezdni Gajowa. O 2.25 wagon 669
zatrzymał się na izolatorze sekcyjnym na ul. Roosevelta
– na skutek zaśnieżenia torowiska motorniczy nie był
w stanie podjechać pod górkę wyjeżdżając z PST
(postój: 8 minut). Koniec stycznia upłynął pod znakiem
komunikacyjnego horroru – odnotowano dziesiątki
zmian trasy spowodowanych zasypanymi śniegiem
(i niedającymi się przełożyć) zwrotnicami, a także sporą
liczbę wykolejeń. Tylko w dniu 28 stycznia z szyn
wypadły trzy wagony – wyjazdowa szóstka w stronę
Miłostowa na moście Dworcowym, tramwaj wjeżdżający
na pętlę Starołęka i moderus Alfa 168+167, który
rozjechał się na zwrotnicy pod Okrąglakiem. Służby nie
nadążały z czyszczeniem zwrotnic, w szczególności tych,
na które błoto pośniegowe nieustannie nawożone było
przez samochody.

Jana-Nowaka Jeziorańskiego do Junikowa) kursowały
trzy zatramwaje: 1001, 1018 i 1133.
24.01. 13/4 404. Ponad dwie godziny nie kursowały
tramwaje przez rondo Starołęka, gdy krótko po godzinie
6 rano doszło do zerwania sieci trakcyjnej na przystanku
RSTA06. Awaria była poważna, na ponad godzinę (6.337.49) wyłączono napięcie w sieci trakcyjnej. W efekcie
tramwaje pojechały objazdami – 1 i 7 przez ul. 28
Czerwca 1956 i Górną Wildę do ronda Rataje; 4, 5, 12,
13 i 17 kursowały skróconą trasą do os. Lecha.
Na odcinkach Traugutta – os. Lecha i Kórnicka –
Starołęka kursowały autobusy za tramwaj (odpowiednio:
1105 i 1705 oraz 1529 i 1602). Ruch w kierunku ronda
Rataje wznowiono o 7.49, w kierunku ronda Starołęka
chwilę później – dopiero po zepchnięciu przez 5/4
318+319 uszkodzonej (zanik niskiego napięcia) tatry
404.
Przyczyną
awarii
okazało
się
pęknięcie
strzemiączka naciągu sieci na skutek zmęczenia
materiału oraz niskiej (minus 18 stopni Celsjusza)
temperatury. Przy okazji, o 7.31, podczas skrętu z ul. 28
Czerwca 1956 w Hetmańską wykoleił się tramwaj linii
7/2 (wagon 652). Helmut był pierwszym tramwajem
jadącym
trasą
objazdową,
a
podczas
skrętu,
na zaśnieżonym i oblodzonym łuku torów wypadła
z torowiska I oś pierwszego wózka. Wstrzymanie
na Traugutta trwało dokładnie 45 minut (do 8.16).
27.01. O godz. 14.25 CNR otrzymała zgłoszenie
o samochodzie ciężarowym utrudniającym ruch na rondzie Śródka, ale nie blokującym przejazdu tramwajów.
Uszkodzone auto stało na prawym pasie drogi, za rondem w kierunku Zawad. Samochód zepsuł się dzień
wcześniej, a mechanicy i kierowca od rana próbowali go
uruchomić. Na miejsce skierowano najnowszy nabytek
pogotowia autobusowego – samochód ratowniczy Scania
(2268). Ekipa MPK pomogła w odpaleniu uszkodzonego
renault Premium poprzez podanie do ciągnika powietrza
i
prądu.
Wsparcie
pomogło
uruchomić
pojazd
i odblokować korkujący się pas ruchu.

21.01. wycieczka 685. O 11.37 doszło do
wykolejenia zamówionego tramwaju wycieczkowego na łuku torowiska węzła tramwajowego
Kórnicka. Tramwaj realizował przejazd zgodnie
z zamówioną trasą (Trakt Królewsko-Cesarski),
która obejmowała m.in. skręt z trasy Kórnickiej
w lewo w kierunku ronda Śródka. Wskutek wjazdu
na nieużywany – zaśnieżony i oblodzony – łuk
torowiska doszło do podbicia pierwszego wózka
tramwaju oraz jego wykolejenia. Na miejscu
przypadkiem znaleźli się dwaj członkowie KMPS,
którzy pomogli motorniczemu (także Klubowiczowi) „ewakuować” grupę z tramwaju. Tym
samym młodzi pasażerowie mogli bezpiecznie
opuścić teren wydzielonego torowiska. Wykolejenie
spowodowało
spore
zamieszanie
na
całych
Ratajach
–
przejezdne
były
bowiem
tylko
prawoskręty w relacjach most św. Rocha – rondo
Rataje, rondo Rataje – os. Lecha i os. Lecha – rondo
Śródka. Po wstawieniu w torowisko w wagonie nie
załączyła przetwornica – tramwaj został wycofany
w ul. Kórnicką i skierowany (przy okazji bez
niskiego napięcia) do zajezdni. Przerwa w ruchu
trwała łącznie 38 minut.
Fot.: Bartosz Kopeć
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29.01. 1/1 152+153. W godz. 19.39-20.05 doszło
do wstrzymania ruchu tramwajowego na ul. Reymonta
na wysokości Wyspiańskiego. Przyczyną była awaria
układu sterowania moderusa falusa. Tramwaju nie udało
się uruchomić, dlatego zepchnięty został do zajezdni
przez stojący we wstrzymaniu pociąg 1/12 150+151.
Uczestnicy zdarzenia mieli rzadko spotykaną okazję
zaobserwować czwórskład moderusów, do tego złożony
ze wszystkich istniejących egzemplarzy wersji HF 04 AC.

W styczniu archiwa zaledwie czterokrotnie notowały
awarie wagonów RT6N1 – awarie wózków C w wagonach
404 i 407, zanik wysokiego napięcia w wagonie 402
i awarię ładowania filtra w 410. To ostatnie zdarzenie
(późnym wieczorem 27.01) było też najpoważniejszym –
tramwaje stały na Zamenhofa ponad 30 minut,
a uszkodzoną tatrę zepchnął do zajezdni pociąg 7/4
(wagon 668). Pięciokrotnie notowano awarie siemensów
– awarię układu sterowania w 512 oraz czterokrotnie (!)
awarie drzwi – po razie w wagonach 502, 503, 505
i 508.

Nowinki z Pyrogrodu
opracowanie: Bartosz M. Kaj, Bartosz Szymandera, Marcin Jurczak
tj. 1997, jest nadal wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem. Jako ostatni z liniowych na placu boju
pozostaje 1962, którego los na chwilę obecną nie jest
znany. Ponadto postępują prace przy odbudowie
historycznego 1545. Historyczny patataj jest już
polakierowany, trwają prace przy kompletacji szyb.
Ikarus 260.04 1936 oczekuje na czerwcową paradę,
a później zacznie się jego odbudowa i przywracanie
historycznego wyglądu.

Z Poznania do… Częstochowy.
W dniu 18 marca bramy zajezdni Warszawska
po raz ostatni opuściły cztery ikarusy 280.70A
nr 1459, 1966, 1972 i 1973. Nie zostały one jednak
skasowane, ale sprzedane jako sprawne. Nowym
właścicielem poczciwych ekologów jest MPK
Częstochowa, które w swej flocie posiada
przeróżne typy węgierskich pojazdów. Autobusy,
pozbawione poznańskiego herbu i numerów
taborowych, wyjechały z zajezdni punktualnie
o godzinie 13.00. Jako ciekawostkę dodać należy
paniczne ukrywanie informacji o zakupie autobusów przez MPK Częstochowa. Związane to było z
obawą, że zakup autobusów wysokopodłogowych
starej generacji zostanie negatywnie odebrany
przez pasażerów i lokalne media.
Fot.: Bartosz M. Kaj, 18.02.2010
… i na części. Nieco mniej życzliwy los
spotkał pozostałe ekologi: 1453, 1967 i 1970. Zostały
one bowiem także sprzedane, ale na części – firmie
spod Włocławka, która skupuje przeróżne używane
autobusy z całego kraju. Z kolei w dniu 3 marca odbyła
się kolejna akcja rozbiórkowa (wspierana przez
reprezentantów KMPS): ex szkoleniowego 1999 (dawny
1535). Pod koniec zeszłego roku jego miejsce zajął
neoplan N4021td 1735. Po rozbiórce i wymontowaniu
cennych
części,
a
także
odkryciu
pewnego
niecenzuralnego napisu na kratownicy, pojazd trafił
na złom. Wraz z nim trafił tam także ex szkoleniowy
jelcz M11 1945 (znany Klubowiczom z fantastycznej
listopadowej przejażdżki). Drugi ze szkoleniowych jelczy,

Kolejna marka w Swarzędzu. W styczniu
flota Wiraż Bus powiększyła się o kolejny używany
autobus. Tym razem jest to MAN, NL202 z 1995 r.
Autobus posiada dwie pary drzwi i znacznie jaśniejszy
odcień żółtego (zapewne po poprzednim właścicielu).
Nowy nabytek otrzymał numer 08, z którym dotąd
jeździł skasowany w zeszłym roku neoplan N4011. Jest
to kolejna marka w swarzędzkiej komunikacji. Poprzedni
używany „rodzynek” to scania CN113CLL 016 z 1997 r.
75 jamników nadjeżdża. We środę 24 lutego Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zakończył
kontrolę uprzednią przetargu na dostawę 75 autobusów
niskopodłogowych. Podpisanie umowy pomiędzy MPK
Poznań i dostawcą – Solaris Bus & Coach – odbyło się
10 marca. Producent z Bolechowa (w ubiegłym roku
został liderem sprzedaży autobusów miejskich w Polsce)
dostarczy łącznie 75 autobusów: 30 sztuk Urbino 12 i 45
sztuk Urbino 18. Autobusy wyposażone zostaną w automaty biletowe (testowo takie urządzenie posiada SU12
1625 z zeszłorocznej dostawy). Według zapewnień
producenta pierwsze nowe jamniki pojawią się w Poznaniu do końca lipca, a być może jeszcze wcześniej. Nowa
dostawa oznacza zwiększoną ilość kasacji autobusów
MAN i Neoplan. Do złomowania wytypowano już przynajmniej trzy wozy z A-1: 1521, 1531 i 1915. Warto
zwrócić uwagę na fakt, że ten ostatni był jedyną
pszczołą o nieco innym wnętrzu – szary i inaczej
wykończony sufit nawiązywać miał do nowszych (44xx)
serii neoplanów.
Jamniki na Kaczej. Przy okazji kasacji
i dostaw wzrasta populacja solarisów na A-3 – do 1251
i 1252 dołączyły 1253 (ex 1866) i 1254 (ex 1867) – oba
przerzucone z Warszawskiej. Od 1 kwietnia wydział A-3
wystawia na obsługiwanych rezerwach górczyńskich
(czynnej i technicznej) autobusy przegubowe –
dodatkowe dwa osiemnastometrowce na pewno się
zatem przydadzą. Zadebiutowały pierwszego kwietnia –
1253 jako 68/8, 1254 jako rezerwa na Górczynie. Od
1 kwietnia zajezdnia Kacza obsługuje dodatkowo
brygadę 89/2 oraz całe 71 w dni robocze.
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z motorniczymi. Na Zawadach tramwaju nie zobaczymy
do listopada 2010 roku.
Siemensowe przypadki. Po fali wypadków z udziałem tramwajów Combino (odstawione były
w pewnym momencie aż cztery wagony) postanowiono
złożyć z dwóch uszkodzonych tramwajów jeden.
Do czterech sprawnych członów wagonu 502 dołączono
piąty z wagonu 507. Po połączeniu mechanicznym
i elektrycznym
oraz
niezbędnych
testach
wagon
wyjechał na linię w dniu 13 marca. Aby jednak zachować
równowagę w przyrodzie, tego samego dnia za halą
zajezdni wykoleił się wóz 508.
Rozbitki powracają. Jak wieść gminna
niesie, trwają prace przy madalińskim wagonie 678.
Tramwaj rozbity został 19 lutego – na przystanku
Wielkopolska doszło do najechania na jego tył przez
wagon typu 3G. Z powodu ogromu zniszczeń spodziewano się kasacji dwuokiego, w ostatnich tygodniach
pojawiła się jednak informacja, że będzie naprawiany.
Co ciekawe – wagon został wyprostowany i wyklepany
metodami chałupniczymi, nie zdecydowano się natomiast wykorzystać ostatniego członu z odstawionego
wozu 612. W Modertransie trwają natomiast prace nad
ożywieniem wagonu 804, rozbitego na skrzyżowaniu al.
Solidarności i Wrzoska. Wydział S-2 w dalszym ciągu
kieruje do obsługi linii 8 wagony GT8ZR (chociażby 8/3
903 i 8/7 907 w dniu 3 marca) czy nawet GT6 (na początku marca zaobserwowano tamże wóz 615). Ponadto
podejmowane są działania mające na celu wprowadzenie
do eksploatacji naklejek o treści (plus minus): „Uwaga!
Drzwi uszkodzone, prosimy o korzystanie z pozostałych”.
Należy zwrócić uwagę na gwałtownie pogarszający się
stan taboru zajezdni S-2 – na przestrzeni ostatnich kilku
lat zarówno komfort pracy motorniczego, jak i komfort
jazdy pasażerów uległ drastycznemu pogorszeniu.

Koniec klimatycznych naklejek.
Dzień 12 marca jest pierwszym, w którym na ulice
wyjechały autobusy pozbawione charakterystycznych naklejek, którymi zostały „udekorowane”
z okazji Konferencji Klimatycznej COP14 oraz Roku
Klimatu i Środowiska (2008). Białe nalepki pojawiły
się
na
przodach
autobusów
obok
numeru
taborowego i w niektórych przypadkach „choinki”
w maju, prawie dwa lata temu. Kilka pojazdów,
które nie zostały wtedy „ozdobione”, dostało
naklejki
tuż
przed
grudniową
konferencją,
a pojedyncze sztuki wcale. W tramwajach nalepki
umieszczane były na szybach kabin (105Na) czy
naprzeciwko II drzwi (GTx).
Fot.: Marcin Jurczak, 5.06.2008
Wymiana kasowników. W poznańskich
tramwajach postępuje wymiana starych kasowników
R&G, wraz ze sterownikami, na nowe. Związane jest
to z chęcią wprowadzenia przez ZTM biletów przystankowych na tramwaje. Co ciekawe, nowych sterowników
dorabiają się także „rupiecie” z S-2. Warto zwrócić
uwagę na wóz 681, który obok nowego sterownika
otrzymał także GPS.
Ruszyły Nowe Zawady. Od soboty 6 marca tramwaje nie docierają do pętli Zawady. Powodem
zamknięcia jest kolejny etap budowy ulicy Nowe
Zawady. Zamknięcie Zawad spowodowało skierowanie
linii 1 do Miłostowa, a linii 7 do os. Lecha. Tym samym
z 1,5 linii w relacji rondo Śródka – rondo Starołęka
przez rondo Rataje zostało zaledwie pół linii.
Pasażerowie podróżujący w tej relacji mają także
do dyspozycji linie 1, 6 i 17 z przesiadką na Kórnickiej
lub – tylko w przypadku linii 6 – na rondzie Rataje.
Korkuje się wjazd na węzeł Kórnicka od strony os. Lecha
z powodu dużej liczby kursujących tą trasą pociągów.
Przy okazji uruchomiono PNR na os. Lecha – niestety
z powodu braku jakichkolwiek urządzeń sygnalizacyjnych, skuteczność pracy dyżurnego zależy przede
wszystkim od umiejętności nawiązania współpracy

Pożegnanie z piętrusami.
W dniu 30 stycznia zrealizowany został ostatni kurs
linii 451 obsługiwanej przez Lokalne Linie Autobusowe Mistral. 1 marca z mapy powiatu zniknął inny
lokalny przewoźnik – firma Trans-Region, która
zaledwie przez dwa miesiące obsługiwała nowe
linie 351 i 358. Powód był ten sam: brak
pasażerów, klienci wybierali linie obsługiwane
przez Warbus. Tabor firmy stanowiły dwa piętrowe
MAN-y SD202 i jeden autosan H9-21. Na zdjęciu:
MAN SD202 odpoczywa na pętli Garbary.
Fot.: Bartosz M. Kaj, 7.01.2010
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atowanymi. Jest mowa o 22 wagonach (z doczepami lub
bez), które miałyby zastąpić tramwaje serii 3G
(po zakończeniu eksploatacji Gajowej nie ma sensu
przenoszenie zaplecza i części w inne miejsce) oraz
wagony GT6 i GT8 będące w najgorszym stanie
technicznym.
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Puma powraca. W sobotę 27 marca
na trasy powrócił wóz 450. Po kilku miesiącach
„negocjacji” pomiędzy FPS a Instytutem Elektroniki
udało się ustalić, który element odmawiał posłuszeństwa
i jak go naprawić. Dotychczasowa eksploatacja kończyła
się regularnie awarią po ok. 6-7 godzinach jazdy.
W pierwszych dniach po długim postoju znacznie
wzrosła bezawaryjność Pumy – jeden z Klubowiczów
zjechał jedynie do zajezdni z powodu usterki drzwi
w dniu 5 kwietnia (wcześniej blokując na kwadrans
ul. Św. Marcin). Obok dedykowanej 13/5 wagon widziano także na 13/6 (właśnie 5.04) i 13/11 (13.04).
A skoro mowa o S-3 – skład 312+313 wciąż stoi rozbity,
do Modertransu wywieziono natomiast wagony 314
i 315. Jak wieść gminna niesie, mają one być
przebudowane na standardowe 105Na.
Półmaraton i półutrudnienia. W ostatnią niedzielę marca na starcie stanęli
uczestnicy półmaratonu. Pobiegli jedną pętlą biegu
z edycji jesiennej, czyli po trasie: Malta – Chartowo –
Piaśnicka – Inflancka – Krzywoustego – Droga Dębińska
– Dolna Wilda – Ojca Żelazka – Droga Dębińska –
Królowej Jadwigi – al. Niepodległości – Solna –
Estkowskiego – Jana Pawła II – Baraniaka – Malta.
W związku z imprezą pojawiały się drobne utrudnienia
w ruchu, w miejscach krzyżowania się trasy biegaczy
z liniami komunikacji miejskiej.
Falus odstawiony! 12.02 na linii 1/1
debiutował skład 84+83. Od tego czasu niewiele
zmieniło się w temacie moderusów, z wyjątkiem tego,
że kolejne składy widywane są „po zgubieniu” żółtych
elementów ozdobnych umieszczonych na drzwiach.
Ponadto rośnie liczba moderusów z klasycznymi
pantografami OTK-1 – obecnie są wśród nich 336 i 226.
Nie dołączył do nich 228, który 14.04 połamał kitę
na rondzie Kaponiera, ale dalej wozi się z połówką. Od
6.03.2010 moderusy 150+151 i 152+153 pojawiać się
miały na brygadach: 26/3+10/7 i 15/4 w dzień roboczy,
1/9 i 6/1 w soboty oraz 1/6 i 4/5 w dni świąteczne.
Sytuacja nieco się skomplikowała z powodu odstawienia
składu 152+153 po wykryciu wady konstrukcyjnej
wózka.
Co dalej z helmutami? Podczas gdy MPK
Kraków z sukcesem wdraża do eksploatacji kolejne
wagony z serii GT8S, pytanie co dalej z wagonami
z demobilu pozostaje otwarte. Pojawiła się plotka
o możliwości sprowadzenia do Poznania wagonów GT8
z Duesseldorfu – identycznych z wozami już eksplo-

Tramino już jeździ.
Przypomnijmy – po raz pierwszy tramwaj widziany
był na torach poza bramą zajezdni w nocy z 3 na
4 grudnia 2009, zaciągnięty eNką na ul. Hetmańską
w celu dokonania pomiarów obciążenia toru.
W dniu 15 marca 2010 solaris Tramino o własnych
siłach wyjechał z hali i zrobił co najmniej dwa kółka
po zajezdni. Jazdy po zajezdni trwały cały tydzień.
W nocy z 18 na 19 marca tramwaj wyjechał z S-1
i kursował (tam i z powrotem) po ul. Hetmańskiej –
na odcinku pomiędzy Dmowskiego a Kolejową.
W nocy z 23 na 24 marca prototyp ponownie
wyjechał na jazdy próbne po ul. Hetmańskiej.
W nocy z 13 na 14 kwietnia miał wyjechać
na przejazd po trasie linii 13. 15 kwietnia ok. godz.
1.26 solaris Tramino widziany był na rondzie
Kaponiera – jadący w kierunku Junikowa tramwaj
wzbudził zachwyt pasażerów oczekujących odjazdu
helmuta linii N21. W dniu 15 kwietnia odbył się
także
pierwszy
dzienny
przejazd
tramwaju
Tramino.
Pojazd
wyjechał
z
zajezdni
przy
ul. Głogowskiej, przejechał ulicami: Głogowską,
Św. Marcin, Podgórną, przez most św. Rocha
do ronda Rataje, by następnie przez Zamenhofa
i Hetmańską wrócić do zajezdni.
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Fot.: Marcin Jurczak, 24.03.2010;
Jakub Gielniak, 15.04.2010
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Chaos na Moście Teatralnym

Węzeł Gordyjski

Tomasz Gieżyński
ulicy Trójpole zostały zajęte przez (odpowiednio) żyjące
w obrębie PST lisy i wszędobylskie samochody, a teren
pod tymczasową pętlę w krzakach pod mostem
Teatralnym zarósł regularną dżunglą. Tymczasem
pasażerów w trzech pierwszych liniach (12, 14 i 15)
przybywało i już wkrótce MPK uruchomiło szczytową
linię D, z czasem przemianowaną na 16. Ciągły wzrost
ilości przewożonych pasażerów spowodował, że nawet
cztery linie stały się niewystarczającą ofertą. Przy ciągłej
żonglerce układem tras i częstotliwości (linia D na osiedle Lecha, 16 na plac Wielkopolski, 16 do Marcinkowskiego co 5 minut w szczycie porannym itp.) dojechaliśmy jakoś do roku 2009.

Wjazd na przystanek „na trzeciego” zwykle
kończy się blokowaniem tramwaju jadącego
z przeciwka.
Fot.: Marcin Jurczak, 29.03.2010
Z tytułową łamigłówką Aleksander Wielki poradził sobie,
jak chce historia, w dość prosty sposób – wziął do ręki
miecz i przeciął węzeł. Na razie na podobnie heroiczny
czyn nie zdobył się w Poznaniu żaden z przedstawicieli
komórek i firm mających szeroko rozumiany interes
w udrożnieniu najważniejszego w mieście skrzyżowania,
dlatego mieszkańcy miasta i pracownicy komunikacji
miejskiej wciąż muszą borykać się z problemem
zatłoczonego węzła Most Teatralny.
Cofnijmy się do nieodległej przeszłości. Jest koniec
stycznia 1997, do użytku zostaje oddany pierwszy (i –
jak dotąd – jedyny) odcinek Poznańskiego Szybkiego
Tramwaju. Zostaje oddany tylko dlatego, że kilka lat
wcześniej zdecydowano się wpiąć go w układ torowy
sieci tramwajowej i eksploatować jako jedną z tras
miejskich z połączeniami bezpośrednimi do różnych
dzielnic Poznania. Wcześniejsza formuła osobnej linii
z osobnym taborem i zapleczem wyczerpała się już,
zanim właściwie zdążyła zaistnieć. Od tego czasu
planowane awaryjne zjazdy z PST i wiadukt w ciągu

W ciągu dekady pojawiła się w końcu kolejna linia
szczytowa, kursująca na takiej trasie jak niegdysiejsze
D. 26, bo o niej mowa, doczekała się pod koniec
ubiegłego roku częstotliwości pięciominutowej w szczycie porannym, co przy pozostałych 4 liniach o częstotliwości dziesięciominutowej dało rano ofertę 36 tramwajów na godzinę na PST w jednym kierunku.
W połączeniu z tramwajami zmierzającymi do i z pętli
Połabska, Piątkowska i Wilczak otrzymaliśmy wynik
57 składów na godzinę w jedną stronę na północnym
wlocie na węzeł Most Teatralny. Funkcjonująca na tym
skrzyżowaniu
sygnalizacja
„inteligentna”
stanęła
w obliczu obsługi zadania zbliżającego się do punktu
krytycznego. Łącznie w szczycie porannym przejeżdża
przez węzeł 150 pociągów na godzinę, w sporej części
w relacjach kolizyjnych, do czego dochodzą 4 grupy
samochodowe. Ciągłe zwiększanie podaży na PST nie
bierze się z powietrza. Szczyt poranny charakteryzuje
się wysokim popytem na przewóz osób w relacji do
miasta, kumulującym się głównie w ciągu około godziny
między 6:50 a 7:50. Przy obecnym poziomie podaży (36
kursów na godzinę, tj. tramwaj co 1 minutę i 40 sekund)
pociągi dojeżdżają na „Teatralkę” zapełnione całkowicie
– w skali 0-9 zasadniczo mieszczą się wówczas
w przedziale 7-9.
Było niemal oczywiste, iż taka ilość tramwajów
przyniesie w końcu negatywne skutki związane
z brakiem
przepustowości
kluczowego
dla
PST

Ratujmy Stare Bimby!
Przekaż 1% podatku na ratowanie zabytkowych pojazdów!

Klub Miłośników Pojazdów Szynowych, KRS nr 0000074961
4/2010 (112) 1/10

Nowinki z Pyrogrodu

Brak reakcji ze strony motorniczych lub służb
nadzorczych
w
momencie
pojawienia
się
utrudnień skutkuje błyskawicznym tworzeniem
się tramwajowych korków.
Fot.: Marcin Jurczak, 25.03.2010
skrzyżowania przy moście Teatralnym. Tymczasem dość
długo udawało się wykonywać zadania we względnym
porządku. Większe problemy zaczęły się nieoczekiwanie
po feriach zimowych 2010. Wyglądało to tak, jakby
jakaś magiczna ręka pomieszała komendy w programie
zawiadującym sygnalizacją świetlną. Miasto wpadło
w popłoch – korki tramwajów sięgające estakady
„Bogdanka” zaczęły pojawiać się codziennie. Wściekli
pasażerowie,
wypuszczani
na
trasie
przez
sfrustrowanych motorniczych, szli po tłuczniu łamiąc
obcasy i narażając się na możliwość potrącenia przez
tramwaje jadące w przeciwną stronę. Sytuacja zaczęła
wymykać się spod kontroli, trafiła do mediów,
na portale, do zbiorowej świadomości mieszkańców
Poznania i przyjezdnych. Trudno o gorszą „reklamę”
dla komunikacji zbiorowej – przewozimy ludzi na odległość 6 km w 12 minut, ale ostatnie 300 metrów należy
pokonać pieszo, na dodatek w mało komfortowych
warunkach… Wspomaganie sygnalizacji przez ręczne
sterowanie siłami służb Nadzoru Ruchu MPK nie dawało
wiele, a od momentu przypomnienia o zakazie
wykonywania takich czynności w czasie jej działania –
problemy się tylko spotęgowały.

Dopiero taki stan rzeczy zmusił decydentów, dotąd dość
biernie przyglądających się gehennie pasażerów,
do podjęcia bardziej energicznych kroków. Zebranie
wszystkich najważniejszych podmiotów związanych
z transportem w Poznaniu nastąpiło na miejscu
w porannym szczycie. O zgrozo, wszystko funkcjonowało
nagle we względnym porządku. Niezależnie od tego
zobowiązano ZDM do wprowadzenia zmian w programie
sygnalizacji, tak by problem zredukować do minimum.
Po wprowadzonych kosmetycznych poprawkach mamy
do czynienia z polepszeniem sytuacji. Sprowadza się
to do następującej diagnozy – jeśli nic się w okolicy
złego nie stanie (wypadek lub awaria nie związana
z kongestią), to system działa z grubsza poprawnie.
Jeżeli natomiast nałoży się na omawiany węzeł jakieś
inne zdarzenie komunikacyjne, to kłopoty natychmiast
mamy gotowe.
Nikt do tej pory nie powiedział tego na głos, ale
światłami zawiaduje tak naprawdę tylko ZDM – Zarząd
Dróg Miejskich, mający w ogólności komunikację
zbiorową w średnim poważaniu, zaś skwapliwie
korzystający ze swej władzy do wprowadzania
udogodnień dla samochodów. ZTM, MPK i podmioty
niezależne od Urzędu Miasta, jak na przykład
stowarzyszenia Klub Miłośników Pojazdów Szynowych,
Mobilny Poznań, Sekcja Rowerzystów Miejskich itd.
mogą tylko służyć swymi uwagami oraz dzięki
konsolidacji wysiłków z komórkami oficjalnymi wpływać
na zachowanie ZDM, ale to do „drogowców” i tak należy
ostatnie słowo. Zazwyczaj niezwykle ciężko jest
przeprowadzić konkretne i tak naprawdę nieduże
zmiany, polegające na ułatwieniu życia komunikacji
publicznej. W wielu miejscach miasta, gdzie faktycznie
przez szereg lat funkcjonowała z powodzeniem
sygnalizacja protramwajowa, dziś pojazdy szynowe
muszą się grzecznie zatrzymać i swoje odstać, choćby
wzdłuż drugiej ramy i w cieniu grup pojazdów
ogumionych. Jednak w przypadku Mostu Teatralnego
miarka się przebrała – sygnalizacyjne eksperymenty
prosamochodowe wyszły wszystkim na złe. Ten węzeł
nie nadawał się do „cichego” likwidowania priorytetu dla
tramwajów zza komputera w centrum sterowania.
Miasto stanęło – i zrobiło się bardzo wściekłe. Trzeba
było podjąć realne kroki zmierzające do poprawy
fatalnego stanu rzeczy. Korekta, o której mowa, objęła
na razie kilka niuansów, ale wydatnie zmniejszyła
problemy związane z kongestią tramwajów. Oto
najważniejsze ze zmian:
– zwiększenie priorytetu i przedłużenie go na tym
samym, wysokim poziomie do godziny 10:00
na wlocie północnym;
– zmniejszenie priorytetu na wlocie zachodnim,
co niestety skutkuje dłuższymi postojami linii 17
i 18 (ale nie w każdym przypadku);

Jednym z czynników ograniczających przepustowość skrzyżowania pozostaje ignorancja kierowców samochodów osobowych.
Fot.: Marcin Jurczak, 29.03.2010

– przyzwolenie na najazd na blokadę zwrotnicy na
wlocie północnym dla większej niż 1 ilości
tramwajów jadących w tym samym kierunku, co
w powiązaniu z programem sygnalizacji sprawia, że
światło „czeka” na kolejny tramwaj (lub tramwaje –
lecz przejazd trzech pociągów naraz jest o tyle
ryzykowny, że na przystankach za skrzyżowaniem
mieszczą się tylko po dwa pociągi);
– wydłużono wysepkę przystankową na wylocie
wschodnim, dzięki czemu dwa pociągi mogą zjechać
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ze skrzyżowania i nie blokować wjazdu od wschodu
tramwajom jadącym prosto lub w lewo (przystanek
pozostał jednak w randze pojedynczego).

od razu na trasy objazdowe). Miejmy nadzieję,
że wnioski pokontrolne z przeprowadzanych losowo
obserwacji pozwolą wyeliminować te zaniedbania
i patologie. Odbudowa zaufania pasażerów trwa bowiem
zdecydowanie dłużej, niż jego utrata.

Na bieżąco prowadzony jest monitoring działania
sygnalizacji i stosowania się motorniczych do nowych
zaleceń. Niemal codziennie dochodzi jednak w okolicy do
zdarzeń
komunikacyjnych,
powodujących
zatory.
Najsłabszym
ogniwem
jest
obecnie
zachowanie
prowadzących tramwaje – od niekorzystania z możliwości najazdu na rygiel „na drugiego”, poprzez gapiostwo
i konieczność ręcznego przekładania zwrotnic, aż po totalny tumiwisizm w przypadku korka spowodowanego
innym zdarzeniem z udziałem tramwaju (motorniczowie
wychodzą na papieroska, zamiast kierować swe bolidy

Podjęte działania wystarczają na dziś – ale czy
wystarczą do jutra? Na szczęście już niebawem
rozpoczną się prace budowlane związane z wydłużeniem
PST do Dworca Zachodniego. W ich trakcie na pewno
czekają nas ogromne utrudnienia, ale po zakończeniu
budowy i oddaniu tego fragmentu torowiska do użytku,
problem zatłoczenia węzła na moście Teatralnym
powinien na jakiś czas zniknąć.

Nowy produkt w segmencie tramwajów niskopodłogowych

Tramino polskim Combino?

Robert Bartkowiak

Nocna jazda próbna, solaris Tramino na ul. Hetmańskiej. Po cyklu jazd nocnych rozpoczęto próby dzienne.
Fot.: Marcin Jurczak, 24.03.2010
Już od kilku lat podkreślają swoją dominującą pozycję
na rynków autobusów miejskich w Polsce. Cieszą się
również ogromną popularnością w całej Europie, a od
niedawna także na świecie. W minionym roku sprzedali
aż 1114 autobusów i trolejbusów, co jest wynikiem
rekordowym w historii firmy. Ich wszystkie pojazdy
charakteryzują się dynamiczną sylwetką oraz zupełnie
innym designem niż wszystkie dotąd produkowane
pojazdy w segmencie autobusów miejskich. Mowa tutaj
oczywiście o podpoznańskiej firmie Solaris Bus & Coach,
która
obecnie
wkracza
na
rynek
tramwajów
niskopodłogowych. Po wielkim i niewątpliwym sukcesie
autobusów spod znaku jamnika – Urbino – rozpoczęto
prace nad nowoczesnym i dostosowanym do polskich
warunków tramwajem. Czy Tramino okaże się kolejnym
sukcesem Solarisa i spełni oczekiwania rynku? Tego
dowiemy się już wkrótce.
Jak to się zaczęło?
Firma w Bolechowie powstała w sierpniu 1994 roku jako
Neoplan Polska Sp. z o.o. za sprawą Krzysztofa
Olszewskiego. Było to przedstawicielstwo Neoplana
w Polsce, jednak cała inwestycja została sfinansowana
ze środków, o które musieli zatroszczyć się sami

Olszewscy, biorąc na siebie pełną odpowiedzialność
w przypadku niepowodzenia. Bank Handlowy udzielił
kredytu,
dzięki
któremu
wyremontowano
hale
w Bolechowie, gdzie niegdyś prowadzono produkcję
i remonty na potrzeby Wojska Polskiego. W 1996 roku,
z chwilą uruchomienia produkcji, Neoplan zrealizował
pierwsze zamówienie dla warszawskiego przewoźnika.
Następnie udało się wygrać bardzo duży przetarg na
dostawę pojazdów niskopodłogowych dla Poznania.
W 1999 roku zdecydowano się na wprowadzenie
zupełnie nowych pojazdów marki Solaris, które miały
być lepiej przystosowane do warunków panujących
w Polsce, niż oferowane i sprzedawane dotąd autobusy.
W 2001 roku Neoplan został przejęty przez koncern
MAN, jednego z większych producentów na rynku
autobusów miejskich. Dlatego Olszewscy podjęli decyzję
o wykupieniu reszty udziałów Neoplana, by stać się
w 2001 roku firmą całkowicie niezależną i zmienić nazwę
na Solaris Bus & Coach.
Dziś Solaris może pochwalić się ogromnym sukcesem,
który osiągnął za sprawą całkowicie nowych pojazdów
z rodziny autobusów miejskich, znanych pod nazwą
Urbino.
Świadczy
o
tym
chociażby
liczba
wyprodukowanych pojazdów, która sięga już około
6 tysięcy. Pojazdy Solarisa można spotkać w 21 krajach
na całym świecie oraz w blisko 300 miastach. Z roku
na rok pozyskiwani są nowi klienci, realizowane są także
kolejne kontrakty dla starych odbiorców Urbino. Od kilku
lat Solaris zajmuje dominującą pozycję na polskim
rynku. W 2009 roku udział kupowanych pojazdów
z Bolechowa wyniósł 53 % (drugie miejsce zajął
Mercedes Benz – 22 %, zaś trzecie Jelcz – 7 %). Polscy
przewoźnicy zakupili łącznie 262 pojazdy. Natomiast
na najbardziej dynamicznym rynku w Europie –
niemieckim – Solaris uplasował się na trzecim miejscu.
Dla Poznania
Na chwilę obecną MPK Poznań posiada 26 tramwajów
niskopodłogowych tramwajów – 10 tatr RT6N1,
14 combin, jeden wagon 118N „Puma” oraz jeden
wagon 115N (obecnie odstawiony). Dzięki temu
zajmujemy czwarte miejsce wśród polskich miast pod
względem
liczby
eksploatowanych
tramwajów
niskopodłogowych. Wyprzedza nas Kraków z 50 wagonami typu NGT6 (trzy serie pojazdów) kanadyjskiego
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producenta Bombardier, Warszawa z 45 pojazdami –
29 sztuk tramwajów 116N, 116Na oraz 116Na/1, jeden
wagon
112N
(wszystkie
wyprodukowane
przez
chorzowski
Konstal)
oraz
15
wagonami
120N
z Bydgoszczy, a także Wrocław z 17 wagonami typu 16T
z czeskiej Škody i 14 pojazdami z wrocławskiego
Protramu z niskopodłogowym środkowym członem typu
205WrAs. Warto również podkreślić w tym miejscu fakt,
że Poznań jako pierwsze miasto w Polsce zaczął wozić
mieszkańców niskopodłogowymi, tak nowoczesnymi,
a przede wszystkim fabrycznie nowymi tramwajami
od czeskiego producenta – tatrami RT6N1 – we wrześniu
1997 r. Posiadamy również najdroższe tramwaje jak
dotąd zakupione przez polskiego przewoźnika – wagony
niemieckiej firmy Siemens, znane pod nazwą handlową
Combino, dostarczone do Poznania w latach 2003/2004.
Solaris Tramino będzie więc już trzecim rodzajem
fabrycznie
nowych
tramwajów
niskopodłogowych
zakupionych przez poznańskiego przewoźnika. Pierwsze
dostawy wagonów ruszą w czerwcu 2011 roku
i zakończą się w marcu 2012 roku, tuż przed Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej. Łącznie zamówiono
40 wagonów, a umowa przewiduje możliwość rozszerzenia dostawy o kolejne 20 tramwajów. Wartość kontraktu
to 280 471 490 złotych (342 175 218 zł z VAT), z czego
około 157 mln zł pochodzi z Funduszu Spójności,
są to środki które MPK Poznań pozyskało na zakup
nowoczesnych pojazdów. Oprócz Solarisa chęć wzięcia
udziału w przetargu wyraziło wielu producentów
tramwajów: konsorcjum AnsaldoBreda i Newag, PESA,
Škoda, Alstom-Konstal, Stadler, CAF, Bombardier, FPS
czy Siemens. Postawione w przetargu wymogi
zadecydowały o odrzuceniu oferty złożonej przez FPS.
Poznański producent nie mógł wykazać się odpowiednim
doświadczeniem wymaganym przy budowie pojazdów
niskopodłogowych, gdyż specyfikacja przetargowa
wymagała od producentów wyprodukowania w ciągu ostatnich trzech lat minimum dziesięciu wieloczłonowych
pojazdów niskopodłogowych, z czego pięć sztuk musiało
zostać odebranych przez jednego dostawcę. Dzięki
uczestnictwie w konsorcjum z Bombardierem i Kiepe,
w ramach którego zmontowano wagony dla MPK Kraków, odpowiednim doświadczeniem wykazać się mógł
Solaris.
Mimo wielkiego zainteresowania i chęci dostarczenia
tramwajów dla Poznania przez tyle firm, w końcu tylko
trzy zdecydowały się na złożenie ostatecznych ofert:
Solaris Bus & Coach, Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz
S.A. Holding oraz CAF z Hiszpanii. Pozostali dostawcy,
wyrażający chęć współpracy i spełniający wymagania
techniczne
postawione
w
przetargu,
jednak
zrezygnowali, ze względu na niekorzystne dla nich
warunki ekonomiczne wynikające z płatności w polskiej
walucie, wielkości zaliczki, okresu gwarancji pojazdów
czy też ze względu na kary umowne za niedotrzymanie
terminu dostaw nowych tramwajów, które są nam
niezbędne do przeprowadzenia w Poznaniu Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej w 2012.
Choć oferta złożona przez Solarisa nie była najtańsza,
to gwarantowała jednak lepsze rozwiązania techniczne.
Sam wynik przetargu nie spodobał się natomiast Pesie,
której oferta była tańsza o około 35 milinów złotych.
Bydgoska firma wykorzystała wszystkie możliwe ścieżki
prawne,
by
odwlec
termin
podpisania
umowy
i udowodnić rzekome nieprawidłowości w przetargu.

Uroczyste
podpisanie
umowy
na
dostawę
40 solarisów Tramino dla MPK Poznań.
Fot.: Marcin Jurczak, 23.11.2009
Świadczy to zapewne o panicznym strachu firmy przed
wpuszczeniem na rynek nowej i liczącej się konkurencji.
Jak dotąd Pesa wygrywała wszystkie przetargi
organizowane na terenie naszego kraju. Zupełnie nowy
produkt, bardzo duża popularność oraz uznanie Solarisa
zarówno w Polsce, jak i w Europie – w porównaniu do
Pesy – może utrudnić dalsze działania bydgoskiej firmy.
Mimo tych wszystkich zawirowań, 23 listopada 2009 r.
na terenie zajezdni tramwajowej przy ulicy Głogowskiej,
tuż obok pierwszej prototypowej wersji Tramino, udało
się w uroczystej atmosferze dokończyć wszystkie
formalności i wreszcie podpisać umowę. Poznań zyska
na tym bardzo wiele. Dość duża ilość nowych wagonów
znacznie wpłynie na poprawę funkcjonowania transportu
publicznego w naszym mieście. Pocieszający jest
również fakt, że to właśnie firma z Wielkopolski
wyprodukuje dla nas nowe pojazdy. Dzięki takiemu
rozwiązaniu pieniądze „zostaną” u nas, a serwis zawsze
będzie blisko w przypadku ewentualnych napraw
powypadkowych.
Prototyp
Wersja prototypowa została po raz pierwszy oficjalnie
zaprezentowana
na
targach
Trako
w Gdańsku
odbywających się w dniach 12-14 października 2009
roku. Ponad miesiąc później, dokładnie 21 listopada,
Tramino przybyło do Poznania – rozładunek odbył się
na terenie zajezdni tramwajowej przy ulicy Głogowskiej.
To właśnie tutaj realizowano pierwsze próby techniczne
pojazdu. O postępach w zakresie jazd testowych
informować będziemy Czytelników na bieżąco, przede
wszystkim poprzez rubrykę „Nowinki z Pyrogrodu”.
Prototyp różni się od wersji docelowej skosami na pudle,
dzięki czemu w poznańskiej wersji zmniejszy się wolna
przestrzeń pomiędzy wagonem a przystankiem. Zmieni
się także samo wnętrze wagonu i układ siedzeń.
Kontrowersyjny jest pomysł umieszczenia okrągłych
tarcz dachowych, znanych już z modernizacji wagonów
typu 105N.
Budowa
Solaris Tramino to niewątpliwie tramwaj, o którym już
w fazie projektowania można było powiedzieć, że będzie
się wyróżniał na tle wszystkich dotąd eksploatowanych
tramwajów
niskopodłogowych
na
świecie,
choć
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konstrukcyjnie
bazuje
na
rozwiązaniach,
które
zapoczątkował Siemens, w dobrze wszystkim znanym
tramwaju typu Combino. Mowa tutaj o technice
modułowej,
dzięki
której
producent
projektuje
poszczególne warianty długościowe członów, by potem
bez
problemu
skonstruować
pojazd
poprzez
odpowiednią kombinację modułami. Takie rozwiązanie
pozwala stworzyć optymalny pojazd, który jak najlepiej
będzie się wpisywał w wymogi długościowe postawione
w postępowaniu przetargowym. Ma to również plusy
ekonomiczne. Nie trzeba za każdym razem zmieniać
projektu tramwajów, gdy wymagany jest pojazd krótszy
bądź dłuższy od wersji pierwotnej.

(zamontowane na drugim i czwartym module), a kabina
motorniczego jest dodatkowo wyposażona w agregat
klimatyzacyjny.
Wedle
uznania,
pojazd
można
dodatkowo wyposażyć w okna uchylne oraz odpowiednią
ilość grzejników.
Pojazd ma być nie tylko bezpieczny i oferować
odpowiedni komfort jazdy pasażerom. Musi być także
przyjazny z punktu widzenia motorniczego, co wiąże się
z odpowiednimi warunkami pracy. Na plus trzeba
zaliczyć bardzo dobrą widoczność ze stanowiska
motorniczego. Wszystkie przyciski niezbędne do pracy
zlokalizowano w zasięgu ręki prowadzącego, a samą ich
ilość ograniczono do minimum.

Wersja prototypowa Tramino jest wagonem pięcioczłonowym o całkowitej długości 31,7 metra i szerokości
pudła 2,35 metra. Możliwe jest również skonstruowanie
tramwaju o trzech członach i długości 18,8 metra.
W miarę zapotrzebowania planowana jest również
produkcja dłuższych wariantów oraz o niskiej podłodze
w 70 % wnętrza.
Zarówno wersja poznańska, jak i prototypowa posiadają
na całej długości niską podłogę i charakteryzują się
brakiem jakichkolwiek stopni przy wejściach i wewnątrz
pojazdu. Jest to trend powszechnie spotykany w obecnie
budowanych tramwajach i autobusach, ze względu
na oczekiwania pasażerów starszych, niepełnosprawnych
ruchowo, czy też rodziców pragnących dostać się do
pojazdu z wózkiem. Ułatwia to również w dużym stopniu
wymianę pasażerów, jeśli zarówno przejścia wewnątrz
pojazdu, jak i drzwi są odpowiednio szerokie. Projekt
konstrukcji uwzględnia wszystkie aktualne polskie
normy dotyczące budowy tramwajów. W przyszłości
firma Solaris planuje poszerzyć swoją ofertę o wariant
tramwaju spełniający normy BOStrab, czyli ich
niemieckiego odpowiednika.

Silniki wraz z przekładniami umiejscowiono po zewnętrznej stronie wózków, w celu uzyskania stosunkowo
wysokich parametrów jazdy po wyeksploatowanych
torowiskach, co znacznie wpływa na wydłużenie
żywotności konstrukcji. Konstrukcja samego wózka
niweluje również hałas. Na każdą oś wózka napędowego
oraz tocznego zamontowano jedną tarczę hamulcową
z zaciskiem sprężynowym, który spełnia rolę hamulca
roboczego
i
postojowego,
który
działa
nawet
w przypadkach skrajnych – zaniku prądu w sieci. Każdy
wózek posiada dwa magnetyczne hamulce szynowe.
Tramwaj wyposażony jest w system awaryjnego
odblokowania zacisków hamulca. Operacja ta w Tramino
jest bardzo szybka – przez naciśnięcie odpowiedniego
przycisku w kabinie motorniczego lub manualnie. Skraca
to czas ewentualnej blokady torowiska.

Wszystkie komponenty zastosowane przy budowie
pochodzą
od
doświadczonych
i
renomowanych
dostawców. Konstrukcja pudła tramwaju spełnia
wszystkie standardy. Cechuje je odpowiednio wysoka
odporność na korozję, poprzez zastosowaniu właściwego
stopu stali. W miejscach, gdzie występują bardzo duże
naprężenia, wykorzystano niskostopową stal węglową.
Nie ulega wątpliwości, że jednym z najważniejszych
elementów każdego budowanego pojazdu, w tym przede
wszystkim tramwaju, jest samo pudło pojazdu. Przy
jego budowie Solaris wykorzystuje najnowocześniejsze
techniki dostępne na rynku. Wszystkie moduły
są spawane z blachy ciętej laserowo i giętej
na maszynach
sterowanych
komputerowo
(CNC).
Do budowy dachu zastosowano aluminiowe, warstwowe
płyty, tzw. sandwich. Pudło zostało tak zaprojektowane,
by możliwe było przenoszenie siły ściskania wzdłużnego
o wartości 200 kN. Część spodnia to gruba, elastyczna
oraz wygłuszająca warstwa zabezpieczająca. Połączenie
pięciu członów pudła wagonu stanowią przeguby.
Trzy z nich umożliwiają wzajemny skręt w poziomie,
a jeden dla ruchów w płaszczyźnie pionowej. Takie rozwiązanie ma korzystny wpływ na strukturę pudła i chroni
ją przed niepożądanymi efektami działania sił wzdłużnych, w przypadku ugięcia się sprężyn wózków lub przy
stosunkowo złym stanie technicznym torowiska.
Za nawiew i klimatyzację odpowiada 16 wentylatorów
zamontowanych wewnątrz pojazdu. Przestrzeń pasażerska ma do dyspozycji dwa zespoły klimatyzacyjne

Kabina i wnętrze prototypu robią wrażenie
wysoką jakością zastosowanyh materiałów.
Fot.: 2 * Robert Bartkowiak, 15.03.2010
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Pojazd napędzają cztery silniki asynchroniczne o mocy
105 kW każdy, które zasilane są przez falowniki. W
Tramino zastosowano ciekawe rozwiązanie, które
wykorzystuje energię z hamowania pojazdu. Tramwaj
Solarisa magazynuje nadwyżki energii w kondensatorach, które są ładowane podczas hamowania. Zmagazynowana energia jest później wykorzystywana przy
ponownym rozruchu. Takie
rozwiązanie pozwala
znacznie ograniczyć koszty eksploatacyjne pojazdu,
gdyż pobór prądu z sieci trakcyjnej ulega redukcji
o wartość poboru prądu z kondensatorów. Dotąd
trendem stosowanym w nowobudowanych pojazdach
była możliwość oddawania nadwyżki prądu bezpośrednio
do sieci trakcyjnej.

wyprodukowano pudło pojazdu, które następnie
powędrowało do Łodzi. Tutaj powstał praktycznie cały
pojazd. Pierwsze próby elektryczne przeprowadzono
dopiero po przyjeździe wagonu do Poznania.

Oprócz walorów stricte konstrukcyjnych, plastycy
z berlińskiego biura projektowego „studioFT” zadbali
o oryginalny wygląd zewnętrzny i wewnętrzny pojazdu –
z czego słyną już wszystkie autobusy i trolejbusy
wypuszczone
z
fabryki
przez
podpoznańskiego
producenta. Postarano się, by dzięki odpowiedniej
stylistyce, nie tylko ściany czołowej, tramwaj stał się
zarazem integralną oraz rozpoznawalną wizytówką
każdego miasta. Nie było to zadanie łatwe, ale jak
widać, niewątpliwie im się to udało. Rysy pojazdu są
łagodne, nieordynarne oraz przyciągają uwagę.

Obecnie rozpoczęły się przygotowania do produkcji
seryjnej tramwajów. W połowie lutego 2010 roku firmie
Solaris udało się zakupić halę produkcyjną w Środzie
Wlkp., w pobliżu już istniejącej spawalni, gdzie powstają
szkielety autobusów i trolejbusów, nim trafią ostatecznie
do Bolechowa. Nowa hala ma powierzchnię 3,5 tysiąca
m2 i to właśnie w niej będzie się odbywać produkcja
konstrukcji stalowych do Tramino. W najbliższym czasie
zostanie również podjęta decyzja dotycząca tego,
w jakim miejscu odbywać się będzie montaż końcowy
tramwajów. Będzie to hala wynajęta lub zupełnie nowy
obiekt, który zostanie wybudowany od podstaw. Warto
również dodać, że przy produkcji Tramino znajdzie
zatrudnienie około 300 dodatkowych osób.
Na sukces Solarisa składa się wiele czynników. Jednym
z nich jest praca, dzięki której oferowany jest produkt
z górnej półki, zaprojektowany przez fachowców,
wykonany z najlepszych komponentów dostępnych
na rynku, co w efekcie finalnym przekłada się na
spełnienie oczekiwań klientów i użytkowników.
Choć Tramino jest na razie tylko prototypem, a sama
firma Solaris ma stosunkowo niewielkie doświadczenie
przy produkcji tramwajów niskopodłogowych, to mimo
wszystko są powody, by oczekiwać sukcesu.

Co? Gdzie? Jak?
Wersja prototypowa Solarisa Tramino powstała przy
udziale
MPK
Łódź
oraz
Autosana.
W Sanoku

Oferta taryfowa przewoźników kolejowych – jak najtaniej wybrać się w podróż?

Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet...

Kasper Fiszer
ekspresów, zniknęły bilety wycieczkowe i zniżka
rajdowa. Spróbuję pomóc Czytelnikom nie pogubić się w
gąszczu
nowych
nazw
i
ofert,
przedstawiając
najpopularniejsze z nich.

Liczba ofert promocyjnych dostępnych na rynku
stale rośnie, zdecyfowana większość ofert ogranicza jednak podróżujących do jednego, wybranego
przewoźnika.
Fot.: Robert Bartkowiak, 11.11.2009
Z pewnością niejeden Czytelnik Przystanku będzie chciał
tego lata podróżować po Polsce pociągiem. Jeśli nie
jeździł koleją od dłuższego czasu, na dworcu może
poczuć się nieco zagubiony, nawet jeśli doskonale radzi
sobie z odróżnianiem EN57 od ED72 czy EP07 od EP08.
Znacznie zmieniła się bowiem oferta przewoźników
kolejowych – dziś próżno szukać w rozkładach jazdy
dobrze znanych pociągów osobowych, pospiesznych czy

Z poznańskiego dworca odjeżdżają pociągi dwóch
przewoźników: samorządowej spółki Przewozy Regionalne sp. z o. o. (PR) i PKP InterCity S.A. (PKP IC). PR
uruchamiają pociągi dwóch kategorii: REGIO (R, dawniej
osobowe, oznaczone w rozkładzie kolorem czarnym) –
najtańsze ze wszystkich połączeń, pozwalają dotrzeć
bezpośrednio nie tylko do podpoznańskich miejscowości,
ale i do m.in. Wrocławia, Łodzi, Torunia czy Zielonej
Góry, oraz interREGIO (iR, w rozkładach jazdy oznaczone kolorem niebieskim) – niedrogie połączenia międzymiastowe, m.in. do Katowic, Krakowa, Torunia, Olsztyna
czy Warszawy. PKP IC oferuje nieco droższe od połączeń
iR dalekobieżne pociągi kategorii Tanie Linie Kolejowe
(TLK, oznaczone w rozkładzie kolorem czerwonym), czyli
dawne pociągi pospieszne, oraz tzw. pociągi kwalifikowane – kategorii Ekspres InterCity (EIC), w której skład
wchodzą dawne pociągi ekspresowe i InterCity oraz
międzynarodowe pociągi EuroCity (przez Poznań kursują
składy łączące Warszawę z Berlinem). Planując podróż
warto wybrać pociągi tylko jednego z przewoźników –
PR i PKP IC honorują swoje bilety w bardzo
ograniczonym zakresie, zazwyczaj zmiana przewoźnika
oznacza więc znaczny wzrost ceny przejazdu. Wybór
pociągów tylko jednej ze spółek pozwala także na wybór
którejś z ofert pozwalających podróżować taniej niż
korzystając z tradycyjnych biletów jednorazowych.
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W podróżach miłośniczych najbardziej pomocne będą
oferty PR – Bilet Turystyczny i RegioKarnet, a także Bilet
Podróżnika i Bilet Weekendowy PKP IC.
Bilet Turystyczny to jedna z najstarszych i najbardziej
znanych ofert polskiej kolei. Jest to imienny karnet,
który uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów
pociągami PR od godziny 18:00 w piątek do 6:00
w poniedziałek. Można go kupić w dwóch wersjach –
tylko na pociągi REGIO (dawne osobówki) za 30 zł lub
na pociągi REGIO i interREGIO za 60 zł. Obie wersje
turystyka są honorowane przez innych przewoźników
regionalnych – Koleje Dolnośląskie i konsorcjum ArrivaPCC Rail, które obsługuje kilka tras na Kujawach.
Niestety, z Biletem Turystycznym nie pojedziemy
pociągami Kolei Mazowieckich.
RegioKarnet pozwala dobrać terminy podróży o wiele
bardziej elastycznie niż Bilet Turystyczny. Ten imienny
bilet pozwala bowiem na nieograniczoną liczbę podróży
podczas trzech dowolnie wybranych dni w ciągu
sześćdziesięciu dni od początku ważności RegioKarnetu,
na przykład RegioKarnet ważny od 1 maja będzie ważny
do 29 czerwca, i w ciągu tych niemal pełnych dwóch
miesięcy podróżny będzie mógł trzykrotnie bez
ograniczeń jeździć pociągami przez cały dzień.
Oczywiście dat kolejnych podróży nie trzeba deklarować
od razu przy zakupie – do biletu dołączony jest blankiet
z miejscami na stemple. W wybranym dniu należy
zalegalizować bilet w kasie (kasjerka odciśnie na
blankiecie datownik) lub u konduktora w pociągu (nie
jest pobierana za to opłata, nawet gdy na stacji wyjazdu
jest czynna kasa). Taka pieczątka jest ważna przez cały
dzień, operacji nie trzeba powtarzać przy każdej
przesiadce. Podobnie jak Bilet Turystyczny, RK można
kupić w dwóch wersjach – na pociągi REGIO za 55 zł lub
także na pociągi interREGIO za 79 zł. Również ten bilet
jest honorowany przez KD i Arrivę. Zarówno obydwa
rodzaje Biletu Turystycznego, jak i RegioKarnetu
oferowane są także w nieco droższej wersji obejmującej
niektóre odcinki sieci kolejowej Czech.

Na krajowych torach pojawia się coraz więcej
pojazdów nowej generacji – zwykle w malowaniach innych niż znane dotychczas. Pasażerowi
coraz trudniej połapać się, które połączenia
obsługiwane są przez wybranych przewoźników.
Fot.: Bartosz Kopeć, 21.04.2010
na pierwszą klasę. Co prawda oba bilety spółki PKP IC
nie są ważne w pociągach Przewozów Regionalnych, ale
można do nich dokupić Bilet Plus, swoistą dopłatę, która
umożliwia posiadaczowi podróżnika czy weekendowego
jeździć także pociągami REGIO. Bilet Plus kosztuje 15 zł
i nie jest honorowany przez innych przewoźników
regionalnych.
Zupełnie inna niż powyższe jest oferta „Ty i raz-dwatrzy” Przewozów Regionalnych. To zniżka na bilety
odcinkowe, tzn. tradycyjne bilety od – do, dla
co najmniej dwóch osób: pierwsza płaci normalną cenę,
a druga (oraz trzecia i czwarta) otrzymuje upust 30 %.
Zniżka może łączyć się z ulgą „pierwszej osoby” (tej,
która kupuje bilet według normalnej taryfy) – może ona
wykorzystać swoją ulgę, np. studencką. W przypadku
kolejnych osób zniżki nie sumują się.

PKP IC proponuje dwa bilety pozwalające na niedrogie
podróże w weekend. Bilet Podróżnika jest ważny
od 19:00 w piątek do 6:00 w poniedziałek i pozwala
na nieograniczoną liczbę przejazdów pociągami TLK
(dawnymi pospiesznymi). Kosztuje 65 zł w wersji na
drugą klasę, a 99 zł na jedynkę. Bilet Weekendowy jest
ważny krócej – tylko do 24:00 w niedzielę – ale oprócz
pociągów TLK obowiązuje także w najbardziej
prestiżowych w kraju składach Ekspres InterCity (EIC),
jednak przed każdą podróżą takim pociągiem należy
dokupić miejscówkę (na ogół kosztuje 12 zł). Bilet
Weekendowy kosztuje 119 zł w wersji na drugą i 199 zł

To tylko krótki przegląd ofert, które mogą przydać się
także pasażerowi jeżdżącemu koleją sporadycznie.
Dla stałych podróżnych przewoźnicy oferują szereg
dodatkowych promocji – bilety abonamentowe, sieciowe
czy RegioKartę. Także z myślą o często podróżujących
koleją przygotowuję e-mailowy newsletter, w którym
informuję o ważniejszych zmianach w ofercie polskich
przewoźników. Więcej informacji o newsletterze można
znaleźć pod adresem:
http://gaspar.fotografia.com.pl/newsletter.htm
Zapraszam!

Nowinki z Pyrogrodu
opracowanie: Tomasz Gieżyński
Biletowe nowości. W dniu 19.04.2010 r. weszła
w życie nowa taryfa biletowa ZTM w Poznaniu. Jak przy
każdym wejściu w życie nowych ustaleń związanych
z kosztami podróży, także i tym razem nie obyło się bez
emocji ze strony klientów. Emocji tym większych, że oto
jesteśmy świadkami tworzenia się zrębów systemu
wspólnego biletu dla całej aglomeracji poznańskiej.
Wprowadzono trzy strefy (A – miasto Poznań, B –

bezpośrednio przylegające gminy, C – gminy dalsze;
na razie w strefach B i C taryfa ZTM funkcjonuje tylko
w ograniczonym zakresie na liniach, dla których
podpisano porozumienia międzygminne), obniżono ceny
biletów
jednorazowych
na
terenie
Poznania,
wprowadzono szereg biletów międzystrefowych (w tym
okresowych), a także dokonano zmiany taryfy na liniach
obsługiwanych przez MPK Poznań i wyjeżdżających poza
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Poznań. To najbardziej uderzająca zmiana – do tej pory
pasażerowie linii 55, 56, 70, 72 i 73 korzystali z nie
umocowanej w żadnych logicznych ramach „promocji”,
mogąc dojeżdżać do Koziegłów, Swarzędza i Lubonia wg
miejskiej taryfy. Obecnie w ramach pierwszych kroków
tworzenia systemu aglomeracyjnego, przy podróżach
poza Poznań, należy w autobusach tych linii korzystać
z biletów międzystrefowych. W przypadku biletów
okresowych oraz większości jednorazowych oznacza
to podwyżkę dla pasażerów korzystających z tych
połączeń. Przyznać jednak trzeba, że kończy się okres
niezupełnie sprawiedliwy – jeśli ktoś bowiem mieszkał
w Luboniu nie przy linii 56, tylko przy L2, to musiał
kupować bilety na Luboń i na Poznań. Mieszkańcom
Żabikowa wystarczyły dotąd miejskie bilety ZTM na linię
56. Podobne dysproporcje miały miejsce w Swarzędzu
(55 i S-1) i Koziegłowach / Czerwonaku (11/12 itd.
i 70/72). Docelowo linie czerwonackie, swarzędzkie oraz
wszystkie pozostałe także mają dołączyć do taryfy ZTM
i wówczas zakończy się etap modernizacji oferty
biletowej w komunikacji podmiejskiej.
Start Maltanki. Z dniem 17.04.2010
r., bez większego rozgłosu medialnego, rozpoczęła
kursowanie kolej parkowa Maltanka. Pozyskano nowy
tabor – zielona lokomotywa WLs40-1225 pochodzi
z cegielni w Szlachcie. Została odbudowana (w połączeniu z naprawą główną) w firmie Modertrans w Biskupicach. Z przyczyn niejasnych otrzymała malowanie
niezgodne z obowiązującym na kolejce, tj. zielona
karoseria, czarne podwozie i biało-czerwone elementy
układu jezdnego oraz czerwona czołownica. Posiada też
wysoką nakładkę na komin. Modertrans wybudował też
dwie nowe repliki wagoników, tym razem utrzymane już
w kolorystyce kremowo-granatowej. Lokomotywka
wylądowała na Maltance w dniu 5.03., a tego samego
dnia zabrano do remontu WLs40-100. Pracowity był
to dzień dla brygady dźwigu TRAM123, gdyż jeszcze
wieczorem w przestworza wzbił się parowóz Borsig.
Flagowy pojazd kolejki pojechał do Gniezna Wąsk.
Na naprawę m.in. popielnika. Nie mogąc z racji braku
doświadczenia zająć się prawdziwym parowozem
na wodę i węgiel, Modertrans wynalazł sobie pracę
w postaci konstrukcji „pociągów” do obsługi terenów
Nowego ZOO. Stylizowane na parowozy i wagony
pojazdu ogumione (tzw. „kolejka czu-czu”) będą
dowozić zwiedzających alejkami w okolice odległej
od wejścia słoniarni. Kolejki są trzy, każda ma dwa
wagony, a ochrzczone zostały imieniem… Moderino.
Nowe kasowniki w stopiątkach.
Postępuje wymiana kasowników w tramwajach –
do składów z nowymi urządzeniami drukującymi
dołączyły 124+123, 306+307, 286+287, 308+309.
Walka z siecią trwa. Na sieci trakcyjnej
w Poznaniu w wielu miejscach zawieszone są znaki dla
motorniczych. Treść ich jednak odbiega od zamierzeń,
często informacja jest niepełna lub niewłaściwa.
Co gorsza, zgłaszanie odpowiednim służbom powoduje
najczęściej otrzymanie tzw. „odpowiedzi wymijających”.
Przykłady miejsc z niewłaściwym oznakowaniem:
– brak oznaczenia izolatora sekcyjnego na 28
Czerwca (przy straganach na rynku Wildeckim);
– odwrotnie zawieszona tabliczka z ograniczeniem
prędkości do 20 km/h z jednej strony i końcem
tego ograniczenia – z drugiej, przed zwrotnicą na
rynku Wildeckim od Dębca;

–
-

–
–
–
–

tabliczka Z-TRACK przed dojazdem do pętli
Połabska, gdzie nie ma żadnej zwrotnicy;
Murawa / Winogrady kierunek centrum: brak
informacji o wzbudzeniu, zwłaszcza, że wzbudza się
trackiem w prawo;
Murawa / Winogrady kierunek Wilczak / Połabska:
brak informacji o miejscu załączenia tracka;
św. Marcin / Towarowa kierunek Marcinkowskiego:
brak informacji o miejscu załączenia tracka;
plac Wiosny Ludów kierunek AWF / Kórnicka: brak
informacji o miejscu załączenia tracka;
plac
Wiosny
Ludów
kierunek
AWF:
brak
ograniczenia do 20 km/h (w drugą stronę wisi
tabliczka o jego końcu).

Koniec choppera. Po latach problemów
z aparaturą elektryczną składu 105NCh+105NChD
(oznaczenie MPK 105N-TW1+105N-TW2) 314+315
zdecydowano się na drastyczny krok przebudowy
na 105Na+105NaD. Z uwagi na fakt, że podczas ostatniej naprawy głównej (2000 r.) składu 105NT+105NT
nastąpiła wymiana pudeł na nowe sprowadzone
z ALSTOM Konstal S.A. (typu 105Na i 105NaD), nie będzie żadnych problemów z instalacją rozruszników pod
podłogą tych wagonów.
Nowe podmiejskie ZTM. Na mocy
porozumień międzygminnych, podpisanych między
Poznaniem a gminami Luboń, Dopiewo i Komorniki,
od 1 lipca nastąpi mała rewolucja w numeracji,
a niekiedy i obsłudze tras na południe i południowy
zachód od Poznania:
– 602 (dotychczas L2) na trasie Luboń (Lasek) –
Poznań (Dębiec), obsługa Translub, taryfa ZTM
od 1.07.2010 r.;
– 603 (dotychczas L3) na trasie Luboń (Lasek) –
Poznań (Składowa) – Luboń (Lasek), obsługa
Translub, taryfa ZTM od 1.07.2010 r.;
– 651 (dotychczas 101+621) na trasie Poznań
(Dębiec) – Luboń – Łęczyca – Puszczykowo –
Mosina – Ludwikowo – Dymaczewo Nowe,
od 1.07.2010 r. obsługa Translub, od 19.04.2010 r.
taryfa ZTM;
– 718 (dotychczas jeden z wariantów linii 108)
na trasie Poznań (Ogrody) – Skórzewo – Dąbrówka
– Palędzie – Dopiewiec – Dopiewo – Lisówki, obsługę wyłoni przetarg, taryfa ZTM od 1.07.2010 r.;
– 719 (dotychczas jeden z wariantów linii 108)
na trasie Poznań (Ogrody) – Skórzewo – Dąbrowa –
Zakrzewo – Dąbrówka – Palędzie – Dopiewiec –
Dopiewo – Lisówki, obsługę wyłoni przetarg, taryfa
ZTM od 1.07.2010 r.
Konsolidacja taryfowa kolejnych linii z tego rejonu
powiatu poznańskiego przebiegać będzie w dalszych
etapach.
Franowo do przodu. W dniu 27 stycznia
wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu. Dzięki temu
prace nad zajezdnią będą mogły wejść w decydującą
fazę wykonawczą.
Busiarz w Mosinie. Gmina Mosina
rozstrzygnęła przetarg na obsługę swojej linii lokalnej
(poza ZTM): Mieczewo – Radzewice – Świątniki –
Rogalin – Rogalinek – Sasinowo – Puszczykowo (Niwka
szpital) – Puszczykowo (liceum) – Mosina (stacja PKP).
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Nowinki z Pyrogrodu
Rozkład jazdy jest mizerny, w dni robocze 6 kursów,
a w weekendy dwa. Wygrał PHUP Turist-bus.
Tatry na piątce. W związku ze skargami
pasażerów z Grunwaldu dotyczącymi blokowania ich trasy tramwajowej podczas usterek wagonów RT6N1,
od 1 maja planowe uruchomienie czeskich niskopodłogowców wynosić będzie nadal 4 sztuki (na 10
posiadanych), ale kursować one będą po 2 na liniach 5
i 13. Nadmiarowe sprawne wozy będą wystawiane
na obie linie proporcjonalnie. „Puma” 118N 450
pozostanie na brygadzie 13/5. Kursowanie tatr na linii 5
pozwoli na nieco szybsze likwidowanie zdarzeń
komunikacyjnych z ich udziałem z uwagi na większą
elastyczność sieci w rejonie Łazarza niż Junikowa. W dni
robocze będą to brygady 5/1 i 5/7, w soboty 5/3 i 5/6,
a w święta 5/1 i 5/4. Poniżej krótka „historia”, gdzie
mogliśmy oglądać już wagony RT6N1. Obejmuje ona
linie 5, 7, 12, 13, 14, 15, 16, W1. Ponadto tatry awaryjnie jeździły z centrum miasta na Ogrody (po trasie 17),
Połabską, Wilczak czy Budziszyńską. Szczegółowy
rozkład jazdy tatrowych piątek – w następnym numerze
Przystanku.
Linia

Trasa

Uwagi

5

Stomil – Górczyn

Planowo

7

Ogrody – Zawady

Planowo

12

os. Sobieskiego – Starołęka

Planowo

13

Junikowo – Starołęka

Planowo

14

os. Sobieskiego – Górczyn

Planowo

15

os. Sobieskiego – Budziszyńska /
Junikowo

Planowo

16

os. Sobieskiego – os. Lecha

Planowo

12

os. Sobieskiego – rondo Starołęka

Trasa
objazdowa

12

os. Sobieskiego – Zawady (przez most
Dworcowy, rondo Rataje)

Trasa
objazdowa

12

os. Sobieskiego – Starołęka (przez most
Dworcowy, rondo Rataje, GTR)

Trasa
objazdowa

12

os. Sobieskiego – Starołęka (przez
Głogowską, Hetmańską)

Trasa
objazdowa

12

os. Sobieskiego – rondo Starołęka (przez
Towarową, rondo Rataje)

Trasa
objazdowa

12

Starołęka - Połabska

Trasa
objazdowa

12

Starołęka – Budziszyńska (przez rondo
Rataje, most Dworcowy)

Trasa
objazdowa

13

Starołęka – Junikowo (przez GTR)

Trasa
objazdowa

W1

Starołęka – rondo Starołęka (nawót
tyłem przez pętlę Stomil)

Linia
„wahadłowa”

W rocznicę – objazdem. W dniu
12.04.2010 r., w godzinach od około 12:50 do około
14:00, w związku z obchodami 70. rocznicy Zbrodni
Katyńskiej,
organizowanymi
przez
Marszałka
Województwa Wielkopolskiego, nastąpiło zamknięcie
dla ruchu fragmentu alei Niepodległości na odcinku
od Libelta do ulicy Święty Marcin. Obchody żywiołowo
przekształciły się w marsz żałobny na cześć ofiar
smoleńskiej katastrofy samolotu rządowego TU-154M.

Autobusy linii nr 51, 68 i 71 w obu kierunkach
skierowano objazdem:
Linia nr 51 (w obu kierunkach): DWORZEC GŁÓWNY PKP
– Dworcowa – rondo Kaponiera – Roosevelta – Libelta –
Niepodległości – Solna – … – SOBIESKIEGO DWORZEC
Linia nr 68 (w obu kierunkach): DWORZEC GŁÓWNY PKP
– Dworcowa – rondo Kaponiera – Roosevelta – Libelta –
Niepodległości – Pułaskiego – … – PODOLANY
Linia nr 71 (w obu kierunkach): OS. DĘBINA – … –
Niepodległości – Święty Marcin – rondo Kaponiera –
Roosevelta – Libelta – Niepodległości – … – OS.
WICHROWE WZGÓRZE
Na
trasie
objazdu
autobusy
zatrzymywały
się
na istniejących przystankach: Zamek (autobusy linii nr
71) oraz Rondo Kaponiera, Most Teatralny i Libelta
(autobusy linii nr 51, 68 i 71). Trasy linii tramwajowych
nie uległy zmianie – wystąpiły jedynie chwilowe
wstrzymania ruchu tramwajów kursujących ulicą Fredry.
Kolejne prace na Przybyszewskiego.
Od dnia 16.04.2010 r. godz. 20.00 (piątek) do wieczora
17.04.2010 r. (sobota) trwały prace związane z wymianą
nawierzchni zachodniej jezdni ul. Przybyszewskiego
na odcinku między Dąbrowskiego a Szamarzewskiego.
Z uwagi na powyższe autobusy linii nr 93 i 95 jadące
od ul. Żeromskiego w kierunku Szamarzewskiego
na skrzyżowaniu z Dąbrowskiego zmieniały pas ruchu
na wschodni, po którym ruch odbywał się w obu
kierunkach. Autobusy linii nr 82, 91 i 95 jadące od
Ogrodów skręcały z Dąbrowskiego w Żeromskiego
z pasa ruchu na wprost (pas lewoskrętu został w tym
czasie wyłączony).
Zmiana lokalizacji przystanku. Od dnia
12.04.2010 r. od około godziny 7:00 zmieniono
lokalizację przystanku „Czernichowska n/ż” na ulicy
Starołęckiej
w
kierunku
centrum.
Tymczasowy
przystanek zlokalizowany został w odległości około 100
m od przystanku istniejącego (w kierunku centrum)
na wysokości posesji nr 189 (siedziba firmy „Ziołolek”).
Powodem jest budowa drogi pieszo-rowerowej w ciągu
Starołęckiej (od autostrady do ul. Głuszyna).
48 i 242 objazdem. Od 23.04.2010 r.
(piątek) godz. 7.30 do 24.04 (sobota) około godz. 15.00
prowadzono prace związane z budową kanalizacji
na ul. Bukowskiej w rejonie skrzyżowania z Perzycką.
W związku z tym autobusy linii nr 48 i 242 skierowane
zostały trasą objazdową z Bukowskiej ulicami: Odrzycka
– Ławica – Perzycka – Sławińska. Dotychczasowy
przystanek „Perzycka” przeniesiony został na ul. Ławica
przed skrzyżowaniem z Perzycką.
N21 – zmiana trasy. W związku
z koniecznością
naprawy
łuku
na
skrzyżowaniu
Al. Marcinkowskiego / 27 Grudnia nocami 27/28 (wtorek/środa), 28/29 (środa/czwartek) i 29/30 kwietnia br.
(czwartek/piątek) tramwaj linii nocnej N21 pojechał
zmienioną trasą: Os. Sobieskiego – PST – most Teatralny – Fredry – Gwarna – Św. Marcin – Rondo Kaponiera – Roosevelta – PST – Os. Sobieskiego.
RJNJ późnym latem. Planowany na lato
remont węzła Rondo Jana Nowaka-Jeziorańskiego
załapie delikatny poślizg. Ostateczne terminy i zakres
zamknięć nie są jeszcze znane, ale rozważana jest taka
organizacja prac, aby jedna z relacji skrętnych była
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w Dąbrowskiego. Dlatego autobusy linii nr 82 i 91,
jadące od ul. Żeromskiego w kierunku Ogrodów skręcały
w Dąbrowskiego z lewego pasa na wprost (prawy pas
na wprost był wyłączony). Dodatkowo zmieniła się
lokalizacja przystanku Żeromskiego dla linii 82, 91, 93,
95, który na okres prac został cofnięty około 50 metrów
w stosunku do obecnej lokalizacji.
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zawsze czynna – w początkowym okresie od centrum
do Ogrodów (na pozostałych, odciętych relacjach
wahadła tramwajowe), a później od Głogowskiej
do Junikowa (na relacji do centrum zatramwaj, na relacji
do Żeromskiego – linia 93). W dalszej przyszłości
modernizacji ma ulec torowisko w ul. Przybyszewskiego.
Powstaną
dwa
nowe
przystanki
(Rokietnicka
i Szamarzewskiego), a rozważana jest likwidacja
przystanku Bukowska. Na całej długości torowisko
ma być przystosowane do ruchu autobusów (linia 93
i częściowo 69). Oczekuje się, że nowe lokalizacje
przystanków spowodują wzrost znaczenia tego odcinka
w ruchu tramwajowym. Być może powstanie też
w przyszłości linia tramwajowa prowadząca stamtąd
w prawo w Dąbrowskiego i do centrum, jednak
większych konkretów na ten temat na razie brak.
Ciasna nawrotka przy Żeromskiego.
W nocy 22/23.04.2010 r. (czwartek/piątek) około godz.
20.00
rozpoczęto
prace
związane
z
wymianą
nawierzchni na prawoskręcie z ul. Żeromskiego

Solaris – jazd próbnych c.d.

Zmiany na weekend.
Komunikacja autobusowa i tramwajowa w dniach 1, 2 i
3 maja funkcjonować będzie wg świątecznego rozkładu
jazdy. W dniach 1 i 3 maja zawieszona zostanie linia
autobusowa nr 50. Linie autobusowe nr 52 i A zostaną
skrócone do Os. Rusa Szpital, natomiast autobusy linii
nr 80 kursować będą do pętli Rudnicze. W dniach 1 i 3
maja autobusy linii nr 98 nie będą wjeżdżać na Kampus
Morasko. Uwaga: w dniu 4 maja (wtorek) komunikacja
tramwajowa i autobusowa funkcjonować będzie wg
rozkładu jazdy dnia roboczego. Od 1 maja do 30
września br. w soboty i dni świąteczne wydział A1
uruchamiać będzie autobus 9-metrowy na linii
autobusowej Z w relacji rondo Śródka – Nowe ZOO.
Autobusy zatrzymywać się będą tylko na przystanku
pośrednim Krańcowa. Wydział T1 wywiesi podwieszki
z informacją wzdłuż trasy linii nr 50, na przystankach
początkowych przy M1 dla linii 52 i A, dla linii nr 80 od
Auchana wzdłuż ul. Sycowskiej oraz na pętli Górczyn,
dla linii nr 98 przy Kampusie UAM oraz na przystankach
początkowych os. Sobieskiego i Różany Potok.
53
wydłużone.
Od
4.05.2010
r.
dla wybranych kursów ulegnie częściowej zmianie trasa
linii autobusowej nr 53. W dni robocze kursy z dworca
Rataje o godz. 6.05, 12.35 i 15.25 realizowane będą
dodatkowo przez miejscowość Żerniki.
Nowa kołyska w 692. Pantograf
z nowymi kołyskami (wyeliminowane elementy półokrągłe) pojawił się na wagonie 692.

MPK z flagami.

Kolejne jazdy testowe solarisa – po opanowaniu
kółeczka z Głogowskiej przez Kaponierę, most
Rocha, rondo Starołęka na Głogowską, w dniach
27-29.04.2010 r. Tramino jeździło testowo trasą
linii 13, skróconą do Budziszyńskiej. Kolejne próby
objęły swoim zasięgiem odcinki linii 5 i 6. Na
zdjęciu: Tramino na os. Lecha w towarzystwie
kuzynów i kuzynki z Konstalu.

W dniu katastrofy rządowego TU-154M w Smoleńsku, w sobotę 10.04.2010 r., już przed południem
służby ZSR jeździły po mieście i zakładały na liniach
chorągiewki na wagony tramwajowe. Dzięki temu
dość szybko tabor został uroczyście ozdobiony.
Szybkość reakcji zaiste godna podziwu. Tramwaje
jeździły z flagami do niedzieli 18.04 włącznie, przez
cały czas trwania żałoby narodowej.

Fot.: Błażej Brzycki, 28.04.2010

Fot.: Robert Bartkowiak, 14.04.2010
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Inauguracja sezonu na liniach turystycznych

Zerówka powraca na trasę

Błażej Brzycki
Nie jak planowano 18, ale 25 kwietnia na ulice Poznania
wyjechały zabytkowe pojazdy obsługujące linie turystyczne. Przesunięcie związane było z uroczystościami
pogrzebowymi odbywającymi się na Wawelu.
Na pierwsze tegoroczne kursy wyjechał kanciak
i ogórek. Podobnie jak w latach ubiegłych, pierwszy kurs
rozpoczyna się o godzinie 13, a wszystkie odjazdy
realizowane są z ul. Gajowej. Tegoroczna trasa zerówki
(kursy o godz. 13.00 i 15.00) prowadzi m.in.
do Muzeum Komunikacji Miejskiej, znajdującego się
w zajezdni przy ul. Głogowskiej. Dla odwiedzających,
oprócz możliwości obejrzenia eksponatów, przygotowano tam również tramwaj konny Herbrand z 1880
roku, do którego można wejść i przekonać się, jak
wyglądała podróż komunikacją miejską wiele lat temu.
Dodatkową atrakcją jest również możliwość zmierzenia
się ze zwrotnicą tramwajową – najodważniejsi mogą
przełożyć wajchę pod okiem konduktora. Po wyjeździe z
zajezdni tramwaj kieruje się ulicą Głogowską na Gajową,
by o godzinie 14 i 16 móc wyruszyć w kolejne kursy
ulicami miasta. Tym razem zerówka zabiera pasażerów
w podróż ulicami Poznania. Do największych atrakcji tej
trasy należy pokonywanie nieużywanych liniowo
odcinków torów tramwajowych na ulicy Towarowej oraz
rynku Wildeckim.

Pasażerowie linii turystycznej zwiedzają Muzeum
Komunikacji. O zgromadzonych eksponatach
opowiada przewodnik – tego dnia był to kol.
Błażej Brzycki.
Fot.: Marcin Jurczak, 9.05.2010

Do czasu zakończenia remontu składu N+ND,
na trasie linii 0 zwykle spotkać można było
wagon typu 102N.
Fot.: Marcin Jurczak, 9.05.2010
O godzinie 17 realizowany jest ostatni kurs – trasa
zerówki biegnie wówczas do Muzeum Komunikacji
Miejskiej, po odwiedzeniu którego czeka niespodzianka.
Z okazji roku jubileuszowego o 17.00 realizowane są
przejazdy specjalne – po obchodzących rocznicę
otwarcia torowiskach czy też połączone z wizytą
w wybranej zajezdni tramwajowej. Do czasu zakończenia remontu składu wagonów N 602+456, podstawę taboru na linii nr 0 stanowiły wozy generacji 102. Pierwsze
zerówki w nowym sezonie obsługiwane były kanciakiem.
Linia autobusowa nr 100 kursuje po bardzo dobrze
znanej trasie, jadąc w kierunku ronda Śródka i Kolejki
Parkowej Maltanka, zlokalizowanej przy jeziorze
Maltańskim. Trwają również starania, by ogórek
przejeżdżał przez most Biskupa Jordana, umożliwiając
pokazanie turystom Śródki oraz Ostrowa Tumskiego.
„Standardowo” na linii 100 pojawia się jelcz 043 Caro
1679 – popularny ogórek. W przypadku gdyby autobus
ten był niedostępny (np. z powodu awarii), w rezerwie
czekają DAF MB200 1934 i jelcz PR110 1383 – oba
niespotykane już dziś w liniowej komunikacji miejskiej
miasta Poznania.
Do największych zmian w tegorocznym sezonie należy
uproszczenie taryfy opłat. Za godzinny przejazd osoba
dorosła zapłaci 4 zł, a dziecko do 16 roku życia – 3 zł.
W bilet wliczony jest również wstęp do Muzeum
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Komunikacji Miejskiej oraz wszelkie atrakcje danego
kursu. Trzecim, ostatnim, rodzajem biletu, który można
nabyć u konduktora, jest bilet pod nazwą „Niedziela
z MPK”. Skierowany jest on do grup 5-osobowych
(w tym maksymalnie dwojga dorosłych) i upoważnia
do przejazdu linią 0 oraz 100, jak również odwiedzenia
muzeum i przejazdu Maltanką do ZOO i z powrotem.
Podobnie, jak w latach ubiegłych, w sześć sobót na ulice
miasta wyjedzie nocna linia turystyczna, z pokładu
której będzie można obejrzeć najpiękniej oświetlone
zabytki Poznania. W dłuższą (trwającą ponad godzinę)
podróż tramwaje wyruszą z zajezdni przy ulicy Gajowej

punktualnie o godzinie 21.00 (22.05, 24.07, 14.08,
04.09) lub 22.00 (12.06, 03.07).
Zakończenie tegorocznego sezonu nastąpi 26 września.
Do tego czasu, zarówno na zerówce, jak i na setce
spotkać będzie można również specjalny tabor, związany
z
obchodami
130-lecia
komunikacji
miejskiej
w Poznaniu. O dodatkowych atrakcjach informować
będziemy na stronie internetowej www.kmps.org.pl,
do odwiedzania której zapraszamy. Do zobaczenia
na trasie!

Rodzina tramwajów Moderus Alfa

Deptus, dżojstik i falus

Łukasz Bandosz
Projekt Moderus Alfa realizowany przez przedsiębiorstwo
Modertrans Sp. z o.o. dla swojej spółki matki MPK
Poznań Sp. z o.o. dobiega końca. Najprawdopodobniej
liczba
zmodernizowanych
wagonów
typu
105Na
do wersji o marketingowej nazwie Moderus Alfa już się
nie zwiększy. Kolejnym etapem mają być tramwaje
Moderus Beta – o nich Czytelnicy Przystanku dowiedzą
się ze stron klubowego czasopisma zaraz po zdobyciu
przez nas informacji na ich temat. W tym tekście
chciałbym skupić się na podsumowaniu kończącego się
projektu i ocenie modernizacji tramwaju 105Na, jaką
jest Moderus Alfa. Będzie to subiektywne zdanie
zarówno motorniczego, jak i pasażera, wsparte
dodatkowo opiniami zaciągniętymi u osób wykorzystujących te wagony i jako miejsce pracy, i środek
transportu. Mam nadzieję, iż dzięki temu moja ocena
będzie bardziej obiektywna.
Przedsiębiorstwo Modertrans Sp. z o.o. zajmuje się
m.in. modernizacją stopiątek dla poznańskiego przewoźnika od początku swojej działalności, wcześniej robiła to
jednostka wewnętrzna MPK Poznań, czyli Zakład
Naprawy Tramwajów. ZNT po połączeniu z ZNA
Biskupice wydzielono z MPK Poznań – tak powstała

Moderus Alfa 272+273. Uwagę zwracają: lakier
metaliczny i nisko położony nawiew powietrza.
Wagon posiada tradycyjne luzowniki – aby go
odhamować konieczne jest podniesienie osłon
bocznych.
Fot.: Marcin Jurczak, 30.06.2010

spółka córka pod nazwą Modertrans Sp. z o.o.
Przygotowanie projektu Moderus Alfa trwało wiele
miesięcy. Z założenia miał on polegać na modernizacji
wagonów
generacji
105N,
przy
wykorzystaniu
nowoczesnych rozwiązań, zmienionego kształtu pudła,
a nawet możliwości zastosowania napędu na prąd
przemienny. Długo czekaliśmy na debiut pierwszego
składu. Przedsmakiem był wagon wyremontowany
dla Tramwajów Śląskich, w którym zastosowano przód
i tył później oglądany w moderusach. Połączenie
z klasycznym pudłem stopiatki nie dało pozytywnego
efektu wizualnego. W końcu, w ostatnich dniach sierpnia
2008 roku, z Modertransu na ulice Poznania wyjechał
pierwszy skład zmodernizowanych tramwajów.
Niezwykle pozytywnie został oceniony zewnętrzny
wygląd tramwaju z zakładów przy ul. Gajowej.
Pamiętajmy, że w polskich miastach pojawiło się
wcześniej wiele nowych lub zmodernizowanych wersji
wagonów generacji 105N – Moderusa Alfa było więc do
czego porównywać. I tu trzeba przyznać, że oceny
poznańskiego tramwaju były bardzo wysokie. Ciekawy
przód oraz tył wagonu, klejone okna, podwyższone
ściany boczne, przykryte wózki, pantografy połówkowe,
nowy wygląd drzwi – to wszystko pozytywnie wyróżnia
105Na po remoncie w Modertrans Poznań. Miejmy
nadzieję, że Moderus Beta będzie modelem rozwiniętym
o krok dalej i zastosowane zostaną w nim np. drzwi
odskodowo-przesuwne, chociażby takie jak w wagonach
RT6N1 czy wrocławskich 205WrAs. Warto dodać,
że zdecydowanie efektowniej prezentuje się pierwszych
sześć składów, które zostały pokryte lakierem typu
metalic. Później odstąpiono od tego wariantu, przez
co wagony straciły nieco na uroku. Nie ukrywam, że na
moje odczucia estetyczne związane z moderusami Beta
pozytywnie wpłynie zastosowanie właśnie lakieru
metalic. Zrozumiem jednak, jeśli MPK nie zdecyduje się
na tę opcję – jest ona droższa, a po kolizji wagonu (a te
zdarzają się dość często) trudniej usunąć jej skutki.
Nieco gorzej wyglądają już oceny innych elementów
wyremontowanych wagonów. Stanowisko motorniczego
zastosowane w moderusach Alfa było przystosowane
do tramwajów na prąd przemienny z nastawnikiem
w postaci takiej jak w Combino czy RT6N1. Taki napęd
został zastosowany jednak tylko w dwóch składach.
W sytuacji wykorzystania identycznej kabiny w stopiątce
z tradycyjnym napędem i pedałami, okazało się,
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Cechą charakterystyczna moderusów są zakryte
wózki. Jadąc tego typu wagonem motorniczy
musi dodatkowo uważać, by wystającymi elementami nie zahaczyć innego użytkownika drogi.
Fot.: Marcin Jurczak, 20.06.2008

Nowy
kształt
płotków
międzywagonowych.
Estetyka zwyciężyła ergonomię – stare płotki,
choć dużo mniej eleganckie, skuteczniej chroniły
przed wpadnięciem pomiędzy wagony.
Fot.: Marcin Jurczak, 20.06.2008

że stanowisko pracy nie zapewnia motorniczemu
właściwych warunków. Pedały były przesunięte w prawo,
co skutkowało przyjmowaniem niewygodnej pozycji
przez motorniczych w czasie pracy. Sytuacja ta była nie
do zaakceptowania, szczególnie gdy niektóre zmiany
trwają nawet do 10 godzin. Na szczęście udało się
wprowadzić modyfikacje w kolejnych moderusach oraz
przerobić te już odebrane przez MPK.

jedynie o następnym przystanku. W tej materii dużo
brakuje nam do sąsiadów z południa, nie wspominając
o tych z zachodu.

Słowa krytyki padają przy ocenie wykonania niektórych
elementów wnętrza wagonu. Część pasażerska cechuje
się pewnego rodzaju skromnością i surowością.
Oczywistym plusem tego jest zwiększona „wandaloodporność” wagonu. Ten aspekt jest niestety nadal
bardzo istotny dla pojazdów komunikacji miejskiej
w polskich miastach. Negatywne oceny dotyczą również
ogrzewania, zarówno w kabinie, jak i w przedziale
pasażerskim. Zimą można było zauważyć motorniczych
moderusów nawet w czapkach i kurtkach, podczas gdy
ich koledzy w kabinach wcześniej modernizowanych
stopiątek jeździli w samych koszulach. Problem wynika
głównie z nieszczelności kabin moderusów. Oczywiście
motorniczowie zaczęli sobie radzić własnymi metodami
i tak np. wszystkie szyby kabiny składu 336+337
są dodatkowo „uszczelnione” gazetami rozdawanymi
każdego dnia na ulicach miasta. Niestety szczelin
pomiędzy pedałami w podłodze już w ten sposób
nie można było zlikwidować. Również nagrzewnice
zastosowane w przedziałach pasażerskich wagonów
mają za małą moc, aby ogrzać wnętrze tramwaju.
Osobiście
za
niewystarczający
uważam
system
informacji pasażerskiej zastosowany w zmodernizowanych wagonach. Owszem, wyświetlacze zewnętrzne
przekazują wystarczającą ilość informacji, ale pasażer
podróżujący
moderusem
jest
jej
pozbawiony.
Wewnętrzny wyświetlacz informuje jedynie o następnym
i końcowym przystanku, podaje datę i godzinę, a także
zbędne w pojeździe komunikacji miejskiej imiona
solenizantów. Brakuje informacji, które posiadają stare
„termometry”. Nie wiemy jak długo potrwa podróż
z przystanku A do przystanku B, jakimi ulicami kursuje
dana linia, na jakie inne linie komunikacyjne możemy
się przesiąść na węzłach, przez które dana linia kursuje.
System zapowiedzi przystanków również informuje

Ogromnym mankamentem zmodernizowanych stopiątek
jest niedopracowany element wózka, jakim jest drugi
stopień odsprężynowania. Powoduje to nieprzyjemne
wibracje całego wagonu przy prędkościach powyżej ok.
40 km/h. Problem ten dotyczy wszystkich zmodernizowanych wagonów generacji 105N jeżdżących po Poznaniu i wyposażonych w dodatkowy stopień odsprężynowania wózka. Zjawisko nie występuje np. w składzie
194+193, w którym nie zastosowano tego rozwiązania.
Kwestia ta jest dziś bagatelizowana, a z pewnością
negatywnie wpływa nie tylko na komfort podróży
pasażerów i pracy motorniczego, ale również na różne
podzespoły tramwaju. Jednak wagony Moderus Alfa
miały
(szczególnie
w
pierwszych
miesiącach
eksploatacji) jeszcze jedną wadę. Efektem niewystarczającego smarowania miejsca mocowania wózka do pudła
tramwaju było trzeszczenie i trzaskanie wydobywające
się z okolic czopów skrętu. Hałas ten towarzyszył każdej
zmianie położenia wózka, każdemu skrętowi czy też
zmianie nachylenia. Niemniej w ostatnim czasie
to nieprzyjemne zjawisko rzadziej towarzyszy podróżom
tramwajami Moderus Alfa. Jednak w wielu składach
problemu trzeszczenia wciąż nie rozwiązano. Niestety
powielono również błędy z wcześniejszych modernizacji,
np. brak możliwości łączenia tramwajów w trójskłady.
Ostatni tramwaj 105Na pod nazwą Moderus Alfa
wyjechał na ulice Poznania po modernizacji w połowie
lutego. O ile mi wiadomo, nie są planowane kolejne
zamówienia i tym samym skład 84+83 powinien kończyć
tę serię w Poznaniu. Oznacza to, że MPK Poznań
użytkuje 20 składów zaokrąglonych stopiątek. Dokładne
zestawienie, obejmujące numery taborowe, datę
debiutu po modernizacji, a także kilka istotnych
szczegółów,
którymi
różnią
się
poszczególne
egzemplarze, znajduje się w poniższej tabeli.
Poruszone przeze mnie kwestie dotyczyły głównie
wagonów Moderus Alfa, ale i innych „chorób” pojazdów
105Na. Starałem się obiektywnie wskazać zarówno
zalety, jak i wady modernizacji stopiatki z Modertrans
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Moderus Alfa – MPK Poznań Sp. zo.o.
nr. tab.

wydział

typ wg PN

typ wg
producenta

debiut
liniowy

malowanie

lakier

wózek

rozruch

żaluzja

lusterko

150+151

S-1

105NAs+105NAsD

HF 04 AC

29.08.2008

zakładowe

metaliczny

MT 01H

elektroniczny

fartuch

elektryczne

140+141

S-1

105Na+105NaD

HF 07 DC

18.09.2008

zakładowe

metaliczny

2NNa

oporowy

fartuch

standard

272+273

S-3

105Na+105NaD

HF 07 DC

24.11.2008

zakładowe

metaliczny

2NNa

oporowy

fartuch

standard

226+225

S-1

105Na+105NaD

HF 07 DC

17.12.2008

zakładowe

metaliczny

2NNa

oporowy

fartuch

standard

336+337

S-3

105Na+105NaD

HF 07 DC

1.01.2009

zakładowe

metaliczny

2NNa

oporowy

fartuch

standard

152+153

S-1

105NAs+105NAsD

HF 04 AC

10.01.2009

zielony w żółte
pasy („falus”)

metaliczny

MT 01H

elektroniczny

fartuch

elektryczne

204+203

S-1

105Na+105NaD

HF 07 DC

30.01.2009

zakładowe

standard

2NNa

oporowy

fartuch

standard

234+233

S-1

105Na+105NaD

HF 07 DC

13.02.2009

zakładowe

standard

2NNa

oporowy

fartuch

standard

228+227

S-1

105Na+105NaD

HF 07 DC

21.02.2009

zakładowe

standard

2NNa

oporowy

fartuch

standard

224+223

S-1

105Na+105NaD

HF 07 DC

29.03.2009

zakładowe

standard

2NNa

oporowy

fartuch

standard

188+187

S-1

105Na+105NaD

HF 07 DC

22.05.2009

zakładowe

standard

2NNa

oporowy

burta

standard

218+215

S-1

105Na+105NaD

HF 07 DC

30.05.2009

zakładowe

standard

2NNa

oporowy

burta

standard

198+197

S-1

105Na+105NaD

HF 07 DC

26.06.2009

zakładowe

standard

2NNa

oporowy

burta

standard

168+167

S-1

105Na+105NaD

HF 07 DC

28.07.2009

zakładowe

standard

2NNa

oporowy

burta

standard

180+179

S-1

105Na+105NaD

HF 07 DC

14.08.2009

zakładowe

standard

2NNa

oporowy

burta

standard

166+165

S-1

105Na+105NaD

HF 07 DC

16.09.2009

zakładowe

standard

2NNa

oporowy

burta

standard

182+181

S-1

105Na+105NaD

HF 07 DC

1.10.2009

zakładowe

standard

2NNa

oporowy

burta

standard

88+87

S-1

105Na+105NaD

HF 07 DC

31.10.2009

zakładowe

standard

2NNa

oporowy

burta

standard

192+191

S-1

105Na+105NaD

HF 07 DC

22.12.2009

zakładowe

standard

2NNa

oporowy

burta

standard

84+83

S-1

105Na+105NaD

HF 07 DC

12.02.2010

zakładowe

standard

2NNa

oporowy

burta

standard

Legenda:
Pantograf: 1/2+1/2 (pantograf połówkowy na I wagonie + pantograf połówkowy na 2 wagonie „pod włos”)
1/2+1/1 (pantograf połówkowy na I wagonie + pantograf OTK-1 na II wagonie)
1/1+1/1 (pantograf OTK-1 zamontowany podczas eksploatacji na I wagonie + pantograf OTK-1 na II wagonie)
Rozruch: oporowy (silniki prądu stałego, rozruch oporowy jak w wersji 105N/Na)
elektroniczny (silniki prądu zmiennego, rozruch elektroniczny Enika, ręczny zadajnik jazdy)

Poznań. Moje uwagi kieruję do producenta oraz do zamawiającego i głównego użytkownika tych tramwajów.
Mam nadzieję, że doświadczenia zdobyte przy
konstruowaniu i eksploatowaniu tej wersji tramwaju
generacji 105N, zostaną wykorzystane w przyszłości.
Liczę na to, że niedługo usłyszymy już o nowym,

opr. Andrzej Kłos

niskopodłogowym, napędzanym prądem przemiennym
i niepowstałym w wyniku remontu, wagonie Moderus
Beta. Życzę sobie, pasażerom i motorniczym, aby nie
powtórzyły się już błędy znane z pierwszych moderusów,
a już jeżdżące wagony były sukcesywnie udoskonalane.

Gdzie jeszcze kursują autobusy wysokopodłogowe? Część I: autosany i jelcze

Ostatnie wysokopodłogowce w powiecie

Janusz Podolak (artykuł pochodzi z maja 2010 r.)
Mimo, iż miejski przewoźnik wycofał już z eksploatacji
liniowej wszystkie autobusy nieposiadające niskiej
podłogi (z jednym drobnym wyjątkiem – ikarusa 435),
nadal w niektórych rejonach miasta spotkać możemy
modele autobusów wysokopodłogowych, obsługujące
linie należące do przewoźników podmiejskich.
Obecnie eksploatuje się już tylko drobną część puli tych
pojazdów, które od blisko 20 lat dowoziły mieszkańców
podpoznańskich miejscowości do pracy i szkół.
Większość spotkała kasacja, część sprzedaż: na Górny
Śląsk, bądź też w rejony bardziej egzotyczne – za
wschodnią granicę. Artykuł prezentuje pojazdy wciąż
eksploatowane w komunikacji zbiorowej na terenie
powiatu.

Autosan H9-20/H9-35
Popularne hadziewiątki stanowiły niegdyś trzon taboru
w podpoznańskich miejscowościach. Były najtańszym
oferowanym na rynku nowym autobusem, w czasie gdy
dopiero tworzył się system komunikacji podmiejskiej.
Jednak przestarzała konstrukcja i mała pojemność
zadecydowały o pozbywaniu się przez przewoźników
tych właśnie pojazdów w pierwszej kolejności. W dniu
dzisiejszym ostatnie dwie liniowe harmonijki spotkać
można w Puszczykowie (ostatnia z klasycznym
wyglądem,
dodatkowo
druga
stoi
wycofana
z eksploatacji od ubiegłego roku) oraz w Kleszczewie
(jest to pojazd zmodernizowany, wizualnie mocno
różniący się od fabrycznego).
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Inną ciekawą kwestią było dopuszczenie do ruchu
liniowego turystycznej odmiany tego modelu, czyli
pojazdów
H9-20/21.
Obsługiwanie
linii
typowo
podmiejskich autobusami, w których drzwi otwiera
mechanicznie pasażer, a nie kierowca, są swoistą
ciekawostką. Niestety, do dnia dzisiejszego uchował się
tylko jeden taki pojazd – autosan H9-20 w ZK Kleszczewo. Autobusy te spotkać jeszcze można sporadycznie
w sytuacjach awaryjnych na linii, a w przypadku
Kleszczewa także na kursach szkolnych. Dodatkowo
fizycznie nadal istnieją dwie hadziewiątki, które
obsługiwały linię 451 przewoźnika Mistral Poznań. Można
je zobaczyć na dworcu Garbary.
Autosan H10
Nie był to zbyt popularny typ pojazdów w naszej
aglomeracji. Trzy sztuki posiadał ZUK Komorniki, zostały
one jednak wycofane z eksploatacji już w latach 20052006. Drugi przewoźnik, który do dziś operuje tymi
autobusami to ZKP Suchy Las. Posiadał on łącznie
5 sztuk takich pojazdów, z czego do dziś na stanie
zakładu znajdują się trzy, a dwa sporadycznie spotkać
można na linii. Trzeci wóz – o numerze 114 – obsługuje
regularnie kursy szkolne w Chludowie i nie pojawia się
już na innych trasach. Jeden taki autosan, posiadający
dodatkowo
windę
dla
osób
niepełnosprawnych
w środkowych drzwiach, został sprzedany w 2007 roku
do Mistral Poznań, gdzie jednak po krótkim okresie
eksploatacji liniowej trafił do remontu, z którego nie
wykaraskał się aż do likwidacji linii 451.
Jelcz M11/L11
Autobusy te stanowiły jeden z filarów komunikacji
podmiejskiej. Obecnie w ruchu liniowym można spotkać
już tylko jednego jelcza M11, jeżdżącego na linii KL1
do Kleszczewa. W pojeździe tym (który pochodzi jeszcze
z MPK) zlikwidowano środkowe drzwi, zmieniono ścianę
przednią i tylną oraz zamontowano nowsze siedzenia.
Przy
odrobinie
szczęścia
można
go
spotkać
na kleszczewskiej linii, bądź też na kursach szkolnych.
Drugi podobny mig stoi jeszcze na terenie bazy
w Kleszczewie, jest on już jednak wycofany z eksploatacji i oczekuje na rozbiórkę. Ostatni trzydrzwiowy jelcz
M11, który jeździł w TP Bus, został w styczniu 2010 roku
sprzedany na licytacji WOŚP za ponad 3 tys. zł.
Jelcz PR110

prosta
konstrukcja,
nawiązująca
bezpośrednio
do swojego
poprzednika,
pozwoliła
przewoźnikom
szybko zastąpić wyeksploatowane pojazdy pamiętające
jeszcze służbę w MPK czymś nowym. Nieco obniżona
w przedniej części pojazdu podłoga dawała minimalnie
większy komfort podróży, a duża ilość siedzeń w wersji
lokalnej (ponad 50 miejsc), pozwoliła wygodnie
podróżować na blisko godzinnej trasie obsługiwanej
przez gminną komunikację z Suchego Lasu. Na razie
udało się wycofać ten typ pojazdu Transkomowi
Czerwonak (gdzie były dwie sztuki, w tym wóz
o numerze 12, który uległ spaleniu) oraz częściowo w
ZKP Suchy Las (3 z 6 posiadanych jelczy L120
sprzedano do PKS-ów w Płocku i Pszczynie).
Jeden jelcz 120M (o numerze 015) jest w posiadaniu
Rokbusu Rokietnica. Dawniej służył on jako darmobus
Tesco, a po zakończeniu działalności tej linii został
okazyjnie odkupiony. Aktualnie służy jako pojazd
rezerwowy,
choć
czasem
można
go
spotkać
na szczytowej linii 831. Do dzisiaj przetrwała też jedna
z czterech lubońskich stodwudziestek, nosząca numer
10. Traktowana jest podobnie jak ostatnia peerka – jako
żelazna rezerwa, choć często pojawia się na linii nocnej
LN.
Lepiej sytuacja ma się w Tarnowie Podgórnym, gdzie
nadal są eksploatowane 4 jelcze 120M (z czego jeden po
modernizacji uzyskał nawet przód od salusa). Najłatwiej
je spotkać na darmowej linii do Auchan. Czasem
pojawiają się też na liniach zwykłych. Trzy kremowoczerwone jelcze L120 należące do przewoźnika
z Suchego Lasu nadal regularnie obsługują linie łączące
gminę z Poznaniem i co ciekawe, są traktowane na
równi z pojazdami niskopodłogowymi, przez co spotkać
je można nawet w święta.
Trzecią marką, która była obecna w taborze
przewoźników podmiejskich jest znany wszystkim
węgierski Ikarus. Autobusy tego typu można było
spotkać w niewielkich ilościach u większości operatorów.
Niestety, nie były one tak popularne jak w samym
Poznaniu, przez co dosyć szybko były wycofywane z linii.
Ostatnim ikarusem, który zjechał z podmiejskich tras,
był ikarus 260.04 o numerze 010 (Rokbus), który został
wycofany
w
pierwszym
kwartale
roku
2009.
Eksploatację ikarusów w komunikacji podmiejskiej
zakończono zatem rok wcześniej niż w samym Poznaniu.

To właśnie tymi autobusami MPK „obdarowało”
podpoznańskich przewoźników, wycofując je u siebie
bardzo szybko, bo już w roku 1992. Do tego niektóre
z przedsiębiorstw dokupowały ostatnie fabrycznie nowe
egzemplarze. Z czasem część pojazdów została
zmodernizowana poprzez wstawienie nowych ścian
czołowych i tylnych, instalację wyświetlaczy oraz zmianę
aranżacji wnętrza. Tak też wygląda dziś ostatnia liniowa
peerka w powiecie, znajdująca się na stanie
przedsiębiorstwa
Translub
Luboń.
Niestety,
prawdopodobnie
w
najbliższe
wakacje
autobus
o numerze 05 zostanie wycofany i skasowany. Aktualnie
nadal utrzymywany jest w stanie gotowym do jazdy
i sporadycznie można go spotkać na linii nocnej LN.
Jelcz L120/M120
Następca modelu PR110, czyli jelcz M120, oraz jego
lokalna odmiana – L120, trafiały do podmiejskich
przedsiębiorstw bezpośrednio z fabryk, gdyż ich
produkcja rozpoczęła się dopiero w latach 90. Tania i

W najbliższych numerach – relacje m.in. z
podmiejskich imprez autobusowych.
Fot.: Wojciech Białas, 29.05.2010
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Najciekawsze wstrzymania lutowe

Z archiwum T

Marcin Jurczak
1.02. 13/1 405. 48 minut wstrzymania ruchu
w jednym kierunku (od godz. 8.15) zapewniła tatra nr 5.
Przyczyną
było
zwarcie
sterowania
komputera,
do którego
doszło
na
ul.
Grunwaldzkiej
przed
przystankiem Ostroroga (kier. Junikowo). W wyniku
zdarzenia konieczne stało się zepchnięcie tatry z trasy,
czego próbowano dokonać składem 200+199 linii 6/9.
Niestety dwusetka ciągle wybijała jazdę, konieczne stało
się zatem wezwanie dodatkowego wsparcia. Trójskład
skoplowano ze składem 152+153 linii 1/1, a kolorowy
pięcioskład zjechać mógł na teren torów odstawczych.
Skład dotarł na Budziszyńską o 9.10. Ze względu na
przedłużające
się
usuwanie
awarii
uruchomiono
komunikację za tramwaj, na której kursowały cztery
wozy z A-3: 1010, 1065, 1107 i 1252.
2.02. 68/5 1815. 22 minuty wstrzymania zafundował
pasażerom autobusów kierowca samochodu osobowego
audi A6, który pozostawił samochód przed głównym
wejściem do holu Dworca Głównego PKP o godzinie
19.44. W zatrzymaniu stało łącznie sześć autobusów.
Kierowca samochodu (PK xxxxx) podpisał oświadczenie
o spowodowaniu zatrzymania i przyjął mandat karny.

71. O 10.22 wznowiono ruch tramwajowy wycofując
wagon 684. Kierowca samochodu był na miejscu
o 10.57 – poinformowany wcześniej o zaistniałym fakcie
osobiście w miejscu zamieszkania, przez patrol straży
miejskiej.
8.02. 95/1 1027. Z powodu awarii lokomotywy przed
przejazdem kolejowym w Kiekrzu i opuszczonych
rogatek
na
przejeździe,
odnotowano
prawie
dwugodzinne (19.05-21.04) utrudnienia w ruchu
pojazdów linii 95. Zgłoszenie dotarło do CNR dopiero
o 19.40 – kierowca nie był w stanie połączyć się
wcześniej za pomocą KWSR i skorzystał z łączności
telefonicznej. Autobusy ruszyły o 20.17, pracownicy PKP
podnieśli rogatki dopiero o 21.04. To nie jedyne zdarzenie na trasie 95. 27 lutego podobną usterkę zanotowano
na ul. Koszalińskiej. Wóz 95/1 1027 zablokowany został
o godz. 18.46, a wóz 95/2 realizował trasę skróconą do
Strzeszynka. Utrudnienia trwały do godz. 20.02.
24.02. W godzinach od 11.25 do 17.50 zamknięte było
torowisko od i do pętli Piątkowska. Przyczyną
zamknięcia ulic i wstrzymania ruchu tramwajowego była
usterka kanalizacji ściekowej pod torowiskiem. Awarię
usunęli pracownicy wodociągów. Tramwaje linii 9
kierowano na Połabską, a linii 11 – na Wilczak.

2.02. N21/1 670. Sporego zamieszania narobił także
kierowca samochodu osobowego Hyundai Galloper, który
zaparkował auto na al. Marcinowskiego w skrajni
torowiska tramwajowego. Z tego powodu nie wykonano
jednego kółka N21/1, a N21/2 pojechał objazdem przez
Fredry i Gwarną do ronda Kaponiera. W zdarzeniu tym
postój (w godzinach 23.50-0.37) zaliczył motorniczyKlubowicz. Jak się okazało, młody kierowca hyundaia
pochodzi z miasta nietramwajowego, a prawo jazdy
posiada dopiero od kilku miesięcy. Następnej nocy ten
sam motorniczy (ponownie jako N21/1 670) utknął
na Marcinkowskiego na 25 minut (23.55-0.20), zbyt
blisko torowiska stał bowiem zaparkowany volkswagen
Passat na niemieckich tablicach rejestracyjnych. 5 lutego – to samo. Tym razem dodatkowy postój trwał ponad
pół godziny (23.53-0.24), a zaparkowanego w skrajni
torowiska renault Scenic odholowała pomoc drogowa.

Z archiwum niskiej podłogi. W lutym zanotowano
trzy awarie siemensów – 5 lutego awarię układu
sterowania zaliczył wóz 505, 12 lutego zablokowanie
hamulca tarczowego uziemiło wóz 504, a 18 lutego
zaobserwowano
bliżej
niezidentyfikowaną
usterkę
techniczną w 505. Co ciekawe, wszystkie trzy wstrzymania dotyczyły siemensów kursujących na linii 12.
Czterokrotnie (poza wspomnianą awarią wagonu 405)
zamieszanie robiły tatry. Trzykrotnie raportowano awarie
wagonu 410 (6.02 – awaria wózka C, 7.02 – zwarcie w
układzie wysokiego napięcia, 25.02 – awaria głównego
przekształtnika grupy B), raz – wagonu 404 (17.02 –
zwarcie instalacji pod wagonem).

3.02. 1/7 320+321. Przez prawie pół godziny
(wstrzymanie ruchu: 18.46-19.10) z utrudnieniami
kursowały tramwaje przez rondo Jana NowakaJeziorańskiego. Do wstrzymania ruchu tramwajowego
doszło od strony Junikowa – gdy duży odłamek
nawierzchni
asfaltowej
zaklinował
się
pomiędzy
przednim prawym kołem a klocem hamulca szynowego
pierwszego
wózka
wagonu
320.
Pracownikom
Zakładowej Służby Ratowniczej udało się usunąć
przeszkodę, a pracownicy Pogotowia Torów uzupełnili
ubytek nawierzchni w międzytorzu.
4.02. 9/8 684. Spore zamieszanie przy Madalinie.
O 10.11 doszło do wstrzymania ruchu tramwajowego
przez samochód osobowy Fiat Panda, którego kierowca
pozostawił w skrajni torowiska na ul. Pamiątkowej.
Skręcający w lewo do zajezdni wóz 9/8 zablokował
przejazd tramwajów w kierunku rynku Wildeckiego,
a przy okazji także w kierunku Dębca. Obok 9/8
w zatrzymaniu utknęło 8 pociągów, a także autobus linii

W dniu 19 lutego doszło do najechania tramwaju
9/4 808 na tył stojącego wagonu linii 3/9 678.
Fot.: Marcin Jurczak, 19.02.2010
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opracowanie: Tomasz Gieżyński, Marcin Jurczak
Przesunięcia w datach wydań kolejnych numerów
Przystanku spowodowały potężną kumulację aktualności
i ciekawostek. Część z nich publikujemy dziś, część – w
następnym wydaniu Przystanku, zaplanowanym na
drugą połowę lipca.

TABOR – TRAMWAJE I AUTOBUSY
Namolni petenci
Po skardze pasażera Wydział S-2 zmuszony był
wyczyścić wszystkie bębny od filmów z numerami linii
i końcówkami w wagonach 3G. Dachowe instalacje
holendrów (ale w zasadzie również wszystkich innych
pojazdów) kurzą się od środka – co jakiś czas trzeba je
otworzyć i umyć. Że też szeregowi klienci potrafią się
zainteresować takimi drobiazgami!
Zmiany w uruchomieniu tramwajowym
Od 1 maja nastąpiło przesunięcie dwóch wagonów
RT6N1 do obsługi linii 5. Tym samym planowo tatry
pojawiały się na dwóch brygadach linii 5 i dwóch
brygadach linii 13. Oficjalne uruchomienie na poziomie
40% było natomiast często przekraczane i na obu liniach
jeździło de facto więcej wagonów czeskich niż było
wpisane w rozkładzie jazdy. Znalazło to odzwierciedlenie
w niespójnym z rozkładami jazdy oficjalnym dokumencie
MPK, w którym założono 2 tatry na piątce i aż 5
na trzynastce. Na 13/5 dodatkowo na stałe walczyła
Puma. Tatry na piątce porysowały delikatnie platformy
przystanków na os. Czecha i Kaponierze, wykonano
także prace adaptacyjne na pętli Górczyn (dotąd
przejezdne dla tych wagonów były tylko tory zewnętrzny
w pętli i wewnętrzny wyjazdowy).
Tatry długo na linii 5 nie pojeździły. Z dniem 2 czerwca
wycofano je z tej trasy – niektóre wagony nie były
widziane przez sterownik sygnalizacji na skrzyżowaniu
przy moście Dworcowym (kierunek: Stomil). Po niezbędnych próbach technicznych (przeprowadzonych
w nocy z 10 na 11 czerwca) i wymianie odbiornika przez
ZDM, czesko-polskie wagony wrócić miały na Górczyn.
I dokładnie tak się stało – ZDM wymienił odbiornik
tracka w szafie, a tatry wróciły na piątkę 17 czerwca.
„Ciofaj ciofaj! <trzask> Już nie ciofaj…”
Od 1 maja dokonano następujących zmian w uruchomieniu autobusowym:
- linia 46 przeszła pod obsługę z Kaczej taborem A12N;
- dwie brygady linii 68 przeszły pod obsługę
z Warszawskiej taborem A15N;
- linia 73 pozostała na Warszawskiej, ale z obsługą
taborem A12N.
Okazało się jednak, że pożądane z punktu widzenia
napełnień zmiany nie zdały egzaminu z uwagi na ciężki
profil pętli na Podolanach. Niektórzy kierowcy zawracali
tam deskorolkami „na trzy razy”. Wprowadzenie taboru
A18N (jednak z o wiele wyższym kosztem wozokilometra) rozwiązało ten techniczny problem. Na coraz
bardziej popularnej linii 46 oraz na raczej schyłkowej 73
pojazdy dwunastometrowe są w sam raz.
Ostatnie dni 612
Spisany na straty frankfurcki króciak ruszył się
z Budziszyny (za sprawą jakiegoś holownika) i odwiedził

najpierw Madalińskiego, a później został odstawiony
na Gajowej. W nocy z 16 na 17 maja został
przetransportowany na nowe miejsce postoju, gdzie
zapewniono mu komfortowe warunki bytowania – ma do
dyspozycji ok. 180 m toru, rozjazd i sieć trakcyjną.
Miejscem tym jest luboński poligon pożarniczy Szkoły
Aspirantów PSP w Poznaniu.
Helmuty z czuwakami?
Jak wieść gminna niesie, już wkrótce w wagonach
z demobilu mogą pojawić się… czuwaki. Urządzenie tego
typu podniosłoby poziom bezpieczeństwa, zmniejszając
ryzyko niekontrolowanego przemieszczania się wagonu
bez motorniczego lub w sytuacji, gdy motorniczy nie
byłby w stanie pojazdem kierować. Problemem
pozostaje jednak rozmieszczenie elementów sterowania
w kabinie – używane tramwaje z demobilu mają w podłodze cztery lub pięć różnych układów wymagających
obsługi (zwykle pedałów, ale także grzybków czy
przycisków) – hamulca szynowego, dzwonka zewnętrznego, piasecznicy, świateł drogowych czy mikrofonu, a w
przypadku wozów GT (poza GT8ZR) jest tu także gong
dzwonka zewnętrznego. Rozmieszczenie elementów
sterowania po wprowadzeniu czuwaka będzie zatem
niezłym wyzwaniem dla działu technicznego.
Dodatkowe wieści z S-2: na Gajowej wciąż stoi rozbity
wagon 808, trwają także dostawy „nowych” wagonów
GT8 (na chwilę obecną dotarły 3 sztuki – szczegóły
w następnym numerze Przystanku).
W ramach ciekawostek taborowych: wóz 691 widziano
30 czerwca na linii 1/x – około 21.30 motorniczy wiózł
pod pachą tablice
stopiątkowe, by oddać je
macierzystemu wydziałowi S-3, była to zatem brygada
„krótka”. 1 lipca na linii 17 zaobserwowano natomiast
wagon holenderski – widziany był ok. 15.40, podczas
wyjazdu z pętli Starołęka.
Na czas wakacji na torach odstawczych Budziszyńska
zaparkowano wagony typów:
- GT6 (D): 602
- GT8 (D): 655, 657, 664, 667, 684, 686, 688
- GT8 (F): 674, 675, 677
- GT8ZR (F): 903, 904, 907.
Szkoda, że gdy motorowi „gotują się” w wagonach
z Frankfurtu, dużo bardziej komfortowe (z powodu
otwieranych drzwi kabiny) wagony z Duesseldorfu
odpoczywają na Budziszyńskiej. Ponadto (w kontekście
licznych zamknięć letnich) zwrócić należy uwagę na
odstawienie połowy challengerów.
Tramino i Puma
Dwa prototypy spotkały się przypadkowo w obrębie
ronda Starołęka, gdy Solaris postanowił dość mocno
zahamować. Według zeznań motorniczego wagonu
118N, prąd rekuperacyjny zwiększył napięcie w sieci
trakcyjnej do ponad 1000V, co spowodowało przepalenie
układu antyprzepięciowego. A skoro mowa o Pumie,
wagon po wymianie uszkodzonych podzespołów wrócił
na linię po kilku dniach i nadal spisuje się rewelacyjnie.
Odnotować należy debiut wozu 450 na linii nr 12 w dniu
1 lipca. Jako, że pomiędzy rozpoczęciem pracy
motorniczego w dwóch kolejnych dniach minąć muszą
24 godziny (w przeciwnym razie powstają tzw.
nadgodziny dobowe), puma została skierowana w dniach
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1-2 lipca na korzystniejszą godzinowo brygadę 12/7.
W sobotę 3.07 (tylko I zmiana) Puma pojawia się na linii
5, w niedzielę (też I zmiana) – ma być na linii 16. Dzięki
temu wyjeździ odpowiednią ilość kilometrów przed
poniedziałkowym przeglądem.
A co w solarisie? 25 maja Tramino od rana kursowało
bez osłony I wózka i kablami aparatury pomiarowej
pociągniętymi od I wózka do środka wagonu.
Niskopodłogowiec zaliczył m.in. Stomil, Grunwaldzką,
Kaponierę, PST, Miłostowo. Pod koniec maja Tramino
widziano dociążone workami z piaskiem. Nie udało nam
się ustalić, czy były to działania w ramach akcji
zabezpieczania
przeciwpowodziowego
zagrożonych
obszarów miasta czy jedynie próby z obciążeniem.
Z tego co wiemy – homologacji nadal brak.
Więcej solarisów Tramino
MPK Poznań skorzystało z opcji zwiększenia ilości
nowych tramwajów o 50% (tyle wynika z umowy) i na
razie dokonało dodatkowego zamówienia pięciu sztuk
(12,5% więcej, w opcji pozostaje wciąż 15 kolejnych
pojazdów). Dodatkowa piątka znajdzie się w Poznaniu
zaraz po planowej czterdziestce (czterdziesty wagon ma
być dostarczony do końca marca 2012), a więc przed
czerwcem 2012.
Miasto bez holendrów
Po awarii wagonu 800 w dniu 23 maja (wóz po awarii
hydrauliki uciekł motorowej i bezwładnie toczył się tyłem
po Sołaczu), z ruchu wycofano wszystkie wozy serii 3G.
Tym samym w dniu 24 maja zaobserwować można było
kilka ciekawostek. Na 11/3 pojawił się skład 184+183.
Helmutami obsługiwane były zmiany zarezerwowane dla
3G – z przeszyldowaniem podczas pracy. 18/3+7/3
jeździł wóz 672, 9/11+11/1 – wagon 668. Na miasto
wyjechały wszystkie sprawne wozy z S-2 – także te,
które wcześniej jeździły na nocce (tym samym za dnia
można było zobaczyć naraz wszystkie wozy nocne: 668,
669, 670 i 671). Licznie wyjechały także wagony GT6.
Wyekspediowano: 606, 614 i 615 na linię 18; 601, 602,
605 i 607 – na linię 9, a 610 – na linię 11 (zamiast 685,
skierowanego tego dnia na dwójkę) – kursowały zatem
wszystkie sprawne, liniowe GT6.
Koniec Gajowej coraz bliżej
Modertrans powoli czyści przedpole w celu oddania hal
zajezdni przy ul. Gajowej. Kolejny poznański wagon trafi
do naprawy powypadkowej do Biskupic – będzie nim
moderus 88, po pamiętnym wjechaniu do combino
na PST. Tymczasem spółka Modertrans zmodernizowała
już 100 tramwajów. Zaszczytnym jubileuszowym
pojazdem stała się gdańska beta 1126, która opuściła
Gajową tej samej nocy, której przywieziono wóz 2966.
Zgodnie z przypuszczeniami przy sanockiej 436 nic się
nie dzieje. Do przeróbek trafiają helmuty z nowej
dostawy. Na naprawę powypadkową trafi też wagon 87,
a do przeróbki na 105Na – chopperowy skład 314+315.
Zarówno 314+315, jak i jedyna tatra, która będzie
zmodernizowana w tym roku (405), otrzymać mają
dachowe wyświetlacze na numer linii (!).
Biskupice pod znakiem niskaczy
W Biskupicach do przodu posuwają się prace przy
produkcji pierwszej poznańskiej bety. Na powypadkową
naprawę trafił wóz 1811, a na szersze prace
rewitalizacyjne – 1922. Co ciekawe, 1811 w ramach
naprawy powypadkowej otrzymał niektóre elementy
(logo i nazwa marki) z solarisów… III generacji.

Do naprawy skierowano także MAN-a 1133, który mocno
ucierpiał
po
czołowym
zderzeniu
z
drzewem
na Świerczewie.
„Nowy” radiowóz NN
Do floty radiowozów oznakowanych dołączył wóz 2027 –
wcześniej
występujący
jako
radiowóz
„cywilny”.
Podobnie jak pozostałe Fabie, auto pochodzi z roku
2006, a uzyskało elementy takie jak wszystkie inne
pojazdy – odpowiednie oznakowanie oraz belkę
na dachu.
Postępowe tablice zjazdowe
Choć innowacja ta funkcjonuje już od kilku miesięcy, nie
mieliśmy jeszcze okazji o niej poinformować. Wraz
z pojawianiem się brygad linii 26 obsługiwanych przez
S-3, do użytku weszły tablice „Zjazd do zajezdni
Forteczna przez ul. Strzelecką”. Wraz z przedłużeniem
linii nr 1 do Miłostowa zaobserwowano ponadto
zwiększoną ilość tablic „Zjazd do zajezdni Forteczna
przez os. Lecha” na brygadach jedynki. Analogiczne
tablice dla jedynek stosuje także wydział S-1.
VETRA na rondzie Rataje
W ramach testów na rondzie Rataje pojawił się nowy
system sterowania zwrotnicą. Od strony AWF-u
zamontowano czeski system VETRA. W wybranych
wagonach (82, 156, 158, 244, 685) zamontowano
dodatkowy nadajnik, współpracujący z odbiornikiem
zlokalizowanym przy zwrotnicy. Motorniczy wybiera
żądany kierunek jazdy wpisując odpowiedni kod – 111
(w lewo) lub 222 (w prawo). System VETRA przekłada
i blokuje zwrotnicę. Równolegle (dla pozostałych
wagonów lub w razie awarii) działa system TRACK200.
Wagony wyposażone w dodatkowe urządzenie sterujące
(na zdjęciu) będą w pierwszej kolejności kierowane na
linie, których trasy prowadzą przez testowany system
sterowania. Docelowo urządzenia tego typu mogłyby
zastąpić system TRACK200. Motorniczy po wprowadzeniu odpowiedniego kodu linii i brygady mógłby być
kierowany przez system po swojej trasie – na kolejnych
skrzyżowaniach zwrotnice byłyby ustawiane zgodnie
z wybraną w systemie trasą.
Nietypowe chodniczki… kontra niska
podłoga
Z uwagi na zbliżające się fale rozmaitych remontów
i inwestycji, w mieście prowadzone będą karkołomne
objazdy i zarówno tatry, jak i combino będą pojawiać się
w rozmaitych miejscach. Rozpoczęto więc akcję
ostatecznych badań przejezdności krytycznych odcinków
sieci dla niskopodłogowców. Jako pierwsze zbadano łuki
na Wildzie pod kątem mijania się. Combino jeździło też
jako próbna jazda po całej trasie linii 2.
W połowie kwietnia pojawił się natomiast problem
z szerokim murkiem, jaki w ramach radosnej twórczości
zamontowano na odcinku od Żeromskiego w kierunku
RJNJ (trasa linii 7). Zamiast jednej płytki „chodnikowej”,
wzdłuż jezdni zamontowano po dwie – dzięki temu
murek wzdłuż jezdni był szerszy, a przy okazji
ograniczono miejsce dla przejeżdżających wagonów.
Najpierw utknął tramwaj typu Combino (kierowany objazdem po zdobyciu przez Lecha Poznań piłkarskiego mistrzostwa), później Solaris Tramino. Późnym popołudniem 25 maja Tramino przytarło się osłoną drugiego
wózka do wspaniałego krawężnika. Wagon wycofano.
Warto także odnotować, że pojawiły się mapki
z dostępnością torów dla wagonów Combino i RT6N1.
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Wynika z nich m.in. że Combino może oficjalnie jechać
przez Strzelecką, Górną Wildę i Wierzbięcicami do
Traugutta. Na Dębiec jechać siemensem nie wolno,
zakaz
również
obowiązuje
na
Zwierzynieckiej
i Kraszewskiego oraz przez plac Wielkopolski do Śródki.
Tatry jeździć mogą Dąbrowskiego do Ogrodów,
natomiast Strzelecką, Górną Wildą i Wierzbięcicami do
Dębca już niekoniecznie. Trasa na Piątkowską zaznaczona jest jako nieprzejezdna dla wagonów RT6N1,
z powodu nieprzeprowadzenia niezbędnych prób. W dniu
27 czerwca zaobserwowano natomiast siemensa, który
z sukcesem przejechał od ronda Śródka do Okrąglaka
(przez plac Wielkopolski). Był to wagon 502.

30.06.2011 r. Długość trasy nr 1 wynosi ok. 17 km.
Autobus na trasie nr 2: Środa Wielkopolska –
Jarosławiec – Kijewo – Nadziejewo kursuje 2 x dziennie
od poniedziałku do piątku w okresie od 01.07.2010 r. do
30.06.2011 r. Długość trasy nr 2 wynosi ok. 13 km.”
Przewoźnik na tych trasach nie ulegnie zmianie – oferta
złożona przez Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe
„KOMBUS" Spółka z o.o. z Kórnika była… jedyną.
Zaoferowana cena to 4,69 zł brutto za 1 wozokm.
Wybrana oferta otrzymała największą ilość punktów (bo
inaczej być nie mogło) oraz spełniała wszystkie wymogi
zamawiającego określone w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

Wieści z S-1
W dniu 7 czerwca na Głogowskiej pojawiły się trzy
zapasowe tylne plastiki do siemensów combino – mają
posłużyć do usprawnienia napraw w momencie
konieczności ich dokonania. Ponadto wzięto się za
rozbitego 510. Ciekawostkę zaobserwowali natomiast
klubowi „fociści”. Wraz z nową reklamą na składzie
138+139, pomieszano nieco nalepki. I tak: wagon 138
na zadzie otrzymał numer 139, a wagon 139 na czole –
numer 138. W zależności od tego, z której strony
spojrzeć, mieliśmy do czynienia zatem z „rozdwojeniem
jaźni” lub „klonem”.

718 i 719 w sieci ZTM
Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ogłosił w dniu
21 maja przetarg na „Świadczenie usługi przewozu
regularnego na liniach autobusowych nr 718 i 719”.
W przybliżeniu
obejmuje
to
trasę
dzisiejszej,
dwuwariantowej linii 108. Linia nr 718 kursować ma
w relacji: Poznań Ogrody – Skórzewo – Dąbrowa –
Dąbrówka – Palędzie – Dopiewiec – Dopiewo – Lisówki,
a linia 719: Poznań Ogrody – Skórzewo – Dąbrowa –
Zakrzewo – Dąbrówka – Palędzie – Dopiewiec –
Dopiewo – Lisówki. Do jej obsługi przewoźnik
wykorzystywać ma trzy autobusy niskopodłogowe lub
niskowejściowe (z niską podłogą od drzwi przednich
do tylnej krawędzi drzwi drugich), o długości co
najmniej 12m i pojemności co najmniej 90 pasażerów.
Wykonawca dysponować powinien także czwartym
pojazdem, rezerwowym. Umowa obowiązywać ma od 1
lipca do 31 grudnia 2010. W przetargu wystartowało
dwóch przewoźników: Zakład Usług Komunalnych Sp. z
o.o. z siedzibą w Komornikach i SED-BAZ Sp. z o.o. z
Czeladzi. Lokalny przewoźnik z ceną 623.735,10 zł
brutto uzyskał maksymalną liczbę punktów, konkurent
był bowiem prawie o 100 tys. zł droższy. Na podstawie
ustalonego kryterium oceny ofert, uwzględniającego
wyłącznie cenę brutto, wybrano ofertę ZUK-u.
W dniu 1 lipca wystartowało sześć nowych linii
podmiejskich w ramach ZTM: 527, 602, 603, 651,
718/719. Jednocześnie likwidacji uległy linie 101, 107 i
621. Próbę usystematyzowania i dokładnego opisania
aktualnej sieci komunikacji podmiejskiej (z naciskiem na
wciąż rozszerzane strefy taryfowe ZTM) podejmiemy w
jednym z najbliższych wydań Przystanku.

Nowe Urbino w lipcu
W lipcu nadejść ma pierwsza partia „unijnych
autobusów" – 10 przegubowych i 4 standardowe. Jeden
z nich – jeszcze jako „własność producenta" był
wystawiony na ul. Fredry w dniu 30 czerwca – podczas
uroczystej gali z okazji 130-lecia MPK, zorganizowanej
w Teatrze Wielkim. Nowe Urbino 12 pojechało także
w paradzie w dniu 27 czerwca.

ZTM I KOMUNIKACJA PODMIEJSKA
Z ZTM do Żernik
Od 4 maja w dni robocze trzy kursy linii 53
są wydłużone do wsi Żerniki. Kierowcy zgłaszają
utrudniony wyjazd w lewo w kierunku wsi (manewr
utrudnia azyl zabudowany na poprzecznej drodze) oraz
napięty rozkład jazdy. Pętelka w Żernikach jest bardzo
klimatyczna,
a
archaiczna
wiata
była
dotąd
wykorzystywana przez PKS.
Kanarków nie przybywa
Wciąż nie podjęto decyzji o zwiększeniu liczby osób
kontrolujących bilety w sieci ZTM. Od czasu
wprowadzenia stref A+B+C mają oni większy zakres
działań, gdyż nacisk kładziony jest również na
przedmieścia i strefy podmiejskie, gdzie zachodzi ciągła
potrzeba edukacji społeczeństwa i prostowania jego
przyzwyczajeń komunikacyjnych. W miarę włączania się
kolejnych linii do sieci ZTM, taki obrót wydarzeń sprawi,
że
współczynnik
kontrolerów
na
kilometr
linii
komunikacyjnej będzie systematycznie spadać.
Środa zleca
Przetarg na obsługę średzkich linii szkolnych ogłosił
Urząd Miasta w Środzie Wlkp.: „Urząd Miejski w Środzie
Wlkp. informuje o ogłoszeniu przetargu na przewóz osób
na trasach: Kórnik – Środa Wielkopolska (przez Słupię
Wielką) i Środa Wielkopolska – Jarosławiec – Kijewo –
Nadziejewo. Autobus na trasie nr 1: Kórnik – Środa
Wielkopolska (przez Słupię Wielką) kursuje 4 x dziennie
od poniedziałku do piątku w okresie od 01.09.2010 r. do

ZUK na zakupach
ZUK Komorniki ogłosił przetarg na dostawę 4 używanych, maksymalnie sześcioletnich, niskopodłogowych
autobusów 12-metrowych. Związany jest on z
planowanym wejściem do obsługi linii ZTM Poznań (dziś
już wiemy, że ZUK obsługiwać będzie linie 718 i 719).
Szefostwo firmy obrało kierunek północny i rzekomo w
Szwecji poszukuje pięcioletnich MAN-ów.

OBJAZDY, ORGANIZACJA RUCHU,
ZMIANY TRAS I LINIE DODATKOWE
MPK udziela ulg
W dniu 8 maja trzy kursy linii 107 zostały wydłużone
z Kamionek do Daszewic, w związku z przewozem dzieci
z Fundacji Burego Misia. Szczytny to cel, w związku
z tym od lat przewóz dzieci w ramach tej akcji był
darmowy. Od pewnego czasu jednak zmieniły się zasady
dotyczące przyznawania ulg i zwolnień, a także
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rozliczania z biletów (w tym wolnej jazdy), zwłaszcza
w związku z powstaniem ZTM. Ten fakt umknął załodze
empekowskiego działu NR, który w swym obwieszczeniu
samodzielnie przyznał dzieciom przejazd bezpłatny.
Zapewne z przyzwyczajenia…

15.00 skróceniu uległa trasa autobusu linii 58. Od kursu
58/3 o godz. 8.03 ze Starołęki autobusy zawracały na
starej pętli zlokalizowanej przy obecnym przystanku
autobusowym Piotrowo (przedostatni przystanek na
trasie).

Rowerem do figurki
Droga rowerowa wzdłuż ul. Starołęckiej (od autostrady
do figurki na Starołęce Wielkiej) powstaje w oczach.
Po tymczasowym przesunięciu przystanku Czernichowska nż, przyszedł czas także na Tarnobrzeską.

Sieciowcy w ciągłym ruchu
Wydział T-2 ma sformułowane na bieżący rok
następujące działania operacyjne:
– Teren miasta – wymiana około 15 sztuk
skorodowanych słupów trakcyjnych, wraz ze
zmianą lokalizacji w przypadku położenia na
prywatnych
działkach,
m.in.:
Wołyńska,
Spadzista / Górna Wilda, Hetmańska /
Reymonta, 27 Grudnia;
– Teren miasta – wymiana około 15 sztuk
podwieszeń do budynków na słupy trakcyjne,
m.in.: 28 Czerwca od Hetmańskiej do
Langiewicza, Dąbrowskiego / Mickiewicza, Górna
Wilda 86, Górna Wilda / Różana;
– Teren miasta – czyszczenie i malowanie 200 szt.
słupów trakcyjnych;
– Wymiana 50 szt. skorodowanych poprzeczek;
– Wymiana zużytych drutów jezdnych na łukach i
rozjazdach.
Część zadań została już wykonana, m.in. malowanie
słupów między Śródką a Katedrą.

Kamera i sygnalizator na Ogrodach
Nowoczesność w domu i w zagrodzie – odcinek kolejny.
Tym razem pętla Ogrody dorobiła się kamery
pokazującej dyżurnemu stan ulicy Dąbrowskiego wraz
z nadjeżdżającymi pojazdami. Kamera zawisła na słupie
przy wjeździe na pętlę, tuż nad nowym sygnalizatorem.
Powtarzacz pokazuje wjazd, czerwone i romb. Romb
oznacza, że należy wjechać na trzeci tor. Czerwone
oznacza żeby nie wjeżdżać, bo na pętli mogą być
manewry, cofanie itp. Wjazdu się zasadniczo nie pali –
wygaszony znaczy jechać. Obecnie jest to pionowa biała
kreska, ale przez pewien czas było to światło zwykłe
zielone, co nieco dezorientowało kierowców puszek
ustawionych przed skrzyżowaniem.
Napawanie kwadratowych łuków
Wymieniane około 1999 roku szyny na łukach
w centrum miasta i na Wildzie dziś wołają o pomstę
do nieba. Dość powiedzieć, że to właśnie w miejscu
wyboczenia (wypchniętego spawu zewnętrznej szyny
poza oficjalny rozstaw toru) nastąpiło tragiczne
w skutkach wykolejenie wagonu 3G 808 na ul. 28 Czerwca 1956 r. MPK zabrało się w tym roku za napawanie
i wymianę feralnych odcinków, ale zaczęło od Marcinkowskiego (ostatni tydzień kwietnia i drugi tydzień maja
– nocami; N21 przez Fredry do Gwarnej). W planach na
wakacje jest jeszcze zamknięcie Strzeleckiej (przejazd
przez Garbary i Krakowską oraz łuki na pl. Wiosny
Ludów) i Podgórnej (sam wjazd w Marcinkowskiego), a
także Dębca (rejon wiaduktów kolejowych) i Wildy (łuki
między rynkiem a Kosińskiego).
Suchy Nocny Las
Od dnia 8 maja skróceniu uległa autobusowa linia nocna
900 (dawna linia N). Autobus tej linii będzie kursował
wyłącznie w soboty i niedziele na trasie: Chludowo –
Zielątkowo – Golęczewo – Złotkowo – Złotniki AR –
Osiedle Grzybowe /pętla autobusowa/ – Suchy Las
/Obornicka/ – Os. Marysieńki – Stróżyńskiego –
Dworzec Os. J. III Sobieskiego. /stanowisko 1/. Powrót
tą samą trasą. Autobus nie dojeżdża zatem do
Biedruska, a w ciągu tygodnia realizowana jest
niebotyczna ilość czterech kursów: o 1:20 z Chludowa
i o 2:20 z Sobieskiego.
Termalna Maltanka
Trwa dyskusja na temat obsługi Term Maltańskich
kolejką wąskotorową. W grę wchodzi budowa nowego
peronu (blisko mijanki Balbinka – około 200 metrów)
lub przesunięcie całej mijanki. Budowa term trwać
będzie jeszcze 15 miesięcy, więc na ustalenia pozostało
nieco czasu.
Skrócone 58
Dnia 12 maja br. (środa) w związku z prowadzeniem
prac związanych z układaniem nowej nawierzchni
asfaltobetonowej na pętli Sypniewo, w godzinach 8.30 –

Zmiany na Golęcinie i Hetmańskiej
Od dnia 24 maja do początku czerwca (planowo:
do piątku 4 czerwca) prowadzono prace związane
z przebudową zatoki autobusowej na ul. Golęcińskiej.
Z tego powodu przeniesiono przystanek Golęcińska
w kierunku os. Literackiego / Kiekrza o około 30 metrów
do przodu. Od 19 maja natomiast remontowano zatokę
autobusową przystanku Hetmańska / Wiadukt na ul.
Droga Dębińska w kierunku os. Dębina.
Juwenalia z dodatkiem
Pod znakiem solarisa obsługującego linie nocne upłynęły
tegoroczne Juwenalia. W związku z imprezami
studenckimi, w dniach 20-23 maja uruchomiono linię
dodatkową, na trasie: rondo Kaponiera – Roosevelta –
Pułaskiego – Przepadek – al. Niepodległości – Św.
Marcin – rondo Kaponiera, z przystankami: Rondo
Kaponiera (ten sam co dla linii 78, 234, 235, 236, 237,
246), Most Teatralny, Wielkopolska, Przepadek, Polonez,
Libelta, Zamek. Przez pierwsze trzy dni linia kursowała
od 22.00 do 4.00 z częstotliwością 15 minut, dnia
czwartego (i nocy czwartej) – o godzinę krócej.
Jednocześnie na piątkowskie linie nocne (234, 235)
zadysponowano
tabor
przegubowy.
Przystankowi
statystycy zanotowali m.in.: w nocy z 20 na 21 maja:
1801 na linii 235/1 i 1810 na linii 235/2, a na dodatku
juwenaliowym: 1806, 1808; w nocy z 21 na 22 maja:
1801 na 231/1, 1807 na 231/2, 1809 na 232/1, 1802
na 235/2, a na dodatku: 1805 i 1806. Juwenalia
upłynęły zatem pod znakiem sporej ilości przegubowych
solarisów na liniach nocnych.
Skrócone 55 w strefie A
W związku z budową kolektora deszczowego w Swarzędzu (na ul. Szumana), w okresie od 1 czerwca
(planowo do 31 lipca) skrócono trasę linii autobusowej
nr 55. Autobusy tej linii kończyć będą bieg na pętli Nowa
Wieś Poznańska przy ul. Żywicznej w Poznaniu.
Powoduje to zmniejszenie uruchomienia w dni robocze –
o jedną brygadę. Tym samym linia 55 znalazła się w
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całości w strefie taryfowej A. Z drugiej strony – koniec
trasy „w lesie” skutkuje tym, że z końcowego fragmentu
trasy korzystają przede wszystkim i tak pasażerowie ze
Swarzędza, zwykle posiadacze sieciówek A+B. Gdyby
zatem linia miała pełnić wyłącznie rolę „miejskiej”,
powinna być skrócona aż do ul. Darzyborskiej.
Zmiany rowerowe
W związku z wyścigiem kolarskim zaplanowanym na 22
maja, w godzinach 13.30-17.30 zaplanowano zmianę
trasy autobusu linii 86. W czasie wyścigu autobusy
pojechały trasą: OGRODY – … - Dąbrowskiego – droga
serwisowa wzdłuż ul. Dąbrowskiego (tzw. dawna
Dąbrowskiego od wiaduktu na Smochowicach) –
Leśnowolska – Sianowska – Słupska – Dąbrowskiego –
… – KIEKRZ (powrót: przez Słupską, Dąbrowskiego).
Tramwaj na Ratajczaka?
Druga połowa maja i początek czerwca upłynęły pod
znakiem
silnej
kampanii
medialnej
na
rzecz
wprowadzenia tramwaju na ul. Ratajczaka. Korzyści ma
być wiele – od ożywienia tej części śródmieścia, aż po
skrócenie czasu dojazdu do centrum dla mieszkańców
Wildy.
Nowy wiadukt nad Gnieźnieńską…
… oznacza konieczność zamknięcia dla ruchu ulicy, którą
przebiega m.in. trasa autobusów linii 73. Z tego powodu
od 28 maja (piątek, godz. 18.00) do 31 maja
(poniedziałek, godz. 2.00) zmieniono trasę autobusów
MPK. Począwszy od kursu 73/2 o godz. 17.43 z dworca
Śródka, oraz kursu 73/2 o godz. 18:10 z Janikowa
autobusy skierowane zostały trasą objazdową: ŚRÓDKA
DWORZEC – po trasie – … – Główna – Gdyńska –
Bałtycka – … – dalej po swojej trasie - … – BOGUCIN /
JANIKOWO
Tłumy na Gajowej
W ramach „przechadzek po Poznaniu Traktem Królewsko
– Cesarskim”, w niedzielę 23 maja
zorganizowano
wycieczkę po Jeżycach. Punktem kulminacyjnym było
zwiedzanie zajezdni tramwajowej przy ul. Gajowej.
O zajezdni opowiadali przedstawiciel MPK i przedstawiciel KMPS. Możliwość wejścia na teren zajezdni sprawiła,
że przed zabytkową halą zgromadziły się prawdziwe tłumy. Wycieczka była jedną z propozycji w ramach cyklu
bezpłatnych wycieczek z przewodnikiem po Poznaniu.
Boże Ciało ze zmianami
Z okazji Bożego Ciała w dniu 3 czerwca na trasy nie
wyjechały autobusy linii 50, zmiany objęły także linię 98
(brak wjazdów pod kampus), 80 (skrócenie do pętli
Rudnicze) i 52 oraz A (skrócenie do przystanku os. Rusa
/ Szpital). Komunikacja miejska funkcjonowała według
świątecznego rozkładu
jazdy. W piątek 4 czerwca
dominował rozkład sobotni – z wyjątkiem linii 101, 107
i 621, kursujących według rozkładu dnia roboczego.
Imprezowo na Torze Poznań
Tegoroczna edycja Global Gathering odbiła się w mieście
szerokim echem zarówno w przenośni, jak i dosłownie –
z powodu licznych skarg na hałas przez nią
spowodowany. Z atrakcji komunikacyjnych w dniu 5.06
uruchomiono dodatkową linię dowozową, a w dniu 6.06
– odwozową. Na trasie Dworzec Główny PKP –
Dworcowa – Bukowska – Tor Poznań kursowały cztery
brygady – pierwsza i czwarta obsługiwane przez A-1, a
druga i trzecia – przez A-3. Autobusy zatrzymywały się
na wybranych przystankach: Dworzec Główny PKP,

Bałtyk, Szylinga, Grodziska, Swoboda, Tor Poznań. Kursy
realizowano od 14.00 w sobotę do 7.00 w niedzielę. Na
linii zasadniczo kursowały 1833 i 1816, a ponadto MANy Lion's City (widziano 1130 i 1131). Na linii pojawiła się
także rezerwa z Dworca Głównego w postaci neoplana
N4020, a także rezerwa z zajezdni Kacza pod postacią
MAN-a NG313 1227.
Nocki objazdami
W okresie od 24 maja do 2 czerwca zmienionymi
trasami kursowały tramwaje linii N21. Spowodowane to
było pracami przy sieci trakcyjnej w rejonie węzła
Okrąglak. N21 pojechał trasą: OS. SOBIESKIEGO – PST
– Roosevelta – Dąbrowskiego – Kraszewskiego –
Zwierzyniecka – RONDO KAPONIERA – Roosevelta – PST
– OS. SOBIESKIEGO. Przy okazji przetarto nieużywane
łuki na węzłach Most Teatralny i Rynek Jeżycki. W czasie
roz- i załadunków prowadzonych na ul. Zwierzynieckiej,
N21 kursował do Towarowej.
Błądzący przystanek Polonez
W związku z remontem nawierzchni prawego pasa al.
Niepodległości, na odcinku pomiędzy ul. Przepadek a ul.
Nowowiejskiego, przystanek Polonez w kierunku
centrum w dniach 25-28 maja przenoszony był z
miejsca na miejsce – zgodnie z tym, gdzie akurat
prowadzono wymianę nawierzchni. Mobilny przystanek –
to się nazywa elastyczność przewoźnika!
Powodziowe objazdy
Poznań należy do grupy miast dobrze przygotowanych
do walki z powodzią. Przejście dwóch fal kulminacyjnych
oznaczało zatem stosunkowo nieduże utrudnienia w
kursowaniu komunikacji miejskiej, trochę większe – w
komunikacji podmiejskiej. W dniu 28 maja od godz.
16.30 zmianie uległa trasa linii 101. Przez teren
Puszczykowa linia w obu kierunkach kursowała ulicami:
Poznańską, Wysoką, Podgórną i dalej Poznańską –
wskutek zamknięcia drogi z Łęczycy do dworca w
Puszczykowie. Droga była podmywana wodą, co groziło
jej zapadnięciem. Utrudnienia spowodował wysoki stan
dopływu Warty – rzeki Wirynki. Ponadto od 29 maja od
godz. 19.30, z uwagi na zagrożenie powodziowe,
objazdem skierowano w obu kierunkach autobusy linii
76. Pojazdy kursowały po trasie: os. Dębina – … – Dolna
Wilda – Górna Wilda – Królowej Jadwigi – Strzelecka –
… – Dworzec os. Sobieskiego. Zamknięta została ul.
Droga Dębińska na odcinku od Dolnej Wildy do ul. o.
Mariana Żelazka. 31 maja od godz. 17.40 na stałą trasę
wróciły autobusy w kierunku Dębiny, w kierunku os.
Sobieskiego wciąż kursowały po trasie zmienionej.
Nowe rozjazdy na Traugutta
W ostatni majowy weekend przeprowadzono wymianę
rozjazdów na węźle Traugutta. Wymieniano zwrotnicę
najazdową i zjazdową od strony ul. Rolnej, zamykając
dla ruchu odcinek od ul. 28 Czerwca 1956 do ronda
Starołęka. Objazdami pokierowano tramwaje linii 1 i 7 –
przez Górną Wildę i Królowej Jadwigi. Osiemnastkę
skrócono do Dębca. Na wyłączonym z ruchu odcinku
uruchomiono zastępczą komunikację autobusową, po
trasie: RONDO STAROŁĘKA – Hetmańska – 28 Czerwca
1956 – Pamiątkowa – Rolna – Hetmańska – RONDO
STAROŁĘKA. W związku ze skróceniem trasy linii 18 i
jednoczesnym wydłużeniem trasy linii 1, dodatkową
brygadę jedynki przydzielono wydziałowi S-2. Jako 1/7
w sobotę widziano wóz 806, później podmieniony na
810. Rezerwę z Ogrodów przerzucono na Miłostowo – na
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wypadek ewentualnych opóźnień na trasie jedynki. Ciszę
sobotniego wieczoru przerwał meldunek CNR o
motorniczym,
który
zjazdową
dwunastką
(typ:
Combino) „wpakował się” na zamknięty odcinek
torowiska.
Przeskoczenie
helmuta
torowców
(tradycyjnie: 2603) nie było możliwe, konieczne stało
się zatem wycofanie siemensa aż do ronda Starołęka.
Skrótem przez Gwarną
Nietypowe utrudnienia napotkali pasażerowie na liniach
8 i 13 w dniu 24 maja. Wczesnym popołudniem doszło
do pęknięcia iglicy zwrotnicy tramwajowej przy moście
Teatralnym – na lewoskręcie z mostu w stronę ronda
Kaponiera. Z tego powodu konieczne stało się
zablokowanie zwrotnicy klinami i skierowanie tramwajów
na trasy objazdowe. Początkowo 8 i 13 pojechały przez
rynek Jeżycki – objazd okazał się jednak wysoce
nieefektywny i tramwaje skierowano przez ul. Gwarną.
Zwrotnicę naprawiono w nocy.
Przybyszewskiego z objazdem
Od dnia 29 maja (według pierwotnej wersji) czyli 4
czerwca (w praktyce), przez okres dwóch miesięcy
prowadzone będą prace związane z modernizacją ul.
Przybyszewskiego na odcinku od Bukowskiej do ronda
Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Utrudnienia dla pasażerów
linii 7 są minimalne (ograniczenie prędkości na
wysokości ul. Marcelińskiej), zmiany objęły jednak trasy
autobusów linii 69 i 93. W obu kierunkach inaczej jadą
autobusy linii 69 – z os. Łokietka przez Bukowską i
Grochowską do os. Kopernika. Przez Bukowską i
Grochowską jadą także autobusy linii 93 – w kierunku
Górczyna (powrót: po stałej trasie). Zastosowano
ciekawą organizację ruchu – jedną nitkę jezdni
zamknięto,
na
drugiej
prowadzony
jest
ruch
„tradycyjnie”, w jednym kierunku. Powoduje to
ponadprzeciętne zamieszanie przy Bukowskiej. Kierowcy
jadący od węzła Żeromskiego zmuszeni są do skrętu w
Bukowską w prawo lub w lewo. Istniejący cykl świateł
powoduje,
że
lewoskręt
jest
blokowany
przez
samochody jadące z przeciwka „na wprost”. Warto
zwrócić uwagę na zaktualizowane dane w KWSR.
Kierowcy logują się do systemu jako linie 169 lub 193, a
efektem jest m.in. rotacyjne pojawianie się na
wyświetlaczach numeru linii z nazwą końcówki i
komunikatu „zmiana trasy”.
Ciężkie życie pasażerów 69
Objazd na ul. Przybyszewskiego nie jest jedynym na
trasie linii 69. Od dnia 26 czerwca zmienioną trasą
kursują autobusy linii 69 i 234 – z powodu prac przy
instalacji wodno-kanalizacyjnej, prowadzonych w rejonie
ul. Pułaskiego. Dla samochodów zamknięto odcinek od
ul. Przepadek do ul. Wielkopolskiej. Autobusy w obu
kierunkach skierowano objazdem przez ul. Przepadek,
al. Niepodległości i ul. Nowowiejskiego. Tramwaje
kursują bez utrudnień. Objazdem kursuje także
sucholeska linia 907.
Fabryka Samochodów – nieczynny
W związku z pracami dotyczącymi wyburzania wiaduktu
na węźle Antoninek, czasowo wyłączony został
przystanek Fabryka Samochodów w kierunku Śródki.
Zmiany na 62 i 96
Od 8 do 11 czerwca prowadzono prace kanalizacyjne na
ul. Ostrowskiej. W efekcie objazdem skierowano

autobusy linii 62 i 96. Linia nr 62 kursowała po trasie:
RATAJE DWORZEC - … Ostrowska – Rodawska - Skibowa
– Szczepankowo – Ługańska – … - RATAJE DWORZEC;
linia nr 96: RATAJE DWORZEC - … - Ługańska –
Szczepankowo – Skibowa – Rodawska – Ostrowska - … RATAJE DWORZEC.
Kolejne zmiany na 76
W związku z remontem nawierzchni na ul. Droga
Dębińska, objazdem skierowano autobusy linii 76.
Autobusy (od 14 czerwca do 10 lipca) w obu kierunkach
kursują objazdem ul.: o. Mariana Żelazka i Dolną Wildą.
Kosmetyka torowa na AWF
W ramach drobnych usprawnień wymienione zostały
szyny na przystanku AWF, w kierunku Półwiejskiej. W
tym miejscu były one szczególnie zużyte, przez
tramwaje hamujące przy wjeździe na przystanek, a
następnie gwałtownie rozpędzające się przed izolatorem
sekcyjnym. Na starych podkładach zamontowano nowe
szyny, wcześniej wymieniając także zwrotnicę zjazdową
na przystanku AWF kierunek Półwiejska.
Nowe przystanki na Ściegiennego i 28
czerwca 1956
Od dnia 16 czerwca 2010 (środa, godz. 9.00)
uruchomiony został dodatkowy przystanek na ul.
Ściegiennego – pod nazwą „Częstochowska n/ż” (na
wysokości kościoła na Górczynie, tylko w kierunku
Dworca Górczyn). Zatrzymują się tutaj (na żądanie)
autobusy linii nr: 50, 63, 82, 93 i 252.
Dodatkowo, z dniem 1 lipca uruchomiono nowy
przystanek dla linii 243, pod nazwą „Wspólna n/ż” – do
pary z już istniejącym przystankiem linii 71 (acz dotąd
nieuwzględnionym w rozkładzie jazdy linii 243) w stronę
Dębiny (przy „Szogunie”). Przystanek Wspólna przy
pomniku Borsiga pozostanie w użyciu. Nowy przystanek
Wspólna n/ż powstał z inicjatywy rady osiedla, gdyż
„nowe autobusy już tak nie hałasują i przystanek może
być z powrotem bliżej domów”. Do tej pory między
przystankiem Wspólna a poprzednim przy wiadukcie
kolejowym autobus pokonywał prawie 1500 metrów,
przejeżdżając na biegu w obie strony cały kompleks
zabudowań w rejonie ul. Rolnej i Tokarskiej.
Prace na ul. Perzyckiej
Od 17 czerwca prowadzone były prace na ul. Perzyckiej.
W związku z tym autobusy linii nr 48 i 242 skierowane
zostały na trasę objazdową, z ul. Bukowskiej ulicami
Odrzycką i Ławica do Perzyckiej. Ruch na ul. Perzyckiej
przywrócony został 28 czerwca ok. godziny 14.30.
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130. urodziny poznańskiej komunikacji miejskiej

Jubileusz z Unią w tle

Marcin Jurczak
część parady zamykały wagony niskopodłogowe –
od tatry RT6N1, poprzez siemensa Combino, Pumę
z FPS i solarisa Tramino.
Sekcję autobusową otwierał warszawski san H100B 160.
Za nim pojechały ogórek z przyczepą, DAF i jelcz PR110.
Na uroczystej paradzie po raz pierwszy zobaczyć
mogliśmy odnowionego ikarusa 280, który odzyskał
swój dawny numer – obecny 1545 wygląda dużo
okazalej niż 1961 jeszcze kilka miesięcy wcześniej. Nie
zabrakło „flagowego” solarisa Urbino 18 Hybrid. Po raz
pierwszy obejrzeć mogliśmy także solarisa AD 2010 –
pierwszego z 75 wozów, jakie w ciągu dwóch lat trafią
do Poznania.

Orkiestra Miasta Poznania przy MPK Poznań
Sp. z o.o. na czele okolicznościowej parady.
Muzycy mieli tego dnia pecha – na ul. Gwarnej
zepsuł się przewożący ich po paradzie autobus.
Fot.: Marcin Jurczak
W dniu 27 czerwca poznańska komunikacja miejska
uroczyście obchodziła jubileusz 130-lecia. Okrągła
rocznica stała się pretekstem do powspominania
lepszych i gorszych dziejów transportu publicznego
w stolicy Wielkopolski, jest także doskonałą okazją
by zajrzeć w przyszłość.
Po pierwszej linii tramwaju konnego zostało dziś
niewiele. Ani na Starym Rynku, ani pod Dworcem
Głównym
tramwajów
dziś
nie
zobaczymy.
Z historycznych torowisk zachował się jedynie fragment
na Ostrowie Tumskim. To nie przeszkodziło, by urodzinową paradę poprowadził tramwaj konny, a imprezę
obserwowały tłumy poznaniaków. Za sterami wagonu
konnego zasiedli Prezydent Miasta Poznania Ryszard
Grobelny i Dyrektor Naczelny MPK Poznań Sp. z o.o.
Wojciech Tulibacki. W paradzie pojechały wszystkie
zachowane wagony historyczne. Był skład N+ND (świeżo
po odnowieniu w Modertransie), wagony 102N, 102Na,
105N (wóz 193 po raz pierwszy po remoncie pojechał
„solo”), wagon holenderski (805) i helmut z Düsseldorfu
(685). Nie zabrakło składu 105Na w reklamie patrona
medialnego (126+125 – ten sam jechał w paradzie pięć
lat wcześniej – wówczas jako świeżo zmodernizowany)
i moderusa Alfa (tu błyszczał żółtymi pasami słynny
poznański fallus, czyli skład 152+153). Tramwajową

Przejazd parady obserwowały setki poznaniaków.
Pojazdy przejechały tą samą trasą co pięć lat temu –
z ronda Kaponiera przez ul. Św. Marcin, Marcinkowskiego, 27 Grudnia, Fredry, Dąbrowskiego i Kraszewskiego
na Zwierzyniecką. Tu konwój zatrzymał się, a pojazdy
zamienione zostały na okolicznościową ekspozycję
taboru. Wśród pojazdów udostępnionych do oglądania
były także wozy ratownicze – wśród nich najnowszy
holownik na czteroosiowym podwoziu Scania (2267).
Zwiedzający mieli okazję zajrzeć m.in. do hali
Modertransu, gdzie modernizowane są wagony dla ZKM
Gdańsk czy MPK Poznań. Na światło dzienne wystawiono
wagon ND 436 – tzw. doczepka sanocka przechodzi

Okolicznościowy tort wyjechał (bez Prezydenta)
z hali Modertransu, na tramwajowej lorce pchanej
wagonem typu N.
Fot.: Marcin Jurczak
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okazję zajrzeć motorniczemu przez ramię, starsi
pasażerowie z zaciekawieniem słuchali opowieści obsługi
pojazdów o tramwajowych ciekawostkach. Pomimo
początkowych problemów (ze względów bezpieczeństwa
na terenie zajezdni wyłączono napięcie w sieci
trakcyjnej, zatem siłą rzeczy wagony nie były w stanie
wyruszyć w trasę) oba holendry udało się odpalić,
a dalsza podróż przebiegała bez utrudnień.

Na Gajową przybyły tłumy. Każdy chciał zajrzeć
do wnętrza zabytkowej hali, sporym zainteresowaniem cieszyły się też kabiny pojazdów.
Fot.: Marcin Jurczak
od 14 lat remont – pojawiła się szansa, że wreszcie
zostanie on dokończony. Na gości czekał okolicznościowy
tort. Wyjechał on z hali zajezdni na tramwajowej lorce.
Na koniec po dwa kursy wykonały wagony holenderskie,
zabierając pasażerów na wycieczkę do zajezdni
przy ul. Głogowskiej i Madalińskiego. Najmłodsi mieli

Poznańska komunikacja miejska stoi u progu poważnych
zmian. W najbliższych latach do floty dołączy 45 niskopodłogowych tramwajów i 75 niskopodłogowych autobusów. Czeka nas budowa trasy tramwajowej na Franowo,
oddanie do użytku nowej zajezdni tramwajowej,
przedłużenie trasy PST, liczne inwestycje torowe związane z przygotowaniem miasta na mecze Euro 2012.
Większość z tych inwestycji wspierana jest przez Unię
Europejską w ramach najróżniejszych programów
i działań. Trudno oprzeć się wrażeniu, że to właśnie unijne wsparcie nada szybkość i odpowiedni bieg zmianom
w komunikacji miejskiej. To niestety najprawdopodobniej ostatni jubileusz w zajezdni tramwajowej przy
ul. Gajowej. Coraz liczniejsza kolekcja wagonów
zabytkowych wciąż „tuła się” po zajezdniach, a oczekujące na remont z niepokojem patrzą na kolejną zimę.
I choć 130 lat to piękny jubileusz, pozostaje mieć
nadzieję, że za pięć lat okazji do świętowania będzie
jeszcze więcej niż dziś.

130 lat historii, czyli... parada krok po kroku

Od konnego do hybrydy

opracowanie: Michał Prałat, Bartosz M. Kaj
W paradzie udział wzięły wybrane autobusy i tramwaje,
reprezentując 130 lat historii komunikacji miejskiej.
Prezentujemy Szanownym Czytelnikom krótkie sylwetki
uczestniczących w tym jubileuszu pojazdów.
Tramwaj konny
Pierwsze wagony konne dotarły do Poznania 18 lipca
1880 r. Charakteryzowały się one zamkniętym przedziałem pasażerskim oraz otwartymi pomostami. Wzdłuż
ścian bocznych umieszczone były ławki, które mogły
pomieścić 12 pasażerów. Wagony te były wyposażone
w hamulec ręczny. Tramwaje konne po raz ostatni
wyjechały na trasy 5 marca 1898 roku – już następnego
dnia na zelektryfikowanych trasach pojawiły się pierwsze
wagony elektryczne. Tramwaje konne przystosowane
zostały do jazdy w charakterze wagonów doczepnych.
W ramach przygotowania komunikacji miejskiej dla potrzeb PeWuKi podjęto decyzję o kasacji najstarszych wagonów eksploatowanych do tej pory. W latach 19251938 z ruchu liniowego zniknęły wszystkie wagony konne. Jedyny ocalały trafił na wyposażenie służb technicznych, służąc w latach 1942-1948 jako magazyn narzędzi
torowych.
Nadwozie zachowanego wagonu pochodzi z doczepki
„schwerińskiej”. Serię tych wagonów sprowadzono
w 1917 roku. Nieznany jest natomiast typ podwozia,
gdyż wymiarami nie pasuje ani do poznańskich wagonów konnych, ani „schwerińskich” przyczep. Wagon
konny
pełnił
m.in.
funkcję
pomnika
techniki
na postumencie przy wjeździe do zajezdni przy ulicy
Głogowskiej. Remontu doczekał się w 1960 i 1980 r.,
a dokładnej jego odbudowy dokonano w połowie lat 90.

Autobusy i tramwaje na ul. Zwierzynieckiej.
Fot.: Michał Prałat
Konstal N+ND 602+456
Po
wojennych
zniszczeniach
zaistniała
potrzeba
uzupełnienia braków taborowych w bardzo szybkim
czasie. Zdecydowano się skopiować rozwiązanie
prostego konstrukcyjnie i łatwego w produkcji
niemieckiego wagonu KSW. Pierwsze wagony silnikowe,
określone jako „normalizowane” (stąd do dziś stosowany
w oznaczeniach konstrukcyjnych polskich tramwajów
symbol N), wyprodukowano w Chorzowie w 1949 roku.
Wagony generacji N zostały poddane modernizacjom
w latach 70. Zlikwidowano m.in. drzwi po lewej stronie
pojazdów oraz zamontowano napędy drzwiowe. Wagony
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generacji N po raz ostatni wykonały liniowe kursy w dniu
31.12.1992. Kilka z nich przeznaczonych zostało
do celów gospodarczych, wagony 602 i 456 (jak i wiele
innych) odstawiono na torach odstawczych na
Budziszyńskiej. W ocaleniu składu od kasacji pomógł
Poznański Klub Modelarzy Kolejowych, który został
organizatorem
Europejskiego
Zjazdu
Modelarzy
i Miłośników Kolei w 1995 roku. Historyczny skład
doczekał się generalnego remontu na przełomie lat 2001
i 2002. Tuż przed paradą z okazji 130-lecia komunikacji
miejskiej w Poznaniu skład przeszedł naprawę główną
polegającą na remoncie
elementów konstrukcji,
naprawie stolarki oraz lakierowaniu. Wagon N jest najstarszym czynnym wagonem elektrycznym w Poznaniu.
Konstal 102N 1
Wagony
102N
powstały
na
bazie
konstrukcji
przeznaczonego dla Warszawy szybkobieżnego tramwaju
typu 13N. Z założenia miały one być produkowane do
eksploatacji w pozostałych miastach Polski. Wagon 102N
jest dwuczłonowy, posiada charakterystyczną ścianę
czołową i tylną, które cechują się kanciastym kształtem
i ujemnym kątem nachylenia. Wagon posiada układ
elektryczny z rozrządem bezpośrednim i nastawnikiem
ręcznym. Do Poznania trafiło osiem kanciaków. Do celów
muzealnych zachowany został wagon o numerze 1, który
przywrócono do stanu fabrycznego tuż przed paradą
z okazji 125-lecia komunikacji miejskiej w Poznaniu.
Konstal 102Na 71
Przegubowy wagon 102Na jest modyfikacją wagonów
serii 102N, która ze względu na ujemny kąt nachylenia
szyby czołowej była uciążliwa dla motorniczych,
prowadzących pojazdy wieczorami i nocą. Szyba odbijała
światła z wnętrza wagonu prosto w oczy prowadzącego
pojazd. Producent rozwiązał ten problem powracając
do wyglądu ściany czołowej i tylnej, znanego z warszawskich wagonów 13N. Pozostałe rozwiązania z wagonów
serii 102N pozostały niezmienione. Wagon oznaczony
numerem 71 jest ostatnim zachowanym w Poznaniu
z serii 65 pojazdów, które dotarły do stolicy Wielkopolski
w latach 1970-1973. Pojazd ten przeszedł naprawę
główną
w
latach
2006-2008,
podczas
której
przywrócono mu kilka elementów charakterystycznych
dla stanu fabrycznego, m.in. zabudowę stanowiska
motorniczego. Wóz w wakacje obsługuje linię 4,
po wakacjach trafi na trójkę; jest również wykorzystywany jako historyczny podczas imprez i przejazdów okolicznościowych.
Konstal 105N 193
Na przełomie lat 60. i 70. rozpoczęto prace nad
projektem unowocześnionej wersji wagonu 13N.
Pierwszy prototyp wagonu 105N powstał w roku 1973,
a pod koniec 1974 roku rozpoczęto seryjną produkcję
stopiątek. Konstrukcja pudła oparta jest na belce nośnej
z obejściem na rozrusznik. Układ elektryczny bazuje
na rozwiązaniach znanych z wagonów 13N, zastosowano
układ elektryczny z rozrządem samoczynnym, rozrusznikiem komutatorowym i przetwornicą 600/40V.
Wagony 105N wyróżniały się nowoczesnym wyglądem
mocno przeszklonego i wzbogaconego o dodatkowe
drzwi pudła. W Poznaniu w 2006 roku pozostał ostatni
skład 105N 194+193, posiadający dodatkowe szybki
pod szybami kabiny motorniczego (stąd jego potoczna
nazwa
–
szybkowiec).
Przywrócony
do
stanu
fabrycznego skład 105N wykorzystywany jest do obsługi

linii 11 (od września: linii 3) oraz podczas imprez
i przejazdów okolicznościowych.
Beynes 3G 805
Poważne braki taborowe sprawiły, że w latach 19911995 do Poznania sprowadzono z Amsterdamu 20
wagonów typu 1G i 2G. Ciekawostką jest to, że wozy 1G
były pierwszymi w Polsce tramwajami ośmioosiowymi.
12 lat po pierwszej dostawie do Poznania dotarły
wagony serii 3G, które zastąpiły wysłużone już 1G i 2G.
Tramwaje 3G nie różnią się wyglądem od poprzednich
wersji. Posiadają cztery silniki o mocy 50 kW
z rozrządem bezpośrednim. Niezwykle wąskie wejścia
o prześwicie 55 cm utrudniają, a często uniemożliwiają
wsiadanie osób niepełnosprawnych i rodziców z dziećmi
w wózkach. Drzwi otwierane są za pomocą przycisków,
a ich
zamykanie
odbywa
się
automatycznie
po 4 sekundach. Wagony serii 3G prawdopodobnie
znikną z poznańskich ulic do końca roku. Obecny
na paradzie wagon 805 pozostanie w taborze MPK
Poznań. Trwają starania o przemalowanie go na
historyczne, żółto-szaro-czerwone barwy oraz włączenie
do obsługi linii jako pojazd „stylizowany na historyczny”.
Düwag GT8 685
Wagony GT8 dla przedsiębiorstwa Rheinbahn Düsseldorf
zostały dostarczone na przełomie lat 60. i 70. Część
wyprodukowano jako nowe, a reszta powstała jako
uzupełnienie dostarczonych wcześniej wagonów GT6
o człon środkowy. Pierwsze tramwaje typu GT8 dotarły
do Poznania pod koniec 1996 roku, ratując słabą sytuację taborową przewoźnika. Do 2009 roku sprowadzono
do Poznania łącznie 49 wagonów typu GT8, z czego 32
pochodziły z Düsseldorfu, a 17 z Frankfurtu nad Menem.
Kolejna dostawa (21 sztuk) jest obecnie realizowana.
Tramwaje serii GT8 wygodą i niezawodnością zyskały
duże uznanie zarówno poznaniaków, jak i pracowników
MPK. W lipcu 2008 roku odnowiono malowanie wagonu
GT8 685. To ostatni tramwaj w Poznaniu posiadający
oryginalne malowanie przewoźnika z Düsseldorfu. Na co
dzień obsługuje on linię 11 (od września trafi na trójkę).
Konstal 105Na+105NaD 126+125
Wieloletnia eksploatacja wagonów generacji 105N
wymusiła na wszystkich miastach rozpoczęcie ich
modernizacji, prowadzonej w Poznaniu od 1994 roku.
W ramach napraw głównych wymieniane są praktycznie
wszystkie elementy wagonów, m.in.: pulpity motorniczego, siedzenia, napędy drzwiowe (na ciche) oraz
przetwornice (z wirowych na statyczne, niegenerujące
uciążliwego hałasu). Drugi wagon poprzez likwidację
stanowiska motorniczego przebudowywany jest na
doczepę czynną, z zachowaniem silników. W wagonach
montowany
jest
także
KWSR
–
Komputerowe
Wspomaganie Sterowania Ruchem – system, który
w sposób czytelny informuje o numerze linii i kierunku
jazdy, obejmuje również głosową zapowiedź nazwy
przystanku, do którego dojeżdża tramwaj. 126+125 jest
jednym z ostatnich składów, który nie otrzymał podczas
remontu elektronicznych wyświetlaczy.
Moderus Alfa 152+153
105N-HF04AC to tramwaj powstały w wyniku daleko
posuniętej modernizacji wagonów generacji 105N.
W porównaniu do poprzednich remontów stopiątek,
zdecydowanie zmieniono wygląd pudeł wagonów,
nadając im nowoczesny design poprzez dodanie
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plastikowych przodów i
tyłów, wklejane okna,
przeszklone drzwi z charakterystyczną owalną „klamką”
oraz zmianę charakteru wnętrza pojazdów. Pudła części
wagonów
przemalowano
lakierem
metalicznym.
W wozach 150+151 i 152+153 zastosowane zostały
nowocześniejsze silniki prądu przemiennego. Dodatkowo
w moderusach instalowano są pantografy połówkowe.

paradzie
pojazd
jest
prototypowym
wagonem,
należącym do Solarisa. Pierwszy pojazd dla Poznania
zostanie dostarczony w połowie 2011 roku, natomiast
ostatni w marcu 2012 roku.
San H100B 160
Pierwszy autobus tej marki wyprodukowano w roku
1966, a w latach 1976-1980 eksploatowano je w oddziałach WPK w Kórniku i Gnieźnie. Podwozie autobusu
pochodzi od ciężarówki Star 25, natomiast tylne lampy
i przednie kierunkowskazy od samochodu Warszawa
223. W Poznaniu autobusy te można było spotkać na
podmiejskiej linii 113 obsługującej gminę Kleszczewo.
Obecny na paradzie z okazji 130-lecia komunikacji
miejskiej w Poznaniu autobus został wyprodukowany
w 1973 roku i jest własnością Klubu Miłośników
Komunikacji Miejskiej z Warszawy. Posiada malowanie
MPK Kalisz, ponieważ w tym właśnie mieście pełnił
służbę liniową.

Tatra RT6N1 403
W 1990 firma ČKD Tatra rozpoczęła prace projektowe
nad tramwajem niskopodłogowym, którego efektem
było zaprezentowanie prototypowego wagonu w roku
1993. W 1996 roku konsorcjum ČKD Tatra i FPS
Cegielski
wygrało
przetarg
na
dostarczenie
10 niskopodłogowych
wagonów
dla
obsługi
Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. W wyniku tej współpracy 5 wagonów wyprodukowano w Czechach, pozostałe 5 w Poznaniu. Wagony przybyły do Poznania
ze znacznym opóźnieniem, dodatkowo okazały się
bardzo awaryjne. Tatry posiadają szersze pudło, co jest
powodem
problemów
z
eksploatacją
wagonów
na niektórych trasach. Zostały one wycofane z obsługi
linii 12 ze względu na zbyt wysoką awaryjność,
generującą liczne wstrzymania na trasie PST. Obecnie
wagony wożą poznaniaków na liniach 5 i 13.

Jelcz RTO+PO1 1679+1813
Produkcję autobusu tej marki rozpoczęto w 1959 roku.
Autobusy eksploatowano głównie na liniach podmiejskich ze względu na ręcznie otwierane drzwi i podwójne
siedzenia na całej długości. Produkcję przyczep
uruchomiono 6 lat później, w roku 1965. Posiadały
pojedyncze drzwi otwierane ręcznie. Pojazdy tego typu
jeździły w służbie MPK w Poznaniu w latach 1975-1982.
Autobusy tego typu wraz przyczepami typu P01
wykorzystywano głównie w przewozach zamkniętych,
pojawiały się również na linii autobusowej nr 61
do Krzyżownik
oraz
na
liniach
podmiejskich.
Prezentowany wóz został przywieziony z Goleniowa
i odbudowany w warsztatach MPK w 2005 roku.

FPS Puma 118N 450
Prototypowy wagon typu 118N występujący pod nazwą
handlową „Puma” został wyprodukowany w 2007 roku
przez zakłady Hipolit Cegielski Poznań – Fabryka
Pojazdów Szynowych spółka z o. o. Pojazd projektowany
w związku z ogłoszonym przetargiem na dostarczenie 15
sztuk wagonów niskopodłogowych dla Tramwajów
Warszawskich (stąd jego pierwotne malowanie żółtoczerwone) ostatecznie nie zdołał podbić warszawskich
ulic. Obecnie jedyny, prototypowy tramwaj typu 118N
jest eksploatowany przez MPK w Poznaniu, które
dzierżawi go od FPS. Najczęściej eksploatowany jest
na linii 13, ale widziany był także na 5, 12 i 16.

Jelcz PR110 1383
Początki tego autobusu sięgają roku 1975, kiedy to
bramy fabryki w Laskowicach opuściły pierwsze pojazdy
zbudowane na licencji francuskiego Berlieta (PR100).
Produkcja trwała aż do roku 1992, kiedy to ostatecznie
zostały zastąpione przez nowszy model – Jelcz 120M.
Autobusy te były produkowane w wielu odmianach,
m.in. miejskiej i turystycznej. Poznański jelcz pochodzi
z 1991 roku i przez szereg lat służył w komunikacji
gminy Czerwonak z numerem 1. Kilka lat temu został
poddany remontowi, w wyniku którego otrzymał tradycyjne kremowo-wiśniowe malowanie. W roku 2008
autobus trafił do MPK Poznań, gdzie dołączył do grona
pojazdów historycznych.

Siemens Combino 512
W 1994 r. firma Siemens postanowiła skonstruować
całkowicie niskopodłogowy tramwaj oparty na nowoczesnej technologii. Efektem prac było zbudowanie
i przedstawienie w 1996 roku wagonu prototypowego
o nazwie Combino. Wagony dotarły do Poznania w latach
2003-2004, niestety na początku 2004 roku – w trakcie
dostaw nowych pojazdów – wyszła na jaw wada
konstrukcyjna, dotycząca wszystkich wyprodukowanych
siemensów Combino – aluminiowe elementy konstrukcji
ścian i dachu zbyt szybko pękały. Usterka została
usunięta przez producenta.

Ikarus 280 1545

Solaris Tramino
W sierpniu 2009 r. zlokalizowana w Bolechowie koło
Poznania firma Solaris wygrała przetarg na dostawę 45
niskopodłogowych tramwajów dla Poznania. Firma
specjalizująca się do tej pory w budowie znanych
na całym świecie autobusów zaoferowała Poznaniowi
tramwaj pięcioczłonowy, posiadający bardzo efektowny
wygląd – zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny –
zbudowany w oparciu o najnowocześniejsze technologie.
Wytworzona przy hamowaniu energia zostanie oddana
do sieci trakcyjnej lub zamieniona na ciepło w oporniku
hamowania. Dzięki zastosowaniu magazynujących
energię superkondensatorów możliwe będzie zmniejszenie poboru prądu z sieci trakcyjnej. Obecny na

Ten model przegubowego autobusu był najpopularniejszym ze wszystkich eksploatowanych nie tylko
w Poznaniu, ale i w całej Polsce. Produkowany był
od początku lat 70., a pierwszy egzemplarz trafił
do Poznania w październiku 1981 roku. Dzięki swym
walorom ikarusy 280 mogły obsługiwać każdą linię
komunikacyjną.
Liniowa
eksploatacja
tego
typu
autobusu jest już w Poznaniu zakończona. Obecny na
paradzie egzemplarz został wyprodukowany w 1986
roku i przez 23 lata pełnił służbę w MPK Poznań. W roku
2009 został wyremontowany.
Ikarus 260 1735
Eksploatację tych 11-metrowych autobusów rozpoczęto
w Poznaniu w 1982 roku, zaś na Górnym Śląsku o 9 lat
wcześniej. Pierwszy egzemplarz trafił do przewoźnika
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prosto z imprezy targowej. W pierwszej kolejności
krótkie ikarusy zostały skierowane do obsługi Rataj.
W późniejszych
latach
autobusy
te
poddawano
modernizacjom.
Dzisiaj
we
flocie
pojazdów
poznańskiego MPK znajduje się tylko jeden autobus tej
serii – przeznaczony do zachowania jako historyczny.
DAF MB 200 1934
W latach 1969-1988 wyprodukowano łącznie prawie
3 tysiące egzemplarzy tych wozów. Autobusy marki DAF
dotarły do Poznania w 1991 r. w darze od rządu Holandii. Pierwotnie obsługiwały linie pospieszne, by w 1997
roku sukcesywnie pojawiać się także na innych. Część
autobusów
była
wyposażona
w półautomatyczną
skrzynię biegów, a niektóre – w skrzynię automatyczną.
W Poznaniu wozy po poważniejszych kolizjach i awariach
nie były naprawiane – stopniowo ich ilość malała. Dzisiaj
MPK Poznań posiada tylko jeden autobus tej marki –
w odnowionym, żółtym malowaniu.
Jelcz M11 1997
Autobus Jelcz M11 to pojazd 11-metrowy, posiadający
trzy pary drzwi w układzie 2-2-2, których sterowanie
z miejsca kierowcy zapewnia układ pneumatyczny.
Dzięki silnikowi o maksymalnej mocy 193 KM,
umieszczonemu wzdłużnie pomiędzy osiami pojazdu,
autobus może osiągnąć prędkość maksymalną 82 km/h.
W autobusie zastosowano 5-biegową skrzynię biegów.
Wygląd jelczy M11 praktycznie nie różnił się
od autobusów
serii
PR110
–
dopiero
podczas
modernizacji zmieniono wygląd ściany czołowej i tylnej.
Popularny mig o numerze 1997 od 2006 roku pełni
funkcję wozu szkoleniowego.
Neoplan N4020 1701
Neoplan N4020 to miejski autobus niskowejściowy
produkowany w latach 1988-1999. Pojazd ten pomimo
15 metrów długości jest autobusem jednoprzestrzennym, solowym. Warto zwrócić uwagę, że trzecia oś
N4020 (autobusy sprzedawano także pod nazwą
handlową Megatrans) jest dodatkowo skrętna. Dzięki
temu pojazdy tego typu miały zastępować przegubowce,
gwarantując jednocześnie zwrotność nie niższą niż
autobus przegubowy. MPK Poznań eksploatuje 19 sztuk
tego typu autobusów. Wraz z przyjazdem nowych
autobusów marki Solaris neoplany będą sukcesywnie
wycofywane ze względu na wiek oraz pogarszający się
stan techniczny.

MAN Lion’s City 1134
Premiera autobusu MAN Lion’s City (powstałego na bazie
modelu NL2x3) odbyła się w roku 2004, a produkcja
trwa do dziś. Pojazd ten zdobył prestiżową nagrodę
za stylistykę „iF design award 2005”. Te niemieckie
autobusy marki od lat cieszącej się opinią godnej
zaufania, produkowane są obecnie w fabryce MAN
w Sadach koło Poznania, do której trafiają gotowe
szkielety montowane w Starachowicach, a także
w Niemczech. Na dzień dzisiejszy poznańskie MPK
eksploatuje 36 takich autobusów. Pierwsza partia tych
pojazdów została zakupiona w 2005, natomiast ostatnie
cztery (m.in. ze zmodyfikowanym logiem producenta,
mocniejszym silnikiem spełniającym rygorystyczne
normy EEV i większymi lusterkami) dotarły do MPK na
początku 2009 roku.
Solaris Urbino 12
Światowa premiera nowego polskiego autobusu Solaris
Urbino 12 miała miejsce w maju 1999 roku na terenie
MTP. Od kilku lat jest to najlepiej sprzedający się
autobus miejski klasy maxi w Polsce. Do MPK Poznań
pierwsze Urbino 12 trafiły już w 2000 roku. Obecnie
w zajezdni przy ul. Warszawskiej stacjonuje 28 tych
autobusów (w tym 5 tzw. III generacji), a przed Euro
2012 dotrą kolejne. W 2009 roku bramy fabryki w
podpoznańskim Bolechowie opuścił 5000. autobus. Jest
nim Urbino 12 III w barwach Transkom Koziegłowy. W
paradzie tę grupę autobusów reprezentował poznański
pojazd z najnowszej dostawy, jeszcze bez numeru
taborowego przewoźnika. Obecnie nosi on numer 1630.
Solaris Urbino 18 Hybrid 1890
Pierwszy autobus przegubowy Solaris Urbino 18 został
zaprezentowany w roku 1999, kilka miesięcy po
premierze modelu Urbino 12. Wkrótce pojazd ten okazał
się najlepiej sprzedającym się autobusem przegubowym
w Polsce i tak jest do dziś. W roku 2005 został on nieco
zmodyfikowany i powstała tzw. trzecia generacja.
Poznańskie MPK na dzień dzisiejszy posiada prawie 70
egzemplarzy tego modelu. W rodzinie tej wyróżnia się
Solaris Urbino 18 Hybrid. Autobus ten posiada napęd
hybrydowy,
czyli
połączenie
silnika
diesla
i elektrycznego. Poznańska hybryda jest pierwszym tego
typu pojazdem eksploatowanym w ruchu miejskim w
Polsce. Do MPK trafił jesienią 2008 roku na kilka
miesięcy przed grudniową Konferencją Klimatyczną.
Obecnie jeździ przede wszystkim na linii 74.

Jelczem i moderusem po Poznaniu czyli 5 lat PGK

Dla artystów i nie tylko

tramwajowo Robert Bartkowiak, autobusowo Bartosz M. Kaj
Poznańska
Galeria
Komunikacyjna
to
ważna
i nieodzowna część działalności Klubu Miłośników
Pojazdów Szynowych. To tutaj już od 5 lat promowany
jest przede wszystkim transport publiczny w Poznaniu,
ale nie tylko. To właśnie tu wielu miłośników ma
możliwość połączenia dwóch pasji – komunikacji
miejskiej i fotografiki – oraz zaprezentowania swojego
kunsztu artystycznego.
Wszystko zaczęło się dokładnie 25 kwietnia 2005 roku.
Wtedy to oficjalnie uruchomiono portal, znany do dziś
jako Poznańska Galeria Komunikacyjna. Pierwsze

zdjęcie, jakie pojawiło się na galerii, to wagon
eksploatowany przez poznańskiego przewoźnika typu
GT8 656, które dodane zostało przez Tomka
Gieżyńskiego (3704).
Obecnie, w dniu piątej rocznicy, PGK cieszy się
niesłabnącą z roku na rok popularnością. W ciągu tych
kilku lat działalności udało nam się zgromadzić bazę
ponad 12 tysięcy zdjęć z Poznania, Polski, a nawet
całego świata. Niewątpliwie to, czego nie można
odmówić wszystkim użytkownikom PGK, to fenomen
i poziom, jaki sami stworzyli. Właśnie dzięki temu
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możemy dziś świętować piąty jubileusz funkcjonowania
galerii.
Pod
koniec
kwietnia
na
stronie
www.galeriapgk.com
ukazał
się
zmieniający
się
okolicznościowy baner prezentujący różne nurty
związane z komunikacją miejską oraz koleją w Poznaniu,
Polsce i na świecie. Z okazji tego zacnego święta,
z myślą o wszystkich użytkownikach PGK w dniu 8 maja
odbył się specjalny przejazd autobusem Jelcz M125M
Vecto oraz tramwajem Moderus Alfa.
Przejazd jelczem Vecto
Do przejazdu autobusem wykorzystano jelcza M125M
Vecto nr 1552. Wzorem zeszłorocznej imprezy (4 lata
PGK i autobus Jelcz Pr110 1383) trasa przejazdu wiodła
przez ciekawe zakątki Poznania i jego najbliższe okolice.
W największym skrócie na trasie przejazdu znalazły się
m.in. takie pętle lub przystanki jak Rataje Dworzec,
Spławie, Os. Orła Białego, Starołęka Dworzec,
Garaszewo, Sypniewo, Rudnicze, Psarskie, Morasko,
Lotnisko Ławica czy Os. Łokietka. Ostatni fotostop odbył
się pod poznańską Katedrą, natomiast pamiątkowe
zdjęcie grupowe zostało wykonane na wspomnianej pętli
Psarskie.
Z
powodu
pewnej
modyfikacji
trasy
z przejazdu wypadła część wcześniej zaplanowanych
miejsc, m.in. Zieliniec i Szarych Szeregów, ale w ramach
„rekompensaty” pojawiły się sesje m.in. w Żernikach,
okolicach lotniska Krzesiny czy też w Złotnikach.
W wielu miejscach autobus budził spore zainteresowanie
okolicznych mieszkańców, którzy nierzadko sądzili, iż to
pojazd liniowy albo też podziwiali niecodzienne
manewry. Tak było np. na pętli Dębiec, Garaszewie czy
ul. Czernichowskiej.
Na imprezie było ponad 20 osób (w tym wielu członków
KMPS), od rozpoczynających przygodę z fotografią dzieci
i nastolatków po doświadczonych fotografów z długim
stażem i sporym dorobkiem artystycznym. Za kierow-

Były restauracyjny helmut z pasażerką w kabinie
zbliża się do przystanku Polanka... czyli
historyczne, pierwsze zdjęcie na PGK.
Od tego czasu użytkownicy zgłosili do dodania
prawie 14,5 tys. fotografii. Na galerii jest ich
obecnie 12 136 (stan na dzień: 12.08, godz. 8.50)
– reszta nie przeszła weryfikacji jakościowej. Nad
prawidłowym funkcjonowaniem galerii czuwają
administratorzy.
Fot.: Tomasz Gieżyński, 25.04.2005

nicą pojawił się znany choćby z ubiegłorocznego
pożegnania
jelczy
M11
kol.
Dariusz
Berger,
a o bezpieczeństwo uczestników zadbali członkowie
GSR. Początkowo przejazdowi towarzyszyła dość ładna,
majowa pogoda, która jednak stopniowo zaczęła się
psuć. Po godzinie 13 na powrót pokazało się upragnione
słońce, które tym razem towarzyszyło uczestnikom już
do samego końca zabawy. Impreza rozpoczęła się chwilę
po 10.00 na Dworcu Rataje, a skończyła się po 16
na Śródce. „Tutaj każdy jest artystą!” To zdanie z ulotki
rozdawanej uczestnikom w pełni oddaje to, co się działo
podczas przejazdu.
O Dance słów kilka
Autobus Jelcz M125M to pierwszy polski autobus
posiadający niską podłogę na całej długości, którego
premiera miała miejsce w 1998 roku. Niezwykle
popularny, znany z ulic wielu polskich i europejskich
miast Solaris Urbino 12 powstał dopiero rok później,
natomiast jedyny, prototypowy Autosan A844MN w 2001
roku. Nowy pojazd z Laskowic nie bazował jednak na
produkowanym od wielu lat modelu M121 z częściowo
niską podłogą czy też innym modelu tej firmy, lecz był
całkowicie nową konstrukcją. Autobus mógł pomieścić
maksymalnie 100 pasażerów; jednostkę napędową
stanowił silnik MAN (w późniejszych wersjach dostępny
także w wersji CNG). Jako ciekawostkę należy
zaznaczyć, iż w tym samym roku w ZS Jelcz powstał
także całkowicie niskopodłogowy autobus przegubowy
oznaczony jako M183, będący zarazem rozwinięciem
modelu M181. Powstał jedyne prototyp, który przez
długie lata pracował w PKS Żary, a obecnie jeździ
w barwach PKS Gliwice.
Pierwsze wyprodukowane egzemplarze M125M trafiły
do MPK Inowrocław, ZKM Ciechanów, Meteor Jaworzno
i MPK Włocławek. W kolejnych latach do grona miast
eksploatujących te pojazdy dołączyły m.in. Katowice,
Rybnik, Biała Podlaska, Sosnowiec, Rzeszów, Gliwice
i Poznań. Pierwsze egzemplarze autobusów Jelcz M125M
otrzymały także swoją własną nazwę handlową – Dana.
Nazwa ta funkcjonowała do roku 2001, w którym
to pojazd przeszedł modernizację nadwozia i został
nazwany Vecto. Nazwa ta funkcjonowała do samego
końca produkcji, która została zakończona w roku 2006.
W ofercie producenta model pozostawał jednak do roku
2008.
W planach borykających się z coraz większymi
problemami finansowymi ZS Jelcz S.A. było także
stworzenie
całej
rodziny
pojazdów
tzn.
wersji
standardowej M125M, trzyosiowej M155 i przegubowej
M185 (nie wzorowanej jednak na prototypie M183).
Planowane autobusy nigdy jednak nie powstały,
a ostatnie lata produkcji w zakładach jelczańskich były
skierowane na autobusy klasy midi (m.in. M101I) oraz
ostatnią wersję kolejny raz zmodernizowanego modelu
M121. Warto dodać, że powstał jednak szkielet
przedniej części przyszłego M185. Z powodu upadku
firmy prace przy nowym autobusie zostały przerwane.
Vecto w Poznaniu
Autobusy Jelcz M125M gościły parę razy w Poznaniu.
Kilka z nich było prezentowanych na terenach MTP,
zwykle na targach motoryzacyjnych. W sierpniu 2004
roku
odbyły
się
także
testy
tego
pojazdu,
wypożyczonego z PKM Gliwice, w MPK Poznań (na linii
83). Autobus stanowił ciekawostkę w mieście zdomino-
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wanym przez marki MAN i Solaris. Nikt się jednak nie
spodziewał, że za parę miesięcy takie właśnie autobusy
będą także wozić poznaniaków. Stało się jednak inaczej
i to właśnie autobusy Jelcz Vecto, a nie spodziewane
Solaris Urbino 12 w ilości siedmiu sztuk trafiły w grudniu
2004 roku do zajezdni przy ul. Warszawskiej. Nowe
pojazdy otrzymały numery 1490–1496. W wyniku
„reformy” numeracyjnej z końca 2006 roku oznaczenia
zostały one zmienione na 1552–1558. Przez długi czas
autobusy te można było spotkać główne na liniach 67
i 85, a obecnie dość często na 63 i 83.
Przejazd moderusem
Nasz nocny przejazd tramwajem (tylko po strefie A)
rozpoczęliśmy po godzinie 22 z pętli tramwajowej
Górczyn.
Po
dopełnieniu
wszystkich
formalności
i skasowaniu przez wszystkich biletów okolicznościowych
specjalnie przygotowanych na ten cel, wyruszyliśmy
w plener. Pierwszy fotostop miał miejsce na pętli
tramwajowej Stomil. Musieliśmy przepuścić ostatnią
jedynkę jadącą przez Górny Taras Rataj, by dalej móc
swobodnie i bez żadnych ograniczeń wykonywać
fotostopy. Następnie objechaliśmy całe Rataje. Nie obyło
się również bez przystanku na jednym z najciekawszych
pod względem architektonicznym mostów – mowa tutaj
oczywiście o moście św. Rocha. Następnie kilka
przystanków w centrum, które wzbudziły ogromne
zainteresowanie ze strony przechodniów, niekoniecznie
tych „dzisiejszych”. Poza tym nasz okolicznościowy
tramwaj urzędował także na Junikowie czy pętli
Piątkowskiej. Postanowiliśmy wykorzystać również
obecność tulipanów w pasie zieleni ulicy św. Marcin
i obok nich ustawić naszego imprezowego moderusa.
Nie zabrakło również fotostopu na placu Wielkopolskim,
czy na najstarszym fragmencie torowiska w Poznaniu na
ulicy Kraszewskiego, które wybudowano w 1968 roku.
Potem dotarliśmy na pętlę tramwajową Dębiec i most
Dworcowy. Najwytrwalsi zakończyli imprezę około
godziny 4:30 na pętli tramwajowej Górczyn.
Taka „inna” stopiątka
Wagony typu 105N z chorzowskiego Konstalu już mniej
więcej od lat 70. minionego wieku stanowiły podstawę
taboru tramwajowego w Poznaniu. Na chwilę obecną nic
nie wskazuje na to, by ta sytuacja miała się
w najbliższym czasie diametralnie zmienić. Praktycznie
większość jeżdżących po Poznaniu stopiątek przeszła już
co najmniej dwie naprawy główne. Jednak wskutek tych
napraw wagony typu 105N nigdy nie traciły swojego
fabrycznego wyglądu i charakteru. Starano się tylko
wyposażyć pojazdy w elementy stricte ułatwiające życie
zarówno motorniczym, jak i pasażerom. Dla przykładu
wymieniono stare systemy drzwiowe na nowe,
z możliwością rewersu, czy zamontowano przetwornice
statyczne, bardziej przyjazne dla ucha. Podczas takiej
modernizacji wagony były rozbierane doszczętnie.
Dodatkowo wzmacniano pudło pojazdów, a przy
ponownym ich montażu wykorzystywano tylko nowe
elementy.
Można
zaryzykować
stwierdzeniem,
że pojazdy wracały do ruchu praktycznie jak nowe.
Z tak klasycznie rozumianego sposobu modernizacji
zrezygnowano jednak pod koniec 2007 roku na rzecz
nowego
designu,
zaproponowanego
przez
firmę
zajmującą się już wcześniej modernizacjami wagonów
tramwajowych dla MPK Poznań – firmę Modertrans
z siedzibą w podpoznańskich Biskupicach. W toku mo-

Pętla na os. Władysława Łokietka i pamiątkowy
fotostop na trasie linii 69. Impreza cieszyła się
dużym zainteresowaniem użytkowników PGK.
Byli wśród nich zarówno członkowie KMPS
jak i miłośnicy niezrzeszeni.
Fot.: Robert Bartkowiak
dernizacji pojazd otrzymał nieco inne rysy, a diametralnej zmianie uległa jego ściana czołowa i tylna.
Znacznie zaingerowano w pudło samego tramwaju, by
móc zastosować klejone szyby na całej długości.
Dodatkowo całkowicie zabudowano wszystkie wózki,
co dotąd w Poznaniu było niespotykane. Ta modernizacja
otrzymała nazwę handlową Moderus Alfa.
Podsumowując
Na koniec pozostaje tylko mieć nadzieję, że to, co było
budowane przez tyle lat, nadal będzie cieszyć oko. Być
może za rok spotkamy się znowu, w nieco innej scenerii.
Czas pokaże. Natomiast na chwilę obecną, naszym
wszystkim użytkownikom – zarówno tym obecnym na
imprezie, jak i nieobecnym – chcielibyśmy z okazji tej
piątej rocznicy życzyć wytrwałości w dążeniu do
realizacji nowych pomysłów i niewyczerpanej inspiracji.
Bez tego każde następne zdjęcie będzie tylko zdjęciem,
a nie dziełem sztuki budzącym zachwyt.

Na ul. Św. Marcin – udając tramwaj nocny. Skład
moderusów z lakierem metalicznym wzbudzał
w środku nocy bardzo duże zainteresowanie
kierowców, pieszych i pasażerów linii nocnych.
Fot.: Robert Bartkowiak
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I zlot użytkowników Poznańskiego Portalu Komunikacyjnego

Portalowicze świętowali

Paweł Gawin
pętla na os. Kościuszkowców i fotostop połączony ze
„sklepostopem”,
co
wywołało
kolejne
zdziwienie
mieszkańców, szczególnie dwóch starszych panów
stojących pod sklepem. Po 20 minutach postoju
i zaopatrzeniu w prowiant grillowy nasza solarka ruszyła
w dalszą drogę. Po chwili byliśmy już w Jasinie przy
Volkswagenie, gdzie mieliśmy malutki przedsmak
czekającej nas wkrótce jazdy off-roadowej. Po kolejnym
fotostopie cała nasza ekipa ruszyła w stronę Gowarzewa
na aleję Kasztanową – trasa wiodła przez Rabowice.

Imprezowy solaris Urbino. W tle – zakład VW.
Fot.: Wojciech Białas
W dniu 29 maja 2010 roku odbył się I zlot użytkowników
Poznańskiego Portalu Komunikacyjnego. Jednocześnie
świętowaliśmy I rocznicę powstania naszego Portalu.
Pierwszą niespodzianką dla uczestników był przyjazd
solarisa Urbino 15 o numerze 53 z firmy Kombus –
oficjalny komunikat mówił o mercedesie O405N.
Autobus pojawił się na placu Mickiewicza z około 15minutowym
opóźnieniem,
spowodowanym
awarią
hamulca przystankowego.
Pierwszym celem naszej podróży była stara zajezdnia
autobusowa A2 przy ul. Darzyborskiej – przy niej miał
miejsce pierwszy fotostop, a kolejny – przy ulicy
Transportowej. Stąd, mijając bazę firmy Wiraż–Bus,
udaliśmy się do Garbów Małych na ulicę Podleśną. Było
to pierwsze miejsce gdzie autobus w barwach nie żółtoczerwonych wzbudził zainteresowanie i lekkie zdziwienie
mieszkańców. Z Garbów Małych autobus ulicami Średzką
i Polną zabrał nas do Gortatowa, gdzie – robiąc trasę
„okólną” – zawróciliśmy w stronę Swarzędza. Celem była

Niestety po sesji fotograficznej na alei Kasztanowej SU
15 musiał się wycofać na główną drogę. Przy okazji
pokazaliśmy, że ten typ autobusu wiele potrafi. Przez
Siekierki Wielkie, Sokolniki Gwiazdowskie znaleźliśmy
się w… szczerym polu. Jak się później okazało, była
to największa
atrakcja
całej
wycieczki.
Autobus
wyśmienicie poradził sobie z przejazdem typowo polną
drogą – cytując pewną reklamę: widok chmury kurzu
za solarisem – bezcenny. Oczywiście w takim miejscu
nie mogło zabraknąć kolejnego fotostopu. Po powrocie
na „cywilizowaną” drogę udaliśmy się w kierunku
Biskupic, gdzie oczywiście zatrzymaliśmy się przy firmie
Modertrans. Niestety oprócz suwnicy i hal nie udało się
nam zobaczyć nic więcej. Jako, że coraz więcej
uczestników zaczęło się dopominać obiecanego grilla,
solaris ruszył w stronę Tuczna – przez Kowalskie,
Karłowice i Wierzenicę. Na pętli w Tucznie pojawił się
planowy pięciotysięczny solaris Urbino 12 z Transkomu.
Dzięki uprzejmości kierowcy udało nam się ustawić oba
pojazdy do zdjęcia grupowego. Po zakończeniu grilla
ruszyliśmy w kierunku Poznania i miejsca rozstania –
placu Mickiewicza.
Składam podziękowania za organizację zlotu na ręce
Wojtka Białasa „Garbiego”, oraz Macieja Sobczyka
„Pozbusa” – za nasz pokładowy GPS, a także dla
wszystkich uczestników zlotu. Natomiast szczególnie
dziękujemy naszemu wspaniałemu Panu Kierowcy
i firmie KOMBUS za możliwość wypożyczenia pojazdu.

Van hoolem i setrą po gminie Murowana Goślina

Wakacje z Warbusem

Witold Karpowicz, Bartosz Kaj
W dniu 18 lipca 2010 roku odbył się przejazd „Wakacje
z Warbusem” po gminie Murowana Goślina. Przejazd
zorganizowany był przez Leszka Kowala. Dzięki
życzliwości
firmy
Warbus
mogliśmy
podróżować
autobusem marki Van Hool z 1988 r. o numerze 1013.
Start miał miejsce z dworca Śródka o 10.35, skąd przez
Czerwonak, Promnice i Bolechowo udaliśmy się
w kierunku osiedla Zielone Wzgórza w Murowanej
Goślinie. Z pętli na tym osiedlu, przy ul. Kutrzeby,
startują linie wewnątrzgminne. Stąd udaliśmy się
do Przebędowa, kolejne fotostopy miały miejsce przy
Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie oraz nad stawami
w Raduszynie, a także w rezerwacie Śnieżycowy Jar.
Następnie udaliśmy się do Długiej Gośliny, dalej
zwiedzaliśmy północne tereny gminy Łoskoń Stary.

Później mieliśmy okazję zrobienia zdjęć przy urokliwym
drewnianym kościółku w Długiej Goślinie i w Wojnowie,
skąd wróciliśmy do centrum Murowanej Gośliny.
Tu nastąpiła zmiana autobusu na setrę w wersji lokalnej
z 1988 r. nr 1008, którą pojechaliśmy do Łopuchowa.
Tam spotkaliśmy się z szynobusem, a następnie przez
Łopuchówko udaliśmy się do Dąbrówki Kościelnej. Miał
tu miejsce fotostop na tle Sanktuarium Matki Bożej
Pocieszenia.
Następnie
trasa
przejazdu
wiodła
do Murowanej Gośliny przez teren Puszczy Zielonki –
po drodze odwiedziliśmy Zielonkę i Rakownię. Z
Murowanej Gośliny wróciliśmy do Poznania na dworzec
Śródka, gdzie o 18.32 nastąpiło zakończenie imprezy.
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Słów parę o imprezowym taborze

Setra i motyw sakralny w Dąbrówce Kościelnej.
Fot.: Bartosz M. Kaj
Podsumowując – przejazd należy uznać za niezwykle
udany. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z możliwości
wykonania zdjęć w wielu ciekawych i malowniczych
miejscach. Mimo, że w coraz większym stopniu
„odkrywamy” komunikację podmiejską, to skrywa ona
jeszcze wiele tajemnic. Być może niebawem będzie
kolejna okazja do ich odkrycia, jako że podczas
przejazdu pojawiły się informacje o możliwości
powtórzenia imprezy zimą.
Warbus dzisiaj
Spółka Warbus z siedzibą w Warszawie powstała w 2000
roku i specjalizuje się w transporcie zbiorowym. Obecnie
autobusy tego przewoźnika oprócz Murowanej Gośliny
obsługują linie miejskie w Gdańsku, Sopocie i Gdyni,
a niegdyś kursowały także w Ełku czy gminie
Lesznowola. Oddział Murowana Goślina posiada łącznie
14 pojazdów. Tabor przedstawia się następująco: solaris
Urbino 12 III (4 sztuki), mercedes benz O405 (2 sztuki),
kapena Irisbus Daily C50 (3 sztuki) i po jednym
egzemplarzu: setra S215 SL, MAN NÜ263, MAN NÜ313,
Heuliez GX 187 (jedyny przegubowiec) i van hool A280.

Pierwsze
autobusy
Van
Hool
A280
zostały
wyprodukowane w 1985 roku, a ich produkcja (już pod
nowym oznaczeniem A500) była kontynuowana przez
wiele lat. Na owe czasy był to autobus bardzo
nowoczesny, w którym zastosowano kilka ciekawych
rozwiązań. Największą zaletą dla pasażerów był wznios
podłogi wynoszący zaledwie 500 mm przy wszystkich
wejściach, brak stopni w środku pojazdu czy bardzo
szerokie drzwi w układzie 2-2-2. Silnik został
umieszczony pionowo, pomiędzy osiami. A280 to
typowy przykład autobusu średniopodłogowego (takiego
jak chociażby nasz ikarus 435 czy kórnicki MB O405). Z
zewnątrz pojazd wyróżnia ciekawa stylistyka nadwozia z
bardzo dużą (niedzieloną) szybą przednią i mocno
„ściętym” przodem. Pojazd otrzymał też aż sześć nagród
na targach autobusowych w Kortrijk. Autobus jesienią
zeszłego roku trafił do Murowanej Gośliny, gdzie
otrzymał numer 1013. Wcześniej dzielnie służył z
numerem 8306 w firmie Planetobus Linie Autobusowe
sp. z o.o. Kowale.
Drugi z pojazdów biorących udział w imprezie jest już
autobusem zdecydowanie częściej spotykanym na
ulicach polskich ulicach. Niemiecki producent autobusów
– Setra – znany jest przede wszystkim z doskonałych
autobusów turystycznych, które cechuje niezawodność,
wysoka jakość i niebanalna stylistyka nadwozia. Firma
(obecnie należąca do EvoBus) stworzyła dotychczas
serie autobusów oznaczone jako 200, 300 i obecnie
produkowana 400. W każdej z nich kluczową rolę
odgrywały pojazdy turystyczne, niemniej pojawiały się
też autobusy międzymiastowe oraz miejskie. Model
S215 SL 1008 to właśnie przedstawiciel tzw. autobusu
lokalnego, który został wyprodukowany w 1988 roku.
Przez parę lat wóz należał do firmy Transregion
Murowana Goślina i bardzo często można go było
zobaczyć na pętli Garbary. Do taboru spółki Warbus
dołączył w 2008 roku (wraz z MB O405) i otrzymał
numer 1008. Oba „imprezowe” autobusy spotkać można
niemal wyłącznie na liniach gminnych.

Gminna komunikacja autobusowa – jak funkcjonuje w nocy?

Aglomeracja „by night”

Janusz Podolak
O ile komunikacja nocna na terenie miasta Poznania
zapewniana jest w sposób zadowalający, o tyle w
gminach ościennych istnienie autobusu nocnego nie jest
już sprawą oczywistą. Wraz z kilkunastoletnim rozwojem
przewoźników
podmiejskich,
wskutek
masowych
migracji z miasta, rozwijają się okoliczne miejscowości.
W miarę wzrostu liczby mieszkańców rosną także ich
potrzeby związane z transportem publicznym. To też
zmusza przewoźników i gminy do eksperymentowania z
kursowaniem autobusów nocą. Słowo „eksperymentowanie” bardzo dobrze oddaje sytuację podmiejskich linii
nocnych, gdyż znaczna ich część nadal jeździ
pilotażowo, ich kursy są skracane, godziny jazdy
obcinane, zmniejszany jest tabor. W innych gminach
wprost przeciwnie – autobusy jeżdżą zapełnione, a linia
nocna potrafi sama na siebie zarobić.
W podpoznańskich komunikacjach możemy wyróżnić
dwa typy kursów nocnych: linie oznaczone oddzielnym

numerem – zgodnie z numeracją aglomeracyjną są to
pełne setki (swarzędzka 400, lubońska 600 – aktualnie
jeszcze kursująca jako LN – oraz sucholeska 900), a
także odpowiednio oznaczone kursy linii dziennych,
jeżdżące już w momencie zakończenia dziennej pracy
przewozowej (czerwonacka 312, 341 do Murowanej
Gośliny, kórnicka 501 i puszczykowska 642).
W przypadku podmiejskich linii nocnych widać wyraźną
różnicę w stosunku do miasta Poznania, jeśli chodzi o
grupę docelową, dla której owe linie istnieją. Świadczy o
tym fakt, iż – poza liniami 400 i 501 – wszystkie kursują
tylko w weekendy, kiedy jak wiadomo odbywa się
najwięcej imprez, a autobus oferuje konkurencyjne ceny
względem taksówek. Jeśli już mówimy o cenach, warto
przyjrzeć się biletom, jakie musimy nabyć na linie
nocne. By przejechać się kursem oznaczonym
oddzielnym numerem, musimy uiścić opłatę, będącą
wielokrotnością (zwykle dwukrotną) ceny biletu na linię
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dzienną w tej relacji. O dziwo kursy w ramach
wariantów linii dziennych nie wymagają już zakupu
droższych biletów, mimo, że warunki ich kursowania są
identyczne.
Na kursy nocne przewoźnicy przeważnie wysyłają
starsze autobusy w swoim taborze, bardzo często
posiadające monitoring. Przeważnie są to pojazdy o
mniejszej pojemności niż ich dzienne odpowiedniki.
Więcej szczegółów w tabelce.
Rozwój
Niestety, obecna sytuacja nie jest taką, w której popyt
na kursy nocne został już całkowicie zaspokojony. W
każdej gminie pojawiają się głosy mieszkańców,
domagające się kursów w nocy, przynajmniej w
weekendy. Koszty przejazdu taksówką są horrendalne, a
nie zawsze istnieje możliwość zebrania odpowiedniej
„ekipy”, by te koszty rozłożyć. Spacery z linii nocnych
MPK przez pola, lasy i opustoszałe szosy również nie
należą do najprzyjemniejszych. Aktualnie najgłośniej
jest o mieszkańcach gminy Dopiewo, którzy widzą
szansę w pojawieniu się ZTM-u w ich gminie i domagają
się uruchomienia nocnego kursu linii 719. Gmina
tłumaczy się brakiem finansów oraz nieopłacalnością
takiego rozwiązania.
Bo niestety, im mniej zagęszczone jest budownictwo w
gminie, tym bardziej maleje szansa na opłacalność
połączenia nocnego. Dodatkowo, gminy często finansują
tylko jeden kurs, wygaszając tym samym popyt, gdyż
nie każdemu mieszkańcowi gminy pasuje stawienie się o
tej samej porze na końcówce autobusu nocnego.
Brakuje też odpowiedniej kampanii reklamowej i
odpowiedniego czasu, by istnienie takiej linii zakorzeniło
się w świadomości mieszkańców. Zdarzały się również
przypadki niegospodarności ze strony przewoźników,
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którzy to wysyłali na linię tabor zbyt nieekonomiczny
(czyli zbyt duży). Jedynymi dobrze prosperującymi
liniami wobec tego są aktualnie linie 400 i 501, właśnie
ze względu na wielkość miejscowości, do których
docierają.
Niestety,
w
pozostałych
przypadkach
widoczny jest brak odpowiednich pojazdów do obsługi
tego typu kursów – czyli mikrobusów.
Powyższe czynniki spowodowały już likwidację kilku
relacji nocnych w powiecie, ze względu na „nieudany
eksperyment”. Kiedyś autobusem nocnym można było
się przejechać w gminach Komorniki (ZUK), Tarnowo
Podgórne (TP Bus) oraz Dopiewo (Eurobus, kursy były
komercyjne). Ponadto jeszcze niedawno istniały nocne
kursy linii 348 przez Biedrusko do Murowanej Gośliny.
Ostatnią zlikwidowaną linią w kwietniu br. była
sucholeska linia N relacji Chludowo – Biedrusko przez
PST Kurpińskiego, w miejsce której utworzono linię 900
o skróconej relacji (już tylko z Chludowa do dworca
Sobieskiego), całkowicie pozbawiając tym samym
Biedrusko komunikacji nocnej.

Kursy nocne w komunikacji gminnej
Gmina

Nr

Relacja

Częstotliwość

Tabor

Swarzędz

400

Poznań Sródka – Bogucin – Wierzenica –
Kobylnica – Swarzędz os.
Kościuszkowców – Raczyńskiego rondo

2 pary kursów przez cały
tydzień

volvo B10L

Suchy Las

900

Chludowo – Zielątkowo – Golęczewo –
Złotkowo – Złotniki – os. Grzybowe –
Suchy Las – Poznań

1 para kursów w soboty i
niedziele

solbus B9,5

Luboń

LN

Poznań Towarowa – Wilda – Dębiec –
Luboń Sikorskiego – Luboń Żabikowo –
Luboń Kręta

3 pary kursów w soboty i
niedziele

12-metrowe
neoplany, jelcz
120M

Poznań Dębiec – Luboń – Łęczyca –
Puszczykowo Niwka Szpital

1 para kursów w soboty i
niedziele

MAN NM152

Poznań Rataje – Koninko – Gądki –
Skrzynki – Kórnik Rynek – Bnin SKR

2 pary kursów przez cały
tydzień

12-metrowe
mercedesy

Puszczykowo 642
Kórnik

501

Czerwonak

2 pary kursów w piątki, soboty i
Poznań Sródka – Czerwonak – Miękowo – dni przed świętami (drugi kurs z
312
Owińska – Bolechowo Osiedle – Promnice
Promnic tylko do Koziegłów,
przesiadka na linię 237)

Murowana
Goślina

341

Poznań Śródka – Czerwonak – Miękowo –
Owińska – Bolechowo – Murowana
Goślina – Przębędowo

1 para kursów w soboty i
niedziele

Stan na dzień: 1 sierpnia 2010, opr. Janusz Podolak
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solarisy Urbino,
12-metrowe
neoplany
solaris Urbino 12
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Premiera filmu w zabytkowych murach najstarszej zajezdni

Ukryty Skarb

Łukasz Bandosz
„We wszystkich zajezdniach w Poznaniu jest ukryty
skarb…”. Mieszkańcy Poznania mieli okazję dowiedzieć
się, o jakim skarbie mówi Piotr Stachowiak, kierownik
Wydziału
Tramwajowego
–
Głogowska.
Szansa
ta pojawiła się pewnego ciepłego, letniego wieczora,
kiedy to MPK Poznań, Modertrans i KMPS zorganizowały
specjalne pokazy filmu „Ukryty Skarb”.
Film powstał z okazji 130. rocznicy funkcjonowania
komunikacji miejskiej w Poznaniu, jego autorką jest
Monika Górska. Przy wykorzystaniu licznych materiałów
archiwalnych oraz współczesnych zdjęć odkrywa
on skarb poznańskiej komunikacji miejskiej.
Aby pokazać film szerszej publiczności, w piątek
20 sierpnia zorganizowano trzy specjalne seanse.
Odbyły się one w jednej z hal firmy Modertrans
w zajezdni przy ul. Gajowej. Hala przeobraziła się
w profesjonalną
salę
kinową
na
200
miejsc,
z projektorem, nagłośnieniem i ogromnym ekranem.
Przybyłych widzów witał Jan Firlik, Dyrektor Przewozów
Tramwajowych MPK Poznań. Po projekcji filmu goście
mieli okazję zwiedzenia najstarszych hal zajezdni, dziś

wykorzystywanych przez Modertrans. Firma przygotowała trasę zwiedzania, oprowadzaniem zajęli się
członkowie KMPS. Miłośnicy dbali również o bezpieczeństwo osób odwiedzających Gajową. Ekipa KMPS
zapewniła też możliwość sprawnego dojechania do
zajezdni. Uruchomiono linię dowozową obsługiwaną
składem N+ND, który objeżdżał miasto i przywoził
widzów na kolejne seanse.
Brawa widzów po obejrzeniu filmu, ale również
po zwiedzeniu starej zajezdni, świadczą o ogromnym
zainteresowaniu przeszłością i teraźniejszością komunikacji miejskiej Poznania.
Byliśmy zasypywani gradem pytań o historię, stan
obecny i przyszłość zajezdni oraz tramwajów. Tego
wieczora odwiedziło nas około 700 osób, które
z pewnością zadowolone opuszczały zajezdnię przy
ul. Gajowej.
Pozostaje
tylko
pogratulować
organizatorom imprezy i dokończyć wypowiedź Piotra
Stachowiaka: „We wszystkich zajezdniach w Poznaniu
jest ukryty skarb, a tym skarbem są nasi ludzie”.

Na potrzeby sali kinowej zaadaptowano halę zajezdni przy ul. Gajowej. Dwustumiejscowa hala
wypełniona została do ostatniego miejsca, a trzy seanse obejrzało łącznie ponad 700 osób.
Fot.: Marcin Jurczak
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Czy komunikacja miejska podczas wakacji była konkurencyjna?

Wakacje subiektywnie

Marcin Jurczak
Tradycyjnie już wakacje upłynęły pod znakiem ogólnego
rozluźnienia. Jak wyglądały w komunikacji miejskiej?
Poniżej subiektywna (choć maksymalnie obiektywna)
relacja pasażera, miłośnika i motorniczego z sezonu
wakacyjnego AD 2010. Zgłoszone uwagi zawierają także
konkretne i nieraz bardzo proste sposoby rozwiązania
wybranych sytuacji. To jednocześnie tylko kilka z wielu
problemów
dotyczących
poznańskiej
komunikacji
miejskiej, która – choć na tle innych polskich miast
prezentuje się bardzo dobrze – wciąż wymaga licznych
poprawek i konsekwentego rozwijania.
Liczne remonty – ale same drobiazgi
Wakacje
upłynęły
pod
znakiem
licznych
prac
remontowych. Niestety nie zrealizowano żadnej większej
inwestycji, ograniczając się jedynie do kosmetyki
i wymiany torów w tych miejscach, gdzie było
to niezbędne. Stan torów na Wildzie już od kilku lat
wołał o pomstę do nieba, dobrze zatem się stało,
że fatalne łuki już nie straszą (szkoda, że wcześniej
doszło tam do poważnego wykolejenia). W ostatnich
miesiącach wymieniono także tory przelotki na Dębcu,
zwrotnice na dębieckiej pętli czy wajchy przy Traugutta.
Wymiana przydała się zużytej zwrotnicy przy Okrąglaku
(fatalne krzyżaki zostały), także naprawiony fragment
ul. Dąbrowskiego (na wysokości skrzyżowania z ul.
Mickiewicza) do idealnych (delikatnie mówiąc) nie
należał. Sporo zmian w centrum miasta – wymieniono
tory na Strzeleckiej, pamiętano także o okolicznych
(Marcinkowskiego) zwrotnicach. Nie doczekaliśmy się
niestety żadnego poważniejszego remontu. Tory na
rondzie im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego niemale
rozsypują się – sam remont skrzyżowania został
przesunięty na później. Na razie nie widać żadnych prac
budowlanych przy inwestycjach, jakie mają być
realizowane przed Euro 2012 – ani przedłużenia PST, ani
remontu Kaponiery, ani przedłużenia linii tramwajowej
do dworca Poznań Wschód (ostatnie doniesienia
medialne wskazują, że przebudowa ul. Roosevelta
ruszyć ma pod koniec grudnia). Posuwają się prace na
Śródce – to jednak jedynie kilkusetmetrowy fragment
toru prowadzący w dalszym ciągu do mało istotnej
(z punktu widzenia całokształtu sieci miejskiej) pętli
Zawady. W najbliższych miesiącach ruszyć powinny duże
inwestycje torowe – czekamy zatem z niecierpliwością.
Częstotliwości nie powalają, Strzeszynek cieszy
Niestety wzorem ubiegłego roku podjęto decyzję
o ograniczeniu
komunikacji
tramwajowej.
Pojazdy
kursowały zatem co 15 minut w godzinach szczytu i 20
poza nim oraz w dni inne niż robocze. Czy to dobra
decyzja?
Zdaniem
niektórych
zapewnia
wyższe
napełnienia pojazdów i znacznie zmniejsza koszty
funkcjonowania komunikacji miejskiej. Patrząc z innej
perspektywy
częstotliwość
15-minutowa
oznacza
natomiast gwałtowne pogorszenie konkurencyjności
komunikacji miejskiej. Przypomnijmy – poznański
system nastawiony jest na często kursujące linie
tramwajowe, przesiadki w punktach węzłowych i bilety
czasowe – a niższa częstotliwość to wydłużanie

Wakacyjne spotkanie przegubów w Strzeszynku.
Dojeżdżający latem nad jeziora liczyć mogli na
wydłużoną linię 46 i 95 obsługiwane taborem
niskopodłogowym. Na zdjęciu: 1218 jako 46/3
i 1222 jako 95/2.
Fot.: Mateusz Halaburda, 17.07.2010
przesiadek i tym samym czasu podróży (= opłaty za
przejazd dla pasażera, w przypadku korzystania
z biletów jednorazowych). Na sezon letni zawieszono
kursowanie linii 3 i 18. O ile sam fakt zawieszenia nie
jest niczym nowym, o tyle warto zwrócić uwagę na dość
nieudolnie przygotowany komunikat dla pasażerów.
Ewidentnie brakowało na nim informacji o tym, że linie
ulegają zawieszeniu „na okres wakacyjny”. Skutkowało
to licznymi dyskusjami pomiędzy pasażerami na
przystankach – od zdziwienia po zaskoczenie wynikające
z komunikatu o bezterminowym zawieszeniem trójki.
Niewątpliwie pozytywnym zjawiskiem w przypadku
trakcji autobusowej było natomiast wydłużenie linii 46
do Strzeszynka. Piątkowo zyskało dzięki temu szybkie
połączenie z jeziorami, odetchnęli także klienci
korzystający z linii nr 95, gdzie zrobiło się nieco luźniej.
W weekendy do obsługi linii 46 kierowano autobusy
przegubowe.
Jak wyglądała tramwajowa częstotliwość 15-minutowa
w praktyce? Pomimo licznych remontów dróg w całym
mieście wiele relacji z przesiadką (zwłaszcza gdy jedna
z końcówek jest poza ścisłym centrum) dużo szybciej
pokonać można było w wakacje własnym samochodem.
A jeżeli doliczyć do tego ryzyko opóźnienia i wydłużonego czasu oczekiwania na kolejny pojazd tej samej linii
– wiele linii tramwajowych świeciło tego lata pustkami.
Warto wspomnieć też o gwałtownym zmniejszeniu
podaży na niektórych ciągach komunikacyjnych. Tak
było chociażby na ul. Głogowskiej – pomiędzy węzłami
Most Dworcowy i Głogowska/Hetmańska. W roku
szkolnym kursuje tamtędy 21 pociągów na godzinę,
wobec niższej częstotliwości i zawieszenia osiemnastki
latem było ich zaledwie 12 (czyli prawie o połowę
mniej!). Efekt był taki, że w porannym szczycie
komunikacyjnym podróż wagonem GT8 na linii 8
przypominała standardem raczej Azję niż Europę
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Kierowanie na trasę linii 8 wagonów typu GT8ZR
– dysponujących mniejszą liczbą drzwi i wymuszających długą wymianę pasażerów na przystankach – powoduje problemy z realizacją rozkładu
jazdy. Przykładowo: w dniu 29.08 na linii 8 kursowały aż cztery wozy tego typu. Na zdjęciu: wóz
901 zabiera tłumy z przystanku Małe Garbary.
Fot.: Marcin Jurczak, 31.08.2010
Zachodnią… W innych
szczęście nieco lepiej.

typach

tramwajów

było

na

Wraz ze zmniejszeniem częstotliwości skrócono czasy
przejazdu. Same rozkłady wyrównano – zarówno o godzinie 4.30, w porannym szczycie o 7.30 jak i międzyszczycie o 11.30 funkcjonowały takie same czasy,
co z założenia skutkowało albo przyspieszaniem wozów
rano,
albo
opóźnianiem
w
godzinach
szczytu.
Dodatkowo na pętli os. Lecha zagwarantowano szesnastkom 14-minutowy postój, co w połączeniu z liniami
7 i 11 skutkowało częstym blokowaniem pętli (gdy dwa
tramwaje wjechały na jeden tor, trzeci nie miał jak
wjechać na drugi tor). Na spadek punktualności
wpłynęły także nowe ograniczenia prędkości –
w ostatnich
miesiącach
tramwaje
zwolniły
m.in.
na ul. Królowej Jadwigi i 23 Lutego (w obu miejscach do
30 km/h).

na zewnątrz. I przykład drugi: ten sam dzień, MAN
Lion’s City na linii 46 – klimatyzacja radośnie szumi, a w
pojeździe otwartych jest sześć okien. I ponownie – efekt
takiego użytkowania klimatyzacji (poza wzrostem
zużycia paliwa) jest żaden. Może warto pomyśleć
o kampanii edukacyjnej? Informować o działaniu
klimatyzacji pasażerów, ale także uczulić na problem
otwierania
okien
samych
kierowców?
Przykład
warszawski (gdzie prowadzono akcję pod hasłem
„ciepłego guzika” - namawiając pasażerów by sami
otwierali przyciskiem wybrane drzwi, a wówczas
kierowca nie musi chłodzić całego pojazdu podczas
postoju na przystanku w sezonie zimowym) pokazuje,
że takie działania mogą dać pozytywny efekt. A wracając
do klimatyzacji – w solarisach pojawia się co prawda
informacja, że przy włączonej klimatyzacji okna są
zablokowane (w efekcie zablokowane są ZAWSZE, nawet
gdy klimatyzacja nie pracuje), w przypadku autobusów
MAN otwieranie okien przez pasażerów jest jednak
powszechne. W tych ostatnich istnieje możliwość
blokowania okien, rzadko kiedy jest ona jednak
wykorzystywana. Klimatyzacja jest dziś standardem
w samochodach osobowych – jeżeli komunikacja
miejska ma być względem puszki konkurencyjna, warto
inwestować w podnoszenie komfortu jazdy.
Wakacje AD 2010 - podsumowanie
+

-

liczne wymiany torowisk
będących w najgorszym
stanie technicznym

fikcyjne rozkłady jazdy,
nieuwzględniające zmian
potoków pasażerskich
w ciągu dnia

wydłużenie linii 46 do
Strzeszynka, obsługa linii
46 i 95 taborem A18N

niska częstotliwość
kursowania komunikacji
tramwajowej

wzrost ilości autobusów
z klimatyzacją, kolejne 14
sztuk zadebiutowało
w lipcu i sierpniu

regularne otwieranie okien
przez pasażerów,
w klimatyzowanych
autobusach MAN

Klimatyzacja… tylko po co?
W taborze MPK Poznań znajduje się obecnie ponad setka
wozów z klimatyzacją przestrzeni pasażerskiej. Jest
wśród nich 35 wozów dwunastometrowych (26 szt.
MAN-ów Lion’s City: 1111-1136 i 9 szt. solarisów
Urbino 12: 1625-1633) oraz 67 pojazdów przegubowych
(solarisy Urbino 18 o numerach: 1814-1843, 18441875, 1251-1254, 1890). Do przyszłego roku pojawi się
kolejne 61 pojazdów, w ramach realizowanej właśnie
dostawy. Tak duża liczba wozów z klimatyzacją sprawia,
że komfort podróży mocno się podniósł. Z drugiej strony
nie od dziś wiadomo, że to także spory (przy autobusie
wielkopojemnym nawet o jedną czwartą) wzrost zużycia
paliwa. Co zatem z tą klimatyzacją jest nie tak? Dwa
przykłady „z życia wzięte”: 20 sierpnia 2010,
temperatura powietrza ok. 24-25ºC. Na linii nr 60
porusza się solaris Urbino z najnowszej dostawy. W
autobusie wyje klimatyzacja, wszystkie okna są
pozamykane, pootwierane są jednak szyberdachy –
chłodne powietrze jest zatem błyskawicznie wywiewane

Niższe częstotliwości kursowania obniżają konkurencyjność komunikacji miejskiej. Pasażerowie
przesiadają się do samochodów, a samochody
wraz z autobusami i tramwajami stoją w korkach,
co w połączeniu z licznymi wakacyjnymi
remontami dróg powoduje ogólny chaos komunikacyjny. Na zdjęciu hybryda na linii 74/7
mozolnie przebija się przez korek na Garbarach.
Fot.: Marcin Jurczak, 31.08.2010
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10-lecie KPA Kombus

Jubileusz w Kórniku
Maciej Witkowski
komunikacyjnych,
a
także
obszar
działalności,
rozpoczynając m.in. obsługę linii w Śremie. 1 lipca
2000 r. MPK Kórnik przekształcono w Kórnickie
Przedsiębiors-two Autobusowe Kombus.

Podstawę taboru kórnickiego Kombusu stanowią
autobusy marki Mercedes.
Fot.: Bartosz M. Kaj, 1.07.2010
Dzisiejszy obraz poznańskiej komunikacji podmiejskiej
miał swoje początki w roku 1991, kiedy nastąpiło
otwarcie rynku usług i w konsekwencji zabrakło
centralnych dotacji. Wówczas wiele gmin rozpoczęło
tworzenie własnych układów komunikacyjnych, nie
godząc się na ceny zaproponowane przez MPK. W ten
sposób powstały przedsiębiorstwa komunikacyjne m.in.
w Tarnowie Podgórnym, Suchym Lesie, Swarzędzu
i Czerwonaku. Wtedy też usamodzielnił się oddział MPK
Poznań w Kórniku. 1 maja 1991 r. swoją dziewięcioletnią
działalność rozpoczęło MPK w Kórniku. W tym czasie
kórnicki przewoźnik rozszerzył znacznie liczbę linii

W tym roku przypada 10. rocznica utworzenia KPA
Kombus.
Z
tej
okazji
w
dniach
1-2
lipca
przedsiębiorstwo otworzyło bramy swej bazy dla rodzin
pracowników, mieszkańców Kórnika i miłośników
komunikacji. Obchody rozpoczęły się 1 lipca o godzinie
9.30 na rondzie Rataje, skąd wyruszyła „parada”
autobusów w kierunku bazy Kombusu znajdującej się
w Czołowie. W paradzie pojechały: san H100B 160
i jelcz M121MB 30. Po przyjeździe na bazę sana
ustawiono do pamiątkowych zdjęć przy postumencie,
na którym znajduje się przód jednego z mercedesów,
stanowiących trzon taboru firmy oraz flaga KPA.
Dla zwiedzających otwarta została także izba pamięci
Kombusu, w której można było obejrzeć historyczne
zdjęcia i różne pamiątki z minionych lat, a także
usłyszeć kilka słów o historii komunikacji w Kórniku
i wpisać się do pamiątkowej księgi. Po poświęceniu
sztandaru
i
wręczeniu
odznaczeń
zasłużonym
pracownikom, w którym udział wzięli m.in. miejscowy
proboszcz, przedstawiciele lokalnych władz i zarząd KPA
Kombus, goście mogli udać się na gorący poczęstunek
lub obejrzeć tabor kórnickiego przewoźnika. W gąszczu
mercedesów stanowiących trzon taboru można było
ujrzeć także: 2 solarisy Urbino 15, 2 autosany H6, jelcza
M121MB i MAN-a EL202.
Wszyscy przybyli w tych dniach do Czołowa mogli czuć
się usatysfakcjonowani, nie pozostaje więc nic innego
jak życzyć Kombusowi kolejnych okazji do świętowania.

Lipcowe pożegnanie autobusów MAN NG272

MAN-em dookoła Poznania

Bartosz M. Kaj
W dniu 10 lipca odbyła się kolejna „pożegnalna” impreza
klubowa. Tym razem powodem do jej zorganizowania
był zbliżający się wielkimi krokami termin kasacji bądź
sprzedaży najstarszych przegubowych autobusów MAN
NG272, które wkrótce zostaną zastąpione przez nowe
jamniki z Bolechowa.
Wybór padł na autobus 1204, który jest (jak na swoje
lata) w dobrym stanie technicznym. Impreza rozpoczęła
się chwilę przed godziną 10 na dworcu Śródka,
a zakończyła późnym popołudniem na Górczynie.

Autobusy MAN NG272 to seria 10 egzemplarzy
dostarczonych w 1996 r. Półtorej dekady to kawał historii komunikacji miejskiej.
Fot.: Bartosz M. Kaj, 1.07.2010

W trakcie tej trwającej ładnych parę godzin jazdy
w lipcowym upale (przy błękitnym, bezchmurnym
niebie) nasz przegubowy lew wiele razy zawitał
w miejsca zwykle obsługiwane przez pojazdy z zajezdni
Warszawska.
Na trasie znalazły się m.in. takie końcówki jak Dworzec
Garbary (na specjalne życzenie jednego z uczestników),
Radojewo, os. Różany Potok, Zieliniec czy Puszkina.

7/2010 (115) 4/12

Klubowicze w akcji / Kolej na kolej
MAN NG272 w MPK Poznań
Autobusy te w ilości 10 sztuk pojawiły się w MPK już
w roku 1996 w ramach największej jak dotąd dostawy
nowych pojazdów (przypomnijmy, iż były to łącznie 122
pojazdy marek MAN i Neoplan). Od samego początku
zostały przydzielone do zajezdni A3 Kacza, gdzie
otrzymały numery 1090–1099. W grudniu 2006,
po udanej
reformie
systemu
numeracji,
zostały
przenumerowane na 1201–1210. Dwa lata po pierwszej
dostawie do zajezdni przy ul. Kaczej dotarły jeszcze
cztery sztuki modelu NG312, a w roku 2000 pięć
kolejnych.
Były
to
nadal
pojazdy
należące
do II generacji, ale już z mocniejszym (310 KM) silnikiem i nieco innym rozmieszczeniem foteli. Po dostawie nowych przegubowych solarisów do zajezdni A3
(która ma nastąpić pod koniec tego roku) większość
autobusów MAN NG272 ma zostać sprzedana lub nawet
skasowana. Na razie jednak pojazdy te spotkać można
zwłaszcza na linii 82, a także m.in. 56 czy 64.

Niecodzienne spotkanie na stacji Balbinka –
imprezowy MAN NG272 1204 i skład Maltanki
prowadzony parowozem Borsig. Po kolejnych
dostawach solarisów spodziewać się można
kasacji części przegubowych MAN-ów.
Fot.: Bartosz M. Kaj, 1.07.2010

Krótka charakterystyka modelu

Nie zabrakło także ciekawych miejsc pomiędzy
końcówkami, jak choćby szpital MSWiA (powtórka
motywu znana z przejazdu jelczem M11), Bogucin,
ul. Leśna w Zielińcu, Kampus UAM na Morasku
i zwłaszcza ten wybitnie doceniony przez wszystkich
przy stacji Balbinka (z parowozem Borsig w roli
motywu). Sporo zdjęć powstało też w Koziegłowach
na pętlach Os. Leśne i Zakłady Drobiarskie oraz na ulicy
Piaskowej, a także na końcówce Lasek w Luboniu.

MAN NG272 to autobus miejski klasy MEGA z niską
podłogą w przedniej części pojazdu. Był produkowany
przez koncern MAN w latach 1991–1999. Jest jednym
z modeli należących do bogatej w typy rodziny
autobusów miejskich II generacji, w której znalazły się
także m.in. NL202 i NL222. Autobusy produkowane dla
poznańskiego MPK posiadają drzwi w układzie 2-2-2-2,
natomiast te, które trafiały na rynki zachodnie zwykle
mają układ 2-2-2-0. Obecnie autobusy tego typu
(sprowadzone jako używane) eksploatuje z powodzeniem m.in. MZK Konin, MZK Zielona Góra i KLA Kalisz.

Co zostało z imponującej sieci kolei wąskotorowych?

Wąskotorówką jak za dawnych lat...

Tomasz Torz
Niegdyś
stanowiły
niemal
podstawowy
środek
komunikacji umożliwiający przejazdy pasażerskie oraz
przewozy towarowe do małych miejscowości i wiosek –
dziś pozostał jedynie cień dawnej atrakcji… Mowa
o istniejącej w minionych latach dość gęstej sieci kolei
wąskotorowych w kraju, po której pozostały nieliczne

już pamiątki w postaci fragmentów tras bądź elementów
infrastruktury.
W kraju oraz w większości państw Europy Zachodniej,
a także na innych kontynentach, za kolej normalnotorową uważa się kolej, której szerokość (tzw. prześwit)
torów wynosi 1435 mm. Tę samą szerokość torów,
w większości przypadków, posiadają sieci tramwajowe.
Wszystkie koleje o szerokości toru poniżej 1435 mm
klasyfikujemy jako koleje wąskotorowe. Najbardziej
popularnymi prześwitami torów kolei wąskotorowych
w kraju są: 600 mm, 750 mm, 785 mm i 1000 mm.
Historia kolei wąskotorowych sięga XIX wieku.
Początkowo były wykorzystywane głównie w przemyśle,
jako środek transportu np. dla wydobytych surowców,
przewozu płodów rolnych oraz drobnych towarów.
Jednakże już w połowie XIX wieku funkcjonalność kolei
wąskotorowych zaczęła poważnie wzrastać, rozpoczęto
wprowadzanie
na
ich
sieć
również
przewozów
pasażerskich, a także szerokiego zakresu przewozów
towarowych.

Średzka Kolej Powiatowa – manewry normalnotorowego Ol49-7 oraz wąskotorowego Px48-1756.
Fot.: Tomasz Torz, 12.06.2009

W związku ze znaczną różnicą szerokości toru –
porównując z kolejami standardowymi – posiadały one
o wiele mniejszy wymiarowo tabor oraz rozwijały
znacznie
wolniejsze
prędkości.
Jednak
znaczącą
przewagą nad kolejami normalnotorowymi była lepsza
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możliwość dostosowania ich do warunków terenowych
istniejących w danym rejonie. Stosowano je z reguły
tam, gdzie były bardzo trudne warunki terenowe i
poprowadzenie linii kolei „tradycyjnej” było niemożliwe.
Można było na nich stosować większe pochylenia i łuki
o mniejszym promieniu, dzięki czemu były nawet tańsze
w budowie od tradycyjnych.

Okres świetności sieci kolejek wąskotorowych w Polsce
przypadł mniej więcej na lata 50. – 70. ubiegłego wieku.
Wówczas kolejki te przeszły na własność PKP. Niestety,
rozbudowa sieci dróg i wzrost znaczenia transportu
samochodowego doprowadziły do zmniejszenia ruchu
pasażerskiego i towarowego w ramach kolejek,
w związku z tym stopniowo decydowano o zamknięciu
przewozu osobowego, a następnie likwidowano ruch

Obecny stan kolei wąskotorowych w Polsce
Nazwa kolei

Rok
budowy

Prześwit

Właściciel

Ełcka Kolej
Wąskotorowa

1884

750 mm

Urząd Miasta Ełk

Gnieźnieńska Kolej
Dojazdowa

1896

750 mm

Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie

Skansen w Rudach
(Gliwice-Markowice)

1899

785 mm

Urząd Gminy Kuźnia
Raciborska

Górnośląskie Koleje
Wąskotorowe

1851

785 mm

UM Bytom, UM Tarnowskie
Góry, Urząd Miasta i Gminy
Miasteczko Śląskie

Gryficka Kolej
Dojazdowa

1896

1000 mm

Urząd Gminy Rewal

Kaliska Kolej
Dojazdowa

1916

750 mm

Starostwo Powiatowe
w Kaliszu

Koszalińska Kolej
Dojazdowa

1898

1000 mm

Towarzystwo Miłośników
Koszalińskiej Wąskotorówki

Tylko przejazdy na zamówienie

Krotoszyńska Kolej
Dojazdowa

1900

750 mm

Urząd Miasta Pleszew

Pasażerskie rozkładowe przez
cały rok, przez cały rok
na zamówienie

1915

750 mm

Urząd Gminy Krasne

Na zamówienie

1892

750 mm

1900

1000 mm

Starostwo Powiatowe w Opolu
Lubelskim
Starostwo Powiatowe
w Piasecznie

1900

750 mm

1915

750 mm

1922

750 mm

1950

750 mm

1900

750 mm

1903

750 mm

1924

750 mm

Starostwo Powiatowe
w Środzie Wielkopolskiej
Starostwo Powiatowe
w Jędrzejowie

W sezonie letnim rozkładowe,
przez cały rok na zamówienie
W sezonie letnim rozkładowe,
przez cały rok na zamówienie
W sezonie letnim rozkładowe,
towarowe, przez cały rok
na zamówienie
W sezonie letnim rozkładowe,
przez cały rok na zamówienie
W sezonie letnim rozkładowe,
przez cały rok na zamówienie
W sezonie letnim rozkładowe,
przez cały rok na zamówienie
Pasażerskie rozkładowe przez
cały rok, towarowe, przez cały
rok na zamówienie
W sezonie letnim rozkładowe,
przez cały rok na zamówienie
W sezonie letnim rozkładowe,
przez cały rok na zamówienie

1895

600 mm

Starostwo Powiatowe w Pile

Przez cały rok na zamówienie

1893

600 mm

1891

750 mm

Starostwo Powiatowe w Żninie, Urząd Gminy Gąsawa
Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

W sezonie
przez cały
W sezonie
przez cały

Mławska Kolej
Dojazdowa
Nałęczowska Kolej
Dojazdowa
Piaseczyńska Kolej
Wąskotorowa
Przeworska Kolej
Dojazdowa
Rogowska Kolej
Wąskotorowa
Sochaczewska Kolej
Muzealna
Starachowicka Kolej
Wąskotorowa
Śmigielska Kolej
Dojazdowa
Średzka Kolej
Powiatowa
Świętokrzyska Kolej
Dojazdowa
Wyrzyska Kolej
Powiatowa
Żnińska Kolej
Powiatowa
Żuławska Kolej
Dojazdowa

Starostwo Powiatowe
w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Rawie
Mazowieckiej
Starostwo Powiatowe
w Sochaczewie
Starostwo Powiatowe
w Starachowicach
Urząd Gminy Śmigiel

Okres kursowania
W sezonie letnim przejazdy
rozkładowe; przez cały rok
na zamówienie
W sezonie letnim przejazdy
rozkładowe, przez cały rok
na zamówienie
W sezonie letnim przejazdy
rozkładowe; przez cały rok
na zamówienie
W sezonie letnim przejazdy
rozkładowe, przez cały rok
na zamówienie
W sezonie letnim przejazdy
rozkładowe, przez cały rok
na zamówienie
Zasadniczo – przewozy
towarowe; możliwość
zamówienia przejazdu

letnim rozkładowe,
rok na zamówienie
letnim rozkładowe,
rok na zamówienie

W tabeli uwzględniono koleje z dawnej sieci PKP; opr. Tomasz Torz
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kilkunastokilometrowe odcinki – trzeba więc ratować
co się da! Trzeba koniecznie ocalić od zapomnienia
te pamiątki, aby przyszłe pokolenia mogły zobaczyć
i doświadczyć, jak podróżowało się w najdawniejszych
czasach.

Śmigielska Kolej Dojazdowa. Widok na zdewastowany budynek stacyjny i peron w Wielichowie.
Fot.: Tomasz Torz, 9.08.2009
towarowy, jednocześnie demontując tory fragmentów
sieci.
Po okresie transformacji ustrojowej i społecznej
w naszym kraju, po roku 1990, proces likwidacji tych
kolejek przybrał znacząco na sile. Coraz większa liczba
osób prywatnych mogła pozwolić sobie na własny
samochód, firmy usługowo-handlowe również nabywały
własne pojazdy, eliminując potrzebę korzystania
z transportu firm zewnętrznych, w tym PKP. Powstawało
coraz
więcej
komercyjnych
przewoźników
autobusowych, których komfort i szybkość jazdy była
znacznie
korzystniejsza
niż
we
wlokących
się
z prędkością 30 km/h składach kolejek wąskotorowych.
Remonty oraz naprawy konserwacyjne tego taboru
eksploatowanego
na
resztkach
sieci
kolei
wąskotorowych stały się zatem nieopłacalne w stosunku
do zysków z przejazdów tymi kolejkami. Rozpoczął się
więc proces degradacji infrastruktury transportu kolejowego wąskotorowego. Ostatnie przewozy pasażerskie
PKP zlikwidowało na początku bieżącego dziesięciolecia.
Pozostałości sieci wąskotorowych przed całkowitym
zniszczeniem uratowała możliwość przejęcia ich od PKP
przez zarządy gmin i powiatów, a także możliwość
zakupu przez prywatnych inwestorów. Pomogli też
pasjonaci kolejnictwa, gdyż w tym okresie działalność
miłośników obiektów związanych z historią komunikacji
nabrała rozmachu. Pomimo, że zlikwidowano i rozebrano
już
większą
część
tras,
pozostały
jedynie

W chwili obecnej jest czynnych około 20 fragmentów
takich kolejek w skali kraju, które dzięki staraniom,
remontom i rewitalizacjom, nakładom wniesionym przez
inwestorów
–
właścicieli
tych
obiektów,
nadal
utrzymywane są w stanie gotowości do jazdy i stanowią
wspaniałą atrakcję turystyczną dla regionów. Kursują
przeważnie w sezonie turystycznym, tj. w okresach
urlopowych, wakacyjnych. Zainteresowanie nimi jest
ogromne,
gdyż jadąc
takim
składem
możemy
w wyobraźni przenieść się w czasie, doświadczyć jak
wyglądała technika i transport w minionych latach.
Każdemu taka nostalgiczna podróż z pewnością
dostarczy wielu wrażeń. Kursujące turystyczne składy
wąskotorówek przyciągają również wielu pasjonatów
kolei z kraju i zagranicy, zaliczających dawne trasy.
Osoby te wykonują również fotografie tego taboru
na szlaku, co jest dla nich niesamowitą atrakcją.
W Wielkopolsce jesteśmy w dobrej sytuacji, gdyż mamy
nadal czynne koleje wąskotorowe: Śmigielską Kolej
Dojazdową, Średzką Kolej Powiatową, Gnieźnieńską
Kolej Wąskotorową i Wyrzyską Kolej Powiatową (a także
kolejki: kaliską i pleszewską). Gdyby to wszystko udało
się
jeszcze
w
większej
mierze
udoskonalić
i odrestaurować, Wielkopolska zyskałaby bardzo ciekawą
ofertę
kolei
turystycznych,
która
z pewnością
przyniosłaby efekty, ściągnęła turystów i miłośników
z innych państw i wygenerowała zyski.
Dla przykładu – wystarczy spojrzeć na naszych
zachodnich sąsiadów. W Niemczech, w górach Harzu po
dzień dzisiejszy jest czynna cała sieć Herceńskich Kolei
Wąskotorowych (prześwit 1000 mm). Kursują one przez
cały rok. Połączenia w większości obsługiwane
są zabytkowymi parowozami serii BR99 i taborem
wagonowym. Nie dość, że turyści i miłośnicy z całego
świata przyjeżdżają by je zwiedzić, to przynoszą one
wymierne zyski.
I z tego rodzaju przedsięwzięć musimy brać przykład,
aby takie pamiątki ocalić od zapomnienia i zniszczenia,
pamiętając o tym, że mogą one przynieść dochody
i stanowić bardzo ciekawą ofertę turystyczną, unikalną
dla tych regionów naszego kraju, w których kursują
do dzisiaj.

Wakacyjne nowinki z Pyrogrodu
opracowanie: Marcin Jurczak

TABOR – TRAMWAJE, AUTOBUSY I KOLEJ
Tramwaje i autobusy od lipca
Z dniem 1 lipca wystartowało uruchomienie wakacyjne –
dodatkowo zamieszane licznymi objazdami i remontami.
Od początku lipca wozy linii układu głównego, tj. 51, 63,
64, 68, 69, 74, 76, 82, 91 i 93 kursowały co 15 minut.
Zawieszona została linia nr 47, nie były realizowane
kursy szkolne na liniach 60, 62, 89, 94 i 95. Warto
zwrócić
uwagę
na
wzmocnienia
na
liniach
zapewniających dojazd do poznańskich kąpielisk. Na 95

podobnie jak co roku uruchomiono dodatkowe kursy
sezonowe (dwie brygady całodzienne miał na tej linii
wydział A-1 – we wszystkie dni tygodnia), a linia 46
od 1 lipca do końca sierpnia kursowała do pętli
Strzeszynek. Kursy do Strzeszynka realizowane były
7 dni w tygodniu – w soboty i dni świąteczne taborem
przegubowym, w dni robocze – wozami 12-metrowymi.
Na linii 95 planowo zaobserwować można było także (po
raz pierwszy!) niskopodłogowe autobusy przegubowe.
Legendarny przejazd kolejowy w Psarskim nie jest już
problemem, na linię kierowane były jednak wyłącznie
wozy z zawieszeniem umożliwiającym zwiększenie
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później na pracowniczą nockę N5. Dzienne uruchomienie
autobusowe z dniem 1 lipca wyniosło ogółem 185
wozów całodziennych, a w połączeniu z brygadami
szczytowymi daje 209 wozów rano i 212 po południu.
Łącznie uruchamiane było 212 wozów dziennych i 37
wozów nocnych – połączone uruchomienie dzień + noc
wyniosło zatem 249 z 300 posiadanych wozów – czyli
83 % (dzienne: 70,7 %).

Przejazd klubowy Pumą
W nocy z 7 na 8 sierpnia, dzięki uprzejmości
Fabryki Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. oraz MPK
Poznań Sp. z o.o., udało się zorganizować przejazd
klubowy tramwajem 118N Puma. W ramach
nocnego objazdu poznańskiej sieci tramwajowej,
dziki kot dotarł m.in. na plac Wielkopolski, Ogrody
czy Wilczak. Nie mogło zabraknąć także fotostopu
przed bramą FPS.
Fot.: Marcin Jurczak, 7.08.2010
prześwitu (np. MAN-y NG313), a kierowcy mieli
obowiązek zatrzymać się przed przejazdem i podnieść
autobus (kartka z przypomnieniem o konieczności
podnoszenia autobusu wisiała m.in. w PNR Ogrody).
1 lipca MPK Poznań przestało obsługiwać linie
podmiejskie nr 101, 107 i 621. Tym samym
„na wakacje” udać się mógł wóz 1492 – jedyny
poznański przedstawiciel serii NÜ313. W ostatnim czasie
wóz widziano jako dolewkę na linii 64, przechodzącą

Według stanu wakacyjnego, zasoby tramwajowe
obejmowały łącznie 334 wagony, a dzienne uruchomienie wyniosło od 1 lipca 178 wagonów (113 pociągów),
czyli 53,3% (z nockami – 53,9%). Na sezon letni
wzmocniono zasoby rezerw czynnych. Przez siedem dni
w tygodniu wozy rezerwowe spotkać można było
na łącznie siedmiu pętlach. Na pięciu (Górczyn, Budziszyńska, Miłostowo – S-1; os. Sobieskiego, zajezdnia
Forteczna – S-3) były to stopiątki z KWSR, na dwóch
(Dębiec, Ogrody) – wagony 3G.
Tramwaje i autobusy od lipca II
Wobec zamknięcia trasy przez most św. Rocha, od dnia
24 lipca zmianie uległo uruchomienie. Objazdy dotknęły
łącznie siedem linii tramwajowych, uruchomiono także
linię wahadłową nr 25. W związku z tym łączne
uruchomienie wzrosło do 180 wagonów (114 pociągów),
czyli 53,9 % taboru (z nockami: 54,5 %). Liczba rezerw
zwiększyła się o jedną – dodatkowo uruchamiano
rezerwę dla kórnickiego wahadła. Warto odnotować
zmiany uruchomienia wozów niskopodłogowych –
po cztery combina wysyłano na linie 12 i 14, dwa
na linię 16 i dwa na linię 26 (debiut!). Madalińskie GT6
w liczbie 5 sztuk zawitały na linię 9, forteczańskie RT6N1
– na 13 w liczbie 5 sztuk. Puma – tradycyjnie na linii 13
(na brygadzie krótkiej).

Wahadło przez most św. Rocha
Linię wahadłową nr 25 na trasie Kórnicka – Wrocławska uruchomiono w dniu 24 lipca. Na trasę
wyjeżdżały codziennie 2 składy 105Na+105NaDK –
jeden kursował na linii (z częstotliwością 16minutową), drugi odpoczywał jako rezerwa.
Na zdjęciu – koszmarnie otablicowany rezerwowy
skład 118+117.
Fot.: Janusz Podolak, 27.07.2010

Od 1 lipca wprowadzono 15-minutową częstotliwość
także w komunikacji tramwajowej, a po godz. 19 w dni
robocze, w soboty oraz dni świąteczne tramwaje
kursowały z częstotliwością 20 minut. Wyjątkiem była tu
całodzienna linia 26, kursująca w dni robocze co 7-8
minut, natomiast wieczorem i w soboty – co 20 minut.
Na okres wakacyjny zawieszono kursowanie linii 3 i 18.
Wśród ciekawostek warto odnotować: jednego holendra
na linii 9, łącznie pięć wozów GT6 w uruchomieniu (4 na
linii 9 i 1 na tymczasowej linii 20), po dwa holendry
na liniach 7 i 11. Wozy zabytkowe nie kursowały zatem
razem na linii 11. Zostały tam GT8 685 (11/4) i 105N
194+193 (11/3; na 11 jeździły łącznie trzy składy
stopiątek, w tym jeden z S-3). Stodwójka wylądowała
na pasującej godzinowo (do grafików motorniczych)
brygadzie 4/6.

Przetasowania na S-2
Wobec fali upałów wycofano z ruchu wagony 3G – na urlop na Budziszyńską pojechały wozy 800, 801, 802,
806, 807 i 809. W ruchu pozostały 804, 805 i 810 –
obsługując jednak niemal wyłącznie brygady rezerw
czynnych. W połowie lipca dokonano przetasowań – na
Budziszyńską wywieziono resztę challengerów, powróciły
z niej natomiast wagony 655, 657, 664, 666, 675, 684,
686 i 688. Pojawiła się plotka, że wozy serii 3G mogłyby
zostać wystawione na sprzedaż. Według stanu na dzień
8.08.2010 dalej stały odstawione na Budziszyńskiej. Na
początku sierpnia na Gajowej stacjonowały cztery wozy
z Madaliny: 655, 661, 684, 686. Ten ostatni zastąpił od
29 lipca wóz 688, który był odstawiony po kolizji.
Z ruchu eliminowane są kolejne składy z czerwonymi
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kasownikami R&G. Niestety dochodzi do sytuacji
kuriozalnych – nowe kasowniki i sterownik R&G 3100P
dostał m.in. typowany jako jeden z pierwszych
do kasacji wagon 655. Dodatkowo sam sterownik
podłączono nieudolnie – każdorazowe przełączenie
klucza nastawnicy na pozycję „zero” (czego powinno się
dokonywać przy każdym postoju na pętli) powoduje
odcięcie zasilania sterownika i kasowników. Skutkuje
to z jednej strony zdziwieniem pasażerów wsiadających
na przystanku początkowym wyłączonymi kasownikami,
z drugiej – dokłada pracy motorniczemu, który
każdorazowo powinien zalogować się do systemu
(i poczekać aż sterownik się uruchomi). Z ciekawostek
taborowych: na weekend 7-8 sierpnia z Budziszyńskiej
wyciągnięto wozy 905 i 906 – celem obsługi linii W.
Chopper powraca jako 105Na
To koniec eksploatacji składu 105NCh 314+315. W dniu
12 lipca skład ten widziano na terenie zajezdni
Głogowska. Wśród „nowości” (obok wymiany aparatury
impulsowej na klasyczną, oporową) są m.in. KWSR,
elektroniczne
tarcze
dachowe
czy
elektroniczne
termometry w środku wagonów. Wyświetlacz wewnętrzny na drugiej stronie wyświetlacza bocznego pokazuje nr linii, przystanek końcowy i kolejne przystanki
na trasie od miejsca gdzie znajduje się tramwaj. Co
ważne, przystanków „przejechanych” już nie pokazuje.
Przy okazji usunięto także gniazda na przedzie wagonu
314 i tyle wagonu 315 (tym samym w ruchu nie ma już
ani jednej stopiątki z gniazdami), a cały skład odmalowano. Tramwaj zadebiutował 20 lipca na linii 16/4.
Pumą nie tylko na 13
Od lipca Puma może jeździć wszędzie tam, gdzie
docierają forteczańskie tramwaje. 3 lipca widziano
ją na 5/2, a dzień później – na 16/2. Ponadto Puma
dorobiła się naklejek przy drzwiach, informujących
o zamykaniu drzwi za pomocą fotokomórki.
Modertrans kupuje tatry!
Temat tatr RT6N1 przycichł… gdy nagle okazało się, że
firma specjalizująca się w ładunkach ponadgabarytowych posiada zakontraktowany na 22 lipca załadunek
wagonu typu tatra RT6N1 w miejscowości Nymburk.
To tam dogorywają praskie wagony serii RT6, wycofane
z eksploatacji. Cel podróży – Biskupice! Wzorem pudeł
stopiątkowych spodziewać się można, że elementy
praskiego wagonu trafią do naszych wozów przy okazji
remontów. Tamte wozy są niemalże niejeżdżone,
a dodatkowo garażowane w hali – pudła praskich tatr
powinny być zatem w dużo lepszym stanie technicznym
niż naszych. Jak wieść gminna niesie, Modertrans kupił
dwie tatry. W nocy z 24 na 25 lipca lawetę z białozielono-czerwoną tatrą zaobserwowano w Poznaniu.
Ok. 1 w nocy przemierzała ul. Lechicką, podążając
w kierunku wschodnim. W tym roku wyremontowana
zostanie jedna tatra – 405. Otrzyma m.in. silniki prądu
przemiennego, modernizacja obejmie także wózki
i układ hamulcowy.
Z życia wagonów zabytkowych
Ciąg dalszy remontu pudła wagonu 436 będzie
prowadzony w Biskupicach, natomiast podwozia –
na Gajowej. W spotkaniu dotyczącym dalszego zakresu
prac uczestniczył przedstawiciel KMPS. Wyposażenie
wagonu zostało precyzyjnie określone – ze względu
na fakt wpisania wagonu do ewidencji zabytków.
Wszystkie propozycje zostały przyjęte bez sprzeciwów.

Nadjechały solarisy
O 14 nowych wozów wzbogaciła się zajezdnia MPK
przy ul. Warszawskiej. Cztery SU12 i dziesięć SU18
to pierwsza transza z 75 wozów zakupionych w tym
roku w ramach projektu z dofinansowaniem
unijnym. Pierwszy wóz (1630) zadebiutował 29
lipca na linii 60/3 (na zdjęciu: przed podjęciem
pierwszego kursu). Temat tylko sygnalizujemy –
więcej o nowych wozach i ich debiutach w jednym
z najbliższych wydań Przystanku.
Fot.: Marcin Jurczak, 29.07.2010
Na razie współpraca wygląda obiecująco, pozostaje mieć
nadzieję, że skierowanie sanockiej do Biskupic wróży
szybkie
zakończenie
kilkunastoletniego
remontu.
„Dociera się” skład N+ND, liczne wycieczki obsługuje
dzielnie także wagon 102N. Niestety poważnej awarii
uległ wóz 102Na – spalone przewody wysokiego
napięcia w przegubie (niewykluczone, że na skutek
przetartej izolacji przewodów) oznaczają dłuższy
(niestety trwający do dziś) postój.
FPS i Stadler razem?
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała list
intencyjny o współpracy ze szwajcarską firmą Stadler
Bussnang. W przypadku wygrania przez Stadler
Bussnang przetargu na dostawę 22 EZT, ogłoszonego
przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (budżet projektu to 474 mln zł), część prac
związanych z realizacją zamówienia zleconych zostanie
poznańskiej Fabryce Pojazdów Szynowych. FPS miałaby
przejąć zadania związane z budową środkowych
wagonów, zestawieniem kompletnych EZT, testami,
uruchomieniem składów i naprawami gwarancyjnymi.
W pierwszej fazie realizacji zamówienia pracownicy FPS
mieliby
pracować
pod
okiem
doświadczonych
pracowników nadzoru firmy Stadler. Oferty w przetargu
można było składać do 6 sierpnia, a jego rozstrzygnięcie
spodziewane jest w okresie najbliższych trzech miesięcy.
Produkowane przez Stadlera składy FLIRT jeżdżą już
w Polsce po torach Mazowsza i Śląska.
„Nie” dla neoplanów
Neoplany,
przez
lata
stanowiące
ważną
część
komunikacji poznańskiej i podpoznańskiej, powoli
ustępują miejsca nowszym pojazdom. Transkom
Koziegłowy sprzedaje właśnie wóz nr 9 – jedynego
w swoim taborze neoplana N4011. Autobus pochodzi
z roku 1996 (sprowadzony w 2004 r. do Polski), ma za

7/2010 (115) 9/12

Nowinki z Pyrogrodu
– 76 (trzy brygady całodzienne w dni robocze),
– 231 (dwie brygady w dni robocze i święta),
– 232 (dwie brygady w dni robocze i święta),
– 235 (dwie brygady we wszystkie dni tygodnia).
Tym samym dzienne uruchomienie wozów N4020 na
dzień 1.08 wynosiło 6 z 18 posiadanych w dni robocze
i zaledwie 2 z 18 posiadanych w soboty i dni świąteczne.

ZTM I KOMUNIKACJA PODMIEJSKA

Nowe wozy w Swarzędzu
Pięć sztuk nowych solarisów trafiło do Swarzędza.
Dwa autobusy (03 i 04) przyjechały 10 czerwca,
natomiast trzy kolejne (05, 06, 07) dzień później
w godzinach popołudniowych. Solarisy są wyposażone w ekrany LCD, system gaszenia silnika,
biletomaty oraz sieć Wi-Fi (autobus przegubowy
o numerze 03 posiada dwa biletomaty i dwa ekrany
LCD). Koszt zakupu 5 fabrycznie nowych solarisów
wyniósł 5 971 290 zł, jednak z budżetu Swarzędza
wydano jedynie 20 proc. tej kwoty. Pozostałą część
kosztów zakupu stanowi dofinansowanie, jakie
gmina
uzyskała
w
ramach
Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego. Autobusy
wyposażone są w silniki DAF PR 183 o mocy 250
KM, współpracujące z 6-biegową skrzynią ZF
Ecolife. W kabinie kierowcy zamontowano pulpity
VDO Siemens. 12 oraz 13 czerwca Wiraż-Bus
zaprezentował nowe autobusy na swarzędzkim
rynku – można było je obejrzeć zarówno
z zewnątrz, jak i wewnątrz. Każdy odwiedzający
mógł wydrukować sobie z biletomatu „Bilet
Pamiątkowy” z nadrukowanym nominałem 0,00 zł.
O debiutach – w następnym numerze.
Txt i fot.: Wojciech Białas, 11.06.2010
sobą 681 tys. przejechanych kilometrów. Do napędu
służy mu silnik MAN o mocy 220 KM. W wyposażeniu
m.in. ABS+ASR, wspomaganie kierownicy, ogrzewanie
postojowe
czy
klimatyzacja
(kompletna
lecz
niesprawna), system informacji pasażerskiej (3 tablice
plus sterownik). Po sprzedaży w taborze przewoźnika
zostaną dwa ostatnie wozy marki Neoplan –
egzemplarze
„spolonizowanego” modelu K4016td.
Neoplanów pozbywa się także MPK Poznań. Jak wieść
gminna niesie, podjęto (a następnie przesunięto
w czasie) decyzję o kasacji 10 wozów. Są to 1505,
1702, 1704, 1708, 1710, 1712, 1714, 1715, 1717
i 1718. Warto zwrócić uwagę na masową eksterminację
deskorolek. Umowa z ZTM przewiduje, że znikną one
z połączeń autobusowych w ciągu najbliższych trzech
lat. W wakacje (uruchomienie od 1.08) deskorolki
spotkać można było na liniach:
– 54 (poranna szczytówka plus popołudniowa
szczytówka w dni robocze),
– 66 (dwie brygady całodzienne w dni robocze),
– 72 (po dwie brygady całodzienne w soboty i dni
świąteczne),

Komornickie nowości
Na potrzeby obsługi linii 718/719 zakupione zostały
„nowe” autobusy: MAN NL283 i trzy sztuki MAN-ów
EL283 (ze starym przodem, ale już z oznaczeniem Lion’s
City). Przy okazji – po raz pierwszy mamy okazję
oglądać w aglomeracji poznańskiej używane MAN-y
Lion’s City i średniopodłogowe MAN-y trzeciej generacji
(produkowane w Turcji). Wozy są w leasingu, za który
płaci Gmina Komorniki. Zostały w widoczny sposób
oznakowane – kluczowa dla pasażerów jest tu informacja, że na liniach 718 i 719 obowiązuje wyłącznie
taryfa ZTM Poznań. Równocześnie na sprzedaż
wystawiono pięć sztuk MAN-ów SL202.
Swarzędz po swojemu
Gmina Swarzędz ogłosiła przetarg na: „Świadczenie
usług publicznego transportu zbiorowego na terenie
Gminy Swarzędz wraz z terenem gmin objętych
porozumieniem międzygminnym z Gminą Swarzędz oraz
połączenia Gminy Swarzędz z miastem Poznaniem
z wykorzystaniem pojazdów należących do Zamawiającego oraz bazy transportowej Zamawiającego”. Przedmiotem zamówienia było wykonywanie usług komunikacji miejskiej / gminnej w zakresie obsługi 11 linii
komunikacyjnych, bieżąca konserwacja i naprawy
autobusów
udostępnianych
przez
Zamawiającego,
utrzymanie i eksploatacja terenu bazy, a także
prowadzenie całego „zaplecza” komunikacji gminnej
(od dystrybucji biletów, przez wyposażanie przystanków
autobusowych w rozkłady jazdy aż po kontrolę biletów).
Całkowita wartość zamówienia to ok. 10,6 mln zł netto,
a termin realizacji – 17 miesięcy od momentu udzielenia
zamówienia.
„Pewniakiem” w przetargu był wożący mieszkańców
od dwóch dziesięcioleci Wiraż-Bus, okazało się jednak,
że złożona została także druga, tańsza (!) oferta – firmy
Warbus. Warbus został jednak wykluczony z przetargu –
według Zamawiającego „Wykonawca – Konsorcjum firm:
Warbus Sp. z o.o. i MPK Warszawa Sp. z o.o. nie wykazał
(min. 1 800 000 km) średniorocznej pracy przewozowej”. Tym samym, komunikację gminną w dalszym
ciągu realizować będzie Wiraż-Bus. Wśród pojazdów
przekazywanych do obsługi jest łącznie 21 autobusów:
10 dwunastometrowych (3 x Volvo B10L, 5 x SU12, 2 x
Volvo 7000), 5 piętnastometrowych (2 x SU15, 3 x
Volvo B-10 BLE) i 6 osiemnastometrowych (4 x SU18, 2
x Volvo 7000); w tym także pięć solarisów AD 2010.
W przetargowej SIWZ uwzględniono także uwarunkowania taborowe na poszczególne linie: nowy SU18
ma kursować wyłącznie na linii 401, nowe SU12 tylko
na 412 (chyba, że będzie ich nadwyżka). Linia 401 ma
być obsługiwana przegubowcami, linie 405, 406 i 407 –
deskorolkami, a pozostałe – taborem 12-metrowym.
Dalsze zmiany na podmiejskich
W dniu 1 lipca wystartowały kolejne linie w układzie
komunikacji podmiejskiej ZTM Poznań. I tak – na liniach
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718/719 (dawne 108) spotkać możemy ZUK Komorniki
(obsługę zapewnią docelowo wspomniane wcześniej
MAN-y NL223 i EL283 z Goeteborga). Na linii 527
(ex 107) ciekawostka – po raz pierwszy w sieci ZTM
Poznań pojawiły się autobusy marki Mercedes. Linię
obsługują dwunastometrowe O405N z Kombusu.
Zamiast linii 101 i 621 mamy teraz jedną – 651.
Tu kursować mają dziesięcioletnie MAN-y NL262 (ex
Oslo) – to zatem krok wstecz względem młodszych MPKowskich NL223 i turystycznego NÜ313. Największe
zmiany odczuli pasażerowie linii z południa powiatu.
Linia 651 stała się podstawową, uzupełnianą przez 602
i 603. 602 jeździło dotychczas tylko w dni robocze, teraz
kursować będzie przede wszystkim w święta (w dni
robocze: 4 kółka, gdy akurat nie jedzie 651). 603 jeździ
tylko w dni robocze i soboty (wcześniej cały tydzień).

OBJAZDY, ORGANIZACJA RUCHU,
ZMIANY TRAS I LINIE DODATKOWE

Z okazji Kubicy

Remont na Dębcu…
Czerwiec upłynął pod znakiem remontu torów na Dębcu.
W planach była wymiana dwóch rozjazdów na wjeździe
na pętlę Dębiec oraz ok. 150 metrów torowiska wraz
z podkładami w obrębie przejazdu z jezdni na tor
wydzielony przy dawnym stadionie Lecha. Roboty
prowadzono od dnia 12 czerwca – z ruchu wyłączono
torowisko na odcinku od węzła Traugutta do pętli
Dębiec. Zmianie uległy trasy linii tramwajowych nr 2, 9
i 10. Dwójkę i dziesiątkę skrócono do pętli Pamiątkowa,
dziewiątki zawracały przy rynku Wildeckim, by przez
Wierzbięcice i Królowej Jadwigi nawrócić w kierunku
Piątkowskiej. Na wyłączonym z ruchu tramwajowego
odcinku uruchomiona została zastępcza komunikacja
autobusowa. „Za tramwaj” kursował po trasie: Dębiec
(zatoka taksówek przy pętli tramwajowej) – 28 Czerwca
1956 – Hetmańska – Rolna – Pamiątkowa – 28 Czerwca
1956 – Dębiec. Autobusy zawracały na pętli
autobusowej linii 75 / 79, skąd „na pusto” podjeżdżały
na przystanek początkowy. Jadąc w stronę Dębca,
wjeżdżały na przystanek tramwajowy Traugutta.
A jak to wyglądało w praktyce? Choć na przystankach
wisiały standardowe rozkłady jazdy (wzbogacone
o dedykowaną objazdom żółtą karteczkę), pasażerowie
szybko zorientowali się co i jak kursuje. Niewystarczające okazały się autobusy 12-metrowe – wozy
jeździły załadowane „po dach”, pomimo 5-minutowej
częstotliwości kursowania (w dzień roboczy: po dwa
wozy z A-1 i A-3, w sobotę dwa wozy z A-1 i jeden z A3, w niedzielę po jednym z obu zajezdni). Standardem
stało się jednak blokowanie tramwajów linii 2 i 10
skręcających w lewo przy Traugutta… przez oczekujący
na światło autobus w kierunku Dębca. W efekcie
dochodziło do zamieszania na całym skrzyżowaniu.
Nierzadko autobus uciekał pasażerom dwójki czy
dziesiątki sprzed nosa i jechał prawie pusty na Dębiec…
Na terenie zajezdni przy ul. Madalińskiego posadzono
dyżurnego ruchu – jak informowali nasi korespondenci,
zwykle siedział on jednak „w budzie” radośnie
dyskutując z dyspozytorem, a motorniczowie radzili
sobie sami. Na Ogrodach obok wyzwania w postaci
tradycyjnego
24-minutowego
postoju
siódemek,
pojawiły się dłuższe postoje dla dwójek. W efekcie pętla
stała się jeszcze mniej wydolna niż zazwyczaj.
W niedziele 20 czerwca w próbach nowego torowiska na
Dębcu udział wzięły wagony 807, 176+175, 685 i 1.

W dniu 17 lipca z okazji imprezy masowej na Torze
Poznań uruchomiona została specjalna, dodatkowa
linia autobusowa. Cztery wozy (po dwa z A-1 i A-3)
kursowały po trasie: Bałtyk – Bukowska – Tor Poznań. Przystanek końcowy zorganizowano na Torze
Poznań – przy bramie wjazdowej na teren toru.
Według różnych źródeł, na Torze Poznań pojawiło
się ok. 90-140 tys. osób, w większości zainteresowanych głównym gościem imprezy – Robertem Kubicą. Ul. Bukowska została kompletnie zastawiona
samochodami. Spowodowało to gigantyczne utrudnienia dla dodatkowych autobusów, które wykonywały kółko w około 120 minut. Uruchomiono dwie
rezerwy, a autobusy jechały przez Złotowską
i Skórzewo by nawrócić na rondzie Przeźmierowo.
Na zdjęciu: Przeźmierowo, ulica Bukowska. Solaris
na linii F1 dojeżdza do tymczasowego przystanku
początkowego
zlokalizowanego
przy
rondzie
Przeźmierowo.
Fot.: Mateusz Halaburda
Każdy wóz wjeżdżał na pętlę trzy razy – by przejechać
ją po razie każdym torem. Wymieniono zwrotnice
wjazdowe, zwrotnice plus zaplanowane łuki. Kwadratowy
łuk zaraz za wiaduktem w kier. Dębca pozostał.
Pozostało także ograniczenie do 10 km/h na wiadukcie
kolejowym – wynikające ze stanu technicznego samego
wiaduktu.
… i na Wildzie
W okresie od 1 lipca prowadzone były prace związane
z wymianą mocno wyeksploatowanych łuków na torowiskach wildeckich. Wymieniono wszystkie łuki na odcinku
od rozjazdów przy rynku Wildeckim, aż do przystanku
Kosińskiego (a dokładniej: do skrzyżowania ul. 28
Czerwca 1956 r. z Wybickiego). Z tej okazji skrócono
dwójki i dziewiątki do rynku Wildeckiego (linia 2 – przez
Wierzbięcice i powrót Górną Wildą, linia 9 – w relacji
odwrotnej, po mniejszym z nieużywanych łuków),
a dziesiątki skierowano do pętli Dębiec przez ul. Głogowską
i
Hetmańską.
Dodatkowo
wyznaczono
przystanek dla linii 2, 9 oraz 71 przy Dworcu PKS – na
wysokości skrzyżowania Wierzbięcic z ul. Jakuba Wujka.
Aby wzmocnić komunikację tramwajową na Dębiec,
uruchomiono dodatkowo linię tramwajową nr 20,
kursującą z zajezdni Madalińskiego. Uwijały się na niej
dwie brygady z zajezdni Madalińskiego – jedna
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Nowinki z Pyrogrodu
obsługiwana wagonem GT6 (pierwszego dnia: 614),
druga wagonem GT8. Przypomnijmy – po fatalnym
w skutkach wykolejeniu wagonu 808 w maju br., podjęto
decyzję o przyspieszeniu prac torowych. Po samym
wykolejeniu zmieniono także ograniczenia prędkości –
zamiast 20 km/h wprowadzając 15 km/h i 10 km/h.
Obecnie, po wymianie łuków torowiska, tramwajom
zwiększono dopuszczalną prędkość (na sieci znów wisi
20 km/h). Najważniejsze, że przejazd przez Wildę jest
teraz dużo bezpieczniejszy, a przy okazji bardziej
komfortowy dla pasażerów.
Na wyłączonym z ruchu odcinku uruchomiono komunikację autobusową. „Za tramwaj” kursował po trasie
HETMAŃSKA (przystanek linii nocnej Traugutta) –
Fabryczna – Prądzyńskiego – Czarnieckiego – Robocza –
św. Czesława – Wierzbięcice – RYNEK WILDECKI –
28 Czerwca 1956 – HETMAŃSKA. Obsługę w dni robocze
zapewniał wydział A-1 – trzema wozami. W soboty jeden
z trzech wozów uruchamiał wydział A-3, w dni
świąteczne kursowały dwa wozy, po jednym z każdej
zajezdni. Zmiany dotyczyły także linii 243 – kursy w kierunku centrum kierowano przez ul. Kosińskiego,
Prądzyńskiego, Czarnieckiego, Roboczą, św. Czesława
i Wierzbięcice. Od dnia 6 lipca zmianie uległa trasa
autobusu zastępczego, którą wydłużono do dworca PKS.
Uruchomienie pozostało bez zmian. Tramwaje wróciły
na Wildę od poniedziałku, 19 lipca.
Nowa Droga Dębińska
Od 14 czerwca prowadzone były prace związane
z remontem nawierzchni na ul. Droga Dębińska
i Piastowskiej. W związku z tym na trasę objazdową
skierowano autobusy linii 76 – przez ul. o. Mariana
Żelazka i Dolną Wildę. Na trasie zlokalizowano cztery
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dodatkowe przystanki. Planowo prace miały trwać do 10
lipca, ulice otwarte zostały jednak dzień wcześniej
ok. 18.00. „Ze względów technologicznych” zatoki
autobusowe czynne są dopiero od 12 lipca – wtedy też
linia 76 wróciła na starą trasę.
Objazdowe przesunięcia
Od 12 do 31 lipca prowadzone miały być prace związane
z przebudową zatoki autobusowej przy ul. Piątkowskiej
(przystanek Św. Leonarda, kierunek: Piątkowo).
Przystanek został przesunięty o około 30 metrów. Prace
na pewno się przedłużyły – jeszcze w dniu 2 sierpnia
w godzinach porannych przystanek ten był zamknięty
dla autobusów (m.in. MPK i PKS). W dniu 14 lipca
w związku z pracami związanymi z budową kolektora
sanitarnego w ul. Jana Pawła II zmieniona została
lokalizacja przystanku przyjazdowego na dworcu
autobusowym Śródka. Nowy przystanek ulokowano
bezpośrednio przy wjeździe na dworzec.

Reklamy na wagonach 105Na z wyświetlaczami elektronicznymi
Typ

Nr tab.

Wydział

Malowanie

Typ

Nr tab.

Wydział

Malowanie

105Na+NaDK

98+97

S-1

zakładowe

105Na+NaD

172+171

S-1

zakładowe

105Na+NaD

112+111

S-1

epoznan.pl

105Na+NaD

174+173

S-1

zakładowe

105Na+NaD

190+189

S-1

Cymes

105Na+NaD

116+115

S-1

116 – bank komórek
macierzystych
115 – sprzedaż
domów

105Na+NaD

128+129

S-1

Gratka.pl

105Na+NaD

206+205

S-1

206–sprzedaż domów
205–bank komórek
macierzystych

105Na+NaD

134+135

S-1

zakładowe

105Na+NaD

220+219

S-1

zakładowe

105Na+NaD

136+137

S-1

zakładowe

105Na+NaD

230+229

S-1

zakładowe

105Na+NaD

138+139

S-1

zakładowe

105Na+NaD

244+243

S-3

Policja

105Na+NaD

142+143

S-1

zakładowe

105Na+NaD

290+291

S-3

zakładowe

105Na+NaD

144+145

S-1

zakładowe

105Na+NaD

298+299

S-3

zakładowe

105Na+NaD

146+147

S-1

zakładowe

105Na+NaD

310+311

S-3

zakładowe

105Na+NaD

148+149

S-1

zakładowe

105Na+NaD

312+313

S-3

zakładowe

105Na+NaD

156+157

S-1

zakładowe

105Na+NaD

314+315

S-3

zakładowe

105Na+NaD

162+161

S-1

zakładowe

105Na+NaD

340+341

S-3

zakładowe

Tabela uwzględnia wagony typu 105Na z wyświetlaczami elektronicznymi. Wszystkie moderusy Alfa posiadają malowanie zakładowe.
Stan na dzień 2 sierpnia 2010; opr. Mateusz Pałycha, Adrian Piskuła
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IX Ogólnopolski Zjazd Stowarzyszeń Miłośników Komunikacji Miejskiej

Miłośnicze obrady w Poznaniu

Marcin Jurczak, współpraca: Witold Karpowicz
Stało się już tradycją, że członkowie stowarzyszeń
zrzeszających
miłośników
komunikacji
miejskiej
spotykają się raz w roku na ogólnopolskich obradach.
Gospodarzem tegorocznego zjazdu był poznański Klub
Miłośników
Pojazdów
Szynowych.
W
imprezie
zorganizowanej w dniach 3-5 września 2010 r. udział
wzięli goście z siedmiu krajowych organizacji. Uczestnicy
obrad reprezentowali: Klub Miłośników Transportu
Miejskiego w Chorzowie Batorym, Częstochowski Klub
Miłośników Komunikacji Miejskiej, Pomorskie Stowarzyszenie Sympatyków Transportu Miejskiego w Gdańsku,
Gorzowski Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej,
Lubelskie Towarzystwo Ekologicznej Komunikacji, Klub
Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi, Szczecińskie
Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej oraz Klub
Miłośników Pojazdów Szynowych w Poznaniu.
Zjazd rozpoczął się w piątek 3 września przejazdem
tramwajem GT6 605. Wagon został podstawiony na ulicę
Towarową przy budynku Delta. Po przywitaniu gości
helmut wyjechał w stronę pętli przy ulicy Piątkowskiej.
Następnie trasa prowadziła z Piątkowskiej przez
Kaponierę, rynek Jeżycki, centrum miasta, trasę
Kórnicką, rondo Rataje, ulicę Zamenhofa, Hetmańską,
Głogowską, Kaponierę i Święty Marcin na Gwarną.
Tu nastąpiła 20-minutowa przerwa na zakupy. W dalszą
podróż uczestnicy udali się ulicą 23 Lutego, objechali
plac Wielkopolski, po czym skierowali się raz jeszcze
na pętlę Piątkowska. Tu nastąpiła chwilowa przerwa
ze względu na konieczność zakwaterowania zamiejscowych gości w miejscu noclegu – schronisku młodzieżowym przy ulicy Drzymały. Po zakwaterowaniu goście
i gospodarze udali się w dalszą część przejazdu, odwiedzając m.in. trasę Poznańskiego Szybkiego Tramwaju.
Drugi dzień Zjazdu otworzyła wycieczka do fabryki
Solaris Bus & Coach w Bolechowie autobusem DAF
MB200 1934. W fabryce zwracały uwagę m.in. licznie
montowane egzemplarze międzymiastowego InterUrbino (francuski klient zamówił 20 sztuk), nie zabrakło też
pytań o rozpoczynaną właśnie produkcję wagonów
tramwajowych i najbliższe plany firmy. Uwagę wzbudzała przede wszystkim kwestia Tramino – z racji dalszych wydarzeń zaplanowanych na ten dzień, pytania
musiały jeszcze nieco poczekać. Po zwiedzeniu zakładu
produkcyjnego w Bolechowie wycieczka wróciła do Poznania. W pomieszczeniu Muzeum Komunikacji Miejskiej
przedstawiono dwie prezentacje dotyczące najnowszych
wagonów tramwajowych, jakie eksploatowane są

Obrady IX Zjazdu Stowarzyszeń. Działalność
Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej przedstawia kol. Robert Łubiński,
Prezes STMKM.
Fot.: Marcin Jurczak, 4.09.2010
(i będą) w sieci MPK Poznań. O pięcioczłonowym
solarisie Tramino opowiadał Piotr Wanielista z Solaris
Bus & Coach. Po nim głos zabrali przedstawiciele
drugiego z producentów wspierających organizację
Zjazdu – Fabryki Pojazdów Szynowych. Prelekcja
dotyczyła tramwaju typu 118N, który z powodzeniem
eksploatowany jest obecnie przez MPK. To dobrze,
że udało się zgrać w czasie prelekcje tak, by były jedna
po drugiej. Pomimo wyraźnych różnic konstrukcyjnych,
oba projekty sporo bowiem łączy. Tramino to wagon
w 100 procentach niskopodłogowy, pięcioczłonowy.
Puma jest natomiast konstrukcją posiadającą niską
podłogę na ok. 2/3 długości, trzy człony i cztery wózki.
Pomimo różnic technicznych, oba wagony mają wiele
cech wspólnych – powstały w Wielkopolsce, w wyobraźni
i w komputerach lokalnych konstruktorów. Oba tramwaje są u nas wytwarzane – prototyp Pumy
zmontowano w zakładach FPS, na potrzeby montażu
45 tramwajów Tramino wybudowano halę w Środzie
Wlkp. i wynajęto drugą – na poznańskim Junikowie.
Po dwóch prelekcjach nadszedł czas by przejść od słów
do czynów. Po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia
z dwoma prototypami, udaliśmy się w podróż Pumą –
do Fabryki Pojazdów Szynowych na poznańskim Dębcu.
Tu nastąpiło zwiedzanie zakładu, obecnie realizującego
przede wszystkim zlecenia związane z naprawami,
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modernizacjami i przeglądami wagonów kolejowych.
Jak zapewniali jednak przedstawiciele FPS, podobieństwo w zakresie stosowanych technologii, materiałów
i rozwiązań
sprawia,
że
produkcja
wagonów
tramwajowych mocno przypomina dziś produkcję
wagonów kolejowych. A trzeba przyznać, że zaplecze
i potencjał FPS robią wrażenie. Po zakończeniu
zwiedzania
fabryki
Puma
odwiozła
miłośników
z powrotem do zajezdni, aczkolwiek okrężną trasą:
28 Czerwca 1956 roku, Górną Wildą, przez centrum
miasta, obok zajezdni Gajowa, przez rynek Jeżycki,
rondo Kaponiera i ulicę Głogowską. Na terenie zajezdni
Głogowska, gdzie obecni byli przedstawiciele Solaris Bus
& Coach wraz z motorniczym prototypowego Tramino,
tramwaj
wykonał
krótką
rundkę
po
zajezdni,
a uczestnicy Zjazdu (i kilku przypadkowych pasażerów)
mieli okazję samodzielnie dokonać porównania Pumy
i Tramino. Potem nastał czas na regeneracyjny posiłek,
a po obiedzie rozpoczęły się właściwe obrady.
W budynku Muzeum nastąpiła prezentacja działalności
poszczególnych stowarzyszeń. Podczas obrad poruszono
wiele różnych problemów. Tradycyjnie największe
zainteresowanie wzbudzały relacje pomiędzy zarządami
firm komunikacyjnych a miłośnikami komunikacji.
Problem ten nabiera szczególnie dużego znaczenia
wtedy, gdy te same osoby odpowiadają za kierunki
rozwoju i działania podejmowane przez stowarzyszenie,
a jednocześnie pracują i biorą odpowiedzialność
za konkretne obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa
komunikacyjnego. W przypadku określonych działań
może wręcz pojawiać się konflikt interesów. O ile
w działaniach promocyjnych i marketingowych kierunki
działań są zwykle spójne, o tyle przy ratowaniu
zabytków
czy
zwracaniu
uwagi
na
możliwe
do wprowadzenia
innowacje
nierzadko
dochodzi
do konfliktów. Cieszy natomiast fakt, że coraz częściej
głos przedstawicieli stowarzyszeń traktowany jest

Uczestnicy IX Zjazdu zwiedzają halę Fabryki
Pojazdów Szynowych. Na miejsce przywiozła ich
Puma – prototypowy egzemplarz tramwaju niskopodłogowego, skonstrukowanego w FPS.
Fot.: Marcin Jurczak, 4.09.2010
poważnie,
jako
cenny
i
ważny
w
kreowaniu
komunikacyjnej rzeczywistości. Doświadczenia stowarzyszeń z różnych miast są nieraz skrajnie różne,
a zależą bardzo często od kondycji miejskiego
przewoźnika i stosunków pomiędzy przewoźnikiem
a organizatorem transportu. Wśród podejmowanych
problemów znalazły się także kwestie organizacji
stowarzyszeń – w szczególności spraw składek
członkowskich, skreślania osób z listy członków
stowarzyszenia czy organizacji imprez dla mieszkańców
miast i przejazdów zamkniętych.
Po zakończeniu obrad oście Zjazdu zostali przewiezieni
wagonem
GT8
685
na
pętlę
Wilczak,
gdzie
zorganizowano grilla dla uczestników. Podczas przejazdu
podjęto również decyzję, że następny Zjazd zorganizuje

Uczestnicy zjazdu na terenie zajezdni tramwajowej MPK Poznań przy ul. Głogowskiej, w towarzystwie
tramwajów wyprodukowanych w Fabryce Pojazdów Szynowych i Solaris Bus & Coach.
Fot.: Marcin Jurczak, 4.09.2010
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gdański PSSTM. Bez zmian pozostaje natomiast
nadzorowanie tematu Centralnego Rejestru Imprez.
Zgodnie z tradycją, CRI prowadzony jest przez
gospodarza Zjazdu z poprzedniego roku. W roku 2010
organizacją zajmuje się łódzki KMST (gospodarz VIII
Zjazdu z sierpnia 2010), w roku 2011 temat poprowadzi
KMPS. Już dziś nadsyłać można informacje o imprezach
do terminarza na rok przyszły – w najbliższych
miesiącach ruszy wykaz imprez na dedykowanej
podstronie klubowego serwisu internetowego.

tramwajowej przy ul. Gajowej. Chętni mogli wykonać
jeszcze pamiątkowe zdjęcie tramwaju linii turystycznej,
wyruszającego akurat w swój pierwszy niedzielny kurs.

W niedzielę nastąpił przejazd tramwajem typu 3G,
popularnie zwanym holendrem. Wagon 805 przewiózł
miłośników po wszystkich zajezdniach tramwajowych.
Nie zabrakło ciekawych okazów do fotografowania.
Do udziału w przejeździe po zajezdniach zaproszono
także wszystkich członków KMPS. Młodsi (wiekiem lub
stażem) często zwiedzali obiekty po raz pierwszy – była
to dla nich zatem ciekawa okazja by zajrzeć w miejsca
oglądane
najczęściej
wyłącznie
na
fotografiach.
Kilkugodzinny przejazd zakończył się w zajezdni

W imieniu zespołu organizującego IX Zjazd
Stowarzyszeń Miłośników Komunikacji Miejskiej, Zarząd
Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych pragnie wyrazić
serdeczne podziękowania za udzielone wsparcie
(alfabetycznie): Fabryce Pojazdów Szynowych,
Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu
w Poznaniu i Solaris Bus & Coach.

Podsumowując – impreza tradycyjnie upłynęła pod znakiem nawiązywania nowych znajomości i odświeżania
starych. Dla wszystkich „przyjezdnych” stała się ona
także okazją, by – być może po raz ostatni – przejechać
się tramwajami, które już wkrótce zostaną wycofane
z ruchu liniowego.

W imieniu Zarządu KMPS
Marcin Jurczak

Wakacyjna wycieczka klubowa – Myślęcinek, Grudziądz, Toruń

KMPS znów na wąskich torach

Andrzej Kłos
Co roku latem KMPS wyjeżdża na zaliczanie kolejek
wąskotorowych, sieci tramwajowych czy linii kolejowych
znajdujących się bliżej lub dalej od Poznania. W tym
roku wyjazd wypadł w drugim miesiącu wakacji.
Początkowe ambitne plany okazały się niestety
niewykonalne. Pierwszy wariant skupiał się na zaliczeniu
dostępnych szlaków Kaliskiej Kolejki Dojazdowej, która

obecnie prowadzi tylko ruch towarowy. Z powodu braku
odzewu ze strony operatora kolejki – SKPL Kalisz –
pomysł upadł. Kolejny konceptem było pokręcenie się
wokół Torunia. Chcieliśmy zaliczyć pociągiem specjalnym
(szynobus
Arrivy
PCC)
tramwajowy
odcinek
do Wąbrzeźna Miasta oraz linię do dworca Toruń
Północny,
aby
następnie
przejechać
całą
sieć

Toruń przywitał nas opadami deszczu... i fantastycznym klimatem wąskotorowej sieci tramwajowej.
Całości dopełniali przyjaźnie nastawieni pracownicy MZK, sprawiając że podróż po toruńskich torach
na długo zapadnie w pamięci wielu Klubowiczom...
Fot.: z archiwum Tomasza Gieżyńśkiego, 4.09.2010
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do miasta. Drugą miało być zwiedzanie zajezdni i zaliczanie sieci z zachowanym fragmentem przebiegającym
przez stare miasto. Tamtejszą sieć z 1896 roku
szczęśliwie ominęła fala likwidacji wąskotorowych
tramwajów w Polsce. Okazało się to możliwe dzięki
strukturalnemu połączeniu tamtejszego przewoźnika
z toruńskim w Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej. Pozwoliło to przejść od razu z dwuosiowych
wagonów znormalizowanych na nowe 805N z Konstalu.
Dotarliśmy w rejon dworca kolejowego i zajezdni MZK.
Pierwotnie miał na nas czekać zamówiony GT8
ex Krefeld i zwiedzanie hali. Jednakże przewoźnik postawił cenę zaporową za wynajem i zwiedzanie. Co więcej,
na specjalne życzenie dyrektora pochowano nowo
zakupione helmuty i zmodernizowane konstale. Przez
jedne
otwarte
drzwi
dało
się
wykonać
dwa
„szpiegowskie” ujęcia wspomnianych typów.

MZK Grudziądz za wszelką cenę próbował zniechęcić nas do odwiedzin swojej sieci tramwajowej. Na „dzień dobry” postawiono zaporową
cenę za wynajem wagonu tramwajowego typu
GT8. Później przewoźnik nie wyraził zgody
na zwiedzenie przez nas zajezdni tramwajowej,
tłumacząc się jednoosobową obsługą obiektu
w dni wolne od pracy. Jakie było zatem nasze
zdziwienie, gdy po przybyciu pod bramę obiektu
okazało się, że po zajezdni biega co najmniej
kilku pracowników firmy...
Na zdjęciu: ukryte przed wzrokiem ciekawskich
zmodernizowane wagony typu 805Na.
Fot.: Tomasz Gieżyński
tramwajową Torunia. Zawód jaki nas spotkał był niezmierny. PKP PLK wycofało się z uprzednio wydanej
zgody na przejazd pociągiem z pasażerami po odcinku
miejskim w Wąbrzeźnie. Warto dodać, że na tym
odcinku po raz pierwszy na ziemiach polskich zaczęła
kursować miejska kolejka zasilana napięciem 400 V
z sieci górnej. Obecnie zarządca torowiska nie chce już
wpuścić na tę trasę żadnego składu pasażerskiego.
Mimo wszystkich przeciwności na etapie planowania
wycieczkę udało się zorganizować. Jak się okazało,
na dzień przed wyjazdem po raz kolejny częściowo
zmienił się program…
W sobotę po godzinie szóstej rano spod starego zoo
wyjechał neoplan N116 1394 z prawie 40 osobami
na pokładzie. Pierwszym przystankiem była najmłodsza
w Polsce (otwarcie 1997 rok) wąskotorowa kolejka
parkowa w LPKiW w Bydgoszczy. Wynajęty przez nas
pociąg podstawił się na przystanek Bydgoszcz Las
Gdański, znajdujący się nieopodal pętli tramwajowej.
Lokomotywka – notabene wyprodukowana w poznańskim ZNTK – po oblocie dwóch wagoników (z BydgoskoWyrzyskich KD) sformowała skład. Chwilę później
ruszyliśmy do przeciwległego Zacisza. W trakcie jazdy
zrobiliśmy kilka fotostopów. W drodze powrotnej
zatrzymaliśmy się koło szopy. W starym budyneczku
stała druga niesprawna WLs40 oraz wagon pasażerski.
Na bocznych torach obok budynku stało kilka letniaków.
Gdy mieliśmy już jechać do Grudziądza, ku naszemu
zdziwieniu zjawił się w autobusie redaktor radiowy
ciekaw naszych refleksji z jazdy kolejką pod koniec lata.
Po chwili ruszyliśmy do kolejnego celu. Miało czekać tam
na nas kilka atrakcji. Pierwszą był most drogowokolejowy, który przekroczyliśmy, aby dostać się

Pozostało nam wspomóc zarządcę transportu kupnem
biletów dobowych dla wszystkich. Wyruszyliśmy
w podróż wagonami liniowymi po całej sieci tramwajowej Grudziądza. Część uczestników wycieczki odłączyła
się po drodze i udała do centrum. Na pętli Rządz grupę
zaliczającą zaskoczył komunikat podany przez radio.
Otóż na trasie doszło do kolizji dwójki z samochodem
i stanęły wszystkie tramwaje. W Grudziądzu nie ma
bowiem sygnalizacji zabezpieczającej ruch na jednotorach. W związku z tym – aby nie zmieniać dystansów
pomiędzy kolejnymi tramwajami i taktu pozwalającego
na mijanie się – w takich sytuacjach zawiesza się cały
ruch. Skutki awarii usunięto szybko, a motornicza
zameldowała przez radio, że ma potłuczone światła
i urwany zgarniacz, ale może jechać. Po dojechaniu
na przeciwległe Tarpno cała sieć została zaliczona.
Na dodatek w większości podróżowaliśmy wagonami,
które tam kończą służbę i jadą na łódzki Brus.
Wróciliśmy potem na Stary Rynek aby się posilić.
O godzinie piętnastej zebraliśmy się w autobusie
by wyruszyć do Torunia.

805Na z MZK Grudziądz – uczestnicy wycieczki
stanowili tu 100% pasażerów, za cenę biletów
dobowych mieliśmy zatem niemalże wagon
zamówiony. W tym miejscu należy serdecznie
podziękować MZK Grudziądz za ukrycie w zajezdni wagonów GT8. Będzie jeszcze okazja
do przejażdżki krefeldami po grudziądzkiej sieci,
w przeciwieństwie do GT6 sprzedanych całkiem
niedawno do Łodzi.
Fot.: Marcin Jurczak
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Klubowicze w akcji / Nowinki z Pyrogrodu
Tamtejsza niewielka sieć – licząca 22 km torowisk –
powstała w 1891 roku. Niegdyś posiadała odnogi
do dworca głównego i północnego. Przed zajezdnią MZK
czekał na nas 5N retro 100. Ten wóz o charakterze
historycznym, przebudowany w 1993 roku ze zwykłej
pięć eNki, mimo oczywistego lunaparkowego charakteru
zrobił nas dobre wrażenie. Posiada kilka elementów
typowych dla pierwszych tramwajów konnych czy
elektrycznych: otwarte pomosty (przedni jest częściowo
osłonięty plastikiem), atrapę świetlika, dzielone okna
czy drzwi do przedziału. Zwiedziliśmy zajezdnię, która
eksploatuje monotonny tabor 5N i 805Na ale jest
wyremontowana i przytulna. Tamtejsza maleńka
zajezdnia pamiętająca tramwaje konne od dawna nie
mieści wagonów kursujących po mieście. Spotkaliśmy je
na ul. Sienkiewicza oraz pętlach Olimpijska i Merinotex.

łącznik – ulicę Uniwersytecką. Nasz wóz szedł przez
miasto jak rakieta. Motorniczy miał ciekawą technikę
jazdy, gdyż praktycznie nie stosował wybiegu. Jazda ze
znaczną jak dla eNki prędkością i wciąż na ostatnim
styku
jazdy
na tylnym
pomoście
zostawiła
niezapomniane wrażenia. Z miasta wyjechaliśmy
mostem, który do roku 1984 przekraczały tramwaje
jadące do dworca głównego. Podróż powrotna minęła
dość szybko w sennej atmosferze. Autobus dotarł do
stolicy Wielkopolski po dziesiątej wieczorem. Robiąc
rundę po mieście wysadził Klubowiczów na rondzie
Śródka, ulicy Zwierzynieckiej i rondzie Rataje.
Podsumowując – wycieczkę należy uznać za udaną.
Duże podziękowania należą się koledze Tomaszowi
Gieżyńskiemu za wytrwałe organizowanie wycieczki
aż do ostatniej wersji. Niestety, ostateczny plan nie był
tak ciekawy jak poprzednie. Mimo przejściowych
trudności w czasie podróży i większych w fazie
planowania zaliczyliśmy grupowo w całości dwie sieci
tramwajowe i jedną kolejkę parkową. Pochmurna
i deszczowa pogoda niestety nie wskazywała na letni
charakter wyjazdu, za to humory dopisywały.

Po deszczu udaliśmy się w trasę, nawracając przez Reja
na Olimpijską, gdzie motorniczy zrobił naszej ekipie
zdjęcie grupowe. Potem podążyliśmy przez ulicę
Wschodnią (docelowo przeznaczoną do likwidacji) na
pętlę Elana, aby ostatecznie dotrzeć na Merinotex. Na
koniec motorniczy zawiózł grono wytrwałych na krótki

Pierwsza linia miejska obsługiwana przez prywatnego przewoźnika

Busiarstwo zaatakowało

Marcin Jurczak

Kapena Daily C50 dojeżdża do ronda Solidarności. Pierwsza linia mikrobusowa ZTM Poznań wystartowała w dniu 10 września. Przewoźnikiem
jest Warbus Sp. z o.o.
Fot.: Dariusz Żaruk, 11.09.2010
Kilka miesięcy temu Zarząd Transportu Miejskiego
ogłosił przetarg na świadczenie usługi przewozu
regionalnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego
na linii nr 121. Nowa linia miejska miała być
obsługiwana mniejszym taborem – wg specyfikacji
do przetargu wystartować mogli przewoźnicy posiadający autobusy klasy MINI lub MIDI, o długości co najmniej
7 m i pojemności co najmniej 20 pasażerów (licząc
razem miejsca siedzące i stojące). Trasę wyznaczono
tak, by zahaczała o pozbawione komunikacji miejskiej
os. Wilczy Młyn. Przyjęto, że połączenie uruchomione
zostanie pilotażowo – na okres od 1 września do 31
grudnia 2010. Informacja o przetargu opublikowana
została w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
2 sierpnia. Niezbędne załączniki umieszczono na stronie

www dopiero dzień później. W związku z tym
Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu przetargu:
„Zamawiający uzupełnił załącznik nr 1 o wskazane
pozycje w dniu 03.08.2010r., nie powiadamiając
na swojej stronie internetowej o zaistniałym fakcie,
i tym samym naruszył przepis art.7 Ustawy Prawo
zamówień, nie traktując wykonawców równo”. Linia 121
odjechała, choć niedaleko. Tydzień później wystartował
drugi przetarg – zakończony sukcesem. A czego
oczekiwano od przewoźników? Przyjęto, że linię 121
obsługiwać będą dwa wozy – dysponujące co najmniej
16 miejscami siedzącymi, co najmniej jednymi drzwiami
otwieranymi automatycznie z miejsca kierowcy, nie
starsze niż z roku 1997 i napędzane silnikami
spełniającymi normę emisji spalin co najmniej Euro 2.
Pojazdy powinny posiadać system ABS, a w ramach
informacji pasażerskiej – elektroniczne lub przewijane
tablice z numerem linii i nazwą końcówki z przodu
i z boku pojazdu. Kasowniki powinny być sterowane
i blokowane z miejsca kierowcy – podobnie jak w innych
wozach kursujących po mieście.
Do dwóch razy sztuka
W drugim przetargu na obsługę linii 121 wpłynęły dwie
oferty. Przy ocenie kierowano się czterema czynnikami:
uwzględniając cenę brutto za całość pracy przewozowej
(60 % punktów), wykorzystanie autobusów z niskim
przebiegiem podłogi (15 %, w tym max. punktów
za niską podłogę na co najmniej połowie długości
autobusu), liczbę drzwi (15 %, w tym max. punktów
za dwie pary drzwi podwójnych) i normę czystości spalin
(10 %, max. punktów za normę od Euro 4 w górę).
Pierwszą ofertę zgłosiło MPK Poznań Sp. z o.o. – warunki
przetargu spełniały posiadane przez MPK autobusy
neoplan N4009. Drugą propozycję złożył warszawski
Warbus, dysponujący m.in. minibusami budowanymi
przez Kapenę. Zarówno za udział niskiej podłogi,
jak i za ilość drzwi więcej punktów uzyskało MPK.
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Nowinki z Pyrogrodu
Busem po Winogradach
Linia zadebiutowała 10 września. Do jej obsługi
wyjechały minibusy Kapena Daily C50 – sztandarowy
produkt słupskiej Kapeny oparty na przebudowanym
Iveco Daily. Standardowo na trasie kursować ma jeden
pojazd (drugi pozostaje w rezerwie), co wobec 24minutowego czasu jazdy, 30-minutowej częstotliwości
i częstych w tym rejonie miasta korków oznacza
dla realizującego rozkład jazdy nie lada wyzwanie.
Wypuszczenie
na
trasę
dwóch
brygad
byłoby
nieopłacalne (teoretyczny czas postoju byłby dłuższy niż
czas jazdy) – spodziewać się można zatem, że jeśli
występować będą problemy z realizacją rozkładu jazdy,
lekkiej korekcie poddany zostanie przebieg linii.
Na chwilę obecną przejazdy realizowane są po trasie:
POŁABSKA (przystanek przy pętli tramwajowej) – Aleje
Solidarności – rondo Solidarności – Murawa – Lechicka –
Wilczak – Serbska – Naramowicka – Wilczak – Serbska
– Lechicka – Murawa – rondo Solidarności – Aleje
Solidarności – POŁABSKA. Linia kursuje we wszystkie
dni tygodnia, z częstotliwością ok. 30-minutową. I choć
pierwotnie planowano pomalowanie pojazdów w barwy
miejskie (biało-niebieskie), ostatecznie bus dysponuje
malowaniem zbliżonym do znanego z MPK Poznań (czyli
zielono-żółtym). Problemów do rozwiązania jest więcej –
pytanie brzmi chociażby, jak ponumerować pojazdy
przewoźnika prywatnego? Warbus numeruje swoje
autobusy od 1001 w górę – busiki zdublowałyby
wówczas numery autobusów MPK z zajezdni Kacza.

Wraz z linią 121 pojawił się poważny problem
do rozwiązania – jak powinny być malowanie pojazdy kursujące na liniach obsługiwanych przez
różnych przewoźników ale pod banderą ZTM? Czy
konieczne jest wprowadzenie „malowania miejskiego”, odrębnego od barw MPK Poznań? Póki co
mikrobusy linii 121 kursują w zmodyfikowanym
nieco „malowaniu MPK”, linie podmiejskie –
zgodnie z polityką danego przewoźnika (Kombus
– biało-niebieskie, TransLub – żółto-czerwone).
Na zdjęciach: schemat proponowanego malowania
miejskiego na mikrobusie Kapena Daily.
Rys.: ZTM Poznań
W temacie ekologii lepszy był Warbus. O wynikach
przetargu zadecydowało jednak kryterium ceny –
Warbus zdobył tu 60 punktów, MPK – 30,
co w odniesieniu do punktacji łącznej zdecydowało
o zwycięstwie warszawskiego „prywaciarza” 90 : 63,67.
Niższa cena wynikała m.in. z proponowanego taboru –
wszak Kapena to nic innego jak zwyczajny minibus –
dużo tańszy w eksploatacji niż „prawdziwy” (nawet
dziewięciometrowy) autobus.

Plakat promujący linię 121.
Rys.: ZTM Poznań
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Nowinki z Pyrogrodu / Kolej na kolej
Problem rozwiązano wyznaczając nowy zakres numeracji
dla wozów podmiejskich. Wzorem warszawskim (gdzie
prywatne oznacza się A-xxx), pojazdy będą oznaczane
jako Z-xxx. W zależności od wielkości, prywatni
przewoźnicy otrzymywać będą na własne potrzeby
określoną pulę numerów.
Pojawienie się linii 121 oznacza pewien przełom. Po raz
pierwszy
na
miejską
trasę
wyjechały
pojazdy
obsługiwane przez zewnęrznego przewoźnika. I choć
to zaledwie mikrobus, jednak jest dowodem na to,
iż monopol MPK Poznań w przewozach autobusowych nie
będzie trwał wiecznie. Warto zwrócić uwagę, że to nie
pierwszy przetarg przegrany przez MPK. W ostatnim
czasie firma pożegnać się musiała z autobusami
do Puszczykowa czy Borówca (dawne 101/621 i 107).
MPK nie wykorzystało także możliwości przejęcia dwóch
kolejnych linii podmiejskich, na które ZTM ogłosił osobny
przetarg
(718/719).
Poszukiwanie
wykonawców
do obsługi linii podmiejskich stało się standardem, nigdy
wcześniej natomiast nie odbywał się przetarg na obsługę
linii miejskiej.

Za i przeciw
W pierwszych dniach kursowania mikrobusy zabierały
średnio po kilka osób – dwucyfrową liczbę pasażerów
notowano co najwyżej w porze szczytu komunikacyjnego
(nieoficjalny rekord to 12 osób – kierowca zabrał grupę
chętnych oczekujących opóźnionego autobusu linii 82).
Trudno oczekiwać po mikrobusie przestronnego wnętrza
czy dużej ilości miejsca na wózki inwalidzkie i dziecięce
(ten drugi problem jest rozwiązany poprzez demontaż
jednego z foteli) – z drugiej strony natomiast pojazdy te
pozwalają na uruchomienie komunikacji zbiorowej tam,
gdzie dotychczas było to niemożliwe z przyczyn
technicznych (wąskie uliczki) lub ekonomicznych (mała
ilość pasażerów). Czy zatem czeka nas wysyp linii
mikrobusowych? Jak wieść gminna niesie, na ich
potrzeby zarezerwowano już przedział numeracyjny
101-120. W praktyce mogłyby one stać się cennym
uzupełnieniem oferty komunikacji miejskiej w mieście
i aglomeracji.

Impreza kolejowa składem SU45 + 3*Bp czyli z wizytą w Mirosławiu Ujskim

Podróż wspomnień – spalinówką do historii...

Tomasz Torz
W dniu 19 września 2010 r. odbył się – jeden
z nielicznych już ostatnimi czasy – przejazd pociągu
specjalnego – historycznego, prowadzonego trakcją
spalinową, na trasie Krzyż – Piła – Mirosław Ujski – Piła
– Krzyż – Lubcz Mały – Krzyż.
Przejazdy specjalne tego typu organizowane są niestety
coraz rzadziej z powodu dużych kosztów oraz
biurokracji. Wymagają również ogromnego wkładu pracy
organizatorów.
Za
to
zainteresowanie
takimi
przejazdami i frekwencja uczestników jest ogromna.
Gromadzą one bowiem nie tylko miłośników z różnych
zakątków
kraju,
lecz
także
sporo
pasjonatów
z zagranicy, m.in. z Niemiec, Anglii czy Czech. Było tak
i tym razem. Po przyjeździe do Krzyża pociągu REGIO
z Poznania, oprócz licznej grupy grzybiarzy, wytoczyła
się z niego ogromna grupa pasjonatów dawnych kolei,
której uczestnicy – znający się już z innych tego rodzaju
imprez – całą grupą przemaszerowali na peron IV
dworca w Krzyżu. W trakcie przechodzenia kładką nad
peronami usłyszeliśmy charakterystyczny warkot silnika
lokomotywy spalinowej SU45, po czym na peron
podjechał imprezowy skład złożony z lokomotywy SU45147 wraz z trzema wagonami Bp.
Historia lokomotywy spalinowej SU45 sięga lat 60.
ubiegłego wieku. Wskutek zmniejszającej się ilości
czynnych parowozów, lokomotywownie odczuwały brak
ciężkiej lokomotywy przeznaczonej do obsługi długich
składów pociągów pospiesznych i dalekobieżnych
pasażerskich. Tak więc w 1966 roku w Zakładach
Metalowych im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu powstał pierwszy prototypowy egzemplarz. SU45 to lokomotywa jednoczłonowa, sześcioosiowa o układzie osi
Co'Co'. Do jej napędu zastosowano silnik wysokoprężny
produkcji HCP (na licencji FIAT-a), o mocy 1750 KM.
Lokomotywa rozpędza się do 120 km/h. Produkcję
seryjną SU45 rozpoczęto w roku 1970 a zakończono już
po 7 latach. Na przełomie lat 80. i 90. lokomotywy te

Lubcz Mały – krótki odcinek z Krzyża to jedyna
pamiątka po zamkniętej prawie 20 lat temu linii
kolejowej Krzyż – Wałcz.
Fot.: Tomasz Torz
przechodziły liczne naprawy główne i modernizacje.
Niestety
–
wskutek
zmian
organizacyjnych,
elektryfikacji, a także zawieszenia wielu odcinków sieci
kolejowej – degradacji uległ rodzaj pracy wykonywanej
przez SU45. W ostatnich latach na liniach lokalnych
na dużą skalę wprowadzono szynobusy, tak więc wiele
lokomotyw zostało odstawionych i skasowanych.
Niewielka ich ilość znajduje zatrudnienie w ruchu towarowym, a nieliczne sztuki – także w ruchu pasażerskim.
Wagony wchodzące w skład pociągu historycznego
zostały wyprodukowane w 1973 roku przez wrocławski
Pafawag. W tym samym roku trafiły do eksploatacji.
Były one przeznaczone do ruchu lokalnego i miały
definitywnie zakończyć epokę wagonów z drewnianymi
siedzeniami. Początkowo nosiły oznaczenie Bwixt,
następnie zmienione na Bh (po drodze funkcjonowały

8/2010 (116) 7/12

Kolej na kolej
panoramiczne zdjęcie historycznego składu. Po zejściu
do pociągu, na szczęście nieco mniej wyczerpującym,
wykonano jeszcze fotostop w lesie, w wykopie pomiędzy
Ujściem a Mirosławiem Ujskim.
Następnie
dotarliśmy
do
celu
podróży,
czyli
wspomnianego wcześniej Mirosławia. Tam oczywiście
odbył się fotostop dokumentalny, nawet pojawiła się
grupka
mirosławian,
którzy
po
kilku
latach
od poprzedniego wjazdu ujrzeli na swojej stacji pociąg
pasażerski. Następnie odbył się manewr zmiany czoła
pociągu (na trasie są nadal czynne mijanki w Ujściu oraz
Mirosławiu), podczas którego uczestnicy wzmocnili swe
siły – nieco nadwątlone wspinaczką na skarpę –
tradycyjną grochówką.
Po powrocie do Piły pociąg został przemanewrowany
na jeden z peronów stacji Piła, skąd ruszył w drogę
powrotną trasą Ostbahnu do Krzyża. Po drodze
wykonano również kilka fotostopów.

Ujście – widok ze skarpy.
Fot.: Tomasz Torz
także jako Bdh). Zgodnie z nowymi zasadami
oznakowania taboru opisane są jako seria Bp.
Są przystosowane do prędkości 120 km/h. W latach 90.
zostały pomalowane w obowiązujące barwy kremowozielone. Dzięki staraniom miłośników w roku 2009 pięć
sztuk
tych
wagonów
ponownie
przemalowano
na oliwkowy kolor, dzięki czemu genialnie nadają się
do przejazdów i rekonstrukcji składów historycznych.
Są unikalnymi pojazdami na sieci PKP, które oprócz
elektrycznego
ogrzewania
posiadają
instalację
ogrzewania parowego. Pozwala to na ich kursowanie
z parowozami na regularnej linii Poznań – Wolsztyn, ale
przede
wszystkim
do
przejazdów
specjalnych
prowadzonych parowozem. Wagony są bezprzedziałowe,
podzielone dwiema parami drzwi wejściowych. Ilość
miejsc siedzących wynosi 88.
Nasz pociąg wyruszył w podróż do historii o godzinie
8:25. Po opuszczeniu zelektryfikowanej stacji Krzyż
wyjechaliśmy na trasę dawnego Ostbahnu, łączącego
Berlin z Królewcem (nad kawałeczkiem trasy jest
fragment trakcji elektrycznej, która kończy się ślepo
na jednym ze słupów). Jest to najstarszy odcinek
dawnej kolei wschodniej, leżący na terenie Polski. Został
on oddany do użytku 27 lipca 1851 r. jako jednotorowy;
w latach 1864-1868 wybudowano drugi tor. Na tym
odcinku wyznaczono więc sporo fotostopów w ciekawych
miejscach, m.in. w Trzciance, Stobnie, Siedlisku, czy
Herbutowie.
Po przybyciu do Piły skład wjechał „na zaplecze” (za
peronami, gdzie garażowane są szynobusy). Z tego
punktu pociąg wjechał na jednotorową linię w kierunku
Mirosławia Ujskiego. Linię tę wykorzystują obecnie
jedynie pociągi towarowe do Huty Szkła Ujście oraz
Wytwórni Podkładów Strunobetonowych w Mirosławiu.
Dla ruchu pasażerskiego została ona zamknięta w 1989
roku. Linia wiedzie przez imponujący most na rzece
Noteci. Tutaj również zorganizowano kilka fotostopów,
m.in. w Motylewie oraz Ujściu – na stacji i na wyjątkowo
stromej skarpie, która przysporzyła uczestnikom sporo
problemów. Była tak stroma, że miejscami trzeba było
wspinać się na czworakach, a czasem nawet i to nie
pomagało. Gdy wymoczeni w rosie i błocie uczestnicy
w końcu uporali się z problemami i zdyszani dotarli
na szczyt, mogli zobaczyć rozpościerający się zeń piękny
widok na Ujście, Noteć, most nad rzeką oraz bardziej
odległą Piłę. W tym miejscu zrobiliśmy także

W Krzyżu pociąg wjechał ponownie na IV peron stacji.
Następnie
uczestnicy
mieli
15
min.
przerwy
technologicznej m.in. na posiłek lub zakup napojów.
Nagle… w trakcie tego postoju i umówionej przerwy
skład ruszył! Zdziwienie ogromne – czyżby nagle
nastąpiła niezapowiedziana zmiana planów? Okazało się,
że rozpoczęto operację przemanewrowania składu.
Z peronu IV odjechał on w kierunku zachodnim
za pewną zwrotnicę, po przełożeniu której skład
wycofano na nieużywany już dziś niezelektryfikowany
peron V dworca, znajdujący się tuż przy ulicy. Po zbiórce
uczestników i sygnale odjazdu – ku zaskoczeniu
wszystkich – skład wjechał na boczny tor, wiodący jakby
przez podwórko jednego z domów, „na popychu” ruszył
w stronę Lubcza Małego – drugiego celu naszej
wyprawy. Ten niewielki odcinek jest jedyną istniejącą
pamiątką po linii łączącej Krzyż z Wałczem. Linię tę dla
ruchu pasażerskiego definitywnie zamknięto 1 lipca
1991 roku. Przez następne kilka lat odcinek do Lubcza
(którym jechaliśmy) był wykorzystywany w ruchu
towarowym, lecz i z tego zrezygnowano. Wiosną 2009
roku ponownie przywrócono przejezdność tego odcinka,
wycinając sporą cześć zieleni zarastającej skrajnię
i torowisko.
Przejechało
nim
8
par
pociągów
z kruszywem (obsługiwanych przez różnych przewoźników), po czym zainteresowanie linią wygasło. Dzięki
temu mogliśmy – być może już po raz ostatni –
pojechać tym fragmentem linii.
Podczas jazdy imprezowego pociągu „na popychu”
na końcu składu stanął kierownik pociągu, który
na bieżąco przez radio informował maszynistę o sytuacji
na torach oraz kiedy ma dać sygnał „baczność”.
Zainteresowanie mieszkańców okolicznych gospodarstw,
a także przechodniów i kierowców było ogromne, gdy
ujrzeli na tej trasie pociąg pasażerski. Po dotarciu w tym
niecodziennym stylu do Lubcza okazało się, że istnieje
tam mijanka umożliwiająca zmianę czoła pociągu.
W drodze powrotnej do Krzyża (gdy lokomotywa była
już na przedzie składu), wykonano kilka fotostopów.
Ostatnie fotostopy odbyły się na stacji w Krzyżu, gdzie
udokumentowaliśmy moment wjazdu przeciskającej się
niemal przez podwórko domu lokomotywy ze składem
retro, który ostatecznie dotarł na wcześniej opisany,
nieużywany V peron stacji w Krzyżu, gdzie impreza się
zakończyła.
Podsumowując naszą podróż, należy zaliczyć ją do
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długiej listy tych, które się udały. Przede wszystkim
dopisała pogoda, która umożliwiła wykonywanie zdjęć
oraz nagrań filmowych.
Na uwagę zasługuje fakt, jak wielka jest potrzeba
organizowania takich imprez w przyszłości i jak wielką
liczbę pasjonatów z całego kraju i z zagranicy
przyciągają specjalne przejazdy kolejowe. W dobie
Internetu, dającego nieograniczony dostęp do informacji, wiadomość o zorganizowaniu takiego przejazdu
obiega praktycznie cały świat, co przekłada się
na rozwijanie zainteresowań, znajomości i frekwencję,
dzięki której wysiłek włożony przez organizatora
przynosi efekty – taki przejazd jest opłacalny i dochodzi
do skutku. Pojawiają się nawet sugestie, aby wszyscy

organizatorzy takich imprez zawarli porozumienia,
i by powstał w Internecie roczny plan przejazdów
planowanych na dany rok. Z pewnością znacznie
ułatwiłoby to uczestnikom wybór imprezy oraz
przygotowanie do wyjazdu, zaplanowanie urlopu
i noclegu. Uczciwie trzeba przyznać, że tego typu
dodatki są kosztowne, więc gdyby taki spis powstał,
uczestnik mógłby z dużym wyprzedzeniem zaplanować
wyjazd i załatwić kwestie organizacyjne. Podobne roczne
plany przewidywanych imprez powstają np. w Niemczech lub Czechach i są wspaniałym rozwiązaniem.
Mając więc na uwadze potrzebę udoskonalenia
organizacji polskich przejazdów kolejowych, warto brać
przykład z takich sprawdzonych rozwiązań.

Nowinki z Pyrogrodu
opracowanie: Marcin Jurczak

TABOR – TRAMWAJE, AUTOBUSY I KOLEJ
Tramwaje i autobusy we wrześniu
i październiku
Wystartował rok szkolny, MPK Poznań powróciło zatem
do tzw. uruchomienia zimowego. Tramwaje linii 1, 2, 510, 12-17 kursują w dni robocze w godz. 6.30-19.00
z częstotliwością co 10 minut, linia nr 26 w godz. 6.307.50 nawet co 5 minut (w pozostałych godzinach
kursowania w dni robocze, tj. 7.50-10.00 i 14.50-19.00
co 10 minut), zaś tramwaje linii 3, 4, 11 i 18 – co 20

minut. W dni robocze na trasę wyjeżdża łącznie 280
wagonów, zestawionych w 174 pociągi tramwajowe.
Tramwaje generacji 105N spotkać można na wszystkich
liniach z wyjątkiem 7, 8, 9, 11 i 18. Wozy z zajezdni
Madalińskiego pojawiają się na tych pięciu liniach plus
dodatkowo na dwójce (cztery brygady), trójce i czwórce.
W uruchomieniu jest łącznie siedem wagonów typu 3G,

Pożegnanie z 13N
Ostatnie lata upłynęły pod znakiem odsuwania
wyroku kasacji dla wagonu typu 13N. W marcu
2008 r. wóz został odstawiony ze względu
na fatalny stan techniczny i nic nie wskazywało
na to, by możliwe było jego ożywienie. Ze względu
na skalę problemu (przebicia z instalacji WN
na pudło wagonu plus fatalny stan instalacji
elektrycznej)
nie
wchodziły
w
grę
żadne
chałupnicze naprawy, a jedynie kompleksowa
naprawa główna (z punktu widzenia właściciela –
ekonomicznie nieopłacalna). Dobra wiadomość jest
taka, że udało się uratować wóz przed fizyczną
kasacją, zła – być może już nigdy nie przewiezie
on po poznańskich torach ani jednego pasażera...
Na zdjęciach: załadunek we mgle w nocy z 9 na 10
września oraz nowy dom wagonu 13N 2115 na terenie poligonu strażackiego w Luboniu. Kolejne lata
parówa spędzi w towarzystwie kuzyna GT6 612.
Fot.: Janusz Podolak, 10.09.2010

Fot.: 2 * Jakub Gielniak, 13.09.2010
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na liniach 3, 7, 9 (2 szt.), 11 i 18 (2 szt.). Teoretycznie
spotkać można było na trasach także sześć wozów GT6
(stan na dzień 1.09: trójka, trzy dziewiątki i dwie
osiemnastki). Tramwaje Combino kursują na liniach 12
(4 szt.), 14 (4 szt.) i 16 (2 szt.). ZTM zwrócił się z
propozycją wyekspediowania tego typu taboru na linię
10 – niestety spotkała się ona z odmową MPK,
uzasadnianą przyczynami technicznymi (po próbach
w drugiej połowie sierpnia stwierdzono, że odległość
pomiędzy mijającymi się tramwajami na rynku
Wildeckim byłaby zbyt mała). W uruchomieniu
wrześniowym było łącznie sześć wagonów RT6N1 – dwa
na linii 5 i cztery na linii 13. Warto zwrócić uwagę na
obsadę linii tramwajowej numer trzy. Pojawiają się
tutaj: dowolny GT6 jako 3/1, skład 105N 194+193 jako
3/2, wagon GT8 685 jako 3/3, 102Na 71 jako 3/4,
dowolny 3G jako 3/5, oraz dwa składy 105Na z KWSR:
jako 3/6 (przez cały dzień przemiennie z kursami jako
4/6) i 3/7 (ten drugi przechodzi potem na 12/10).
Z dniem 1 października do obsługi linii tramwajowej
nr 10 skierowano dwa siemensy Combino. Kursują one
na brygadach 2 i 7 w dni robocze, 3 i 5 w soboty oraz
1 i 3 w dni świąteczne. Pierwszego dnia kursowały: 512
na 10/2 i 503 na 10/7. Także 1 października zmniejszyło
się uruchomienie wagonów serii GT6 - obecnie wyjeżdżają one wyłącznie na trójkę (1 szt.) i osiemnastkę
(2 szt.).
Przetasowania na S-2
Od czwartku 12 sierpnia na trasy systematycznie
wracały wagony typu 3G. Jako pierwszy z odstawionych
na Budziszynie pojawił się 807 (na linii 9), tego dnia
kursował także 810 na linii 11. Po niedawnych kasacjach
wagonów 601, 607 i (ostatnio) 602, we wrześniu
w ruchu pozostaje zaledwie pięć wozów GT6: 605, 606,
610, 614 i 615. Kasowany w ostatnich dniach września
wagon 602 był ostatnim, który pamiętał czasy planowej
obsługi tego typu taborem linii PST (jeździł m.in. na linii
15). Na początku października formalnie skreślono wozy
610 i 614, pozostały zatem ledwie trzy sztuki GT6.
Za nami debiuty sześciu nowych wagonów GT8. Po 694,
695 i 696 przyszedł czas na 693 i 697. 4 października
zadebiutował szósty wagon – srebrny (!) GT8 698.
Dokładne zestawienie dostaw i debiutów już wkrótce na
łamach Przystanku, w ramach szerszego opracowania.
Tatry przybywają
W dniu 01.09.2010 r. firma Panas dokonała załadunku
drugiego wagonu RT6N1 w ŻOS Nymburk z przeznaczeniem dla Modertransu Biskupice. Po pierwszym
wagonie o numerze 9102 (przebieg całkowity – 42 935
km!) przyszedł czas na wóz 9103. Ma on nieco ponad 51
tys. km przebiegu, co – w zestawieniu z wagonami z
serii 401-410 (gdzie przebiegi dawno temu przekroczyły
pół miliona km) – wciąż stanowi wartość niemal
symboliczną… Na chwilę obecną oba wagony znajdują
się w Biskupicach.
Biletomat widmo
Pod koniec sierpnia na trasie linii 60 pojawił się wóz
1625. Przypomnijmy – sześćdziesiątka jest jedną
z trzech linii, które mają być obsługiwane wyłącznie
autobusami z automatami biletowymi. I nie byłoby nic
dziwnego w pojawieniu się tam wozu 1625 gdyby nie
fakt, iż testowo zamontowany w 1625 biletomat… został
wcześniej wymontowany. W efekcie na trasie linii
„biletomatowej” pojawił się wóz z dodatkowymi

Wrześniowych pożegnań c.d.
W dniu 28 września wywieziono na złom wagony
GT6 601 (ex 2509, debiut: 6.02.1997) i GT6 602
(ex 2512, debiut: 12.03.1997). Pierwszy był najstarszym poznańskim wagonem liniowym – pochodził z 1956 r.; drugi - ostatnim GT6 pamiętającym
czasy planowej obsługi trasy PST taborem tego typu. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że najstarszymi tramwajami są obecnie wozy: 615 (rok
produkcji: 1957), a także 657 i 661 (oba z 1958 r.).
Fot.: 2 * Jakub Gielniak, 28.09.2010
nalepkami zapraszającymi do korzystania z testowo
zamontowanego biletomatu, ale bez samej maszyny. Jak
udało się ustalić, automat z 1625 poszedł tymczasowo
do 1875, a gdy ostatni z przegubów dostał nową
maszynę, testowa wróciła do krótkiego solarisa. 1625
znów jeździ więc z biletomatem. Na porannej
szczytówce linii 60 (brygada 2) trafia się czasem wóz
bez automatu (np. 23.09 – 1612). W ostatnich dniach
na linię powrócił 1631 – po wymianie wybitej szyby.

ZTM I KOMUNIKACJA PODMIEJSKA
Nowe linie w Komornikach
Z dniem 1 września ZUK Komorniki rozpoczął
eksploatację nowego połączenia – linii 117bis. Autobus
kursować będzie od poniedziałku do soboty, po trasie:
Luboń
/
Żabikowo
(pętla
56)
–
Żabikowska
(w Komornikach) – Komornicka – Nizinna – Poznańska –
Młyńska. Połączenie ma zapewnić nowym osiedlom
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w Komornikach dowóz do linii 103 i 56. Ponadto
1 września wystartowała znana już pasażerom linia
116bis w relacji Junikowo – Komorniki / ul. Słoneczna.
Autobusy jeżdżą tak jak w roku ubiegłym, dodatkowo
wjeżdżając w ul. Miętową. Na liniach kursują mikrobusy,
w ostatnim czasie flota ZUK-u wzbogaciła się m.in.
o VW transportery i mikrobus na podwoziu Mercedes
(nr taborowy: 27). Linia 117bis kursować ma na razie
na próbę – do końca roku.
ZTM i MPK vs ZK Kleszczewo – 0:1
W związku z odpustem w Sanktuarium w Tulcach, w dniu
5 września na linii autobusowej numer 54 uruchomiono
autobus przegubowy. ZTM polecił uruchamianie SU18
na linii 54, nie zlecając jednocześnie zwiększenia
częstotliwości.
Jednocześnie
Zakład
Komunalny
w Kleszczewie poinformował, że w związku z uroczystością wprowadzone zostają dodatkowe kursy autobusów
na trasie Rataje – Tulce, z częstotliwością 15-minutową
w
godzinach
8.45-11.45
oraz
kursy
powrotne
w godzinach 14-16. Punkt dla Kleszczewa – za autobusy
mniejsze, ale często i prosto pod kościół.

OBJAZDY, ORGANIZACJA RUCHU,
ZMIANY TRAS I LINIE DODATKOWE
Traugutta – ciąg dalszy
W dniach 7-8 sierpnia podjęto kolejne prace związane
z letnimi wymianami zwrotnic. Wymieniono wajchy
na skrzyżowaniu ul. 28 Czerwca 1956 r. z Hetmańską –
od strony zachodniej. W związku z pracami, korekcie
poddano trasy linii tramwajowych nr 1 i 7. Jedynki
i siódemki z Hetmańskiej skręcały w Głogowską,
by przez most Dworcowy i Wierzbięcice dotrzeć
do Traugutta. Na wyłączonym z ruchu odcinku
(Traugutta – Głogowska/Hetmańska) uruchomiono linię
wahadłową. Tramwaj kursował po torze południowym.
Do obsługi linii W skierowano wagony GT8ZR. Z tej
okazji Madalina już kilka dni wcześniej wyciągnęła
z wakacyjnych krzaków wagony 905 i 906 (w sobotę
jeździł 906, w niedzielę 905). Trasa objazdowa
spowodowała zwiększenie uruchomienia o trzy pociągi
w sobotę (dodatkowa jedynka z S-3 + dodatkowa
siódemka z S-2 i wahadło) i o cztery pociągi w niedzielę
(1 z S-1, 1 z S-3, 7 z S-2 i wahadło). Zmianie uległy

także trasy wyjazdów i zjazdów, liczne w tej części
miasta. Przez Hetmańską realizowane są zwykle
przejazdy techniczne dwójek i dziesiątek (S-1 =>
Dębiec), piątek (S-3 => Górczyn), dwunastek
i siedemnastek (S-1 => Starołęka), trzynastek (S-3 =>
Junikowo), szesnastek (S-1 => os. Lecha) czy ósemek
(zjazdy z Miłostowa przez GLHE).
Niestety nie popisano się przy okazji aktualizacji
informacji pasażerskiej. Tramwaje linii 1 i 7 kursowały
ze
standardowymi
termometrami
objazdowymi
(1 do Miłostowa, 7 do os. Lecha). Powieszono w nich
jedynie tekstową formę obwieszczenia. Motorniczowie
w większości przypadków nie używali mikrofonów do
powiadamiania pasażerów o objeździe. Zabrakło
informacji o rozkładzie jazdy linii wahadłowej.
A wystarczyło umieścić rozkład jazdy w wagonach
GT8ZR, czytelne mapki w pozostałych tramwajach
i byłoby dużo lepiej. Warto zwrócić uwagę na brak
konsekwencji w nazewnictwie linii wahadłowej. Wahadło
ratajskie (planowane przez ZTM) otrzymało numer 25,
wahadło wildeckie (przygotowane przez MPK) –
oszyldowano jako W.
Przesunięcia przystanków
W nocy z 19 na 20 sierpnia przesunięto przystanek Most
Dworcowy dla linii nocnych nr 239 i 252, jadących
od Kaponiery. Nowy przystanek został umieszczony
ok. 30 metrów wcześniej niż dotychczasowy – przed
skrzyżowaniem,
na
wysokości
tablicy
Systemu
Informacji Miejskiej. Zmiana ma charakter stały,
w przeciwieństwie
do
tymczasowego
przesunięcia
przystanków autobusowych „Bloki I” i „Bloki II”
w kierunku pętli Sypniewo. Przesunięcia (każde o ok. 30
m) związane są z remontem chodników na ul. Głuszyna.
1 września przesunięto także przystanek Szpitalna dla
linii autobusowej nr 82, jadącej w kierunku Ogrodów.
Autobusy zatrzymują się tam, gdzie stawały dotychczas
wozy linii 50 i 91, zlikwidowano przystanek przy rynku.
Od nocy z 31 sierpnia na 1 września zmieniona została
także (tymczasowo) lokalizacja przystanku Żegrze I dla
linii 238, 241 i 245. Oba przystanki są po ok. 100
metrów bliżej ronda.

W barwach UMiG Swarzędz zadebiutowało pięć nowych autobusów

Solarisy na trasie

Wojciech Białas

Swarzędzkie jamniki na terenie bazy w Garbach.
Fot.: Wojciech Białas, 29.08.2010

Swarzędzkie jamniki zadebiutowały w pierwszy dzień
szkoły na wielu swarzędzkich liniach. Można było
je zobaczyć w Poznaniu na rondzie Śródka, na placu
Niezłomnych w Swarzędzu, a także w Kobylnicy,
Uzarzewie, Kruszewni czy Siekierkach. Przypomnijmy:
10 i 11 czerwca na teren bazy Wiraż-Busu przyjechały
świeżutkie solarisy z fabryki, a 12 i 13 czerwca Urząd
Miasta i Gminy w Swarzędzu wraz z Wiraż-Busem
zaprezentowały mieszkańcom nowe nabytki przy okazji
obchodów Dni Swarzędza. Można było je zobaczyć z
każdej strony, a także wydrukować z biletomatu
pamiątkowe bilety. Później natomiast Gmina Swarzędz
ogłosiła przetarg na obsługę linii komunikacyjnych. Do
przetargu wystartowała firma Warbus z Warszawy oraz
dotychczasowy gminny przewoźnik – Wiraż-Bus.
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Nowinki z Pyrogrodu
Początkowo przetarg wygrała firma ze Swarzędza, lecz
Warbus nie odpuścił i złożył odwołanie, a autobusy –
mające wyjechać na linię 1 sierpnia – wciąż stały na
zajezdni. Mieszkańcy zaczęli się obawiać, że w mieście
nastąpi wielka rewolucja w związku ze zmianą
przewoźnika, lecz – po ogłoszeniu ostatecznego wyniku
przetargu – 30 sierpnia oficjalnie podpisano umowę ze
swarzędzkim przewoźnikiem.
Dzień przed debiutem nowych jamników na terenie
zajezdni w Garbach panował wielki chaos. Pracownicy
biura uzupełniali biletomaty bilonem, a panowie z firmy
montującej CB radia wyposażali w nie autobusy,
aby była możliwa wzajemna komunikacja pomiędzy
kierowcami a dyspozytorem. Przedstawiciel UMiG
Swarzędz
uruchamiał
internet
w
autobusach,
a na koniec zajmowano się oblepianiem pojazdów,
zarówno od zewnątrz (nalepki unijne), jak i od wewnątrz
(informacje dla pasażerów). Jamniki można zobaczyć od
poniedziałku do piątku na liniach 401, 412, S-3, S-6
oraz S-8, a w weekendy na liniach 401, 405, 412, S-3,
S-4 i S-6. Ciekawe miejsca, w których można
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sfotografować solarisy, to: Sarbinowo, droga łącząca
Siekierki z Paczkowem, trasa pomiędzy Sarbinowem
a Łowęcinem, odcinek łączący os. Kościuszkowców
z Kobylnicą,
trasa
linii
S-3
między
Wierzenicą
a Wierzonką oraz polna droga do Garbów Małych.

Autobusy w komunikacji gminy Swarzędz (Wiraż-Bus)
Marka / model

Rocznik

Nr taborowy

Nr rejestracyjny

Właściciel

Uwagi

Solaris Urbino 18 (III
generacja)

2010

03

PZ 0746U

UMiG Swarzędz

Nowe barwy UMiG Swarzędz

Solaris Urbino 12 (III
generacja)

2010

04

PZ 0743U

UMiG Swarzędz

Nowe barwy UMiG Swarzędz

Solaris Urbino 12 (III
generacja)

2010

05

PZ 0745U

UMiG Swarzędz

Nowe barwy UMiG Swarzędz

Solaris Urbino 12 (III
generacja)

2010

06

PZ 0742U

UMiG Swarzędz

Nowe barwy UMiG Swarzędz

Solaris Urbino 12 (III
generacja)

2010

07

PZ 0744U

UMiG Swarzędz

Nowe barwy UMiG Swarzędz

MAN NL202

1995

08

PZ 6493S

Wiraż-Bus

ex NVG Würzburg 786 (1995-2009)

Neoplan N4011

1997

09

PZ 32347

Wiraż-Bus

ex Monachium

Solaris Urbino 18 (III
generacja)

2007

010

PZ 6898F

UMiG Swarzędz

–

Volvo 7000

2002

011

PZ 07163

UMiG Swarzędz

–

Volvo 7000

2002

012

PZ 07162

UMiG Swarzędz

–

Volvo B10L

1998

014

PZ 17798

UMiG Swarzędz

–

Scania N113CLL AA

1997

016

PZ 1755L

Wiraż-Bus

2008 na testach w MZK Słupsk ex Scania Słupsk,
2007 exex Meteor Jaworzno #826

Solaris Urbino 12 (III
generacja)

2008

017

PZ 9340L

UMiG Swarzędz

–

Volvo B10L

1999

018

POZ 40EV

UMiG Swarzędz

–

Volvo B10L

1999

019

PZN 756F

UMiG Swarzędz

–

Solaris Urbino 15 (III
generacja)

2006

020

PZ 99629

UMiG Swarzędz

–

Solaris Urbino 15

2005

021

PZ 76624

UMiG Swarzędz

–

Solaris Urbino 18

2004

022

PZ 47483

UMiG Swarzędz

–

Solaris Urbino 18

2003

023

PZ 29514

UMiG Swarzędz

–

Volvo 7000A

2001

024

POZ 26KK

UMiG Swarzędz

–

Volvo 7000A

2001

025

POZ 25KK

UMiG Swarzędz

–

Volvo B10Ble 6x2

2000

026

POZ T320

UMiG Swarzędz

–

Volvo B10Ble 6x2

2000

028

POZ T438

UMiG Swarzędz

–

Volvo B10Ble 6x2

2000

029

POZ T437

UMiG Swarzędz

–
Stan na dzień 1 września 2010; opr. Wojciech Białas
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Zakończenie sezonu 2010 na liniach turystycznych

Atrakcje na koniec sezonu

Błażej Brzycki

Skład N+ND 602+456 na stałe wpisał się
w krajobraz miasta Poznania. Na linię turystyczną wyjechał po raz piewszy w czerwcu 1999 r. –
od tego czasu regularnie (choć z przerwami) wozi
pasażerów tramwajowej zerówki. Za nim –
wypożyczony z Warszawy San H-100B 160.
Co dalej z liniami turystycznymi? Trasa zerówki
AD2011 zależeć będzie m.in. od zamknięć
torowisk w centrum miasta. A może do
rozpoczęcia sezonu uda się wreszcie ukończyć
remont wagonu doczepnego ND 436?
Fot.: Robert Bartkowiak, 26.09.2010
25 i 26 września na ulice Poznania po raz ostatni w roku
2010 wyjechały zabytkowe pojazdy linii turystycznych,
a nad Jeziorem Maltańskim zobaczyć można było
Kolejkę Parkową Maltanka.
W sobotę w związku ze stuleciem Zamku Cesarskiego
można było się przejechać specjalną linią tramwajową
nr 20, obsługiwaną składem N+ND. Linia kursująca
z Gajowej, przez ul. Św. Marcin, al. Marcinkowskiego
i ul. Fredry przybliżała pasażerom stuletnią historię
budynku oraz Dzielnicy Zamkowej. Linia kursowała
co pół godziny od 12 do 17, a opłatą za przejazd było
przyłączenie się do kwesty na rzecz ratowania starych
bimb.
W niedzielę linię specjalną obsługiwał Kanciak. Enka
tego dnia wyruszyła na trasę zerówki. Jak w każdą z 22
niedziel
sezonu,
zabytkowy
tramwaj
i autobus

W dniu 28 grudnia zajezdnię tramwajową przy
ul. Gajowej opuścił ostatni tramwaj liniowy.
Był to wagon nr 805, na linii 2/7, podczas ostatniego wyjazdu poprowadzony przez motorniczego #3722. W kolejnych dniach Gajową
opuściły wagony techniczne i naprawiane w
Modertransie, a ostatnim tramwajem który
wyjechał z zajezdni był pług 2037. Opuścił on
historyczny obiekt w dniu 30.12, ok. godz. 18.
Pierwsze tramwaje wyjechały z Gajowej 1 października 1880 r. Po ponad 130 latach, zajezdnia tramwajowa przy ul. Gajowej przechodzi do
historii. Od stycznia 2011 r. nie urzęduje w niej
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne.
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Fot.: 2 * Marcin Jurczak, 28.12.2010

Klubowicze w akcji / Nowinki z Pyrogrodu
rozpoczęły kursy punktualnie o godzinie 13 sprzed
najstarszej zajezdni tramwajowej w Polsce, przy ulicy
Gajowej. Kursy w ostatnią niedzielę cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem.
Już po godzinie 12 na przystanku początkowym pojawili
się pierwsi chętni na przejazd zabytkowymi pojazdami.
Zobaczyć oni mogli przygotowania wagonu (zmiana
otablicowania) oraz manewry tramwajów, w których
tradycyjnie już pomagali koledzy z Grupy Szybkiego
Reagowania KMPS.
Chętni, którzy wybrali się na przejażdżkę setką,
podróżowali autobusem San H-100B 160, goszczącego
w Poznaniu od maja dzięki uprzejmości Klubu
Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie. Była
to trzecia niedziela w sezonie, kiedy ten właśnie autobus
obsługiwał linię turystyczną.
Pojazd z 1973 roku kursował po dobrze znanej trasie
z Gajowej przez centrum na rondo Śródka, gdzie
możliwa była wygodna przesiadka na Maltankę.
W drodze powrotnej san przejeżdżał obok Śródki
i Katedry. Niestety – mimo usilnych starań – linia 100
nie przejechała mostem Jordana.
Na pasażerów składu N+ND, który powrócił po remoncie
na początku lipca, czekała nie lada atrakcja. O każdej

godzinie zerówka podążała inną trasą, mijając
najważniejsze budynki Poznania oraz by dotrzeć
(kursami o 14.00 i 16.00) na pętle Piątkowska i Wilczak.
Przejazdom towarzyszyły opowiadania przewodnika
z Centrum
Turystyki
Kulturowej
„TRAKT”,
który
doskonale nawiązywał do miejsc związanych z historią
poznańskich tramwajów.
O godzinie 13, 15 i 17 dodatkowo pasażerowie zapoznać
się mogli ze 130-letnią historią poznańskiej komunikacji
w Muzeum Komunikacji Miejskiej MPK Poznań Sp. z o.o.
na ul. Głogowskiej. Podczas ostatniego zwiedzania,
wspólnymi
siłami
obsługi
konduktorskiej
oraz
pasażerów, symbolicznie wepchnięto wagon konny
Herbrand do hali zajezdni.
Wszystkie kursy wykonane tego dnia były oblegane
przez chętnych na przejazd. Na pokładzie pojazdów
spotkać można było wielu regularnie odwiedzających
nas pasażerów.
Wraz z końcem września zakończyliśmy sezon na liniach
turystycznych. To nie ostatnia okazja do wspólnych
rozmów i dzielenia się wspomnieniami związanymi z komunikacją miejską – już wkrótce zabytkowe tramwaje
wyjadą na okolicznościową imprezę po raz kolejny.

Tabor MPK Poznań Sp. z o.o. zasiliła kolejna partia „unijnych” solarisów

Jamniki atakują stadami

Maciej Witkowski
W 2009 roku tabor MPK Poznań zasiliło 25 niskopodłogowych, przyjaznych środowisku autobusów marki
Solaris. W skład dostawy wchodziło 20 pojazdów
przegubowych i 5 wozów 12-metrowych (w tym
pierwszy w Poznaniu autobus z biletomatem). Pojazdy
zostały rozdysponowane do obu poznańskich zajezdni
autobusowych. Na Kaczą trafiły 4 przegubowce (są to
pierwsze na tej zajezdni od 1996 roku autobusy
niepochodzące z linii produkcyjnej MAN-a), pozostałe 21
sztuk zasiliło tabor zajezdni przy ulicy Warszawskiej.
Dostawa
ta
umożliwiła
zakończenie
eksploatacji
autobusów wysokopodłogowych w Poznaniu. Jednak

poznański przewoźnik na tym nie poprzestał i rozpoczął
wymianę pierwszych niskopodłogowców, pochodzących
z lat 1996-97, na znacznie nowocześniejsze pojazdy.
W tym celu 24 września 2009 roku ogłoszono przetarg
na dostawę 75 fabrycznie nowych niskopodłogowych
i przyjaznych środowisku pojazdów miejskich.

Pierwsza partia autobusów obejmowała 10 sztuk
modelu U18 i 4 sztuki U12. Wozy z automatami
biletowym skierowano do obsługi trzech linii
autobusowych: 55, 60 i 72.
Fot.: Bartosz M. Kaj, 28.08.2010

Za ścianie za kierowcą pojazdu umieszczono
nalepkę informującą o finansowaniu projektu.
Obecnie w miejscu tym znajduje się okolicznościowa „tabliczka”.
Fot.: Bartosz M. Kaj

Tak wielki zakup nie byłby możliwy, gdyby nie wsparcie
pochodzące ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie
przetargu poprzedzone było złożeniem 8 maja 2009 r.
wniosku o dotację w konkursie prowadzonym przez
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
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Nowinki z Pyrogrodu
Dostawy autobusów w roku 2010
Numer taborowy

Model

Data przyjęcia na
stan

Numer
rejestracyjny

Data debiutu
liniowego

Debiut na linii

1630

Urbino 12

7.07.2010

PO 191NX

29.07.2010

60/3

1631

Urbino 12

15.07.2010

PO 646NX

3.08.2010

60/1

1632

Urbino 12

15.07.2010

PO 645NX

3.08.2010

60/2

1633

Urbino 12

15.07.2010

PO 644NX

3.08.2010

60/3

1866

Urbino 18

7.07.2010

PO 369NX

3.08.2010

55/1

1867

Urbino 18

20.07.2010

PO 678NX

5.08.2010

72/6

1868

Urbino 18

20.07.2010

PO 682NX

3.08.2010

55/2

1869

Urbino 18

20.07.2010

PO 680NX

3.08.2010

55/3

1870

Urbino 18

22.07.2010

PO 679NX

3.08.2010

72/2

1871

Urbino 18

22.07.2010

PO 683NX

3.08.2010

72/3

1872

Urbino 18

22.07.2010

PO 681NX

5.08.2010

70/2

1873

Urbino 18

26.07.2010

PO 248PC

10.08.2010

72/5

1874

Urbino 18

26.07.2010

PO 247PC

10.08.2010

72/4

1875

Urbino 18

28.07.2010

PO 246PC

10.08.2010

55/3

1878*

Urbino 18

30.11.2010

-

-

-

Stan na dzień: 30 listopada 2010; opr.: Maciej Witkowski
* - do końca listopada odebrano jeden wóz, kolejne przyjęcia zanotowano na początku grudnia
w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Po bardzo sprawnej ocenie formalnej
i merytorycznej
dokonanej
przez
Departament
Wdrażania Programu Rozwoju Regionalnego Urzędu
Marszałkowskiego wniosek znalazł się na liście
projektów
przewidzianych
do
dofinansowania

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.2 „Rozwój miejskiego
transportu zbiorowego” Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W dniu
7 września 2009 r. podpisano umowę pomiędzy
Zarządem Województwa a Miejskim Przedsiębiorstwem
Komunikacyjnym
w
Poznaniu
Sp.
z
o.o.
na dofinansowanie projektu „Zakup 75 nowoczesnych,
przyjaznych środowisku autobusów niskopodłogowych”
ze środków EFRR. Zgodnie z jej brzmieniem MPK Poznań
Sp. z o.o. otrzymało środki w wysokości 58,8 mln zł (tj.
80% kosztów kwalifikowanych projektu). W wyniku
postępowania przetargowego, którego rozstrzygnięcie

Zakup pojazdów dofinansowany został ze środków
unijnych... a w ramach wyposażenia dodatkowego
zamontowane zostały m.in. automaty biletowe.
Fot.: Marcin Jurczak

Automat biletowy sprzedaje bilety niewymagające kasowania. W efekcie nie ma możliwości
zakupu biletu „na później”.
Fot.: Marcin Jurczak

1/2011 (117) 3/10

Nowinki z Pyrogrodu / Kolej na kolej
ogłoszono 1 grudnia 2009 r., najkorzystniejszą ofertę
przedstawiła firma Solaris Bus & Couch S.A.
z podpoznańskiego Bolechowa, pokonując MAN-a, Volvo
i Kapenę. Zgodnie z postanowieniami umowy pojazdy
zostaną dostarczone w pięciu transzach:
–

lipiec 2010 – 14 sztuk,

–

listopad 2010 – 14 sztuk,

–

marzec 2011 – 14 sztuk,

–

lipiec 2011 – 16 sztuk,

–

listopad 2011 – 17 sztuk.

Wszystkie
75
solarisów
zostanie
wyposażonych
w biletomaty firmy Elgeba (pojazdy 12-metrowe – jeden
automat naprzeciw 2. drzwi, 18-metrowe – dwa
automaty: naprzeciw 2. i 3. drzwi). Niestety biletomaty
– podobnie do tego w 1625 – sprzedają tylko bilety
skasowane, co uniemożliwia zakup na zapas.
W tej chwili w Poznaniu eksploatowanych jest
28 pojazdów dostarczonych w ramach pierwszej i
drugiej transzy. Wszystkie stacjonują w zajezdni przy
ulicy Warszawskiej. Autobusy zakupione w tym
przetargu nie odbiegają stylistyką od wcześniej

posiadanych
solarisów.
Zgodnie
ze
standardami
utrzymywanymi
przez
poznańskiego
przewoźnika
autobusy
posiadają
klimatyzację
przestrzeni
pasażerskiej, monitoring wewnętrzny i zewnętrzny,
system gaszenia komory silnika spełniającego najwyższe
normy czystości spalin – EEV, a także system informacji
pasażerskiej i elektroniczne brygadówki. Podobnie
jak wszystkie pojazdy dostarczone od 2008 roku, nowe
solarisy posiadają drzwi odskokowo-uchylne. Dwoma
wyróżnikami są biletomaty i nowe zielone obicia
siedzeń. Na obiciach znajdują się motywy koziołków –
symbolu miasta i piłek, co związane jest ze zbliżającymi
się Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej, a także w tle
logo MPK. W myśl nowej polityki MPK pojazdy
z biletomatami nie mają pojawiać się na przypadkowych
liniach, a w pierwszej kolejności na liniach, gdzie
występują największe problemy z kupnem biletu tj. 55,
60 i 72. Nowością jeśli chodzi o informację pasażerską
jest możliwość – w przypadku zmiany trasy –
uwzględnienia jej na wyświetlaczach zewnętrznych
poprzez wciśnięcie odpowiedniego guzika na pulpicie
kierowcy. Obecnie w Poznaniu eksploatowanych ponad
setka autobusów spod znaku jamnika. Po przybyciu
pozostałych 47 pojazdów Solaris będzie najliczniej
reprezentowaną marką wśród poznańskich autobusów.

Przegląd autobusów szynowych eksploatowanych w Polsce – na podstawie tego, co
spotkać można dziś w Chojnicach

Zagłębie wynalazków... czyli chojnickie szynobusy (cz.1)

Bartosz Kopeć
Chojnice – prawie 40-tysięczne miasto położone
w południowej
części
Kaszub,
nieopodal
Borów
Tucholskich w województwie pomorskim. Ze względu na
swoje położenie Chojnice stanowią centrum regionu,
bazę dla turystów zwiedzających południowe Kaszuby.
Kolej do Chojnic dotarła w 1871 roku w ramach
Królewskich Kolei Wschodnich, które łączyły Berlin z
Gdańskiem i Królewcem. W okresie międzywojennym,
kiedy Chojnice leżały na zachodnich rubieżach Polski,
miasto stało się stacją graniczną o znaczeniu
strategicznym. Po II wojnie światowej, gdy granica
przesunęła się na zachód, znaczenie stacji spadło.
Obecnie Chojnice są węzłem, w którym krzyżuje się 5
normalnotorowych linii kolejowych.

Skład złożony z wagonu silnikowego Ym5
i wagonu sterowniczego Ys47 – czyli dwuczłonowa wersja SZT serii Y. Za nim – doczepka SA123.
Fot.: Tomasz Gieżyński, 28.08.2010

Pomimo szalejącej w PRL-u elektryfikacji wszystkie
chojnickie linie są niezelektryfikowane. Najważniejszą
i najsławniejszą z nich jest licząca 342 km linia 203,
czyli Ostbahn. Pozostałe linie to: linia 208 Działdowo –
Chojnice, linia 210 Chojnice – Runowo Pomorskie, linia
211 Chojnice – Kościerzyna oraz linia 281 Oleśnica –
Chojnice. Do 1990 roku w Chojnicach stacjonowały
parowozy, głównie seria Ty2, po ich wycofaniu
na szlakach
dominowały
już
tylko
lokomotywy
spalinowe, głównie serie SP/SU45 oraz ST44. Odejście
parowych smoków przesądziło również o likwidacji
obrotnicy, z której można było wjechać do 6-kanałowej
pruskiej lokomotywowni. Sam budynek lokomotywowni
również częściowo przebudowano, przez co stracił swój
architektoniczny charakter. Niecałe dwadzieścia lat
później mamy do czynienia z kolejną rewolucją na
chojnickich szlakach. Czynniki ekonomiczne oraz
pogarszający
się
stan
taboru
wymuszają
na
przewoźnikach
kolejowych
szukanie
nowszych,
oszczędniejszych środków transportu. Wzorem kolei
zachodnich tradycyjne składy zestawione z lokomotywy i
wagonów zostają powoli wypierane przez wagony
motorowe, nazwane później szynobusami. Obecnie
na peronach
chojnickiej
stacji
możemy
spotkać
14 różnych serii DMU (Diesel Motor Unit) wytworzonych
w latach 1965-2010 przez producentów krajowych
i zagranicznych.
Liczba autobusów szynowych, jakie możemy spotkać
w chojnickim węźle, jest bardzo duża, w związku z czym
ich opis został podzielony na trzy grupy. Pierwszą z nich
stanowią pojazdy, które po wycofaniu z ruchu
na zachodzie dostały drugą szansę na polskich torach.
Druga grupa to polskie konstrukcje budowane w latach
dziewięćdziesiątych. Do
trzeciej
grupy zaliczono
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Polska myśl techniczna odpowiedzialna jest m.in.
za powstanie serii SN81.
Fot.: Kasper Fiszer, 2.03.2009

Składy MR+MRD eksploatowane są przez spółkę
Arriva RP.
Fot.: Bartosz Kopeć, 15.08.2008

wszystkie współczesne pojazdy wyprodukowane przez
bydgoską Pesę.

różnią się między sobą jedynie rozmieszczeniem drzwi
wejściowych oraz układem wnętrza. MR posiada
64 miejsca siedzące, a MRD aż 84 oraz 17 rozkładanych,
obydwa człony wyposażone są w toaletę. Do Polski
sprowadzone zostały zespoły 4001+4201, 4015+4215,
4022+4222, 4039+4239, 4055+4255, 4068+4268,
4080+4280). Malatura tych zestawów jest identyczna
jak w przypadku pojazdów serii Y.

Z demobilu
Przegląd
tych
różnorakich
pojazdów
zaczniemy
od najstarszej konstrukcji, która jednak jest w Polsce
od bardzo niedawna. Mowa o spalinowym zespole
trakcyjnym serii Y (układ osi 1’A’+1’1’+A’1’), złożonym
z wagonu silnikowego Ym5, doczepnego Yp25 oraz
sterowniczego Ys47. Taka różnorodność pojazdów
pozwalała na użytkowanie składów dwu-, trzyi czteroczłonowych, dzięki czemu można dostosować
jednostkę do potoków pasażerskich. Pojazd ten został
wyprodukowany w 1965 roku przez niemiecką
Waggonfabrik Uerdingen AG i znany jest również
pod nazwą Lynette. 19 lutego 2010 roku pojazd
otrzymał homologację od Instytutu Pojazdów Szynowych
TABOR w Poznaniu, a miesiąc później rozpoczął jazdy
testowe na liniach obsługiwanych przez Arrivę RP. Zespół
serii Y osiąga prędkość maksymalną 80 km/h przy
wadze 25 t, moc na zestawy kołowe przenoszona jest
przez przekładnię hydromechaniczną. Ym5 zabiera na
pokład łącznie 140 osób przy 80 miejscach siedzących.
Pojazd został zakupiony od duńskiego oddziału spółki
Arriva dzięki czemu obecny właściciel nie musiał
zmieniać barw pojazdu (turkusowy bok z błękitnymi
drzwiami i kremowy przód).
Również z zachodu pochodzą następne trzy pojazdy
odwiedzające chojnickie szlaki. Pierwszy z nich
to zakupiony przez Arriva RP od Duńskich Kolei
Państwowych DSB spalinowy zespół trakcyjny MR+MRD
(układ osi 2’B’+B’2’). Pojazdy te zostały zaprojektowane
przez Duewag, a ich licencyjna produkcja odbywała się
w Scandia-Randers. Produkcję wagonów MR rozpoczęto
w 1978 roku i początkowo jeździły one w składach
MR+MR. Dopiero od 1981 roku producent zaczął
dostarczać wagony MRD i wówczas rozpoczęto
eksploatację składów MR+MRD. W sumie do 1985 roku
wyprodukowano 99 zespołów MR+MRD, z czego 7 sztuk
zostało sprowadzonych do Polski. Sercem tych maszyn
są dwa 12-cylindrowe silniki Deutz, które przekazują
moc na dwuosiowy wózek napędowy przez przekładnię
hydrauliczną Voith 320. Tak skonfigurowany układ
napędowy pozwala rozpędzić ważący 69 t (~8,6 t/oś)
zespół do prędkości 130 km/h. Człony MR oraz MRD

Kolejną, „zachodnią” konstrukcją są holenderskie
wagony motorowe DH1 oraz DH2, oznaczone w Polsce
jako SN82 i SN83. Wagony wyprodukowane zostały
w latach 1981-1983 przez znaną miłośnikom tramwajów
firmę
Duewag
i
zasiliły
park
taborowy
kolei
holenderskich NS. Wagony DH1 (B’2’) i DH2 (2’B’+B’2’)
są bliźniaczo podobne do siebie – najważniejszą różnicą
jest to, że DH1 jest pojazdem jednoczłonowym a DH2
dwuczłonowym. Do napędu wykorzystano silniki
spalinowe Cummins o mocy 210 kW (po jednym
w każdym członie), które przekazują moment obrotowy
na wózek napędowy poprzez przekładnię hydrauliczną
Voith. Składy ważące odpowiednio 37 t i 69 t można
rozpędzić do prędkości maksymalnej 100 km/h.
Mniejszy pojazd posiada 54 miejsca siedzące,
w większym usiądzie łącznie 148 osób. Wagony
wyposażone są w WC, drzwi odskokowo-uchylne oraz

SN83-001 rozpoczął eksploatację na trasach
obsługiwanych przez Przewozy Regionalne
Fot.: Bartosz Kopeć, 15.08.2008
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SA102 to konstrukcja poznańskiego ZNTK....
Fot.: Bartosz Kopeć, 15.08.2008

... a SA104 powstał w Kolzamie Racibórz.
Fot.: Bartosz Kopeć, 15.08.2008

składany stopień ułatwiający wsiadanie z niższych
peronów. W latach 2006-2008 pojazdy tego typu były
sukcesywnie wycofywane z ruchu i ostatecznie zostały
wystawione na sprzedaż. Cztery składy (2 DH1 i 2 DH2)
zostały zakupione przez regionalnego przewoźnika ze
Słowacji, właścicielem pozostałych 17 wagonów DH1
oraz 29 zespołów DH2 została firma Sigma Tabor, która
dotąd trudniła się leasingiem lokomotyw towarowych.
Składy te zostały „spolonizowane” (zmiana oświetlenia,
systemów łączności oraz zabezpieczenia ruchu) w ZNTK
Poznań i zadebiutowały w 2009 roku na gdańskich
targach TRAKO. Podczas „polonizacji” ZNTK Poznań
zleciło Fabryce Pojazdów Szynowych przemalowanie
pojazdów na kolor szary z czerwonym pasem na
wysokości podłogi i czerwonymi drzwiami. DH1 (SN82001) oraz DH2 (SN83-001) są testowane przez
Przewozy Regionalne na trasach wokół Chojnic, DH2
(DH-3219) 5 października rozpoczął testy w Kolejach
Mazowieckich.

na rozpędzenie jednostek do prędkości nawet 130 km/h
oraz
przestronnymi
i
komfortowymi
wnętrzami.
Powyższe pojazdy stanowią najstarszą grupę, jednak nie
oznacza to, że są na przegranej pozycji w starciu
z „nowszymi” autobusami szynowymi.

Podsumowując wymienione wcześniej maszyny można
stwierdzić, że zachodnie technologie z drugiej połowy XX
wieku
charakteryzowały
się
możliwością
dostosowywania składu do potoków pasażerskich,
nowoczesnymi i mocnymi układami napędowymi (silnik
spalinowy
+
przekładnia),
które
pozwalały

SA109 to dwuczłonowy SZT z Raciborza.
Egzemplarz o numerze 006 służy w województwie pomorskim.
Fot.: Tomasz Gieżyński, 10.11.2007

Polak potrafi?
Pierwszą
współczesną
polską
konstrukcją
jest
wyprodukowany przez Kolzam Racibórz SN81 (układ osi
1’A’ + 1’1’ lub 1’A’ + A’1’). Te wagony motorowe
powstawały w latach 1989-1990 z dwóch drezyn WOA29 (pojazdy inspekcyjne) połączonych ze sobą tyłami,
bez możliwości przejścia między członami. SN81
napędzany jest samochodowymi silnikami o mocy 110
kW, a napęd przekazywany jest na zestawy kołowe przez
mechaniczną skrzynię biegów. Cechą charakterystyczną
pojazdu jest podwójny układ napędowy – każdy człon
posiada oddzielny silnik i skrzynię biegów, przy czym
w czasie jazdy pracuje tylko silnik w przednim członie.
Taki układ napędowy pozwala 66 siedzącym w tej
ulepszonej drezynie pasażerom osiągnąć prędkość 90
km/h. SN81 doczekał się „modernizacji”, w wyniku
której
zabudowano
przejście
między
członami,
zamontowano toaletę, zastosowano skrzynię biegów
z synchronizacją oraz czuwak, radio-stop i zgarniacze.
Kolzam przy wadze 23,2 t rozpędza się do prędkości
maksymalnej 90 km/h, w podróż może zabrać 140
pasażerów. Wyprodukowano 6 sztuk SN81, cztery z nich
należą do Przewozów Regionalnych (002 i 003 Chojnice,
004 i 006 Czeremcha). Pojazd oznaczony numerem 005
należy do PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, a 001 po
wypadku i uszkodzeniu ostoi ustawiony został jako pomnik przed siedzibą Przewozów Regionalnych w Warszawie. Obecnie wagon posiada firmowe malowanie
Przewozów Regionalnych, czyli czerwień i szarość.
Kolejnymi polskimi konstrukcjami są zaprojektowane
i zbudowane przez ZNTK Poznań autobusy szynowe
SA101 (lata produkcji 1990-1992) oraz SA102 (lata
produkcji
1993-1996).
Rodzina
pojazdów
207M
powstała w ramach programu budowy autobusów
szynowych, zatwierdzonego w 1989 roku. Szynobus
SA101 (układ osi 1’A’ + 1’1’) składał się z członu
silnikowego SA101 (207M) oraz biernego, sterowniczego
SA121
(207Mr),
natomiast
SA102
(układ
osi
1’A’+1’1’+A’1’) to dwa człony silnikowe SA102A (207Mb)
i SA102B (207Mb) oraz środkowy człon doczepny SA111
(207Mra). Wszystkie człony połączone były przejściami
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międzywagonowymi. Wagony silnikowe w SA101
i SA102 konstrukcyjnie są takie same, napędzane przez
silnik generujący moc 200 kW, która jest przenoszona
na zestawy kołowe przez przekładnię hydrauliczną Voith.
Pudła wagonów oparte są na dwóch jednoosiowych
wózkach z dwustopniowym usprężynowaniem. Na czołach zamontowane zostały typowe zderzaki, sprzęgi
śrubowe oraz gniazda sterowania ukrotnionego. SA101
przy wadze 54 t można było rozpędzić do prędkości 90
km/h, przewożąc przy tym 96 pasażerów na miejscach
siedzących (całkowita liczba miejsc 236). Bardziej
pojemny (140 miejsc siedzących i 200 miejsc stojących), trójczłonowy SA102 osiągał taką samą prędkość
maksymalną, ważąc przy tym o 28 t więcej od mniejszego brata. Pojazd SA102 bardzo często eksploatowany
był bez środkowego, doczepnego członu. Obecnie
w ruchu pozostają dwa z trzech pojazdów SA101 (001
w PR Kraków i 003 w PR Gdynia) oraz wszystkie
3 pojazdy serii SA102 (PR Gdynia). W dniu 28.09.2010
roku SA101-002 uległ wypadkowi na niestrzeżonym
przejeździe kolejowym i najprawdopodobniej nie wróci
już na szlak. Właścicielem wszystkich pojazdów serii
SA101 i SA102 jest spółka Przewozy Regionalne.
Następnym pojazdem, który powstał w 1995 roku
w raciborskim
Kolzamie
jest
SA104
(208M).
Ten dwuczłonowy pojazd (układ osi A’A’+1’1’) jest rozwinięciem koncepcji serii SN81 jednak w porównaniu
do pierwowzoru wprowadzono szereg istotnych zmian.
Najważniejszą z nich jest zastosowanie jednego silnika
spalinowego (SN81 miał dwa silniki) o mocy 157kW,
który przez przekładnie hydrauliczno – mechaniczną
napędzał oba zestawy kołowe członu SA104. Drugi
człon,
SA122
był
tylko
członem
doczepnym
wyposażonym w kabinę sterowniczą oraz toaletę
o obiegu zamkniętym. Ważący 39t pojazd może się
rozpędzić do 90km/h a w jego wnętrzu „upchnięto” 60
miejsc siedzących. Każdy człon wyposażony jest w dwie
pary (po jednej na stronę) drzwi wejściowych. Podczas
prac konstrukcyjnych przedłużono pudła obu członów
(względem
SN81),
zaprojektowano
ogrzewanie
nawiewne oraz smarowanie obrzeży kół. Skład
wyposażony jest w sterowanie wielokrotne, ale na
szczęście nie wyprodukowano drugiego egzemplarza.
SA104 rozpoczął pracę w 1997 roku w MD Jasło by po

13 latach pracy w lokomotywowniach w Nowym Sączu,
Rzeszowie i Krakowie trafić do Chojnic. Wraz z nowym
przydziałem wagon zyskał nowe czerwono – szare
malowanie swojego właściciela czyli spółki Przewozy
Regionalne.
SA109 (RegioVAN Midi) jest kolejnym pojazdem
zaprojektowanym i zbudowanym w Kolzamie Racibórz.
Dwuczłonowa konstrukcja 212M bazuje na wcześniejszym, jednoczłonowym SA107. Każdy z członów
opiera się na dwóch jednoosiowych wózkach (układ osi
A'1'+1'A') i jest wyposażony w silnik spalinowy o mocy
190kW oraz przekładnię hydromechaniczną, która
przekazuje moment obrotowy na skrajny zestaw kołowy.
Maksymalna prędkość szynobusu wynosi 100km/h.
Pudło, w porównaniu z SA107 zostało skrócone
o długość kabiny sterowniczej, w miejsce której
zabudowano przejście międzywagonowe. Wagon posiada
obniżoną podłogę w miejscu zamontowania drzwi
odskokowo – przesuwnych (jedna para w każdym
członie) oraz toaletę z obiegiem zamkniętym. Wnętrze
pojazdu wyposażone jest w 62 stałe miejsca siedzące
oraz 11 rozkładanych siedzeń; sumaryczna pojemność
pojazdu to 180 osób. Niestety pojazdy okazały się
bardzo awaryjne co spowodowało że wyprodukowano ich
tylko 10 sztuk. Zasiliły one
parki taborowe
w województwach zachodniopomorskim (001), małopolskim (002, 009), dolnośląskim (003, 004), śląskim
(005), podkarpackim (007, 010), opolskim (008). Do
województwa pomorskiego trafiła maszyna z numerem
006. Właścicielem SA109-006 jest Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego tak więc pojazd otrzymał
„pomorskie”, żółto – niebieskie malowanie.
Powyższe pojazdy są przykładami polskiej myśli
technicznej z lat dziewięćdziesiątych i porównując je pod
względem komfortu oraz parametrów trakcyjnych z
zachodnimi maszynami niestety są one słabsze. O ich
technicznej niedoskonałości świadczy również niewielka
liczba wyprodukowanych egzemplarzy oraz dosyć duża
awaryjność.
Poniżej
ostatnia
grupa
pojazdów
pochodząca od największego polskiego dostawcy
autobusów szynowych czyli bydgoskiej PESY.
Więcej o chojnickich szynobusach produkcji PESA
Bydgoszcz – w następnym numerze Przystanku

Nowinki z Pyrogrodu
opr.: Marcin Jurczak
Dwumiesięczna przerwa pomiędzy kolejnymi wydaniami Przystanku
spowodowała potężne nagromadzenie Nowinek. W tym i następnym
numerze prezentujemy Szanownym Czytelnikom „zbiorówkę” za
ostatni kwartał.

TABOR – TRAMWAJE, AUTOBUSY I KOLEJ
Z życia wagonów zabytkowych
Ostatnie miesiące upłynęły pod znakiem sporej liczby
awarii
wagonów
zabytkowych
i
stylizowanych
na historyczne. Po kompromitującej serii kart napraw
w okolicach wakacji, nareszcie skutecznie naprawiono
hamulec ręczny w wagonie typu N. Świetnie jeździ
wagon typu 102N – ku pokrzepieniu serc licznych tej
jesieni wycieczek. Gorzej miewa się niestety druga
z poznańskich stodwójek. W pierwszych dniach listopada
Księżniczce wymieniono wentylatory w II członie,

niewiele później padła przetwornica. Okazało się, że
pojawia się zwarcie, szczęśliwie usterkę udało się
zdiagnozować i usunąć. W połowie grudnia wymieniono
dzwonek zewnętrzny, który najzwyczajniej w świecie...
zamarzł. Koniec roku dla Księżniczki oznaczał kolejny
przymusowy
postój.
Przyczyna
–
ponownie
przetwornica.
Początek
listoada
upłynął
pod
znakiem
walki
o szybkowca na linii 3. Okazało się, że wagon zrywa
kable międzywagonowe podczas wyjazdu z toru „pod
płotem” zajezdni Forteczna (trójki zwyczajowo parkują
tam w ramach postojów na pętli Starołęka). Wydłużono
nieco
kable,
motorniczym
zwrócono
uwagę,
że konieczne jest zachowanie minimalnej prędkości
podczas wyjazdu z Fortecznej i skład jeździ dalej.
Na wszelki wypadek część motorniczych unika wjazdu

1/2011 (117) 7/10

Nowinki z Pyrogrodu
na tor „pod płotem”. Szczęśliwie, usterkę rozrusznika
w wagonie 194 udało się naprawić w ostatniej chwili
przed tegoroczną Katarzynką.
685 dzielnie jeździ na trójce i wozi wycieczki, notował
jedynie kilka drobnych usterek (II drzwi, ogrzewanie,
piasecznice, problemy z łącznością). Do grona
nietypowych helmutów dołączył natomiast 694, który
uzyskał system nagłaśniający podobny do znanego
z 685. Tym samym dwa madalińskie wagony GT8
wyposażone są w instalację imprezowo-wycieczkową.
Choć planowano w tym celu „poświęcić” wóz 695,
ostatecznie jednak oba wagony wycieczkowe mają
malowanie Rheinbahn Duesseldorf. Dodajmy jeszcze, że
KMPS podjął (póki co nieudaną) próbę zachowania jako
historyczno-liniowy wagonu GT8 z realizowanej obecnie
dostawy, ale w stanie oryginalnym.
Nowe helmuty zastępują stare
Od czasu ostatniego wydania Przystanku, do ruchu
włączono kolejne wozy GT8 – pasażerów wozi łącznie
11 sztuk wagonów z tegorocznej dostawy. Szczegóły –
w tabelce. Na złom wywieziono dwa kolejne wagony
GT6: 610 i 614 (oba formalnie skreślone zostały
z dniem 6.10, a wywiezione 21.10). Odstawiony został
także wóz 605 – przez kilka tygodni stał smutno pod
płotem zajezdni, potem przeniósł się do hali. W ruchu

Żegnamy kolejne GT6
21 października na złom wywieziono dwa kolejne
wozy. Trafiło na wagony 610 (ex 2519, rocznik
1958) i 614 (ex 616, rocznik 1959).
Fot.: Jakub Gielniak

Debiuty wagonów GT8 w roku 2010
Nr MPK Nr RD* Rok produkcji

Data dostawy

Data debiutu

Brygada debiutu**

Malowanie

693

2966

1964

28/29.05.2010

24.09.2010

2 \ 1 (podmiana)

MPK Poznań
(dostawa: malowanie RD)

694

2964

1965

3/4.06.2010

2.09.2010

8 \ 1 (podmiana)

Rheinbahn Duesseldorf

695

2655

1969

17/18.06.2010

3.09.2010

7\4

MPK Poznań
(dostawa: żółty)

696

2667

1969

21/22.07.2010

15.09.2010

2\7

Rheinbahn Duesseldorf

697

2968

1964

26/27.08.2010

24.09.2010

2\7

Rheinbahn Duesseldorf

698

2967

1964

11/12.09.2010

4.10.2010

9 \ 11

Podkład po reklamie
niemieckiej (zdjętej na S-2)
– w kolorze srebrnym

699

2658

1969

22/23.09.2010

18.10.2010

9\7

Rheinbahn Duesseldorf

700

2659

1969

23/24.09.2010

19.10.2010

11 \ 3

Rheinbahn Duesseldorf

701

2657

1969

15/16.10.2010

6.12.2010

2\5

MPK Poznań (dostawa:
niemiecka reklama, market
meblowy zentex.de )

702

2661

1969

19/20.10.2010

18.11.2010

7\7

Rheinbahn Duesseldorf

703

2671

1969

4/5.11.2010

20.12.2010

8 \ 10

Podkład po reklamie
niemieckiej – w kolorze
niebieskim

704

2653

1968

16/17.12.2010

-

-

Rheinbahn Duesseldorf

705

2666

1969

17/18.12.2010

-

-

Rheinbahn Duesseldorf

Stan na dzień: 31 grudnia 2010; opr.: Marcin Jurczak
*
693: GT8-2966, 1982 ex 2766, 1974 ex GT6-2621, 1971 ex Neuss GT6-41
694: GT8-2964, 1982 ex 2764, 1974 ex GT6-2614
697: GT8-2968, 1983 ex 2768, 1974 ex GT6 2623, 1970 ex Neuss GT6-43
698: GT8-2967, 1983 ex 2787, 1974 ex GT6 2622, 1971 ex Neuss GT6-42
**
(podmiana) – oznacza, że wóz nie wyjechał od rana, ale zastąpił inny po UT
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pozostały zatem dwa ostatnie wozy GT6: 606 (docelowo
techniczny) i 615 (będzie jeździł tak długo jak się da).
Nowe nabytki mają pecha do kolizji – w ostatnich dniach
„waliły” m.in. wozy 701 i 702. Ten drugi stracił przedni,
duży reflektor, po wymianie szkiełka udało się jednak
uniknąć wymiany na tzw. małą lampę. Warto zwrócić
uwagę także na fakt, że z dniem 10.11 z Madalińskiego
na Gajową przesunięto wozy 659 i 661. A skoro mowa
o S-2: obserwacje prowadzone przez 24 godziny na dobę pozwoliły na odnotowanie m.in. miłośnika kursującego w dniu 27.10 wagonem 662 na linii 14/6. Inny
miłośnik wybrał się 6.12 w podróż wagonem 806 na linię
13/2. O nowej zajezdni na Wilczaku i zakończeniu
eksploatacji Gajowej – w następnym numerze.
Wieści okołomoderusowe
W dalszym ciągu nie widać „na horyzoncie” moderusów
Beta. Moderusy Alfa jeżdżą lepiej lub gorzej.
Permanentnie odstawiony jest 150+151, po poważnym
wykolejeniu. Skład ten miał dosyć przykrą przygodę –
podczas wjazdu na rondo Starołęka doszło w nim do
złamania osi i wykolejenia. Ranny został motorniczy i
jeden z pasażerów. Od tego czasu spotkanie
głogowskiego moderusa na trasie PST jest nie lada
wyzwaniem – wożą one bowiem pasażerów na innych
liniach. Sam wagon 150 do końca grudnia mieszkał w
Modertransie Gajowa, skąd wywieziony został w dniu
29.12 do zajezdni Głogowska.
W połowie października Modertrans odebrał od MPK
wagon RT6N1. Wóz 405 wywieziono na Gajową. W nocy
z 25 na 26.11 „piątka” pojechała do Biskupic, wcześniej
wykolejając się jeszcze w okolicach Gajowej. Jak wieść
gminna niesie, modernizacja całej serii uzależniona jest
od tego, jak sprawować się będzie pierwszy wóz
z silnikami AC (do jego budowy wykorzystane zostanie
jedno z pudeł praskich). Prace przy wagonie o numerze
9102 trwają od początku listopada i wszystko wskazuje
na to, iż to ten wóz wyjedzie jako nowa czterystapiątka.
Na początek wagon wybebeszono i przygotowano do
lakierowania.

do firmy Transport Drogowy, Osobowy i Towarowy Piotr
Niećko. Wóz został odmalowany i z numerem 7306
kursuje obecnie po Lublinie.
W Poznaniu miał pojawić się autobus hybrydowy MAN.
Prezentację odwołano, gdyż pojazd do Wielkopolski nie
dojechał. Ostatecznie pojechał do Warszawy, gdzie
został zaprezentowany i jest testowany.
Tramino, glizda i Combino
Za nami debiut solarisa Tramino jako linia 21. Tramino
(pod numerem 451) kursowało w grudniu jako substytut
Świątecznej Bimby. Ponadto gromadzących liczby, daty
i numery informujemy, że wagon 105N/2 400 skreślono
z inwentarza w dniu 14.04.2010 r. Wrak wciąz stoi na
Budziszyńskiej, trwają próby uratowania go przed
fizyczną kasacją. Na chwilę obecną (stan na dzień
1.10.2010) siemensy Combino uruchamiane są w liczbie
10 sztuk dziennie. W dni robocze są to brygady: 10/2,
10/7, 12/1, 12/3, 12/8, 14/1, 14/3, 14/7, 16/4, 16/8;
w soboty: 6/2, 6/5, 10/3, 10/5, 12/2, 12/4, 14/2, 14/4,
16/1, 16/3, w dni świąteczne: 6/2, 6/4, 10/1, 10/3,
12/1, 12/4, 14/1, 14/3, 16/1, 16/3. W ruchu pozostaje
12 z 14 wagonów (stoją rozbite 507 i 509).

OBJAZDY, ORGANIZACJA RUCHU,
ZMIANY TRAS I LINIE DODATKOWE
Inaczej w Krzyżownikach
Od dnia 29 września, przez okres kilkunastu dni
drobnym korektom poddano linię 86. Autobusy
zatrzymywały
się
na
tymczasowym
przystanku,

Z ciekawostke: jesienią na stronie internetowej
Modertransu pojawiła się jesienna wyprzedaż. Kupić
można było zegary elektroniczne, rolety kabinowe,
tramwajowe dzwonki czy nawet – monitor TFT.
Dla próbujących zbudować swój własny tramwaj
w warunkach domowych – nie lada gratka! Ponadto,
w dniu 5 listopada rano, na linii 1/14 widziany był skład
188+187 jadący na dwóch pantografach.
Zmiany autobusowe
W listopadzie przybyć miała kolejna partia nowych
solarisów – w ramach realizowanej dostawy 75 autobusów, tabor MPK zasiliło kolejne 14 wozów – 10 długich
i 4 krótkie. Dostawy zostały niedawno zakończone,
za nami już także debiuty wszystkich wozów.
Warto odnotować odnowienie wozu 1501. Pierwszy
z poznańskich
neoplanów
został
polakierowany,
wcześniej wymieniono natomiast skorodowane elementy
poszycia zewnętrznego. Działania te prowadzone były
we wrześniu, przed imprezą „Na tropie poznańskich
autobusów”. Warto zwrócić uwagę na fakt, że po
eksterminacji ikarusów to właśnie MAN-y i neoplany
stanowią
najstarsze
serie
pojazdów
miejskiego
przewoźnika, a okres 14 lat eksploatacji to (jak na
delikatne konstrukcje niskopodłogowe) całkiem niezły
wynik. O dobrej kondycji „niskaczy” świadczyć może
fakt, iż wóz 1508 znalazł nabywcę – trafił do Świdnika,

Parówa rozbita!
W dniu 25.10 mieliśmy okazję zobaczyć wagon 13N
„w akcji”. Przedstawiciele mediów zaproszeni
zostali na pokaz działania i współpracy Szkoły
Aspirantów, PSP i ZSR MPK. I na szczęście były to
tylko ćwiczenia, zorganizowane na poligonie
w Luboniu. W asyście kamer i mikrofonów
połączone służby MPK i PSP usuwały skutku
wypadku drogowego. Kierowca s/c wymusił
pierwszeństwo przyjazdu czym doprowadził do
zderzenia
z
tramwajem.
Tramwaj
uległ
wykolejeniu, a na całość najechał samochód
osobowy. Warto zwrócić uwagę na profanację
wagonu 13N. Na bokach trzynastki naklejone
zostały herby Poznania – zaklejając znajdujące się
tam od prawie pół wieku symbole warszawskie.
Fot.: Marcin Jurczak
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odległym od stałego o około 30 metrów. Na ul. Słupskiej, na wysokości pętli Krzyżowniki prowadzone były
prace związane z zatoką autobusową.
Bez dziur na Podolanach
W dniach 27-30 września, prowadzone były prace
związane z wyrównaniem nawierzchni na przejeździe
kolejowym na Podolanach. W związku z tym, na okres
trzech dób, zmianami objęte zostały linie autobusowe nr
46, 60 i 236. Od ok. 18.00 w poniedziałek, wszystkie
autobusy skrócono do Podolan. Warto zwrócić uwagę na
pierwszą wersję „tras objazdowych”. Pasażerom ze
Strzeszyna („odciętym” od autobusów trzech linii)
polecono korzystanie z linii autobusowej nr 95, na którą
w tym celu skierowano autobusy przegubowe. Tym
samym pięć kursów linii 95 (6:32, 6:56, 7:37, 8:12,
8:57) miało w godzinach porannego szczytu (6-9)
przejąć pasażerów z sześciu kursów linii 46 (co 30 m) i
dziewięciu kursów linii 60 (która w szczycie porannym
kursuje co 20 m). Czyli pasażerowie z 20 pojazdów mieli
się zmieścić do pięciu autobusów. Szczęśliwie jeszcze
przed zamknięciem przejazdu, udało się podjąć decyzję
o uruchomieniu w dniach 28-30.09 dodatkowej linii
autobusowej 95BIS, kursującej na trasie Ogrody –
Strzeszynek. Na trasę linii 95BIS (GRODY – Szpitalna –
Dabrowskiego – Żeromskiego – Niestachowska – Wojska
Polskiego – Golecinska – Koszalinska – STRZESZYNEK)
skierowano dwa wozy z wydziału A-3. Kursowały one w
godzinach porannego (6.00-9.00) oraz popołudniowego
(14.00-18.00) szczytu komunikacyjnego
Wielkie dziury na Pułaskiego...
Jesień upłynęła m.in. pod znakiem remonów na
ul.Pułaskiego, co dotknęły zmianami autobusy linii 69
i 234). Od 4 do 14 września realizowano prace przy
skrzyżowaniu Pułaskiego i ul. Przepadek. Na Przepadku
dopuszczony został ruch w jedną stronę – w kierunku
al.Niepodległości. Korekcie uległy trasy autobusów linii
68, 71 i 235, skierowanych w jedną stronę aleją
Niepodległości, Nowowiejskiego i Pułaskiego. Informacja
pasażerska – tradycyjnie fatalna. Do redakcji Przystanku
dotarły m.in. skargi targowych gości, którzy zamiast
dojechać z centrum pod hotel Polonez, wywiezieni
zostali w bliżej nieznanym sobie kierunku… Objazd
zaskoczył także jednego z kierowców z A-1,
realizującego „przejazd techniczny” przegubowcem
z Bolechowa - zdziwiony zamknięciem ul. Przepadek
pojechał prosto w kierunku Armii Poznań. Na szczęście
zatrzymał się przed niskim wiaduktem kolejowym,
a solarisa 1826 udało się tym samym uratować przed
przerobieniem na kabriolet.
... i al. Niepodległości
Od 1 do 3 października prowadzono natomiast prace
związane z wymianą nawierzchni na al. Niepodległości –
na skrzyżowaniu z ul. Libelta. Zmiany objęły linie
autobusowe nr 51, 63, 68 i 71. Wytyczono trasy
objazdowe – przez ul. Nowowiejskiego dla linii 63,
a także przez Libelta i Roosevelta do Kaponiery dla linii
51, 68 i 71. Objazdem pojechała także „nocka” do
Koziegłów – przez Pułaskiego, Nowowiejskiego i Solną.
Maraton – bałagan rośnie
W dniu 10 października rozegrany został 11. POZNAŃ
MARATON.
Tradycyjnie
spowodował
on
totalne
zamieszanie na wielu liniach komunikacyjnych na
terenie całego miasta. Z okazji maratonu zmieniono
trasy 16 linii autobusowych. W związku z zamknięciem
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dla ruchu ul. Baraniaka, inaczej pojechały autobusy linii
57 i 84. Zmienionymi trasami pojechały także autobusy
linii 51, 53, 55, 60, 63, 67, 68, 71, 74, 76, 81, 83, 92 i
A. W niektórych przypadków pod hasłem „zmiany trasy”
kryło
się
wyłącznie
skierowanie
autobusu
na
tymczasowo dwukierunkową nitkę drogi dwujezdniowej.
Tak było chociazby w ciągu Solna-Estkowskiego – gdzie
połowę drogi zarezerwowano dla biegaczy. Zmiany
teoretycznie nie obejmowały linii tramwajowych – w
miejscach krzyżowania się torów z trasą biegu
utworzono śluzy – a ruch otwierano w przerwach
pomiędzy biegaczami.
Tyle teorii, a w praktyce? Po 11 latach „zabawy w maraton”, po raz pierwszy na ulicach pojawiły się z dużym
wyprzedzeniem
tablice
informujące
kierowców
o terminie imprezy. Nie wiadomo natomiast dlaczego
trasę maratonu wyznacza się „po zewnętrznej” w ciągu
dróg dwujezdniowych. Kierowcy chcący przejechać na
przykład z Sołacza na ul. Warszawską zupełnie
niepotrzebnie zmuszani są do dwukrotnego przecinania
trasy biegu – zamiast jechać wzdłuż maratonu, nie
przecinając go (a byłoby tak, gdyby maraton biegł
południową nitką Solnej a nie północną). To samo
dotyczy autobusów – linie 51, 60, 63 czy 68 zupełnie
niepotrzebnie skomplikowano organizacją ruchu. W
ratajskich 57 czy 84 – przez cały dzień pogrążonych w
chaosie – nawet nie wspominając...
W
niektórych
przypadkach
pracownicy
służb
odpowiedzialnych za kierowanie ruchem „zapominali”, że
priorytetowo
potraktować
należy
komunikację
tramwajową.
W
efekcie
tramwaje
stały
gdy
przepuszczano samochody, a w niektórych przypadkach
wpuszczano wręcz samochody na tory blokując
komunikację
szynową!
Przy
takim
podejściu
przekierowania tramwajów na inne odcinki (gdy całe
miasto poprzecinane jest śluzami) zupełnie nic nie dają.
63 na stałe do Garbar
Z dniem 26 listopada, na stałe skrócono trasę autobusu
63. Dotychczas wozy tej linii kursowały do ronda
Śródka, a w związku z potężnymi opóźnieniami w czasie
budowy
prawobrzeżnego
kolektora
sanitarnego,
tymczasowo skierowano je do Garbar. W związku z
dużym natężeniem ruchu na ul. Estkowskiego, ZTM
podjął decyzję o skróceniu linii 63 na stałe. Decyzja
podyktowana jest także faktem, iż trasa autobusu
pokrywa się w sporej części z trasą tramwajową (od
mostu Teatralnego aż do ronda Śródka). Nawet
uwzględniając czas na ewentualną przesiadkę –
tramwajem podróż trwać ma krócej.
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Infrastruktura komunikacyjna na Euro 2012

Startują eurobudowy

Łukasz Bandosz
Już dawno opuściła nas radosna euforia związana
z przyznaniem Polsce i Ukrainie przywileju organizowania Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Poznań wyszedł
obronną ręką z rywalizacji poszczególnych miast o miano gospodarzy Euro 2012. Dziś wiemy jednak, że w naszym mieście rozegrane zostaną jedynie trzy mecze
grupowe. Mimo to, miasto żyje przygotowaniami do
turnieju. Już korzystamy z gotowego stadionu, uczymy
się
sprawnego
dowożenia
kibiców
na
imprezy
odbywające się na nim, a także szybkiego rozwożenia
osób opuszczających stadion po ich zakończeniu.
W mediach, domach i w pracy trwa dyskusja nad tym
co trzeba jeszcze zrobić, czy zdążymy z budową dworca
kolejowego, które ulice uda się przebudować. Swój tekst
chciałbym poświęcić przedsięwzięciom bezpośrednio
związanym z transportem i komunikacją w Poznaniu,
takim inwestycjom, które zostały wpisane do rozporządzenia do ustawy UEFA EURO 2012. Wśród wszystkich projektów, które mają być zrealizowane przed
turniejem, aby mogły już służyć w czasie jego trwania,
bliżej przedstawić pragnę:
–

budowę trasy tramwajowej os. Lecha – Franowo,

–

odnowę infrastruktury transportu publicznego,

–

przedłużenie trasy PST do Dworca Zachodniego.

Przedłużenie PST ma być gotowe do Euro 2012.
Na zdjęciu widoczne ślepe zakończenie torów
postojowych dla EZT i słupy – pozostałość po
niezrealizowanej pętli Most Teatralny.
Fot.: Marcin Jurczak, 23.03.2004
Jednak realizacja tego przedsięwzięcia została przesunięta. Konieczna przebudowa całej konstrukcji wsporczej
ul. Roosevelta od skrzyżowania z ul. Bukowską do mostu
Teatralnego, przebudowa przejść podziemnych oraz
skomunikowanie ronda z przedłużoną trasą PST mają
zostać zrealizowane po mistrzostwach. Można było
przewidzieć taki obrót spraw.

Dodatkową w pełni miejską inwestycją miała być
przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera.

Mniejsze dochody miasta spowodowane gospodarczą
recesją spotkały się z wydatkami, związanymi np.
z budową stadionu, tym samym na Kaponierę nie ma
dziś środków. Dodatkowo, gdyby chciano zrealizować tę
inwestycję przed Euro 2012, to dziś powinna ona być
na ostatnich etapach przygotowań. Projekt przewiduje
praktyczną budowę znacznej części tego węzła
od podstaw, pozostała część zostanie gruntownie
przebudowana. Z pewnością łatwiej będzie przetrwać
związany z tym komunikacyjny paraliż, gdy będzie
funkcjonowała przedłużona trasa PST. Decydenci
zapewniają, że inwestycja ruszy zaraz po mistrzostwach.
Oby dotrzymali słowa, a termin Euro 2012 nie stał się
czasem, po którym nastąpi inwestycyjny zastój.

Niedoszły tunel tramwajowy za pętlą os. Lecha
jest regularnie zalewany wodami opadowymi.
Fot.: Marcin Jurczak, 22.05.2010

Jedną z bardziej zaawansowanych inwestycji planowanych na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej jest
budowa linii tramwajowej z os. Lecha na Franowo. Trasę
za 224 mln zł wybuduje niemiecka firma Bilfinger.
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zorganizowanie tam torów odstawczych. Jednak dziś nie
znamy jeszcze pełnego harmonogramu realizacji tego
aktualnie bardzo pilnego przedsięwzięcia.

Pierwotna
wersja
zakładała
modernizację
torowisk w ciągu II ramy komunikacyjnej, łącznie
z odcinkiem Żeromskiego-Ogrody....
Rys.: materiały spółki Infrastruktura Euro Poznań 2012
Inwestycja rozpoczyna się w pierwszej części tego roku,
a zakończy wiosną 2012 roku. Zaplanowane prace
obejmują m.in.
całkowita
przebudowę
wiaduktu
Chartowo, znacznie zmieni się tu już archaiczny układ
drogowy. Zlikwidowana zostanie pętla na osiedlu Lecha,
za to będzie możliwość wjazdu na nową trasę zarówno
od strony dzisiejszej pętli jak i Żegrza. Nowa trasa
częściowo zostanie poprowadzona w wykopie. Od
ul. Chartowo do ul. Kurlandzkiej będzie on przykryty,
podobnie jak przystanki przy Piaśnickiej i Kurlandzkiej.
Pozostałe przystanki: Os. Lecha, przy Ikei, za C.H. M1
oraz na pętli Franowo będą odkryte. Oczywiście trasa
przetnie bezkolizyjnie ul. Kurlandzką i Szwedzką. Całość
pierwotnie miała kosztować 271 mln zł, z czego 108 mln
zł dołoży Unia Europejska. Projekt nie obejmuje jednak
budowy zajezdni na Franowie. Tę inwestycje realizuje
MPK Poznań. Ten projekt będzie realizowany etapami,
dziś kończy się jego projektowanie, a do czasu
wybudowania nowej linii tramwajowej, na Franowie ma
powstać niezbędna infrastruktura, która umożliwi

... pasażerowie podróżujący bimbą z okolic Ogrodu Botanicznego będą jednak musieli poczekać
na poprawę sytuacji komunikacyjnej co najmniej
kilka lat.
Fot.: Marcin Jurczak, 10.11.2010

Informacje na temat drugiego projektu, którym jest
odnowa infrastruktury transportu publicznego są już
skromniejsze. Przedsięwzięcie to zakłada odnowę
tramwajowej infrastruktury torowo – sieciowej w ciągu
ulic: Grunwaldzka, Przybyszewskiego, Dąbrowskiego,
łączących centrum oraz dworzec Poznań Główny ze Stadionem Miejskim. Projekt obejmować będzie również
przebudowę fragmentów tras dojazdowych oraz węzłów
komunikacyjnych istotnych dla właściwej obsługi
obiektów związanych z Euro 2012. W projekcie zawarto
budowę zintegrowanej pętli tramwajowo - autobusowej
„Junikowo”1. Niestety nie ma zbyt wielu informacji
dotyczących
remontów
poszczególnych
odcinków.
Sytuację rozjaśnia nam nieco projekt budżetu miasta na
2011 rok. Wynika z niego, że w bieżącym roku nie
zostanie zrealizowana modernizacja torowisk na ul.
Przybyszewskiego, Reymonta i Dąbrowskiego. Odcinek
w najgorszym stanie – ul. Dąbrowskiego od Mostu
Teatralnego do ul. Żeromskiego nawet nie jest uwzględniony w planach remontowych. Jedynie ul. Grunwaldzka
doczeka się modernizacji infrastruktury tramwajowej
przed turniejem. Odnowione mają być odcinki od Bałtyku do ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego oraz od
ul. Bułgarskiej do pętli na Junikowie. Jednocześnie na
ten rok zaplanowano przebudowę ronda Jana Nowaka
Jeziorańskiego oraz pętli na Junikowie wraz z budową
dworca. Z pewnością część tych działań, rozpoczęta
w 2011 roku, zostanie zakończona w 2012 roku.
Modernizacja
trasy
tramwajowej
w
ciągu
ul. Grunwaldzkiej będzie powiązana z przebudową samej
arterii. Od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej
ul. Grunwaldzka ma zostać rozbudowana do układu
dwujezdniowego, z dwoma pasami ruchu w każdym
kierunku. Niestety o remontach innych torowisk, które
coraz głośniej o nie proszą (23 lutego, Św. Marcin,
27 Grudnia, fragmenty Królowej Jadwigi, Hetmańskiej,
trasy przez GTR) nic się nie mówi.
Jedną z najbardziej oczekiwanych i potrzebnych miastu
inwestycji, które mają być zrealizowane przed Euro
2012 jest przedłużenie trasy PST do Dworca
Zachodniego. Realizacja tego projektu ma również objąć
modernizację węzła most Teatralny. Całość ma
pochłonąć niecałe 100 mln zł. Prace powinny się
rozpocząć w najbliższym czasie. W wakacje przewiduje
się włączanie nowego fragmentu trasy do dzisiejszej linii
PST, natomiast jesienią planowane jest podłączenie
nowobudowanej linii tramwajowej do ul. Głogowskiej.
Dodatkowo, w miejscu gdzie przedłużana linia PST
będzie skręcała za Dworcem Zachodnim w stronę ul.
Głogowskiej powstanie pętla, która umożliwi zawracanie
tramwajom obsługującym tylko linię PST. Takie pojazdy
będą wtedy mogły mieć nawet do 60m długości. Projekt
zakłada
również
możliwość
połączenia
nowego
fragmentu PST z ul. Bukowską i dalej ul. Grunwaldzką.
Martwi mnie nieco mała ilość przystanków na nowej
trasie. W planach widnieją jedynie rondo Kaponiera i
Dworzec
Zachodni.
Zastanawiam
się
czy
brak
przystanków w pobliżu mostu Teatralnego i mostu
Dworcowego nie wpłynie negatywnie na zainteresowanie
tą trasą ze strony pasażerów.
1

http://www.poznan.pl/mim/public/uefaeuro2012
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Do mistrzostw w 2012 roku planowano również budowę
Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego obejmującego nowy dworzec kolejowy oraz autobusowy. I tak
jak kolejarze zapewniają, że nowy terminal kolejowy
zostanie otwarty przed Euro 2012, tak skala przedsięwzięcia wywołuje pewne obawy, czy ten termin zostanie dotrzymany. Nowy obiekt ma znajdować się bliżej
mostu Dworcowego i dzisiejszego dworca PKS, oś
dworca zostanie tym samym przesunięta na wschód.
Nowy obiekt ma mieć trzy poziomy, na najniższym
znajdzie się terminal autobusowy, wyżej część handlowa
i właściwy dworzec kolejowy, nie zabraknie także parkingów. Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie prac.
Z pewnością udział Poznania w organizacji Euro 2012
przyspieszył niektóre z miejskich inwestycji, których

potrzeby nikt nie kwestionuje i o których tylko
rozmawiano przez ostatnie lata. Dziś już wiadomo, że do
czerwca 2012 roku wszystkiego przebudować się nie
uda.
Jednak
potrzeba
realizacji
poszczególnych
projektów nie wiąże się jedynie z przyjazdem piłkarzy
i kibiców. Inwestycje odłożone na później muszą być
doprowadzone do końca, potrzebują tego mieszkańcy
Poznania. Pamiętajmy również o przedsięwzięciach,
o których nie wspomina się przy przygotowaniach
do mistrzostw. Nadal są i będą potrzebne trasy
tramwajowe na Naramowice, os. Kopernika. Nie
możemy zapomnieć o przedłużeniu linii tramwajowej do
al. Polskiej oraz budowie trasy przez ul. Ratajczaka.
Dalej będzie trzeba odnawiać tabor tramwajowy,
torowiska w całym mieście oraz inwestować w kolejne
etapy zajezdni na Franowie.

Zmiany w sieci połączeń obsługujących Stadion Miejski

(R)ewolucja na stadionie

Marcin Jurczak
zarówno z S-1 (2 szt), S-2 (2 szt), jak i S-3. Wmocnione
zostały linie tramwajowe kursujące do pętli Budziszyńska i Junikowo – w godzinach kursowania linii D,
tramwaje 1, 6, 13 i 15 zachowały częstotliwość 10minutową.

Kolumna solarisów w drodze na Stadion Miejski.
Pasażerami pojazdów są kibice Wisły Kraków.
Fot.: Marcin Nader, 31.10.2010
Wraz z rozbudową Stadionu Miejskiego przy ul. Bułgarskiej 5/7 (a od niedawna: Bułgarskiej 17), pojawiła się
konieczność
zoptymalizowania
sieci
połączeń
autobusowych i tramwajowych. Po otwarciu zmodernizowanego obiektu, pojemność trybun wzrosła prawie
dwukrotnie, stając się wyzwaniem nie tylko dla służb porządkowych i organizatorów imprez, ale także slużb komunikacji miejskiej. Podsumujmy zatem rundę jesienną.
Operacja Żądło
Odbywający się na Stadionie Miejskim koncert Stinga
był pierwszym poważnym sprawdzianem dla miejskich
służb. Kilkadziesiąt tysięcy fanów na stadionie plus
nieznana ilość osób, które bez biletów przybędą pod
stadion – to wszystko stanowiło nie lada wyzwanie dla
komunikacji miejskiej. W dniu koncertu, 20 września
wprowadzono zmiany w kursowaniu bimb. Od godziny
15.00 uruchomiona została dodatkowa linia tramwajowa
(„D”), kursująca z częstotliwością 10 minutową na trasie
Towarowa – most Dworcowy – Roosevelta – Grunwaldzka – Budziszyńska (powrót przez rondo Kaponiera i ul.
Św. Marcin). Dodatek kursował do północy, z dwugodzinną przerwą na czas koncertu (20-22). W ramach
międzyzajezdniowej solidarności na linię wysłano pociągi

Uruchomiona została dodatkowa linia autobusowa na
trasie z Toru Poznań (tu wyznaczono parkingi dla osób
przyjezdnych) na Stadion, kursująca przez Rzemieślniczą, Wichrową, Dąbrowskiego i Bułgarską co ok. 10
minut. Na trasie pojawiło się sześć przegubowców – pięć
z A-1 i jeden z A-3. Wzmocniono linie autobusowe nr 50
(do częstotliwości 15-minutowej, co oznaczało dwa
dodatkowe wozy), 63 i 91 (do 12 minut; na trasy
wyjechały dodatkowe brygady 63/12, 63/13, 63/14,
91/14 i 91/15 z A-1 oraz 63/15, 63/16, 91/13 z A-3)
oraz linię pospieszną A (dodatkowe brygady A/10 i A/11
z A-1, częstotliwość 15-minutowa). Dzienne linie
autobusowe
utrzymały
wyższą
częstotliwość
w
godzinach 15-20 i 22-24, czyli tych samych co
wzmocnione linie tramwajowe. W tych samych
godzinach kursowały także wszystkie (autobusowe i
tramwaje) dodatki. Na linii 251 pojawiły się dwie
dodatkowe brygady – co pozwoliło podnieść częstotliwość do 15-minutowej (251/3 i 251/4 wyjechały z A-3,
a kursowały od 23 do 2 w nocy). Na linie 50, 63, 91,
251 i A skierowano („w miarę możliwości”) autobusy
przegubowe. Łącznie do obsługi imprezy na Stadionie
Miejskim skierowano 20 dodatkowych autobusów (12 z
A-1 i 8 z A-3).
A jak założenia organizacyjne sprawdziły się w praktyce?
Zdaniem jednych – impreza (nie tylko pod względem
komunikacyjnym, ale organizacyjnie) brutalnie obnażyła
nieudolność organizacyjną, zdaniem innych – nie było
tak źle, a drobne niedociągnięcia bez większych
problemów można poprawić w przyszłości. Z obserwacji
korespondentów:
–

zapewniono wysokie (ale nie nadmierne)
napełnienia w tramwajach, zarówno od strony
miasta,
jak
i
Junikowa
(parking
P+R
zlokalizowany przy Cmentarzu);

–

bilety na koncert uprawniały do korzystania z
komunikacji miejskiej od godz. 14 do godz. 2;
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–

zwrócono uwagę na modelowo oszyldowany (D
Towarowa / D Budziszyńska) skład 244+243 z
zajezdni S-3;

–

wydział S-2 wysłał na obsługę linii D wagon
dwukierunkowy! Szczęśliwie challenger ominął
największe zamieszanie i tłumy;

–

kawał dobrej roboty odwalili członkowie Grupy
Szybkiego Reagowania – m.in. na krzyżówce
Bułgarska/Grunwaldzka;

–

po koncercie rozwieziono uczestników imprezy
w ciągu ok. 50 minut;

–

podczas
koncertu
do
zajezdni
zjechała
uszkodzona tatra – całe szczęście, że do awarii
nie doszło w trakcie meczu;

–

zatoki autobusowe
taksówki;

–

korespondenci zwrócili uwagę na niski poziom
aktywności patroli Straży Miejskiej – spośród
wszystkich służb mundurowych, zdecydowanie
najniższy

blokowane

były

odebrano brygady linii 30, w zamian S-2 w dniach
meczu obsługuje dwie dodatkowe dwójki.
Arktyczny Juventus
Dobre wrażenie w funkcjonowania komunikacji miejskiej
nieco
zepsuła
organizacja
dojazdu
na
mecz
z Juventusem Turyn. Spotkanie rozgrywano 1 grudnia,
przy niemalże arktycznych warunkach. Śnieg padał tego
dnia w trybie ciągłym, a silny wiatr sprawiał iż
odczuwalna temperatura oscylowała wokół -30 stopni
Celsjusza. Standardowo uruchomiono pięć pociągów linii
30 – 3 z S-3 i 2 z S-1. Dało to ok. 10-minutową
częstotliwość kursowania w godzinach 18-21. Po 21
wozy pozostawiono służbom NN, wraz z trzema
szóstkami,
trzema
piętnastkami
i
autobusami
rozlokowanymi w zajezdni Kacza, na pętli os. Kopernika
i na pętli Górczyn. Po konsultacjach z ZTM na
Budziszyńską wysłano także trzy kolejne szóstki (krótkie
brygady zjeżdżające z Miłostowa), trzy jedynki i dwie
piętnastki (zjazdowe z os. Sobieskiego). Motorniczych
z S-2 uprzedzono, że w razie konieczności wyprowadzki
na tory odstawcze Budziszyńska zabierać będą
pasażerów. W praktyce nie było jednak tym razem tak
różowo. Na linii 63 nie zaobserwowano kompletu wozów
przegubowych, a około 23 gdy nadjechały wozy
dodatkowe... fala kulminacyjna opuszczających stadion
jeszcze do przystanków nie dotarła. W efekcie
na koniec... zabrakło tramwajów. Nałożyły się na to dodatkowo trzy usterki. Ponadto trzech motorniczych wykazało się inwencją i pojechało wcześniej na Junikowo.
Nie wiadomo co tam robili, szczęśliwie ich jednak nie
zasypało.

przez

W trosce o kibiców
Wraz z uruchomieniem „nowego” stadionu miejskiego
należało liczyć się z tym, że 40-tysięczny tłum pojawiać
się może na nim średnio raz na dwa tygodnie – przy
okazji kolejnych meczów ligowych. Koncert Stinga był
próbą generalną, od tego czasu w miarę regularnie
uruchamiano dodatkowe kursy. I tak na przykład 16.10,
w związku z meczem Lech Poznań – Zagłębie Lubin, na
trasę wyjechała linia tramwajowa D, relacji Budziszyńska
– Towarowa, obsługiwana pięcioma pociągami (2*S-1,
2*S-2, 1*S-3), wzmocnione zostały linie tramwajowe nr
1, 6, 13 i 15 a na linie autobusowe nr 50, 63, 91 i A
skierowano wozy przegubowe. Brygady krótkie w miarę
możliwości wydłużono i wraz z rezer-wami czynnymi
(zarówno tram jak i bus) przeznaczono do dyspozycji
służb NN).

Wnioski
Linia D/30 sprawdza się, wzmocnienia autobusowe
również. Pozostaje trzymać kciuki, że (odpukać!) żadna
tatra RT6N1 nie rozkraczy się w okolicach stadionu na
półtorej godziny, a na rozpadającym się torowisku ronda
im. Jana Nowaka nie dojdzie do wykolejenia składu
pełnego kibiców. I jeśli akurat nie „padnie” zasilanie
podstacji Bolkowicka, szanse na skuteczne dowiezienie
kibiców na mecz a później do centrum i do domów
zdecydowanie rosną.

Ciekawa sytuacja miała miejsce 31.10, gdy o godz.
17.00 rozgrywano mecz z Wisłą Kraków. Po pierwsze,
był to mecz „na szczycie” – cieszył się zatem dużym
zainteresowaniem kibiców, po drugie – nałożył się
z weekendem pierwszolistopadowym. Ze względu na
liczne dodatki cmentarne na wszystkich czterech liniach
obsługujących okolice stadionu, nie wprowadzano
wozów dodatkowych. Do odwiezienia kibiców na mecz
przydały się także tramwaje linii 24 – kursujące tego
dnia z Junikowa na Miłostowo. Kibiców Wisły odwiozła ze
stadionu kolumna w składzie: 1825, 1807, 1822, 1816,
1804, 1824, 1808, 1818, 1821, 1820, 1209, 1210,
1819, 1205... i wozów towarzyszących. W pierwszą stronę był wśród nich także 1814.

PS. artykuł powstał przed meczami z SC Braga, Polonią
Warszawa i Widzewem Łódź. Ciąg dalszy nastąpi.

Kolejnym ważnym sprawdzianem dla kibiców był mecz
z Manchesterem City, rozegrany 4 listopada. Ze względu
na trudną sytuację taborową w zajezdniach stopiątkowych, do obsługi linii 30 oddelegowano aż trzy wozy
z S-2, uzupełnione przez dwa pociągi z S-3. Wzmocniono linie tramwajowe, linie autobusowe dzienne oraz
nocną 252. 10 listopada, na mecz z Polonią Warszawa,
z uwagi na częstotliwość dnia roboczego i spodziewaną
nieco niższą frekwencję, nie została uruchomiona linia
30 (numer ten na stałe zastąpił meczowe D).
13 listopada, na mecz z Lechią Gdańsk, na trasę
wyjechały „dodatki” tylko dwóch zajezdni. Madalinie

Bez względu na warunki pogodowe, służby mundurowe liczyć mogą na wsparcie Grupy Szybkiego
Reagowania KMPS.
Fot.: Marcin Jurczak, 28.11.2010
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Przegląd autobusów szynowych eksploatowanych w Polsce – na podstawie tego, co
spotkać można dziś w Chojnicach

Zagłębie wynalazków... czyli chojnickie szynobusy (cz.2)

Bartosz Kopeć
Przedstawiamy Szanownym Czytelnikom drugą część
artykułu poświęconego autobusom szynowym. Dziś o o
chojnickich szynobusach produkcji PESA Bydgoszcz.
Pierwszym z pojazdów wyprodukowanych w Bydgoszczy
jest najpopularniejszy, jednoczłonowy polski szynobus
czyli SA106 (czyli typ 214M), którego podstawą
konstrukcyjną jest bezprzedziałowy wagon osobowy
120A (tzw. bonanza). Prototyp, będący pierwszym
częściowo
niskopodłogowym
(30%)
wagonem
motorowym w Polsce wyprodukowano w 2001 roku.
Sercem tego pojazdu jest silnik spalinowy Iveco o mocy
500kW,
który
w
połączeniu
z
przekładnią
hydrodynamiczną Voith rozpędza ważący 52t pojazd do
prędkości maksymalnej 120km/h. Bardzo duża moc
pociągowa pozwala na ciągnięcie wagonów doczepnych
(typu B, Bh, Bdhpumn), które w okresie grzewczym
musza być niestety wyposażone we własne źródło
ogrzewania. Pojazd wyposażony jest w system
sterownia wielokrotnego, który pozwala na łączenie i
sterowanie 3 pojazdów (niekoniecznie SA106) z jednej
kabiny. Aluminiowe pudło osadzone jest na dwóch
dwuosiowych wózkach, z czego jeden jest wózkiem
napędowym a drugi tocznym (układ osi B’2’). Pojazd
wyposażony jest w toaletę o obiegu zamkniętym, cztery
pary drzwi odskokowo – przesuwnych, system informacji
pasażerskiej oraz monitoring. Na pokład SA106 może
zabrać 160 pasażerów, a 60 z nich zajmie miejsca
siedzące. Łącznie wyprodukowano 19 sztuk pojazdów
tego typu, z dwoma różnymi designami części
przednich. Aż 13 z nich porusza się po swoim rodzimym
województwie Kujawsko-Pomorskim (001, 002, 004006, 010, 012-014, 016-019). Przy omawianiu tej
konstrukcji warto wspomnieć o najnowszym dziele
bydgoskich konstruktorów czyli o SA123. SA123 jest

SA106-014 na stacji w Czersku. Arriva RP eksploatuje m.in. szynobusy będące własnością
samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
Fot.: Bartosz Kopeć, 15.08.2008

bierną doczepą sterującą o konstrukcji bliźniaczej z
SA106. Podstawową różnicą względem SA106 jest brak
układu napędowego (w jego miejscu jest agregat
prądotwórczy) oraz jednej z kabin, w miejscu której
zabudowano przedział służbowy. Wnętrze z 50%
udziałem niskiej podłogi wyposażone jest w dwie pary
drzwi odskokowo-przesuwnych na każdej ze stron, WC z
obiegiem
zamkniętym,
klimatyzację
przedziału
pasażerskiego
oraz
kabiny
maszynisty.
W
jednoprzestrzennym wnętrzu zmieszczono 78 miejsc
siedzących oraz przewidziano 92 miejsca stojące.
Pierwsza doczepa została przekazana do spółki Przewozy
Regionalne, obecnie wszystkie jeżdżą dla Arrivy RP.
Kolejną bydgoską konstrukcją jest SA131 (218M),
prototyp wyprodukowany w 2005 roku będący
pierwszym dwuczłonowym produktem Pesy Bydgoszcz.
De facto jest on rozwinięciem poprzedniej, bardzo
udanej konstrukcji SA106, do której dołączono człon bez
napędu. Uzyskano w ten sposób pojazd o mocy takiej
samej jak SA106 ale o dużo większej pojemności. W
skład układu napędowego wchodzi silnik spalinowy o
mocy
500kW
oraz
przekładnia
hydrauliczna
przekazująca moc na jeden wózek napędowy w członie
A. Człon bierny (B) podparto od strony kabiny
sterowniczej na dwuosiowym wózku tocznym a
przegubowe połączenie pomiędzy członami oparte
zostało na tocznym wózku typu Jacobsa. Pojazd osiąga
prędkość
maksymalna
120km/h
(prędkość
konstrukcyjna 140km/h). Człon silnikowy wyposażony
został w toaletę o obiegu zamkniętym przystosowaną do
potrzeb osób niepełnosprawnych oraz jedna parę drzwi
odskokowo – przesuwnych, człon doczepny nie posiada
toalety a do wnętrza (na każej ze stron) prowadzą dwie
pary drzwi. W 218M zabudowano klimatyzację kabiny
maszynisty
i
przedziału
pasażerskiego,
system
informacji pasażerskiej oraz urządzenia rozgłoszeniowe.
We wnętrzu pojazdu znajduje się 120 miejsc siedzących,
a teoretycznie SA131 zabrać może do 290 osób. Wagon
ten został wyprodukowany w jednym egzemplarzu na
zamówienie województwa pomorskiego i będzie to
najprawdopodobniej jedyny pojazd tego typu ze
względu na gorsze właściwości trakcyjne od innych
pojazdów
dwuczłonowych
(SA132,
SA134)
oraz
mniejszą niezawodność wynikającą z zastosowania
jednego silnika spalinowego.
Na bazie SA131 stworzono kolejną konstrukcję, która do
dnia dzisiejszego wyprodukowana została w 15
egzemplarzach.. Mowa o produkowanym w latach 2005–
2007 szynobusie SA132 (218Ma/b). Od pierwowzoru
odróżnia się on dwoma układami napędowymi (po
jednym w każdym członie), każdy składa się z silnika
spalinowego o mocy 350kW i przekładni hydraulicznomechanicznej. Taki układ polepsza właściwości trakcyjne
całego zespołu i w razie awarii jednego z silników
pozwalał na kontynuowanie jazdy przy wykorzystaniu
połowy mocy. Skrajne wózki są wózkami napędowymi,
środkowy podpierający przegub to wózek Jacobsa (układ
osi B’2’B’). W 218Mb układ drzwi jest identyczny jak w
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SA123 to doczepka bierna. Tu w wersji z SA106.
Fot.: Bartosz Kopeć, 5.08.2008

SA103 w duecie z SA132.
Fot.: Bartosz Kopeć, 29.08.2009

SA131, klimatyzowane wnętrze pomieści 290 osób.
Pojazdy montowane były z dwoma różnymi designami
ściany czołowej; w województwie pomorskim wszystkie
pojazdy posiadają starsze przody od SA103 oraz żółto-

niebieskie malowanie. Ostatni pojazd tej serii, SA132016 został wyposażony w mocniejszy układ napędowy
(dwa silniki spalinowe o mocy 390kW), został
przekwalifikowany na SA134-001 i jest pierwszym z 18

14 typów chojnickich autobusów szynowych

Lata budowy Ilość sztuk

Układ osi

Masa
służbowa
[t]

Moc
[kW]

Rodzaj
przekładni*

Prędkość
maks.
[km/h]

Liczba
miejsc
siedzących/całkowita

Seria

Producent

Y

Duewag

1965–1984

1

1′A’+1'1'+A’1’

25

265

HM

80

80 / b.d.

MR+
MRD

Scandia

1978–1985

8

2’B’+B’2’

69

2*240

H

130

165 / b.d.

SN82

Duewag

1981–1983

17

B’2’

37

210

H

100

54 / b.d.

SN83

Duewag

1981–1983

29

B’2’+B’2’

86

2*210

H

100

148 / b.d.

SN81

Kolzam
Racibórz

1988–1990

6

1'A'+A'1'
(1'A'+1'1')

23

55

M

90

~50 / 140

SA101

ZNTK Poznań

1990–1992

3

1'A + 1'1'

54

200

H

90

96 / 236

SA102

ZNTK Poznań

1993–1996

3

1'A'+1'1'+A'1'

82

2*200

H

90

144 / 340

SA104

Kolzam
Racibórz

1995

1

A'A'+1'1'

39

157

HM

90

60 / b.d.

SA109

Kolzam
Racibórz

2003–2005

10

A'1'+1'A'

45

2*190

HM

100

77 / 180

SA106

Pesa
Bydgoszcz

2001–2007

19

B'2'

52

500

H

120

60 / 160

SA123

Pesa
Bydgoszcz

2009

5

2’2’

44

-

-

120

78 / 170

SA131

Pesa
Bydgoszcz

2005

1

B’2’2’

81

500

H

120

120 / 290

SA132

Pesa
Bydgoszcz

2005–2007

15

B'2'B'

77

2*350

HM

120

110 / 270

SA134

Pesa
Bydgoszcz

2007–

18

B'2'B'

77

2*390

HM

140

134 / 281

opr.: Bartosz Kopeć
* - rodzaj przekładni: M - mechaniczna, HM – hydrauliczno-mechaniczna, H – hydrauliczna
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pojazdów tej serii. W województwie pomorskim, w
barwach spółki Arriva jeździ również SA134-002.
Podsumowując,
Pesa
Bydgoszcz
jest
obecnie
największym producentem autobusów szynowych w
Polsce, który dostarcza również pojazdy na zagraniczne
rynki (Włochy, Litwa, Ukraina). Po polskich torach
porusza się obecnie ponad 100 pojazdów tej firmy,
niestety nie są one idealne. Wielu pasażerów narzeka na
komfort podróży, przewoźnicy maja problemy z
utrzymaniem wszystkich pojazdów w ruchu.
Porównując
parametry
techniczne
oraz
samą
konstrukcję (moim zdaniem) najsłabsze okazują się
niestety nasze polskie autobusy szynowe z grupy
drugiej. Drugą lokatę zajmują pojazdy z demobilu, które
pomimo zaawansowanego wieku pod niektórymi
względami
(komfort,
rozwiązania
przestrzeni
pasażerskiej)
dorównują,
a nawet
przewyższają
„pesobusy”. Na szczęście na polski rynku pojawiają się
nowi producenci tego typu pojazdów i mam nadzieję, że
konkurencja wymusi ciągłe polepszanie oferty oraz
jakości wyrobów.

Najnowszą wersją dwuczłonowej PESY jest SA134.
Pierwszy egzemplarz serii to „dawny” SA132-016.
Fot.: Bartosz Kopeć, 15.08.2008

Nowinki z Pyrogrodu
opr.: Marcin Jurczak
Dwumiesięczna przerwa pomiędzy kolejnymi wydaniami Przystanku
spowodowała potężne nagromadzenie Nowinek. W tym numerze
prezentujemy Szanownym Czytelnikom drugą część „zbiorówki”
z kilku ostatnich miesięcy.

TABOR – TRAMWAJE, AUTOBUSY I KOLEJ
Zmiany autobusowe
Realizowane w ostatnich miesiącach dostawy nie pozostają bez wpływu na liczbę eksploatowanych pojazdów
starszych generacji. Według stanu na drugą połowę
stycznia w eksploatacji (jeżdżących) pozostawało 36
sztuk MAN-ów NL202: 1001-1006, 1008, 1010-1011,
1013-1039 (odstawiony był 1009) i 9 sztuk MAN-ów
NG272 (bez 1202). Jeżdżących pszczółek (N4009) było
17 sztuk (1901, 1903-1905, 1907-1912, 1914-1916,
1918-1922) - wozy 1906, 1917, 1923 były odstawione.
Pasażerów woziły 24 sztuki N4016: 1501-1504, 15061507, 1509-1512, 1514-1516, 1518-1520, 1522-1525,
1527, 1529-1530, 1533; a także 14 deskorolek
(N4020): 1701-1705, 1707-1708, 1711-1712, 17151716, 1718-1720. Warto odnotować przeniesienie
łącznie czterech SU18 na A-3. Do wozów 1255
(ex 1864) i 1256 (ex 1865) dołączyły z dniem

Centralny Rejestr Imprez
w roku 2011 prowadzony jest przez
Klub Miłośników Pojazdów Szynowych.
Baza dostępna jest pod adresem:
www.kmps.org.pl/cri
Zachęcamy do nadsyłania informacji
o organizowanych imprezach na adres:
centralnyrejestrimprez@gmail.com

Know-how w biletomacie
Od listopada automaty biletowe drukują bilety
z nowym logo Zarządu Transportu Miejskiego
i gwiazdkę know-how. W biletomatach stacjonarnych kupujących wita wygaszacz ekranu ze zdjęciami zajezdni tramwajowej Gajowa.
Skan: Marek Malczewski
20 grudnia solarisy nr 1257 (ex 1862) i 1258 (ex 1863).
Tym samym na A-1 powiększyła się luka w numeracji
przegubowców. W 2010 roku do MPK Poznań
dostarczono 28 nowych wozów, do służby weszło jednak
35 pojazdów (7 z rocznika 2009). W tym roku tabor
wzbogacić się powinien o 1 wóz klasy MINI,
12 autobusów klasy MIDI, 22 Solarisy Urbino 12 i 25
Solarisów Urbino 18, co w sumie daje 60 sztuk.
Z ciekawostek: w wozie 1614 pojawił się duży ekran
LCD – zamontowany w miejscu klasycznego wyświetlacza trasy. Na ekranie zaobserwowano pojawianie się
listy kolejnych przystanków wraz z możliwościami
dokonania przesiadki.
Nowe tramwaje AD2010
W tabeli podsumowanie zmian w taborze tramwajowym
AD2010. Ogółem skreślono z inwentarza 9 wagonów
tramwajowych: glizdę, holendra, jednego długiego
i sześć krótkich helmutów. Do eksploatacji wprowadzono
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11 pojazdów serii GT8. Przesądzony jest już los wozów
804 i 802 (ten ostatni został „dawcą” przetwornicy
do uszkodzonego 806). 25 lutego na Madalinę
przytargano wagon 804 celem rozbiórki, na Budziszynę
pojechał za niego wóz 810. Według stanu na dzień 31
grudnia 2010 r., MPK Poznań Sp. z o.o. eksploatowało
łącznie 337 liniowych wagonów tramwajowych:
S-1: 148 wagonów generacji 105N (w tym 2 wagony
105N, 4 wagony 105N-HF04 AC, 32 wagony 105N-HF07
DC) i 14 wagonów siemens Combino;
S-2: 54 wagony GT8 (w tym 10 dwuokich jednokierunkowych
i
6
dwuokich
dwukierunkowych),
9 wagonów 3G, 2 wagony GT6 (jednooki 615 i dwuoki
606);
S-3: 98 wagonów generacji 105N (w tym 4 wagony
105N-HF07 DC), 10 wagonów RT6N1, 1 wagon 102Na
i 1 dzierżawiony wagon 118N.

Zimowe przejazdy klubowe

Zmiany tramwajowe AD2011
W tym roku spodziewać się można prawdziwej „rzezi” wobec licznych dostaw nowych i „nowych” wagonów
do pocięcia (lub sprzedaży) przeznaczonych zostanie
kilkadziesiąt pociągów. Na torach pojawią się solarisy
Tramino i moderusy Beta (w sumie ok. 35 sztuk
wagonów NF), a także kolejne wagony GT8. Tymczasem
na Śląsku (po dostawie wagonów Pt z Frankfurtu nad
Menem) rośnie apetyt na kolejne wagony używane. Czy
do GOP-u trafią zatem ex-poznańskie wagony?
Za nami debiuty wagonów 704 (21.01 na 3/5) i 705
(1.02 na 2/9). Z ciekawostek warto odnotować filmy
do duesseldorfa,
na którym
końcówki
naklejone
są z użyciem dużych i małych liter. Taki zaobserwowano
m.in. w wozie 663.
Z newsów moderusowych: 336+337 otrzymał wewnętrzne tablice informacyjne takie jak 314+315. Wciąż
nie pojawiły się w MPK moderusy Beta – oczekiwane są
z niecierpliwością przede wszystkim w tych częściach
miasta, gdzie nie docierają obecnie tram-waje
niskopodłogowe.
Z newsów niskopodłogowych: KMPS prowadzi intensywne działania mające na celu uratowanie wagonu

Okres świąteczno-noworoczny tradycyjnie stał się
okazją do zorganizowania zamkniętych przejazdów
dla członków KMPS. 18 grudnia odbył się przejazd
wigilijny. Członkowie KMPS mieli okazję wybrać się
w
podróż
tramwajem
solaris
Tramino.
Za
możliwość zrealizowania imprezy Zarząd KMPS
składa serdecznie podziękowania firmie Solaris
Bus & Coach S.A., właścicielowi tramwaju. 8 stycznia zorganizowany został zimowy przejazd noworoczny, autobusem solaris Urbino Hybrid 18. W tym
miejscu podziękowania za zgodę na organizację
przejazdu należą się Dyrekcji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu Sp. z o.o.
Fot.: Robert Bartkowiak
105N/2 400. 10 stycznia do Niemiec wywieziono wóz
510. 9 lutego zaobserwowano skandaliczne zachowanie
motorniczego tramwaju 14/1, który podczas postoju na
pętli os. Sobieskiego, oczekując na wjazd na peron
wyjazdowy, na oczach kilkunastu postronnych osób...
załatwił potrzebę fizjologiczną na bok wagonu 505.
Ciekawostki tramwajowe
Liczne awarie wagonów deptanych i dżojstikowych
spowodowały
stosunkowo
częste
pojawianie
się
wagonów serii GT na innych liniach. I tak, nasi

Wagony tramwajowe skreślone z inwentarza i włączone do ruchu w 2010 r.
Skreślenie z inwentarza

Włączenie do ruchu

Typ wagonu

Numer wagonu

Data

Typ wagonu

Numer wagonu

Data

115N

400

14.04.2010

GT8

694

2.09.2010

GT6

601

11.08.2010

GT8

695

3.09.2010

GT6

602

7.09.2010

GT8

696

13.09.2010

3G

808

7.09.2010

GT8

697

24.09.2010

GT6 (M)

607

15.09.2010

GT8

693

24.09.2010

GT6

610

4.10.2010

GT8

698

4.10.2010

GT6 (M)

614

4.10.2010

GT8

699

15.10.2010

GT8

651

10.11.2010

GT8

700

15.10.2010

GT6 (M)

605

24.11.2010

GT8

702

17.11.2010

-

-

-

GT8

701

5.12.2010

-

-

-

GT8

703

18.12.2010

Stan na dzień: 31 grudnia 2010; opr.: Marcin Jurczak
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Reklamy na wagonach tramwajowych
Nr boczny

Reklama

Uwagi

Nr boczny

Reklama

Uwagi

82+81

CityPoznań

całopojazdowa

208+207

Gardlox

całopojazdowa

86+85

Cymes

całopojazdowa

210+209

Głos Wielkopolski

całopojazdowa

90+89

Tesat

całopojazdowa

212+211

Orange

całopojazdowa

92+91

Orange

całopojazdowa

222+221

Inea

całopojazdowa

94+93

Sokołów

2 wagon

232+231

Pociągi "Kamieńczyk" i
"Szczeliniec"

1 wagon

96+95

Dialog

całopojazdowa

236+235

Inea

całopojazdowa

100+99

Sprzedaż domów

lewa burta

238+237

Sokołów

2 wagon

100+99

Zachodni Bank Komórek
Macierzystych

prawa burta

240+239

Jana

1 wagon

102+101

gratka.pl

całopojazdowa

242+241

Uzdrowiska Kołobrzeg

1 wagon

106+105

ING

całopojazdowa

244+243

Policja

burty

108+109

gratka.pl

całopojazdowa

246+245

Sprzedaż domów

1 wagon
2 wagon

112+111

epoznan.pl

całopojazdowa

246+245

Zachodni Bank Komórek
Macierzystych

114+113

proline komputery

całopojazdowa

248+247

Wyższa Szkoła Handlu i
Rachunkowości

całopojazdowa

116+115

Zachodni Bank Komórek
Macierzystych

1 wagon

250+249

Centrum Ogrodnicze

1 wagon

116+115

Sprzedaż domów

2 wagon

254+253

Tytan

całopojazdowa

118+117

Sokołów

1 wagon

258+257

Sokołów

1 wagon

120+119

Głos Wielkopolski

całopojazdowa

260+259

Poznańska Burza Kulturalna

całopojazdowa

122+121

Dialog

całopojazdowa

264+263

Empik

całopojazdowa

124+123

ING

całopojazdowa

270+271

RemPlus

całopojazdowa

126+125

Głos Wielkopolski

całopojazdowa

274+275

GGW Development

całopojazdowa

128+129

gratka.pl

całopojazdowa

276+277

Segafredo

całopojazdowa

130+131

Lewiatan

całopojazdowa

280+281

Centrum Ogrodnicze

1 wagon

132+133

Sokołów

1 wagon

282+283

Poznan.NaszeMiasto.pl

całopojazdowa

134+135

ING

całopojazdowa

284+285

Staropolanka

całopojazdowa

136+137

Warta Park

1 wagon

286+287

Poznańska Burza Kulturalna

całopojazdowa

138+139

Pociągi "Kotwica"

1 wagon

292+293

Lodowisko

burty
1 wagon

154+155

Centrum Handlowe M1

całopojazdowa

296+297

Zachodni Bank Komórek
Macierzystych

158+127

Konimpex

całopojazdowa

296+297

Sprzedaż domów

2 wagon

160+159

Dialog

całopojazdowa

300+301

Empik

całopojazdowa

174+173

Orange

całopojazdowa

302+303

Echo Miasta

całopojazdowa

176+175

ING

całopojazdowa

304+305

GGW Development

1 wagon

178+177

Sokołów

1 wagon

318+319

Netto

całopojazdowa

184+183

Zachodni Bank Komórek
Macierzystych

lewa burta

320+321

Cymes

całopojazdowa

184+183

Sprzedaż domów

prawa burta

322+323

Głos Wielkopolski

całopojazdowa

190+189

Cymes

całopojazdowa

328+329

Bocian pożyczki

całopojazdowa

196+195

GGW Development

1 wagon

330+331

Archon

całopojazdowa

202+201

Reklama MPK

burty w ramkach

332+333

Radio PIN

całopojazdowa

206+205

Zachodni Bank Komórek
Macierzystych

1 wagon

338+339

Empik

całopojazdowa

206+205

Sprzedaż domów

2 wagon

615

Lewiatan

całopojazdowa

Stan na dzień: 1 listopada 2010; opr.: Dariusz Żaruk, zestawienie nie obejmuje wagonów GT8
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Dostawy autobusów w roku 2010
Numer taborowy

Model

Data przyjęcia na
stan

Numer
rejestracyjny

Data debiutu
liniowego

Debiut na linii

1634

Urbino 12

8.12.2010

PO 331PX

13.12.2010

67/4

1635

Urbino 12

8.12.2010

PO 332PX*

13.12.2010

73/2

1636

Urbino 12

8.12.2010

PO 334PX*

13.12.2010

57/2 + 66/3 +
57/5

1637

Urbino 12

6.12.2010

PO 329PX

13.12.2010

57/4

1876

Urbino 18

1.12.2010

PO 881PV

10.12.2010

70/1

1877

Urbino 18

1.12.2010

PO 879PV

10.12.2010

70/3

1878

Urbino 18

30.11.2010

PO 878PV

10.12.2010

70/4

1879

Urbino 18

1.12.2010

PO 877PV

10.12.2010

70/6

1880

Urbino 18

2.12.2010

PO 876PV

10.12.2010

70/7

1881

Urbino 18

9.12.2010

PO 359PX

17.12.2010

55/3

1882

Urbino 18

9.12.2010

PO 367PX

17.12.2010

62/1

1883

Urbino 18

10.12.2010

PO 365PX

17.12.2010

96/1

1884

Urbino 18

10.12.2010

PO 368PX

17.12.2010

70/6

1885

Urbino 18

10.12.2010

PO 366PX

17.12.2010

70/3

Stan na dzień: 31 grudnia 2010; opr.: Marcin Jurczak, współpraca: Marcin Nader
* - przez pierwsze 3 dni wóz 1635 kursował z tablicami rejestracyjnymi wozu 1636 i na odwrót
korespondenci odnotowali: 21.12 wagon 663 na linii
5/2, 28.12 beżowego helmuta (697) na linii 12, a 14.01
wagon 670 na linii 15/6. Ponadto 28.12 na
Grunwaldzkiej widziano tatrę 404... jako linię 1.
Prawdopodobnie była to trzynastka wyjeżdżająca z zajezdni Forteczna skrótem, a motorniczy „wrzucił”
na wyświetlacze jedynkę, po trasie której wyjeżdżał
na Junikowo.
14 stycznia S-2 udzieliło mocnego wsparcia wydziałowi
S-1. Na trasie pojawiły się: GT8 670 jako 26/12, GT8
677 jako 6/3 (błyskawicznie okazało się, że w wagonie
nie trzyma hamulec tarczowy, a za 677 wyjechał 699)
i GT8 679 jako 2/4. Trzy dni później na linii 13 śmigał
wagon 667. W Walentynki dwa kółka na 13/11 zrobił
wagon 690. 23 lutego madaliński 686 zaliczył aż dwie
linie forteczańskie – rano widziany był na piątce, później
kursował na 12/7. A na koniec – 25 lutego na linii 15/6
widziany był szybkowiec.
Debiut Tramino na linii
Z dniem 29 stycznia na trasie zadebiutował solaris
Tramino. Przez cały miesiąc luty wagon pojawiał się
na 14/2 w dni robocze, 14/5 w soboty i 14/4 w święta.
Początkowo w trasę wyruszył z pozostałościami
dekoracji po Świątecznej Bimbie, natomiast po dziś
dzień kursuje bez biletomatu. Wóz jeździ prawie
bezproblemowo już ponad miesiąc. „Usterkę” zanotowano 5 lutego – wskutek silnego wiatru wóz stracił
kierunkowskaz i obudowę wózka, a na 14/5 kursował
tymczasowo skład 105Na. Przez cały miesiąc nie
zanotowano ani jednej usterki elektrycznej. Fakt
bezawaryjnego kursowania to zdecydowanie dobra
wiadomość – po wpadkach z glizdą (usterki), tatrami
(usterki)
i
Combino
(alugripy)
wciąż
czekamy
na szczęśliwą serię wagonów niskopodłogowych. Od

marca Tramino kursuje jako 6/4 w dni robocze i soboty
oraz jako 6/5 w dni świąteczne.
Umowa o dofinansowanie podpisana
4 lutego podpisana została umowa o dofinansowanie
zakupu 45 wagonów tramwajowych dla MPK Poznań Sp.
z o.o. Umowę podpisali Dyrektor Centrum Unijnych
Projektów Transportowych Anna Siejda oraz Prezes
Zarządu MPK Poznań Sp z o.o. Wojciech Jan Tulibacki.
Poznański przewoźnik otrzyma 156 780 000 zł z
Funduszu Spójności, w ramach konkursu dla działania

Liniowym GT6 po PST?
20 stycznia na linii 26/12 kursował 606. Ostatni
frankfurcki GT6 ma jeździć do czerwca, ostatni GT6
(615) do końca roku.
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Prawie jak... Świąteczna Bimba

Objazd na Dworcowym

Choć świątecznie udekorowany skład N+ND na
stałe wpisał się w krajobraz miasta, w grudniu
2010 niestety nie wyjechał z zajezdni. W rolę tramwaju świątecznego wcielił się bowiem wóz 451,
czyli prototypowy egzemparz solarisa Tramino.
Jako linia 21, z Górczyna do ul. Marcinkowskiego,
kursował w niedzielę 12 grudnia, a także w sobotę
18.12 i niedzielę 19.12. Z ciekawostek: MotorniczyGwiazdor nie tylko zamienił korbę na dżojstick, ale
zrezygnował także z charakterystycznego, czerwonego stroju zastępując go garniturem. Warto
także
odnotować
(na
szczęście
niegroźne)
wykolejenie na S-1 przed wyjazdem w niedzielę
19.12. Do rozjechania na zwrotnicy doszło przy
wykonywaniu manewru cofania.

W związku z awarią zwrotnicy przy moście
Dworcowym, w sobotę 15 stycznia na trasy
objazdowe skierowano 8 linii tramwajowych.
Przyczyną objazdu było ułamanie się 5 stycznia
lewej iglicy zwrotnicy zjazdowej w kierunku ronda
Kaponiera. W efekcie objazdem pojechały tramwaje
linii kursujących ul. Roosevelta. Linie 8, 14 i 18 w
kierunku ronda Kaponiera skierowano przez most
Dworcowy, ul. Towarową i ul. Św. Marcin. Linia nr 5
z Gło-gowskiej skręcała na most Dworcowy, by
przez ul. Matyi, Królowej Jadwigi i rondo Rataje
dotrzeć do Kórnickiej. Przez ul. Towarową do
Kaponiery pojechały także tramwaje linii 6, 10, 11 i
12. Ruch w kierunku przeciwnym odbywał się bez
utrudnień.

Fot.: Dariusz Żaruk, 12.12.2010

Fot.: Marcin Jurczak, 15.01.2011

7.3: Transport miejski w obszarach metropolitalnych.
Całkowita wartość projektu to 386 984 951 zł.

ogni linie A i 71 skierowano dodatkowo przez most
Dworcowy. 11 listopada realizowany był świąteczny
rozkład jazdy, wraz z ograniczeniami na liniach
kursujących do marketów. Zawieszone były tego dnia
kursy linii 80 do Auchan, linii 52 i A do Centrum
Handlowego M1, nie wyjechały na trasę pojazdy linii 50.
12 listopada realizowano kursy zgodnie z sobotnim
rozkładem jazdy.

Zadebiutowaly nowe Skody
Na ulicach miasta zaobserwować można nowe radiowozy
Nadzoru Ruchu MPK. Po dwóch kolejnych seriach wiśniowych Fabii przyszedł czas na Fabie srebrne. Samochody (1.6 TDI, 75 KM) podobnie jak poprzednicy mają
status aut uprzywilejowanych, otrzymały zatem komplet
oświetlenia zewnętrznego (co ciekawe – mocowanego
do niestosowanych zwykle w hatchbackach relingów dachowych) i niezbędne oznaczenia. Auta otrzymały numery 200x – niczym wiele lat temu empekowskie polonezy.

OBJAZDY, ORGANIZACJA RUCHU,
ZMIANY TRAS I LINIE DODATKOWE
Korowód wstrzymał tramwaje
W związku z tradycyjnym pochodem 11-listopadowym,
zmianami
tras
komunikacyjnych
objęto
okolice
ul. Św. Marcin. 11 listopada, od godz. 13 do 15
tramwaje linii 2, 5, 9, 13 i 16 skierowano objazdami.
Dwójki i dziewiątki pojechały przez ul. Towarową (przy
wykorzystaniu nieużywanych łuków węzła Półwiejska).
Trzynastki i szesnastki zaliczały objazd przez Fredry
i plac Wielkopolski do ronda Śródka. Najciekawiej
wyglądała trasa piątki. W kierunku Górczyna tramwaje
pojechały przez Fredry, w kierunku pętli Stomil, przez
Towarową i Królowej Jadwigi do ronda Rataje. Autobusy
linii 51, 68 i 71 skierowano objazdem przez rondo
Kaponiera, ul. Roosevelta i Libelta. Na czas sztucznych

Bałagan Trzech Króli
Niestety wraz z nastaniem piątku po dniu świątecznym,
tradycyjnie w komunikacji miejskiej zapanował chaos.
Zwykle w dni pomiędzy świętem a weekendem autobusy
i tramwaje wyjeżdżają na trasy zgodnie z sobotnim
rozkładem jazdy. Piątek 7 stycznia nie tylko był
normalnym dniem roboczym dla osób pracujących,
z możliwości odwołania zajęć nie skorzystało także wiele
szkół. Efekt? W godzinach szczytu porannego tramwaje
kursowały z częstotliwością 20-minutową (bo szczyt
sobotni zaczyna się dopiero przed 9), podobnie jak
w godzinach powrotu z pracy do domów (szczyt sobotni
kończy się ok. 15.30). Na trasie PST były problemy
z zabraniem pasażerów już z drugiego przystanku
za pętlą, podobny bałagan notowano także na wielu
innych liniach. Co ciekawe – komunikacje gminne
kursowały jak w dni robocze.
Autobusy na trzech
Od początku 2011 r. na liniach 89 i 94 w dni robocze
wprowadzono zmiany dzielone na trzy. Jeden kierowca
obsługuje autobus od rana do godz. 8, drugi od 8-16
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i trzeci od 16-24. Linie 89 i 94 bedzie obsługiwać kilku
kierowców
na
stałe.
Przy
okazji
zlikwidowano
funkcjonujące w dni robocze dolewki: 89/1 z 237/1,
89/3 z 83/3 i 94/2 z 54/1. Zadanie 83/12 od nocki N4
przejął wóz 83/3. System trzyzmianowy pojawił się
także na linii 58.
Elka numer 2
Z dniem 2 stycznia na trasie pojawiła się druga brygada
linii L. Zatrudnienie znalazł na niej rodzynek 1492.
Od 3 stycznia wydział A-3 przekazał wydziałowi A-1
obsługę brygady 61/3 (wóz ten wykonuje także poranne
kursy jako 86/3).
Jedno osiedle, trzy pętle?
W związku z zimowymi feriami szkolnymi, przez okres
dwóch tygodni nie były realizowane kursy szkolne
na liniach 60, 89, 94 i 95. Na liniach starołęckich
nie realizowano kursów przez Starołękę Wielką. Autobusy linii 60 nie wjeżdżały „do os. Greckiego”, autobusy
linii 95 nie wjeżdżały natomiast... „do os. Literackiego”.
Dodajmy, że w tym samym czasie pojazdy linii 64 bez
przeszkód kursowały do pętli „Literacka”.
Światła – bez większych zmian
Za nami kolejne miesiące i tysiące minut straconych
z powodu sygnalizacji świetlnych. Niestety pomimo upływu czasu wciąż nie udało się rozwiązać niektórych
problemów. Przez wiele lat tramwaje jadące na
Piątkowską płynnie przejeżdżały światła przed przystankiem Św. Leonarda. Po modernizacji sygnalizacji –
każdy tramwaj karnie się tam zatrzymuje.
W kategorii „najbardziej kuriozalne skrzyżowanie
ad2010”
główną
nagrodę
przyznajemy
jednak
rozbudowanym układom sygnalizacyjnym węzła Nad
Wierzbakiem. Tramwaje w kierunku centrum stoją
zwykle ok. jednej minuty (krótko po otwarciu węzła
poprawiono źle rozmieszczone płyty co zmieniło
niewiele),
tramwaje
w
kierunku
Piatkowskiej
zatrzymywane są prawie za każdym razem. Sporo czasu
tracą także kierowcy autobusów linii 60 i 78 – jadąc w
kierunku północnym. Dodatkowo, lokalne media już
wielokrotnie krytykowały fakt ciągłego braku wiat na
przystankach autobusowych. Dobra wiadomość jest
taka, że sygnalizacja świetlna będzie tam jeszcze
poprawiana.
Pomiędzy Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem uruchomiono sygnalizację świetlną na przelotce pomiędzy
Wspólną a Dębcem. Jadąc od Centrum sygnalizacja
działa jak wcześniej (wymagane jest zatrzymanie

Szelągowska bez autobusów
Na cztery dni (10-13 lutego) zaplanowano
zamknięcie
ul.
Szelągowskiej,
w
okolicy
skrzyżowania z ul. Winogrady. Na czas naprawy
nawierzchni objazdami pojechały linie 47, 51, 67,
74, 76 i 83. Linię 47 skrócono do ronda
Solidarności, linie 67 i 83 skierowano przez most
Lecha i ul. Hlonda do ronda Śródka. Autobusy linii
51, 74 i 76 skierowano objazdem przez ul. Armii
Poznań, Księcia Mieszka I i Słowiańską: 51 do
Naramowickiej, 74 do Murawy, a 76 w kierunku
Piątkowskiej (w przeciwnym kierunku przez
Księcia Mieszka I, Przepadek i Północną do
Garbar). Wóz, który pozostał po skróceniu linii 47
skierowano na os. Sobieskiego, jako całodzienną
rezewę do wzmacniania linii 51.
Te z pozoru drobne zmiany spowodowały spore
zamieszanie na Winogradach. Wielu pasażerów
decydowało się na przesiadkę z autobusu na
tramwaj w okolicy pętli Wilczak – co w porannym
szczycie komunikacyjnym spowodowało szturm na
kursującą co 20 minut linię 3. Dodatkowo, sznur
samochodów podążających zwykle Szelągowską
tworzył potężny zator w obu kierunkach ul.
Winogrady – blokując tramwaje w miejscach
schodzenia się pasów ruchu dla pojazdów
drogowych i szynowych. Szczęśliwie pogoda
dopisała i ruch na Szelągowskiej wznowiono już w
sobotę.
Na zdjęciu: wagon 685 jako 3/3 mozolnie przebija
się przez popołudniowy korek na Winogradach.
Fot.: Marcin Jurczak, 10.02.2011
tramwaju), tramwaj jadący od strony Dębca dostaje
natomiast pionową kreskę z rozpędu i płynnie
przejeżdża skrzyżowanie (czego wcześniej nie notowano
– dołożono dodatkowe dalekie detektory). Przy okazji,
wraz z modernizacją sygnalizacji zlikwidowano ostatnie
w Poznaniu tramwajowe sygnalizatory trzykomorowe.
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Spore zamieszanie robiły w ostatnich miesiącach światła
przy wyjeździe z „Madaliny”. Na S-2 domalowano linię
zatrzymania i miejmy nadzieję iż wstrzymania ruchu
w godzinach wyjazdów na tory odstawcze będą już
jedynie wspominieniami. Na pełny priorytet dla
tramwaju nie ma tu co liczyć – tory wyjazdowe
przecinają kluczową dla komunikacji drogowej II ramę.
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Trwa budowa trasy tramwajowej na Ratajach

Dziura na Chartowie

Łukasz Bandosz
przelotki, ale dlaczego linia wahadłowa – tego nie wiem.
To może 26 również nazwiemy tym przymiotnikiem, też
nie ma zbyt długiej trasy?

Czerwcowy poranek na os. Lecha. Czerwiec był
ostatnim miesiącem eksploatacji tej pętli.
Fot.: Marcin Jurczak, 9.06.2011
Mijają kolejne miesiące budowy trasy tramwajowej
na Franowo. Inwestycja (wraz z budowaną obok
zajezdnią) zrewolucjonizuje komunikację tramwajową
Poznania. Na razie zrewolucjonizowała układ tras
komunikacyjnych na Ratajach.
W związku z zamknięciem fragmentów ulic Chartowo
i Piaśnickiej zmieniono przebieg wielu linii autobusowych. Zmiany dotyczą także linii tramwajowych 1, 5, 11,
16 i 17, objęły również podział obsługi poszczególnych
linii pomiędzy wydziałami tramwajowymi. Uruchomiono
dwie dodatkowe linie tramwajowe: 25 z pętli Stomil do
przystanku os. Czecha i 27 z Kórnickiej do przystanku
Orle Gniazdo utworzonego około 200 m przed
zlikwidowaną pętlą os. Lecha. Podobnie jak przy
wcześniejszych inwestycjach i remontach, nazwano
je wahadłowymi. Dlaczego ta nazwa trwa? Nie mogę się
nadziwić. Dlaczego jeżeli tylko jedna z końcówek nie jest
pętlą lub węzłem od dawna przyjętym za końcówkę
z uporem linia nazywana jest wahadłową? Ciekawe czy
w czasach, kiedy nie było jeszcze pętli wszystkie linie
były liniami wahadłowymi? W przypadku 27 jestem
jeszcze w stanie to zrozumieć. Wszak w tym przypadku
każdy tramwaj kursuje po swoim torze w obu
kierunkach. Trzeba przyznać, że jazda pod prąd robi
wrażenie. Ale dlaczego 25 jest linią wahadłową?
Owszem, trasa krótka, twór tymczasowy, zmiana toru
przy przystanku końcowym odbywa się za pomocą tzw.

Obsługę linii 25 od samego początku zapewnia wydział
S-2. Tabor stanowią wagony GT8S z Duesseldorfu,
wspomagane według bieżących potrzeb serią wagonów
typu O zakupionych kilka lat temu z Frankfurtu nad
Menem. GT8S to te tramwaje, o których wielokrotnie
pisaliśmy w Przystanku. Miały jeździć u nas i widzimy, że
byłyby potrzebne. Jednak Kraków zadziałał bardziej
zdecydowanie i zwinął nam je „sprzed nosa”. W związku
z tym poznański przewoźnik wypożyczył te wagony
od MPK Kraków. W grodzie Przemysła mieliśmy dwa
wagony, które już były w Krakowie. Tam zmieniono im
tapicerkę siedzeń, malowanie, oświetlenie zewnętrzne,
zamontowano
elektroniczny
system
informacji
pasażerskiej. Pozostałe GT8S trafiły do Poznania
„w drodze” z Duesseldorfu do grodu Kraka (obecnie
w Poznaniu pozostały ostatnie sztuki – resztę oddano
już do Krakowa). Wszystkie wagony zostały tymczasowo
przystosowane do jazdy po Poznaniu. Dostały m.in.
kasowniki czy tablice kierunkowe. Co ciekawe, numery
linii i nazwy końcówek naklejanej są na nich na stałe –
a każdorazowe
przeszyldowanie
wagonu
wymaga
interwencji
warsztatu
S-2.
Dwustronne
helmuty
wyposażone są w układ rozruchu i hamowania simatic.
Niestety, mimo przeszkolenia, niektórzy motorowi nie
potrafią płynnie jeździć tymi wagonami. Machając
dźwignią jazdy i hamowania, jak korbą nastawnika,
powoduje się szarpanie i nierówną jazdę wagonu.
Na szczęście wielu potrafi dostosować technikę jazdy
do typu tramwaju, w wielu przypadkach to właśnie
doświadczenie nabywane podczas kolejnych godzin
służby pozwoliło „dopasować” styl jazdy motorniczego
do specyfiki tramwajów z simatikiem, zupełnie inaczej
reagujących na polecenia motorniczego niż typowe
„helmuty”.
Linia 27 była na początku obsługiwana dwukierunkowymi stopiątkami z wydziału S-1. Niestety te szarpiące
pojazdy tramwajopodobne nie dawały sobie rady.
Ze względu na ich dużą usterkowość obsługę linii 27
przekazano wydziałowi S-2. Podobnie jak na 25 między
Kórnicką a Orlim Gniazdem kursować zaczęły GT8S
i „nasze” GT8ZR. Ze względu na możliwości techniczne
linia 25 ma lepszą częstotliwość w porównaniu z 27.
Spowodowało to, że część pasażerów z okolic os. Czecha
i os. Lecha przestało przesiadać się na węźle Kórnicka
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i przeniosło się na rondo Starołęka. Od 6 października
na trasę linii 27 wróciły stopiątki. Związane jest
to z obciążeniem trasy w trakcie roku akademickiego
i niewystarczającą pojemnością wozów z demobilu.
W
wyniku
zamknięcia
skrzyżowania
Chartowa
i Piaśnickiej wraz z fragmentami powyższych ulic,
przebudowie uległ układ linii autobusowych na Ratajach.
Dodatkowo autobusy skazane są na opóźnienia
ze względu na zatory uliczne pojawiające się często
na trasach objazdowych. Przez pierwszy miesiąc pewna

W miejscu pętli os. Lecha powstaje węzeł rozjazdowy. Na Franowo dojedziemy także od GTR.
Rys. Infrastruktura Euro Poznań 2012

dezinformacja panowała na os. Czecha. Na przystanku
„pod PZU” zatrzymują się autobusy jadące z ronda
Rataje, natomiast „pod Biedronką” pojazdy kierujące się
na rondo Rataje. Niestety nie zostało to czytelnie
oznaczone, w dodatku na przystanku autobusów
jadących w stronę ronda Rataje długo brakowało
rozkładów jazdy. 12 grudnia, ze względu na całkowite
zamknięcie dla ruchu skrzyżowania ulic Chartowo
i Piaśnickiej, na inne trasy skierowano linie autobusowe
nr 53, 81, 92, 232 oraz A. Jednocześnie uruchomiono
nową linię – pod numerem 97. Autobusy kursują
z Dworca Rataje do przystanku Orle Gniazdo, przez
ul. Piłsudskiego. Znalazły na niej zatrudnienie nowe
solarisy Urbino 8,6. Piszący te słowa ma często okazję
podróżować tymi autobusami, ku niezadowoleniu innych
pasażerów, wraz ze swoim dzieckiem. W małym
pojeździe wózek zajmuje znaczną część przestrzeni
pasażerskiej.
Tymczasem budowa nowej linii tramwajowej trwa.
Najbardziej zaawansowane prace toczą się w rejonie
ul. Szwajcarskiej oraz dawnej pętli os. Lecha, gdzie
powstaje węzeł łączący trasy od strony Kórnickiej, Franowa
i Chartowa. Czekamy na zakończenie kolejnych etapów
inwestycji. Nowa trasa wygląda bardzo imponująco. Mam
tylko nadzieję, że efekt nie zostanie zepsuty jakimś
ograniczeniem prędkości w tunelu. Jednak w związku
z ograniczoną widocznością, aby ruch tramwajów mógł
odbywać się sprawnie i bezpiecznie konieczny będzie
system, który będzie spełniał taką samą rolę jak SBL
na kolei.

Krótka historia wagonu numer 400

To już jest koniec, nie ma już nic
Marcin Jurczak
Dobiegła końca historia wagonu tramwajowego nr 400.
Choć był pierwszym w kraju szybkobieżnym wagonem
niskopodłogowym, do końca swych dni pozostał
prototypem.
Na początku lat 90. podjęto decyzję, że tory
budowanego wówczas Poznańskiego Szybkiego Tramwaju zostaną połączone z siecią tramwajową miasta, a nie
– jak wcześniej planowano – z torami kolejowymi.

Dlatego zaistniała potrzeba zakupu taboru o dużej
pojemności. Mimo, że wcześniej z powodzeniem
testowano możliwość wprowadzenia do eksploatacji
składów 4x105Na, miejski przewoźnik zdecydował się na
zakup nowoczesnych pojazdów niskopodłogowych.
Ówczesna oferta europejskich producentów tramwajów
tego typu była jednak poza zasięgiem możliwości
finansowych miasta, natomiast rynek krajowy nie
posiadał jeszcze w sprzedaży pojazdów spełniających
wymagania MPK.
W roku 1995 zakłady HCP w ramach modernizacji
tramwaju typu 105N zbudowały trójczłonowy pojazd
z częściowo obniżoną podłogą. Człony skrajne powstały
na bazie dwóch wagonów o numerach bocznych 163
i 164, a człon środkowy, niskopodłogowy, został wyprodukowany
od
podstaw
przez
HCP.
Planowano
zbudowanie następnych wozów tego typu, być może
właśnie w tym celu zakupiono 5 wagonów 105N
na Śląsku, ale – ponieważ pojawiły się środki na zakup
10 sztuk nowych tramwajów dla PST (jak się później
okazało, typu RT6N1) – z planów tych zrezygnowano.

Pierwsze dni eksploatacji glizdy – na linii nr 6.
Fot.: Tomasz Gieżyński, 16.09.1995

Tramwaj
115N
był
pojazdem
ośmioosiowym,
trójczłonowym, z 19% udziałem niskiej podłogi
w stosunku do całej powierzchni tramwaju. W wagonie
zastosowano wózki „standardu” 105Na, przetwornicę
statyczną, przy okazji budowy wagonu zmieniono
charakterystyczny dla stopiątek wystrój wnętrza (cechy
szczególne: nowa kolorystyka ścian bocznych, miękkie
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o zachowanie pojazdu zabiegał Klub Miłośników
Pojazdów Szynowych – nie udało się niestety uzyskać
akceptacji ani dla pomysłu pozostawienia czterysetki
jako tzw. zimny eksponat, ani dla koncepcji skierowania
wozu do remontu i pozostawienia po modernizacji
w stanie wizualnym możliwie bliskim oryginalnego.
Nawiązano także kontakty z Fabryką Pojazdów
Szynowych – spadkobiercą producenta. Dyrekcja MPK
przychylnym okiem oceniła przedsięwzięcie, delegacja
KMPS oglądała już nawet nowe miejsce postoju
wagonu. Na drodze stanęły kłopoty FPS… i umowy nie
udało się sfinalizować. Dzięki wsparciu Dyrekcji MPK
pomimo formalnego skreślenia udało się „przechować”
wagon, aż do lata 2011 r.

Smutny finał – wagon odjeżdża na złomowisko.
To koniec jedynego egzemplarza tramwaju typu
115N, zbudowanego w HCP.
Fot.: Maciej Witkowski, 25.08.2011
siedzenia pokryte estetyczną tapicerką). Zamontowano
nowe drzwi (wykonane z tworzywa) oraz napędy
drzwiowe IFE.
Nowościami były także: inny pulpit
motorniczego,
elektrycznie
opuszczany
pantograf
i uchylne okna. Eksploatację rozpoczęto w roku 1995,
na linii numer 6.
Typ
115N
okazał
się
być
niestety
mocno
niedopracowany. Prototypowa aparatura elektryczna
podlegała częstym awariom – w szczególności dotyczyło
to przetwornic i przecierających się w przegubach kabli.
Z różnych powodów, zazwyczaj dość błahych, pojazd
bywał odstawiony miesiącami. Nie inaczej było pod
koniec eksploatacji – mniej więcej cztery lata temu glizda zjechała na tory odstawcze Budziszyńska z niewielką
awarią, skąd nie dane było jej już powrócić na trasę.
Na początku 2008 roku glizda pojawiła się w
Modertransie – co w środowisku miłośniczym odebrane
zostało jako widmo szybkiego remontu. Wagon wrócił
niestety na Budziszyńską i na torze pozbawionym sieci
trakcyjnej w dalszym ciągu gnił (wraz z 13N 115).
Z dniem 14 kwietnia 2010 r, wóz nr 400 skreślony został
z inwentarza MPK Poznań Sp. z o.o. Od ponad dwóch lat

W
środę
24
sierpnia
2011
w
godzinach
przedpołudniowych wagon wyciągnięty został z torów
odstawczych. W czwartek, 25 sierpnia glizdę pocięto na
części i wywieziono na złomowisko w Śremie. Niestety
nie udało się znaleźć nowego domu dla tej ciekawostki
technicznej. Choć proponowanych lokalizacji było wiele
(od S-1 po S-3, pojawiły się także nieśmiałe pomysły
zmagazynowania wagonu u któregoś z przewoźników
podmiejskich), ostatecznie nie wdrożono do realizacji
żadnego pomysłu. W przypadku wycofywanych wagonów
105Na
poszukiwano
nabywcy
chcącego
przejąć
tramwaje, glizda ze względu na swoją awaryjność
spisana została natomiast „na straty”. Obok działań
oficjalnych prowadzonych przez Zarząd KMPS, pojawili
się pasjonaci działający na własną rękę – poszukując
wsparcia i możliwości ratowania glizdy poprzez
nagłaśnianie tematu u przedstawicieli lokalnych mediów
aż do ostatniej chwili.
„To nie jest chlubna karta w naszej historii i naprawdę
nie wspominamy tego pojazdu ciepło” – tłumaczyła na
łamach Głosu Wielkopolskiego rzecznik prasowy MPK,
Iwona Gajdzińska. MPK Poznań Sp. z o.o. jako pierwsze
w Polsce wdrożyło do eksploatacji tramwajowy wagon
niskopodłogowy, wprowadzając nową jakość w komunikacji tramwajowej, a jednocześnie stając się źródłem
bezcennych doświadczeń wykorzystanych przy budowie
i eksploatacji tramwajów 114Na, Moderus Beta i Protram 205 WrAs. Czy zatem aby na pewno nie ma się
czym chwalić?

Rys.: Jędrzej Nowak
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Zakończono dostawy 21 tramwajów typu GT8

Helmut wiecznie żywy

Tomasz Gieżyński
W lipcu 2011 minęło 20 lat od sprowadzenia pierwszego
żółtego przegubowca z Amsterdamu, a w grudniu 2011
– 15 lat od przyjazdu pierwszego niemieckiego GT8.
Przez ten czas przewinęło się przez Poznań sporo
używanych wagonów, wykonały one (i wykonują nadal!)
kolosalną pracę. Można rzec, że MPK Poznań ma duże
tradycje w sprowadzaniu demobilu z zachodu i potrafi
konsekwentnie realizować swoją politykę, osiągając
maksimum korzyści z podejmowanych w tym zakresie
decyzji. Zakupy z ostatnich dwóch lat wypadają jednak
nieco bladziej na tle oczekiwań i możliwości. Pewne
szanse umknęły bezpowrotnie.
Ostatnia duża dostawa taboru używanego nastąpiła
w 2003 i obejmowała dwie transze wagonów: 11 sztuk
serii 3G zakupionych w Amsterdamie i 10 sztuk typu
GT8 z Duesseldorfu. Pojazdy holenderskie potrzebne
były do zastąpienia swych starszych braci w zajezdni
Gajowa, która głównie ze względów infrastrukturalnych
(wąskie bramy wyjazdowe) pewną część stanu
posiadania musiała mieć wciąż w wersji węższej
od wagonów niemieckich. GT8 z dostawy 2003 posłużyły
jako uzupełnienie stanu po pojedynczych kasacjach
z poprzednich lat. Od tego momentu ogólna kondycja
wszystkich tramwajów należących do MPK stopniowo się
pogarszała,
z
wyjątkiem
kierowanych
wciąż
do modernizacji składów generacji 105N, z czasem
zastępowanych moderusami alfa. Większość wagonów
GT6 i najstarsze GT8 zaczęły powoli przedstawiać sobą
kiepski obraz. W 2005 roku po długich staraniach
sprowadzono wreszcie do Poznania wagony dwukierunkowe – było to 6 sztuk GT8ZR (typ O) z Frankfurtu nad Menem. Ich funkcjonalność i przydatność
w czasie prowadzenia ruchu wahadłowego podczas
licznych remontów została nie raz udowodniona.
Pozostaje mieć tylko żal, że jedynie 6 takich wagonów
było dostępnych (cała seria liczyła tylko 8 sztuk –
we Frankfurcie zostały dwa tramwaje: jako kawiarenka
i historyczny).

Na poznańskich torach ponownie zagościła
większa ilość wagonów w malowaniu Rheinbahn
Duesseldorf. Na zdjęciu wagony 700 (z lewej), 708
(z prawej) oraz 615 – ten ostatni z grupą
zwiedzających Poznań hobbystów z Erfurtu.
Fot.: Tomasz Gieżyński, 27.08.2011

Niektóre wagony przemalowano od razu w barwy
MPK. Tak było m.in. z żółtym wozem 2655 (695).
Fot.: Dariusz Żaruk, 27.06.2011

Mając powyższe na uwadze poznański przewoźnik zaczął
się rozglądać za zakupem kolejnych wagonów
używanych, najlepiej właśnie w wersji dwukierunkowej i
najlepiej z miasta, z którym już mieliśmy do czynienia.
Oczywisty wybór padł na Duesseldorf i tamtejsze
dwukierunkowe pojazdy GT8S, których licząca 29 sztuk
seria miała być powoli wycofywana od około 2008 roku.
Wieloletni pośrednik MPK w handlu używanymi
wagonami, firma Moroschan MSB z Salzgitter miał
podpisaną
wyłączność
na
obrót
wycofywanymi
z Duesseldorfu egzemplarzami. W MPK Poznań panowało
przekonanie, że celowym będzie zakup około 12 sztuk
wozów GT8S. W tym przeświadczeniu oczekiwano
na wycofanie tramwajów z ruchu i dokonanie transakcji.
Jakież
było
zdziwienie
niemal
wszystkich
zainteresowanych stron gdy okazało się, że całą serię
zarezerwował dla siebie Kraków! Włodarze z Grodu
Kraka zdołali ominąć „wyłączność” pośrednika (temat
odbił się szerokim echem w niemieckiej prasie, jednak
bez większego wpływu na przebieg wydarzeń), a Poznań
musiał obejść się smakiem. Ponurego wydźwięku
sprawie dodaje fakt konieczności wypożyczenia ośmiu
GT8S z Krakowa i Duesseldorfu do obsługi linii
wahadłowych w latach 2010-2011 – mimo szeroko
zakrojonej, bezprecedensowej w swej skali akcji, ilość ta
i tak w szczytowym momencie nie wystarczyła do pełnej
obsługi wszystkich odciętych tras (w lipcu 2010 bez
ruchu tramwajowego pozostawiono trasy na Piątkowską
i Połabską, mimo technicznej możliwości zorganizowania
tam linii tymczasowych – po prostu zabrakło
dwukierunkowego
taboru,
który
kursował
na
zastępczych liniach 21, 25 i 27).
W tej sytuacji nie pozostało nic innego, jak uzupełnić
starzejącą się flotę jakimikolwiek wagonami. Ostatecznie
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zdecydowano się zakupić prawie wszystkie pozostałe
w Duesseldorfie, jednokierunkowe i doskonale w
Poznaniu znane, tramwaje GT8. Dostawa objęła 21 sztuk
i była największą w dwudziestoletniej historii zakupów
z drugiej ręki jednorazową transzą. Oczywiście tramwaje

nie przyjechały od razu wszystkie – przywożono
je sukcesywnie od 29.05.2010 r. do 29.07.2011 roku.
Przewidziano dla nich zakres numeracyjny od 693
wzwyż, co automatycznie wiązało się z zajęciem nowej
„setki” w zakresach numeracyjnych. Pierwsze sztuki

Dostawy wagonów GT8 2010/2011
Nr
MPK

Nr
RD*

Rok
produkcji

Data dostawy

Data debiutu

Brygada
debiutu**

Malowanie

693

2966

1964

28/29.05.2010

24.09.2010

2\1
(podmiana)

MPK Poznań
(dostawa: malowanie RD)

694

2964

1965

3/4.06.2010

2.09.2010

8\1
(podmiana)

MPK Poznań***
(dostawa: malowanie RD)

695

2655

1969

17/18.06.2010

3.09.2010

7\4

MPK Poznań + reklama
(dostawa: żółty)

696

2667

1969

21/22.07.2010

15.09.2010

2\7

Rheinbahn Duesseldorf

697

2968

1964

26/27.08.2010

24.09.2010

2\7

Rheinbahn Duesseldorf

698

2967

1964

11/12.09.2010

4.10.2010

9 \ 11

podkład po reklamie niemieckiej
(zdjętej na S-2) – w kolorze
srebrnym

699

2658

1969

22/23.09.2010

18.10.2010

9\7

Rheinbahn Duesseldorf

700

2659

1969

23/24.09.2010

19.10.2010

11 \ 3

Rheinbahn Duesseldorf

701

2657

1969

15/16.10.2010

6.12.2010

2\5

MPK Poznań (dostawa: reklama,
market meblowy zentex.de)

702

2661

1969

19/20.10.2010

18.11.2010

7\7

Rheinbahn Duesseldorf

703

2671

1969

4/5.11.2010

20.12.2010

8 \ 10

podkład po reklamie niemieckiej –
w kolorze granatowym

704

2653

1968

16/17.12.2010

21.01.2011

3\5

reklama całopojazdowa
(dostawa: malowanie RD)

705

2666

1969

17/18.12.2010

1.02.2011

2\9

Rheinbahn Duesseldorf

706

2651

1968

17.03.2011

19.04.2011

8\x
(podmiana)

podkład po reklamie niemieckiej
(zdjętej w D) – w kolorze
ciemnozielonym

707

2654

1969

16.04.2011

17.05.2011

11 \ 5

malowanie RD + reklama
(dostawa: malowanie RD)

708

2660

1969

29.04.2011

30.05.2011

7\5

Rheinbahn Duesseldorf

709

2665

1969

31.5/1.06.2011

14.07.2011

7\2

reklama całopojazdowa
(dostawa: malowanie RD)

710

2672

1969

10/11.06.2011

15.07.2011

7\6

MPK Poznań***
(dostawa: malowanie RD)

711

2664

1969

30.06.2011

19.08.2011

10 \ 4

Rheinbahn Duesseldorf

712

2669

1969

14/15.07.2011

29.08.2011

9\7

malowanie RD + reklama
(dostawa: malowanie RD)

713

2662

1969

28/29.07.2011

14.09.2011

18 \ 1

MPK Poznań
(dostawa: malowanie RD)

Stan na dzień: 31 grudnia 2011; opr.: Marcin Jurczak, Andrzej Kłos
*
693: GT8-2966, 1982 ex 2766, 1974 ex GT6-2621, 1971 ex Neuss GT6-41
694: GT8-2964, 1982 ex 2764, 1974 ex GT6-2614
697: GT8-2968, 1983 ex 2768, 1974 ex GT6 2623, 1970 ex Neuss GT6-43
698: GT8-2967, 1983 ex 2787, 1974 ex GT6 2622, 1971 ex Neuss GT6-42
**
(podmiana) – oznacza, że wóz nie
wyjechał od rana, ale zastąpił inny po UT

***
debiut w Poznaniu w malowaniu RD –
przemalowany w terminie późniejszym
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rozpoczęły regularne kursy z pasażerami pod koniec lata
2010. W miarę postępu dostaw skracał się czas
przygotowania tramwajów do wyjazdu na linię.
GT8
z
dostawy
2010/2011
nieco
różnia
się
wyposażeniem od już posiadanych wagonów tego typu.
Największą różnicą dla motorniczego jest brak dźwigni
hamulca
ręcznego.
Wagony
te
można
jedynie
pozostawić na dłużej na hamulcu poprzez przestawienie
wałka kierunkowego nastawnika na pozycję zero.
Instalacja elektryczna znajduje się także w dotąd
niespotykanej szafce, zawieszonej u sufitu naprzeciw
drugich drzwi. Siedzenia w członie pierwszym i trzecim
ustawione są naprzemiennie do przodu i tyłu. Wagony
698, 702, 707, 711, 713 przyjechały z tradycyjnym,
dużym reflektorem i z takowym jeżdżą do dziś.
Pozostałe wyposażone są w niespotykany dotąd,
mniejszy reflektor zabudowany jeszcze w Duesseldorfie.
Przystosowaniem
wozów
do
polskich
przepisów
i poznańskich warunków zajęła się spółka-córka MPK –
Modertrans Poznań. W każdym pojeździe zainstalowano
czuwak pasywny (zaadaptowano lewy pedał –
od mikrofonu,
którego
przełącznik
przeniesiono
na pulpit) oraz masywną, stabilną ścianę kabiny
motorniczego. Tradycyjnie usunięto kilka siedzisk,
stwarzając dodatkowe wygrodzenia dla wózków.
Zamontowano dodatkowe światła stopu i pozycyjne
tylne, przednie i tylne kierunkowskazy oraz światła
odblaskowe, a także instalację ogrzewania lusterka
zewnętrznego (w ogrzewanie lusterek zewn. doposażono
także starsze helmuty). Blokadę drzwi powiązano z czuwakiem i wyłącznikiem nadmiarowym. Na tylnym
pulpicie manewrowym przybył przełącznik stacyjki
i przycisk czuwaka. W przestrzeni pasażerskiej pojawiły
się ponadto kasowniki i uchwyty na tablice boczne
z przebiegiem trasy. Wagony 693-713 to pierwsze
jednokierunkowe helmuty wyposażone w światła
przeciwmgielne. Dotychczas taki elementy wyposażenia
posiadały „na Madalinie” wyłącznie GT8ZR.
Osobną i bardzo ciekawą kwestią jest malowanie
zewnętrzne. Większość wagonów przybyła w tradycyjnym dla Rheinbahn Duesseldorf układzie beżowy-

Na pulpicie nowej serii znaleźć można kontrolki
luzowania hamulców szczękowych pierwszego
i czwartego wózka. Wśród nowości jest także
solidna zabudowa kabiny motorniczego, co oznacza likwidację znanego z duesseldorfów otwieranego „okna” kabiny (za motorniczym).
Fot.: Marcin Jurczak, 30.12.2011

GT8 2657 (701) w kolorowej reklamie marketu
meblowego Zentex. Widoczny oryginalny układ
lamp z tyłu pojazdu i sprzęg Scharfenberga.
Fot.: Marcin Jurczak, 16.10.2010
czerwony i w takim malowaniu objawiła się na linii. Były
to wagony: 694, 696, 697, 699, 700, 702, 704, 705,
707, 708, 710, 711 i 712. Prawdziwym kuriozum są
wagony w podkładach pozostałych po niemieckich
reklamach. Stan ich malatury jest tak dobry, że nie
opłacało się przemalowywać tych tramwajów. Są to 698
(srebrny), 703 (granatowy) i 706 (ciemnozielony). Kilka
wozów wyjechało od razu pomalowanych w barwy MPK
Poznań – głównie ze względu na zły stan powłoki
lakierniczej lub zbyt kontrowersyjne kolory podkładu
niemieckiej reklamy: 693, 695, 701 i 713. Pojazdy o
numerach 694 i 710 przemalowano na barwy MPK
Poznań nieco później (wszystkie wagony miały być
oklejone kolorową folią – akcja ta miała objąć także
GT8ZR – ale koncepcja upadła, a coś trzeba było
z oszpachlowanymi tramwajami uczynić). Wagon 709
wyjechał
od
razu
w
reklamie
całowagonowej
z granatowym podkładem, jakiś czas po nim dołączył
w tym samym wdzianku 704 (oba z reklamą Veka). Dwa
spośród beżowych „rheinbahnów” otrzymały reklamę
naklejaną na lewym boku pierwszego członu (707 i 712
– Vast Bouw). Reklamę (Trust na lewej burcie I członu)
ma także 695. Z ciekawostek: wagon 702 nie posiada
tradycyjnego dla wagonów z Duesseldorfu „gongu” sygnalizującego odjazd.
W trakcie dostaw 21 wagonów GT8 pofolgowano sobie
nieco i skreślono z inwentarza, a następnie pocięto na
złom łącznie aż 25 tramwajów typów GT6, GT8 i 3G:
601, 602, 605, 606'', 607, 610, 614, 651, 657, 661,
663, 667, 672, 673, 675, 681, 686, 801, 802, 804, 806,
807, 808, 809, 810. Do tego skreślono z inwentarza i
sprzedano z powrotem do Amsterdamu wagon 3G
o numerze 800. W istocie, obecnie MPK Poznań nie musi
obsługiwać znacznej części swojej sieci, lecz gdy wrócą
do stanu czynnego wszystkie trasy, a na dodatek
otwarte będzie Franowo, to czy nie grozi nam niedobór
taboru? Wszak przyjście nowych wagonów z Solarisa
i Modertransu oznacza tylko kasację składu stopiątek
w zamian, a nie zwiększenie stanu posiadania…
Na koniec matematyczna ciekawostka: wagony 693, 697
i 698 są relatywnie najstarszymi pojazdami używanymi,
jakie sprowadziło MPK Poznań. W momencie przyjazdu
na nasze tory liczyły sobie one już bowiem aż 46 lat
każdy! Takiego wieku nie miał ani najstarszy holender
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(wagon 851 rocznik 1956, przywieziony w 1991 roku –
35 lat), ani GT6 (wagon 601 rocznik 1956, przywieziony
w 1997 roku – 41 lat), ani też pierwsze otrzymane GT8
(np. 661 z rocznika 1958 przywieziony w 1997 roku - 39
lat). W Poznaniu czeka je świetlana przyszłość i duża
szansa na pobicie rekordu dotychczasowego weterana –
GT6 o numerze 601 z roku 1956, skasowanego w 2010
w wieku 54 lat!

Idą niestety lata chude. Wszyscy mówią tylko
o potrzebie oszczędzania i cięciach. Niestety, dotknęło
to także komunikację miejską. MPK Poznań nadal nie
pozyskało tak potrzebnego taboru dwukierunkowego
i wiele wskazuje na to, że póki co nie pozyska – nie tyle
z braku możliwości, co z braku funduszy. Analiza rynku
tramwajów używanych będzie jednak przedmiotem
osobnego artykułu.

Luboń – trzecia gmina w całości w sieci ZTM

Integracja – nareszcie

Tomasz Wierzbicki
Integracja komunikacji miejskiej Poznania i Lubonia
stała się faktem. Luboń (jako trzecia gmina powiatu
poznańskiego) postawił na współpracę ze stolicą
aglomeracji
w
kwestii
prowadzenia
transportu
publicznego. Wcześniej na taki krok zdecydowały się
władze Dopiewa i Mosiny. Ale po kolei…
19 kwietnia 2010 roku, w wyniku wejścia w życie
Uchwały Rady Miasta Poznania, aglomeracja poznańska
została podzielona na 3 strefy – A, B i C. Obszar strefy A
stanowi Miasto Poznań, strefy B – miejscowości
bezpośrednio graniczące z Poznaniem, a C –
miejscowości położone w dalszej odległości. Już wtedy
część linii autobusowych, na których przewoźnikiem było
MPK w Poznaniu, wyjeżdżała poza granice Poznania. Były
to jednak pojedyncze linie do kilku miejscowości, jak na
przykład linie 70 i 72 do Koziegłów, 55 do Swarzędza
czy 56 do Lubonia.
Przyjrzyjmy się sytuacji, jaka nastała w Luboniu
po wprowadzeniu stref.
Początkowo,
na biletach
poznańskiego ZTM-u mogli jeździć jedynie pasażerowie
korzystający z linii 56, kursującej z Górczyna do pętli
Żabikowo, położonej w zachodniej części miasta oraz
z ówczesnej linii 101 (która w międzyczasie zmieniła
numer na 651), którą można było dojechać z Dębca,
przez wschodnią część Lubonia, do Puszczykowa
i Mosiny. Parę miesięcy później, bo już od 1 lipca tego
samego roku, w sieć ZTMu zostały włączone linie L2 i L3
(przenumerowane odpowiednio na 602 i 603). Było
to znacznym ułatwieniem dla mieszkańców lubońskiego
Lasku i tzw. Starego Lubonia, ponieważ mogli korzystać
– obok linii 651 – z niemal wszystkich autobusów
kursujących główną arterią wschodniego Lubonia – ulicą
Armii Poznań.
W wyniku wszystkich zmian i częściowego przekazywania kolejnych linii autobusowych, mieszkańcy
zachodniej i wschodniej części Lubonia korzystali z linii
organizowanych przez ZTM w Poznaniu, a centralnej –
przez
Miasto
Luboń
poprzez
Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne Translub. Taka sytuacja była niezwykle
kłopotliwa zarówno dla samych mieszkańców, którzy
musieli cały czas uważać, którym autobusem mogą
jechać i na jakich biletach, ale także dla samych władz
Miasta, które musiały się rozliczać z dwoma
operatorami.
Przełom nadszedł w październiku 2010 roku, kiedy to
najpierw Rada Miasta Lubonia, a później Rada Miasta
Poznania, podjęły uchwały w sprawie porozumienia
międzygminnego w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego. Na ich mocy nie tylko kursujące ówcześnie

Przy okazji pełnej integracji Lubonia z siecią ZTM
zmieniono trasę linii 49 – kierując autobusy na
nową (na zdjęciu) ul. Bohaterów Westerplatte. Na
zdjęciu Vecto – jeszcze przed inauguracją liniową.
Fot.: Tomasz Wierzbicki, 8.05.2010
linie 56, 602, 603 i 651 miały być prowadzone przez
poznański ZTM, ale cała komunikacja autobusowa
w Luboniu. Chociaż uchwała określała termin wprowadzenia zmian na 1 stycznia 2011 roku, to okazał się on
zbyt optymistyczny. Przygotowania do wprowadzenia
zmian przeciągały się, jednak ostatecznie pod koniec
stycznia 2011 poznaliśmy ich projekt.
Zaproponowane rozwiązania to nie drobne zmiany, ale –
śmiało można rzec – rewolucja całego układu
w południowej części aglomeracji. Nie chodzi tu jedynie
o pożegnanie takich linii jak 56, L1 czy L4 (które zostały
zastąpione przez 616, 611 i 614), ale o wprowadzenie
zupełnie nowych tras większości linii. Zmiany idą
w kierunku ograniczenia samej liczby linii autobusowych
oraz poszczególnych wariantów ich tras w zamian
za zwiększenie częstotliwości kursowania na takich
liniach jak dawne L1 czy L4. Do całkowitej likwidacji
poszły „twory” w postaci linii LA, LB i LC, które były
liniami okólnymi, kluczącymi po ulicach Lubonia. Ich rolę
przejęła linia 610, która mogłaby przejąć znaczne potoki
pasażerskie tego miasta. Trasa od Górczyna, przez
Żabikowo, Nowe Centrum Lubonia, Stary Luboń, aż do
Dębca, pozwala nie tylko na dogodny dojazd
do Poznania przy ominięciu korków, ale także na przemieszczanie
się
po
samym
mieście.
Niestety,
zaproponowana częstotliwość kursowania (co 40 minut
we wszystkie dni tygodnia) zapewne pogrzebie te plany
i sprawi,
że
stanie
się
jedynie
dodatkiem,
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W ramach reorganizacji postanowiono ponownie
podzielić linię 76, która powstała kilka lat temu
z połączenia linii 76 i 90. Obecnie 76 kursuje znowu
na odcinku od osiedla Dębina do centrum (mając teraz
przystanek końcowy przy placu Bernardyńskim), a jej
rozkład jest zsynchronizowany z rozkładem linii 603.
Mieszkańcy Winograd i Piątkowa mają znowu linię 90,
która
jest
zdecydowanie
bardziej
punktualna
niż wcześniejsza 76.

Translub kursuje w sieci ZTM częściowo już od
1.07.2010. Obecnie obsługuje m.in. linię 651
pomiędzy Dębcem a Nowym Dymaczewem.
Fot.: Andrzej Rusznica, 27.12.2011
a nie szkieletem całego systemu. Dojazd do Poznania
ma w głównej mierze zapewnić linia 611, która po
zwiększeniu częstotliwości kursowania (w dni powszednie co 15 minut) zapewnia dojazd z Żabikowa,
przez osiedle Lubonianka do pętli tramwajowej
na Dębcu. Drugim ważnym wlotem do Poznania jest
ulica Głogowska, na której w godzinach szczytu możemy
zobaczyć autobusy jadące do Lubonia co 10 minut –
będą to jeżdżące naprzemiennie linie 610, 616 i 702.
Ostatecznie wycofano się z pomysłu likwidacji linii 602 –
mieszkańcy Lasku chcieli zachowania bezpośredniego
połączenia z pętlą tramwajową na Dębcu. Jedną
z ważniejszych
zmian
jest
także
zapewnienie
całotygodniowej linii nocnej – co drugi kurs linii 243
jeżdżącej do tej pory na poznańskie osiedle Dębina
został wydłużony do pętli przy ulicy Krętej (po trasie linii
LN, która kursowała jedynie w weekendy).
Po szybkim przeanalizowaniu zmian może się wydawać,
że na pasażerów autobusów czekają jedynie pozytywne
zmiany. W końcu wystarczy jeden bilet na strefę A+B,
aby dojechać do Lubonia, główne linie będą miały
zwiększoną częstotliwość. Ponieważ do porozumienia
przystąpiła także Gmina Komorniki, to doszły także dwie
kolejne linie: 701 (wcześniejsza 117, kursująca z
Górczyna przez Dębiec, Luboń i Wiry do Komornik, która
jest uzupełnieniem dla linii 614 – na ulicy Jana III
Sobieskiego łączna częstotliwość w dni robocze wynosi
20 minut) oraz 702, która wiezie pasażerów z Komornik,
przez Żabikowo i ulicę Głogowską na Górczyn.
Zmiany odczuli także poznaniacy – przede wszystkim
mieszkańcy Świerczewa. Zdecydowanie zwiększyła się
liczba linii, z których mogą korzystać na „poznańskich”
biletach. Na ulicy Opolskiej autobus kursuje teraz
średnio co 6 minut, a na Czechosłowackiej – co 20
minut. Pozwoliło to też na zmianę trasy linii 49, która
przejeżdża teraz przez środek Świerczewa. Wcześniej
centrum
osiedla
było
pozbawione
jakiejkolwiek
komunikacji miejskiej. Linia 49 została skierowana
na ulicę Bohaterów Westerplatte - oddaną do użytku
ponad 2 lata temu trasę, która przebiega przez te rejony
i była już wcześniej przystosowana do komunikacji
autobusowej (posiada zatoki przystankowe). Dostęp
do komunikacji
miejskiej
polepszył
się
także
mieszkańcom Dębca oraz Kotowa.

Poszkodowanymi przy zmianach mogą czuć się różne
grupy społeczne, która poprzez wejście Lubonia do sieci
ZTM straciły uprawnienia do darmowych przejazdów. Są
to między innymi osoby, które ukończyły 65 lat – będą
mogły jeździć za darmo dopiero po ukończeniu 70 lat, a
także dzieci między 5 a 7 rokiem życia, które już będą
musiały kupować bilety ulgowe. Zmiany objęły także
pracowników Translubu (i ich rodziny) – oni także muszą
teraz kupować bilety.
Ostatecznie wdrożenie komunikacyjnej rewolucji mocno
się przeciągnęło, a zmiany wprowadzono z dniem
1 października 2011 r. Ponadto, w tym roku na liniach
podmiejskich pojawi się też kilka nowych autobusów –
flotę pojazdów Translubu zasili 6 nowych Solarisów
Urbino 12, a ZUK Komorniki niedawno rozstrzygnął
przetarg na dostawę 3 autobusów, który wygrał MAN.
Po pierwszych
miesiącach
widać,
że
wspólna
komunikacja działa bardzo dobrze. W godzinach szczytu
frekwencja w autobusach jest wysoka (przede
wszystkim na linii 614/701) i być może z czasem będzie
trzeba się zastanowić nad zwiększaniem częstotliwości
kursowania poszczególnych linii. Takie było w końcu
główne zamierzenie integracji – aby więcej pasażerów
z gmin poznańskich dojeżdżało komunikacją miejską
do samego Poznania.
Mamy nadzieję, że przykład Lubonia zachęci władze
sąsiednich gmin do współpracy z Poznaniem w ramach
transportu publicznego. Chodzi tu przede wszystkim
o Swarzędz, jak i pozostałe gminy (m. in Kórnik,
Kleszczewo, Czerwonak, Suchy Las, Tarnowo Podgórne
i Stęszew), które na dziś są niechętnie nastawione
do wspólnej polityki transportowej aglomeracji poznańskiej.

Wraz z wprowadzeniem komunikacji w sieci ZTM,
z rozkładów jazdy znikają tradycyjne lubońskie
oznaczenia linii. Numeracja linii różnych
przewoźników została zintegrowana z ogólnoaglomeracyjnym standardem.
Fot.: Dariusz Żaruk, 17.06.2011
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Zima – największy wróg transportu miejskiego?

Wspomnienie zimy

Marcin Jurczak
Prawdziwy kataklizm rozpoczął się w nocy z 1 na
2 grudnia. Bardzo niskie temperatury (minus kilkanaście
stopni Celsjusza) plus padający przez cały wieczór śnieg
spowodowały poważne utrudnienia w komunikacji
tramwajowej. By opisać skalę zjawiska warto dodać, że
jeszcze grubo po północy spotkać można było tramwaje
zjeżdżające do zajezdni z różnych części miasta (tytuł
rekordzisty przyznajemy stopiątce na linii 12 widzianej
ok 1.05 na rondzie Kaponiera). Przez całą noc kursowały
przecieraki – w wielu miejscach blokowane jednak na
zasypanych zwrotnicach – zdecydowana większość
rozjazdów wymagała jazdy z minimalną prędkością,
grożąc wykolejeniem. Swoje „trzy grosze” dołożył także
silny wiatr, nawiewający śnieg na torowiska.

Holender na linii 11 dojeżdża do przystanku Nad
Wierzbakiem. Dla wagonu 802 była to ostatnia
zima.
Fot.: Krzysztof Dostatni, 19.12.2010
Pamiętacie zimę 2010/2011? Z sezonem zimowym
walczyli wszyscy – przewoźnicy miejscy i regionalni,
kierowcy samochodów osobowych. Zima w mieście
oznacza dla służb odpowiedzialnych za utrzymanie
torowisk, sieci trakcyjnej i taboru dodatkowe zadania
i wielogodzinną, często żmudną pracę. Możliwości walki
z żywiołem bywają czasem ograniczone, a pomimo
ciągłego rozwoju techniki przyroda ubiegłej zimy
niestety okazała się być „górą”.
Zima z Juventusem
Zgodnie z prognozami, pierwszy atak zimy nastąpić miał
w dniach 28-29 listopada 2010. Lekki mrozik
spowodował pierwsze wstrzymania ruchu – kwadransowe przestoje związane były z zamarznięciami
pojedynczych zwrotnic. Pierwsze akcje torowców
z palnikami – póki co bez większych utrudnień.

Zimowe pejzaże są piękne... dla pracowników
komunikacji miejskiej opady śniegu oznaczają
jednak nic innego jak dodatkową pracę.
Fot.: Bartosz M. Kaj, grudzień 2010

Poranek 2 grudnia 2010 upłynął pod znakiem ciężkiej
walki z pogodą. W miarę możliwości niektóre wydziały
tramwajowe wyposażyły wyjeżdżających w trasę
motorniczych w miotełki – ilość tych ostatnich okazała
się zdecydowanie zbyt mała. Spore zamieszanie
towarzyszyło komunikacji tramwajowej na Ratajach –
część wagonów dojechała z Fortecznej ledwie do ronda
Starołęka, pozostałe utknęły w zajezdni – z powodu
chwilowego braku prądu. Już wcześniej w śniegu „kopały
się” tramwaje nocne, a jeden z przecieraków przez
prawie pół godziny nie był w stanie podjechać do mostu
Teatralnego od strony ul. Poznańskiej. Przez dwie
godziny (4.43-6.22) nie kursowały tramwaje po trasie
PST. Na torowisko spadła tam piaskarka zajmująca się
porządkowaniem peronu na przystanku Kurpińskiego.
Interweniować
musiał
dźwig
Państwowej
Straży
Pożarnej. Od rana problemy występowały m.in.
na Piątkowskiej i Górnej Wildzie. Doszło do trzech
wykolejeń – skład 292+293 linii 13/7 wypadł z torów na
rondzie Starołęka, holender 804 (11/4) przy Kórnickiej,
a holender 807 pod Okrąglakiem (wstrzymania: łącznie
105 minut). Do tego doliczyć należy zepsuty autobus
linii 231/2, który na półtorej godziny zablokował trasę
przez most św. Rocha – psując się (zamarzając?)
na torowisku. To oczywiście nie koniec. Godzinne
wstrzymanie na Ratajach zapewnił holender linii 18/1
(oberwany kosz bezpieczeństwa w wagonie 800), na
rondzie
Śródka
podobnej
długości
wstrzymanie
zafundowała ósemka trzecia (zwarcie w instalacji
wyłącznika nadmiarowego, wagon 689). Do tego
doliczyć
należy
awarię
moderusa
(336+337,
Szymanowskiego, 34 minuty) i dwa nieplanowane
postoje tatr – 5/11 401 na Gwarnej (15 minut) i 13/8
408 na os. Rzeczypospolitej (22 minuty). Na Wilczaku
tory zostały całkowicie zasypane – a w zamieci utknęły
trzy brygady linii 3.
Utrudnienia dotknęły także komunikację autobusową,
choć trudno oprzeć się wrażeniu iż z zimą poradziła
sobie ona dużo lepiej. W pierwszym dniu ataku zimy
notowano regularne opóźnienia wynikające z bardzo
trudnych warunków drogowych, pojazdy MPK miały
ponadto problemy z pokonywaniem największych
wzniesień (na skrzyżowaniu trasy Niestachowskiej
z ul. Wojska Polskiego autobusy skierowano dołem, pod
wiaduktem). Dwa wozy (86/1 i 86/2) zakopały się na
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pętli Psarskie. Jedna ze stacji radiowych podała ponadto
informację o całkowicie zablokowanym skrzyżowaniu ul.
Grunwaldzkiej i Malwowej – gdzie złamał się autobus
przegubowy linii 77. W dniu 2 grudnia, a także 3 grudnia
do godz. 10.00 komunikacja miejska była bezpłatna,
w tych darmowe było także parkowanie w centrum
miasta. W pojazdach komunikacji miejskiej zabrakło
informacji o „promocji”, oznakowane były natomiast
wszystkie parkomaty.
Pługów... nie dowieźli
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu
Sp. z o.o. dysponuje dwoma wagonami typu pług. Są to
przebudowane wagony generacji N, o numerach 2034
i 2037. Pług 2037 wyjechał wprawdzie na trasę, jeździł
jednak w nocy i rano zjechał do zajezdni. W ciągu dnia
wyjechać miał na trasy ponownie... i tu zrobiła się
awantura. „Do odśnieżania torowisk służy pług szynowy.
Od samego rana powinien pracować w mieście, jednak
nie może wyjechać z zajezdni przy ul. Gajowej
ponieważ… samochód osobowy zatarasował wyjazd. Nie
pomogły prośby o interwencje skierowane do miejskich
służb.
Straż
Miejska
przyjechała,
wsunęła
za wycieraczkę auta mandat i odjechała” – przeczytać
mogliśmy
na
stronie
internetowej
miejskiego
przewoźnika. Następnej (2/3.12.2010) nocy problemu
już nie było. 2037 się zepsuł – zamiast odśnieżania
czekała go zatem naprawa silnika trakcyjnego. 2034 nie
wyjechał na trasę – podobno przeznaczony był do
złomowania (choć później okazało się, że jest sprawny!).
Dysponujący „funkcją” odśnieżania wóz techniczny Iveco
również nie mógł się pojawić na trasach z przyczyn
technicznych.
Dwudziesty dzień grudnia upłynął pod znakiem drugiego
ataku zimy. Poranek kompletnie sparaliżował centrum
miasta. Jako mocno spektakularne wspomnieć należy
tu wykolejenie
trójki
piątej
(804)
w
okolicach
ul. Gwarnej, co spowodowało potężne tramwajowe korki
w całym centrum (łącznie z ul. Roosevelta!).
Tramwaje „leżą” – systemowo
Przy dobrej jakości torowiskach, kilkunastostopniowe
mrozy nie stanowią dla komunikacji tramwajowej
większego problemu. Gorzej gdy pod wielotonowymi
pojazdami
na
skutek
temperatury
pękają
wyeksploatowane
szyny
i
elementy
zwrotnic.
Czyszczenie samych torowisk z powodu opadów śniegu
to jednak niestety błędne koło. Torowiska nie są
na bieżąco odśnieżane – każdy tramwaj wiezie ze sobą
kilogramy śniegu. Samochody nawożą śnieg, piach i sól
do umieszczonych w jezdni zwrotnic. Nawet gdy
rozjazdy umieszczone są na torowisku... śnieg na nich
zostawiają przejeżdżające tramwaje. Wyczyszczenie
zwrotnicy skutkuje tym, że za chwilę ponownie jest ona
zasypana. I jeżeli dodać do tego bieżące opady śniegu,
sytuacja robi się fatalna.
Jak zatem poprawić sytuację? Zainwestować! W dwa
sprawne i kursujące przez całą noc pługi czy porządne

miotełki – by motorniczy nie musiał walczyć ze śniegiem
przy pomocy zwrotnika (jedzenie zupy widelcem daje
satysfakcję na podobnym poziomie). Warto pomyśleć
o łukach liniowo nieużywanych. Wiele węzłów posiada
relacje wykorzystywane tylko w sytuacjach awaryjnych.
Bywa, że jeszcze przez wiele dni po opadach śniegu były
one całkowicie zasypane uniemożliwiając skierowanie
ruchu objazdem w sytuacji awaryjnej. 20 grudnia 2010
na nieużywanym łuku torowiska na rondzie Śródka
(od Katedry w lewo w stronę Zawad) wykoleiła się
„jedynka”. 3 stycznia na tym samym łuku wypadła
z szyn wyjeżdżająca z „zajezdni” Wilczak „siódemka”.
Dodatkowym problemem jest brak łączności. Prawie
wszystkie wagony wyposażone są w radiotelefony,
zwłaszcza zimą (gdy zgłoszeń jest mnóstwo) coraz
częściej nie można przez nie „dodzwonić się” do Centrali
Nadzoru Ruchu. Szkoda, że nie można (wzorem łódzkim
czy krakowskim) podawać informacji na kanale ogólnym. W chwili obecnej do momentu gdy Nadzór Ruchu
fizycznie nie postawi kierującego objazdami pracownika
na skrzyżowaniu, kolejne tramwaje dalej wjeżdżają
na zablokowane odcinki zamiast je omijać. W pojedynczych wagonach funkcja „nasłuchu” komunikatów
podawanych przez Centralę jest jednak aktywna, co
sugeruje iż problem ma charakter niekoniecznie
techniczny, a być może wyłącznie organizacyjny.
Byle do wiosny
Ubiegłoroczna zima nie była łaskawa. Po każdym
kolejnym ataku śniegu transport miejski kompletnie
przestawał funkcjonować. Po kilku, kilkunastu godzinach
sytuacja wracała do normy... by wywrócić się przy
ponownych opadach. Poprzedniej zimy najsłabszym
ogniwem komunikacji miejskiej okazały się być rozjazdy.
Czy można zwiększyć ilość ekip odpowiedzialnych za
utrzymanie czystości zwrotnic i nieużywanych na co
dzień łuków torowisk? Oczywiście, że można – jest to
jednak
związane
z
generowaniem
określonych,
dodatkowych kosztów. Pozostaje mieć nadzieję iż jako
pasażerowie doczekamy czasów, gdy oszczędności
związane z utrzymaniem torowisk zestawione zostaną ze
spadkiem zaufania klientów do komunikacji zbiorowej.
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„Przystanek” obchodzi dziesiąte urodziny

Dziesięć lat za nami

Marcin Jurczak
Jedynie najstarsi Klubowicze pamiętają „Nowinki
z Pyrogrodu” wydawane od 1997 r. przez zespół pod kierownictwem Tomasza Gieżyńskiego. Wraz z rozwojem
idei wydawnictwa, tworzonego przez hobbystów
dla hobbystów,
pojawiła
się
propozycja
objęcia
tematyką
obszaru
całego
kraju.
Dla
nowego,
ogólnopolskiego czasopisma nawiązująca do poznańskiego fyrtla nazwa „Nowinki” to było jednak zbyt mało.
Wtedy z pomocą przyszedł nieoceniony Piotr Dutkiewicz,
który
niby
od
niechcenia
zaproponowal
tytuł
„Przystanek” oraz narysował projekt winietki – pisał sto
dwadzieścia
numerów
temu
redaktor
naczelny
„Przystanku”,
Adam
Konieczka.
Pierwszy
numer
„Przystanku” ujrzał światło dzienne 29 stycznia 2002 r. –
dokładnie dziesięć lat temu. Miał objętość dziesięciu
stron, a do redakcji zabrał się zespół w składzie: Adam
Konieczka (redaktor naczelny), Jarosław Girstun
(zastępca redaktora naczelnego), Tomasz Albrecht,
Adam Białas, Krzysztof Dostatni i Tomasz Gieżyński,

przy udziale kilkunastu stałych współpracowników
z terenu całego kraju. Z czasem objętość czasopisma
rosła.
W „Przystanku” znalazły się rubryki: „Z kraju i ze
świata” – dotycząca ciekawych informacji z różnych
ośrodków miejskich, „Przystanek przedstawia” –
opisująca sieci komunikacyjne różnych miast, a na cześć
dawnego wydawnictwa dział lokalny nazwano „Nowinki
z Pyrogrodu”. Nie zabrakło cyklu „Tramwajami mojego
Poznania”, a także zdarzeń losowych („Magazyn 995”)
czy informacji o zmianach malowań („Z pamiętnika
lakiernika”).
W maju 2004 r., po prawie półrocznej przerwie
wydawniczej, w redakcji pojawia się nowy redaktor
naczelny. Nowy zespół formuje Adam Białas –
utrzymując
formułę
darmowego
wydawnictwa
hobbistycznego,
ograniczając
jednak
swoje
zainteresowanie do terenu aglomeracji poznańskiej.
W sierpniu 2005 r. (wraz z „Przystankiem” nr 64)
pojawia się trzeci (i jak dotychczas – ostatni) redaktor
naczelny. Od początku 2006 r. darmopismo ukazuje się
(z niewielkimi przerwami) raz w miesiącu, a redakcja
działa w prawie niezmienionym składzie. Ostatnie dwa
lata upłynęły pod znakiem licznych debiutów nowych
autorów – kolejni współpracownicy z dawnych lat
odchodzą na zasłużoną emeryturę.
Wertując „Przystanek” odnaleźć można wiele nawiązań
do numerów sprzed lat. Jest rubryka „Nowinki
z Pyrogrodu”, niezmienne pozostaje także logo. O marce
jaką czasopismo wyrobiło sobie przez lata świadczyć
może kilka wydawnictw o takich samych lub podobnych
nazwach, jakie pojawiły się w całej Polsce. Mniej
lub bardziej udane naśladownictwo to dla nas dowód
najwyższego uznania.

10 lat i 120 numerów – „Przystanek” wciąż pozostaje ważnym źródłem informacji o komunikacji
miejskiej i wydarzeniach związanych z KMPS

Za nami sto dwadzieścia numerów „Przystanku” i kilka
tysięcy stron. Zachęcam do lektury bieżącego wydania –
tradycyjnie od pierwszej do ostatniej strony wypełnionego
lokalnymi (i nie tylko) ciekawostkami komunikacyjnymi.
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Klubowicze w akcji

Każdy podatnik może wesprzeć ratowanie zabytkowych tramwajów

1% podatku na stare bimby!

Łukasz Bandosz

9 kwietnia 2009 r., podczas wspólnej akcji MPK
i KMPS wydobyty został z działki w okolicach
ul. Glinianej wagon typu Carl Weyer o numerze
305 – pochodzący z 1905 r.
Fot.: 2*Marcin Jurczak, 9.04.2009

Rozliczając się z podatku dochodowego za 2011 r.
można przekazać 1% na rzecz Klubu Miłośników
Pojazdów
Szynowych.
Od
kilku
lat
polskie
prawodawstwo umożliwia podatnikom przekazanie 1%
płaconego przez siebie podatku dochodowego na rzecz
organizacji pożytku publicznego (OPP). Podatnik dostał
wybór na jaki cel chce przeznaczyć ten 1% podatku,
który i tak płaci. Może oddać go Skarbowi Państwa lub
przekazać na rzecz jednej z uprawnionych do tego OPP.
By trafić na tworzoną każdego roku listę uprawnionych
do pozyskiwania środków z 1%, organizacje te, poza
koniecznością uzyskania statutu OPP w sądzie,
są zobowiązane do wypełnienia kilku ustawowych
obowiązków. Wśród OPP, na które można przeznaczyć
1% swojego podatku, można znaleźć stowarzyszenia
i fundacje zajmujące się opieką nad chorymi dziećmi,
osobami starszymi czy też zwierzętami. Są tam też
organizacje zbierające środki na rzecz lokalnych
społeczności oraz organizowania akcji społecznych,
popularyzacji wiedzy, ochrony środowiska i zabytków.
Przekrój jest ogromny. Wśród uprawnionych do pozyskiwania środków z 1% podatku dochodowego jest również Klub Miłośników Pojazdów Szynowych. Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na remont jednego z wagonów tramwajowych. Z pewnością może dziwić fakt, że
od lat zbieramy pieniądze na ten sam cel, a efektów nie
widać. Prowadzimy kwestę „Ratujmy stare bimby”,
zbieramy środki ze składek członkowskich oraz właśnie
z 1%. Jednak realizacja celów statutowych KMPS wymaga znacznych środków finansowych. Z tego względu
zachęcam do wsparcia naszych starań właśnie poprzez
przekazanie 1% płaconego przez siebie podatku na
rzecz Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych. Wystarczy
w odpowiedniej rubryce zaznania podatkowego wpisać
numer KRS naszego stowarzyszenia – 0000074961.
Gorąco prosimy o wsparcie.

Ratujmy Stare Bimby!
Przekaż 1% podatku na ratowanie zabytkowych pojazdów!
Aby przekazać nam 1% podatku, w odpowiedniej rubryce
zeznania podatkowego należy wpisać:

Klub Miłośników Pojazdów Szynowych
KRS nr 0000074961
Serdecznie dziękujemy za udzielone wsparcie!
ogłoszenie własne Wydawcy
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Listopadowe imieniny Katarzyny Aleksandryjskiej

Imieniny niekoniecznie domowe

Andrzej Kłos
godziny. Pierwsze kursy cieszyły się dużą frekwencją,
która ze względu na pogorszenie pogody stopniowo
malała.
Ostatnią atrakcją, przygotowaną przez MPK i KMPS, była
możliwość
spróbowania
swych
sił
w
zawodzie
motorniczego. Każdy chętny, pod okiem instruktora,
mógł samodzielnie poprowadzić szkoleniowy skład
tramwajów Konstal 105Na+105NaD wokół zajezdni
Forteczna. Wagony o numerach 340+341, przystosowane podczas naprawy głównej do roli tramwaju szkoleniowego (nazwane przez Modertrans Moderusami Alfa
HF 03L), na co dzień służą w ruchu liniowym lub jako
szkoleniowe. Pieniądze zebrane za możliwość prowadzenia tramwaju oraz zgromadzone w innych pojazdach
trafiały do skarbony kwesty „Ratujmy stare bimby”.

Tramwaj linii 24 startował z zajezdni Głogowska.
Fot.: 2*Marcin Jurczak, 27.11.2011
Jak co roku, MPK Poznań Sp. z o.o. wraz z KMPS zorganizowały imprezę dla mieszkańców – Katarzynka 2011.
Mimo że listopadowe święto Katarzyny miało miejsce
w piątek, to impreza odbyła się w weekend – w niedzielę
27 listopada. Atrakcje tradycyjnie były skupione wokół
poznańskich zajezdni tramwajowych. W ubiegłym roku
nie było części „kolejowej” oraz „autobusowej”.
Już od południa można było oglądać wystawy
przygotowane w zajezdni S-1 Głogowska. Otwarte było
Muzeum MPK, w którym dodatkowo mieściło się stoisko
oferujące gadżety i literaturę na temat komunikacji
miejskiej. Przed halami od strony ul. Głogowskiej stała
ekspozycja tramwajów. Prezentowane były najnowsze
liniowe pojazdy szynowe, tj. pierwszy zmodernizowany
egzemplarz Tatry RT6N1 (Moderus Beta MF06AC) 405
(na bazie praskiego wagonu nr 9102), Moderus Beta
MF02AC 421 oraz egzemplarz seryjnie produkowanego
Solarisa Tramino S105p (w tej roli: 515). Ponadto
wystawiono pojazdy techniczne, na co dzień mniej
zauważane przez pasażerów, takie jak: dźwig TRAM123
2199, szynowo-drogowy wóz sieciowy Montraks 2200,
spalinowa
drezyna
„sieciowców”
WMS-01
2043,
radiowozy Nadzoru Ruchu – Škoda Fabia oraz należący
do Grupy Szybkiego Reagowania KMPS – Fiat 125p.
Pojazdów pilnowali Klubowicze oraz pracownicy MPK,
którzy chętnie dzielili się wiedzą na temat ich działania
i użytkowania.
Drugą atrakcją imprezy była specjalna linia tramwajowa
nr 24, jeżdżąca na trasie: ul. Gajowa (trójkąt
nawrotowy) – zaj. Głogowska – zaj. Madalińskiego –
zaj. Forteczna – ul. Gajowa, z przystankami w zajezdniach Głogowska i Foteczna. Podczas przejazdu konduktorzy opowiadali o historii tramwajów w Poznaniu
oraz zajezdniach, przez które przejeżdżał tramwaj. Tabor stanowili przedstawiciele różnych serii eksploatowanych przez MPK Poznań Sp. z o.o.: Konstal N+ND
602+456, Konstal 102N 1, Konstal 102Na 71, Konstal
105N+105N 194+193, Duewag GT8 685 i Beynes 3G
805. Co pół godziny, od 12:00 do 14:30, odjeżdżały dwa
pociągi tramwajowe, a przejazd całej trasy trwał około

Z okazji święta Katarzyny Aleksandryjskiej w Poznaniu
odbywały się również inne imprezy. 24 listopada 2011 r.,
w Wadze Miejskiej na Starym Rynku, zasłużonym
pracownikom MPK rozdano dwadzieścia Złotych Wajch.
Od 25 do 27 listopada, w zajezdni Głogowska trwała też
zbiórka krwi dla dzieci z chorobami nowotworowymi,
organizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK
przy MPK. Przewoźne ambulatorium do pobierania krwi
w specjalnym autobusie Solarisa było jedynym akcentem „autobusowym” zeszłorocznej Katarzynki. Ponadto,
w sobotę i niedzielę (26-27 listopada) w Poznańskim
Klubie Modelarzy Kolejowych w Zespole Szkół Komunikacyjnych prezentowano makiety kolejowe.
Imprezę można uznać za udaną. Mimo wielu remontów
torowisk, zamknięcia zajezdni Gajowa i niedostępności
torów
odstawczych
Budziszyńska,
udało
się
zorganizować w zajezdniach wiele ciekawych atrakcji.
Pogoda nie zaskoczyła nas ani deszczem, ani śniegiem.
Wydano również specjalny numer „Przystanku”, który
był rozdawany uczestnikom wydarzenia. Można było
w nim znaleźć m.in. program imprezy, opisy poznańskich zajezdni tramwajowych oraz prezentowanych nowych tramwajów, a także kilka słów o Klubie. Tradycyjnie, po zakończeniu „Katarzynek” Klubowicze spotkali
się aby podsumować mijający rok.

Na wystawie – Beta i zmodernizowana Tatra.
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Jesienno-zimowe testy, czyli rzecz o tym jak...

Lew i bocian zwiedzają Poznań

Bartosz M. Kaj

MAN Lion's City Hybrid na linii 93.
Fot.: Maciej Witkowski, 5.12.2011
Koniec ubiegłego roku i początek obecnego był dla MPK
Poznań czasem testów dwóch ciekawych autobusów.
Pierwszym z nich był MAN Lion's City Hybrid (NL253),
który kursował po poznańskich ulicach od 28 listopada
do 12 grudnia 2011 r. W zasadzie wizualnie pojazd
niewiele różni się od poznańskich „lwów”, jednakże
uwagę zwraca interesujące „połączenie” obudowy
aparatury znajdującej się na dachu z resztą nadwozia.
Kolejną ciekawostką jest brak jakichkolwiek uchylnych
okien. Komfort podróży w tym pojeździe zdecydowanie
podnosi cicha praca ekologicznego silnika (umieszczonego w pozycji pionowej) i wyjątkowo wygodne,
miękkie fotele (z wyjątkiem tylnych „niby” siedzeń,
znanych z naszego 1066). Autobus, oprócz tradycyjnego
silnika spalinowego o całkiem niezłej mocy 250 KM,
posiada generator o mocy 150 kW oraz dwa silniki
elektryczne (każdy po 75 kW). W znajdującym się
na dachu „bagażniku”, nazywanym przez pasażerów
„garbem”, ukryte zostały tzw. superkondensatory. Mają
one za zadanie magazynować energię elektryczną,
odzyskiwaną w czasie hamowania. Pojazd wyróżnia się
także przyjemną dla oczu kolorystyką nadwozia i dużymi
napisami po bokach.

niektórzy jeszcze pamiętają, że niegdyś to właśnie 74
miała swoisty „monopol” na przegubowe testery (jak
choćby kaliski MAN NG312 czy Jelcz M181M). Ostatnie
dni tego pojazdu na poznańskich ulicach, to wizyta na
linii 82, na której pozostał do 17 stycznia. Dzień później
„bocian” pojechał na „podbój” kolejnych miast (m.in.
Warszawy). Autobus przez okres testów stacjonował
w zajezdni A-1 Warszawska. Opinie kierowców, jak
i pasażerów, na temat tego pojazdu były podzielone.
Miłośnikom zdecydowanie nie przypadły do gustu górne
okna o mocno zaokrąglonych kształtach, twarde fotele
(choć to akurat norma, a przynajmniej w pojazdach
MPK), bardzo mała tylna szyba czy… rura wydechowa
umieszczona nad wieżowym silnikiem, tj. na dachu
i w dodatku niezbyt estetycznie obudowana. Z pewnością spodobał się natomiast nowy (a raczej mocno
zmodyfikowany) znak rozpoznawczy pojazdów z Sanoka
– sympatyczny, polski bocian umiejscowiony na ścianie
przedniej
(mniej
więcej
tam,
gdzie
jamnik
na autobusach z Bolechowa). Zainteresowanie wzbudziła
także reklama umieszczona na ścianie tylnej, która
prezentuje zamontowaną w pojeździe automatyczną
skrzynię biegów doskonale znanej marki ZF.
Krótka charakterystyka „boćka”
Prototypowy i zarazem jedyny jak dotąd Autosan
Sancity 18 LF miał swoją premierę na kieleckich targach
Transexpo 2010. Zdobył tam wyróżnienie (Złoty Medal
otrzymał Solaris za Urbino 18 Hybrid) i spotkał się
z dużym zainteresowaniem wśród przedstawicieli branży
autobusowej,
licznie
przybyłych
miłośników, jak
i „zwykłych” zwiedzających. Wszak jest to pierwszy
autobus przegubowy powstały w świętującej w tym roku
180-lecie fabryce.
Autosan Sancity 18 LF to autobus klasy mega, należący
do rodziny Sancity, na którą składają się pojazdy klasy
maxi, tj. Sancity 12 LF i niskowejściowy Sancity 12 LE
oraz midibusy Sancity 10LE, a także Sancity 9 LE
(powstały jeszcze na bazie jelcza Libero). Sancity 18 LF
wyposażony jest m.in. w silnik wysokoprężny Iveco
Cursor 78 o mocy maksymalnej 243 kW (330 KM),

Testowa hybryda to pojazd z 2010 r., który należy
do MAN Muenchen. Poznań był pierwszym miastem,
do którego zawitał niemiecki autobus. Początkowo spotkać go można było na linii 69, a następnie pojawił się na
A i 93. Jeszcze w 2011 r. tester odwiedził także PKM
Gdynia, PKM Sosnowiec, PKM Gliwice, a już w 2012 r.
zawitał do MPK Wrocław. Autobus, co oczywiste,
stacjonował w zajezdni A-3 Kacza, w której jeszcze
pojazdy z logo lwa stanowią większość taboru, mimo że
ilostan sukcesywnie się kurczy, a nowych nie przybywa.
Drugim, znacznie ciekawszym i wartym szerszego opisu
pojazdem, był Autosan Sancity 18LF, który przybył do
MPK 3 stycznia br., a już następnego dnia podjął służbę
na linii 51, na której spędził pięć dni. Od 9 stycznia
testowy „warszawiak” (tak go nazwano w MPK, choć
malowanie może kojarzyć się z MPK Wrocław) zagościł
na linii 74 i na niej pozostał także pięć dni. Pewnie

Autosan Sancity 18 LF na linii 51.
Fot.: Dariusz Żaruk, 6.01.2012
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stali o podwyższonej odporności na korozję, natomiast
poszycie z aluminium i tworzyw sztucznych. Jego
wymiary to: 18 000 mm (długość), 2550 mm
(szerokość), 2890 mm (wysokość). Łączna liczba miejsc
ogółem wynosi 180. Osie wykonała firma ZF, a przegub
– niemiecka firma Huebner (typ HNGK 19,5). Ponadto
pojazd charakteryzuje się układem drzwi: 2-2-2-2,
twardymi,
pokrytymi tkaniną fotelami pasażerskimi,
a także stalowymi poręczami i przyciskami do otwierania
drzwi przez pasażera.

Wnętrze Autosana. Wykończenie to kwestia
gustu, uwagę zwracają jednak charakterystyczne
dodatkowe szyby z zaokrąglonymi narożnikami.
Fot.: Dariusz Żaruk, 6.01.2012
spełniający normy EVV, instalację elektryczną opartą
na magistrali
CAN,
pięciobiegową,
automatyczną
skrzynię biegów firmy ZF (znana z reklamy na
pojeździe), deskę rozdzielczą Siemens VDO, a także
monitoring wnętrza pojazdu. Szkielet wykonany jest ze

W
zamierzeniu
producenta
Sancity
18LF
ma
w przyszłości konkurować z autobusami Solbus Solcity
(SM18), a przede wszystkim z najpopularniejszym od
kilku lat przegubowcem w kraju, jakim jest Solaris
Urbino 18. Zanim przegubowy „bocian” z Sanoka dotarł
do Poznania, odbył już swoiste tournée po polskich
miastach. Pierwszym z nich był Lublin i tamtejsze MPK,
następnie trafił do słynącego z sympatii do polskich
autobusów MPK Kraków, kolejnym przewoźnikiem było
MPK Nowy Sącz i PKM Katowice. Ostatnim miastem
pobytu testera w zeszłym roku było MPK Wrocław.
Kolejnym autobusem, który już niebawem zobaczymy
na testach w MPK ma być doskonale nam znamy Solaris
Urbino 12, ale w wersji hybrydowej, a nieco później –
zdobywca medalu na targach Transexpo 2011 – Solaris
Urbino 8,9 LE z napędem elektrycznym.

Nadjeżdża nowe: Tatra RT6 MF06AC

Moderus Tatrus?

Dawid Frencel, współpraca: Grzegorz Jakubowski
trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. Przetarg
musiał zostać rozstrzygnięty do końca 1996 r.
W postępowaniu zwyciężyło konsorcjum ČKD-HCP.

Tatra RT6 MF06AC jako 12/7. To jedyny egzemplarz serii, który pojawia się na trasie PST. Tatry
pojawiły się w Poznaniu by obsługiwać PST.
Zmiana nastąpiła od stycznia 2010 – psujące się
coraz częściej wagony powodowały liczne
wstrzymania ruchu na najmocniej obciążonej
trasie tramwajowej. Obecnie wagony RT6N1
spotkać można na liniach numer 13 i 18, a zmodernizowany wagon 405 – zwykle na linii 12.
Fot.: Marcin Jurczak, 29.01.2012
Historia rozpoczyna się w 1993 r., kiedy ČKD zaprezentowało wagon Tatra RT6N1. Cechował się on niską
podłogą oraz modną w tamtych czasach linią. W 1996 r.
Poznań otrzymał z budżetu państwa fundusze na zakup
dziesięciu, fabrycznie nowych tramwajów do obsługi

Po opóźnionych dostawach (niedotrzymanie terminu
przez ČKD) oraz procedurach związanych z przystosowaniem torowisk do szerszego pudła wagonu,
27.09.1997 r. na poznańskie tory wyjechał pierwszy
wagon, o numerze 402. Był to wtedy „cud” na kołach:
niska podłoga, wygodne siedzenia (do dzisiaj są one
uważane za najbardziej wygodne) oraz nowoczesny
wygląd. Niestety, radość nie trwała długo, gdyż w wagon
402 szybko uległ awarii, co jak się później okazało było
standardem, jeśli chodzi o te pojazdy. Psuły się one
często, powodując w różnych częściach miasta
wstrzymania w ruchu. Z tego powodu, na początku
stycznia 2010 r. zdecydowano się wycofać Tatry
z planowanej obsługi linii tramwajowych na trasie PST.
Przyczyniały się one do licznych przestojów na tej trasie
w przypadku awarii, przez co przeczyły założeniom PST
jako sprawnej i szybkiej komunikacji tramwajowej.
Moder(trans)nizacja
Z powodu usterek, które są plagą tego wagonu,
zdecydowano się na modernizację, a by ją przyspieszyć
sprowadzono dwa wagony z Pragi. Importowany 9102
posłużył jako baza dla wykonanego w Modertransie
remontu wagonu 405. Modernizacja objęła wygląd
zewnętrzny i wewnętrzny, a przede wszystkim osprzęt
elektryczny i system hamulca postojowego. Z zewnątrz
wagon zyskał zupełnie nowe malowanie oraz
pas
przedni z nowymi światłami i wytłoczonym napisem
Modertrans. Zgodnie z normą obowiązującą w MPK
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Wnętrze zmodernizowanego wagonu 405. Duża
ilość miejsca dla pasażerów to ważna zaleta tramwajów z tej serii.
Fot.: Maciej Witkowski, 27.11.2011

Kabina motorniczego. Lewa część panelu nie
została niestety umieszczona pod kątem (analogicznie do prawej), co psuje ergonomię.
Fot.: Maciej Witkowski, 27.11.2011

Poznań Sp. z o.o. na dachu zamontowano elektroniczne
tarcze wyświetlające numer linii, nawiązujące do poznańskiej tradycji. Delikatne zmiany zaszły także w tylnej
części pojazdu – nowe światła osadzono w podobnym
pasie do przedniego. W miejscu, gdzie w wagonach
przed modernizacją znajduje się wyświetlacz z numerem
linii
i
kierunkiem
jazdy,
umiejscowiono
logo
Modertransu. Tym samym z tyłu nie przeczytamy w 405
dokąd tramwaj jedzie.

rowany nie jak dotąd od licznika przebiegu lecz GPS-em.
Zamontowano także system monitoringu zewnętrznego
oraz wewnętrznego. Kamera, która pojawiła się
w miejscu lewego lusterka zewnętrznego, znacznie
zwiększa obszar obserwowany przez motorniczego.
Z kolei kamera obserwująca obszar torowiska przed
tramwajem, może okazać się pomocna w przypadku
ustalania przyczyn ewentualnych zdarzeń drogowych.
Monitoring wewnętrzny poprawił bezpieczeństwo podróżujących.

Wnętrze tramwaju stało się jaśniejsze. Niestety, zostały
wymienione siedzenia. Podłogę wyłożono wykładziną
antypoślizgową. W tylnej części wagonu ma ona inny
układ, niż pozostałe, poznańskie Tatry. Miejsce dla osoby
poruszającej się na wózku inwalidzkim jest wyposażone
w pasy bezpieczeństwa oraz oparcie z miękkim obiciem.
Zmiany objęły system ogrzewania przestrzeni pasażerskiej. Sterowanie tego systemu utrzymuje stałą temperaturę w przedziale pasażerskim. Kabina motorniczego
jest klimatyzowana, a pulpit został wymieniony na podobny do Moderusa Alfa lub Beta. Tatra 405 posiada
również system informacji pasażerskiej (zapowiedzi głosowe, elektroniczne tablice w środku i na zewnątrz) ste-

Przedział pasażerski nad wózkiem środkowym.
Zachowano charakterystyczny dla Tatry RT6N1
uklad foteli. Fotele nie są już takie wygodne jak
dawniej...
Fot.: Maciej Witkowski, 27.11.2011

Liczy się wnętrze
Najważniejsze zmiany są jednak niewidoczne dla oczu.
Układ elektryczny, specjalnie na potrzeby tego wagonu,
został zaprojektowany od podstaw przez łódzką Enikę.
Umożliwia
on
sterowanie
wszystkimi
funkcjami
tramwaju, wizualizację parametrów pracy (podgląd
aktualnego stanu tramwaju, napędu, stanu urządzeń
pomocniczych, wizualizacja i archiwizacja występujących
awarii, wyświetlanie „podpowiedzi” dla motorniczego
w przypadku awarii a także wyłaczanie uszkodzonych
elementów i przełączanie w tryb jazdy awaryjnej
z ograniczoną prędkością) oraz diagnostykę, zasilanie
obwodów pomocniczych wysokiego i niskiego napięcia.
Wagon otrzymał cztery asynchroniczne silniki prądu
przemiennego, z funkcją odzyskiwania, czyli rekuperacji
energii podczas hamowania. Każdy z tych silników jest
sterowany oddzielnym falownikiem, nie ma więc tzw.
grup silników jak to jest w starszych tramwajach.
Zastosowano
także
nowy
układ
hamulcowy
–
zaadaptowany ze Skody – składa się on z trzech
autonomicznych systemów sterowanych centralnie, co
umożliwia większą kontrolę nad układem hamowania w
porównaniu do dwóch różnych systemów. W przypadku
poślizgu, centralny komputer stara się go niwelować
dostosowując prądy rozruchu czy hamowania na
poszczególnych falownikach, jednocześnie uruchamiając
piasecznice napędzane pneumatycznie (w tradycyjnych
Tatrach piasek opada pod własnym ciężarem). Aktualnie
MPK Poznań posiada jeden taki wagon, lecz
niewykluczone jest, że w przypadku bezawaryjnej
eksploatacji wszystkie Tatry będą poddawane takim
właśnie modyfikacjom. Tak zmodernizowany tramwaj
nosi oznaczenie RT6 MF06AC.
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Nad Sekwaną stawiają na tramwaje

Francja to nie tylko TGV

Robert Bartkowiak
się na wybór rodzimego produktu – tramwaju Alstom
Citadis 403.

Strasbourg. Alstom Citadis 403 na głównym
punkcie przesiadkowym w Strasburgu – Homme
de Fer.
Fot.: Robert Bartkowiak, 15.08.2011
Tramwaje mają zarówno swoich zwolenników, jak
i przeciwników,
którzy
uważają
je
za
miejskie
„zawalidrogi”, stanowiące udrękę dla współczesnych
kierowców. Przykład Francji, która słynie z kolei dużych
prędkości, zwanych TGV, pokazuje, że system
komunikacji tramwajowej w żywym organizmie, jakim
niewątpliwie jest miasto, można „zrobić z głową” oraz
z korzyścią dla mieszkańców i innych użytkowników
ruchu drogowego. Kiedy polskie miasta zastanawiają się
co
zrobić
z
istniejącą
siecią
tramwajową
–
rozbudowywać, optymalizować czasy przejazdu oraz
rozkłady, a nawet w skrajnych przypadkach likwidować –
Francuzi z wielką pompą otwierają nowe linie
tramwajowe, które wyrastają w ostatnim czasie jak
„grzyby po deszczu”. Jest to bez wątpienia renesans
komunikacji tramwajowej we Francji, po falach jej
likwidacji i marazmu. Z tego względu zapraszam Was
na małą wycieczkę po kilku francuskich miastach, które
ponownie doceniły niewątpliwe zalety tramwaju jako
miejskiego środka transportu i zdecydowały się na jego
odbudowę.

W samym mieście, jak i organizacji transportu
publicznego,
widać
wpływ
solidnych
i dobrze
zorganizowanych
wschodnich
sąsiadów.
Linie
tramwajowe są całkowicie wydzielone z ruchu ulicznego.
W ścisłym centrum przebiegają przez piesze deptaki,
gdzie najłatwiej, a przede wszystkim najwygodniej
dostać się tramwajem, ze względu na organizację ruchu
oraz
ograniczoną
liczbę
miejsc
parkingowych.
Komunikacja tramwajowa jest w pełni uprzywilejowana,
a sygnalizacja świetlna jest wzbudzana przez tramwaje.
Dodatkowo, motorniczy już z daleka jest informowany
o zbliżającej się fazie światła dla swojego pojazdu.
Sama infrastruktura także robi wrażenie. Wszystkie
przystanki w mieście są takie same, posiadają automat
do sprzedaży biletów oraz kasowniki na obu jego
końcach (bilety należy kasować na przystanku, gdyż
pojazdy nie posiadają kasowników!). Charakterystyczne
są także wielkie tabliczki z nazwą przystanków oraz
dodatkowe
podwyższenia
do
pierwszych
drzwi
tramwaju,
które
umożliwiają
bezproblemowy
i bezpośredni wjazd wózka inwalidzkiego do pojazdu.
Lyon
Komunikacja
tramwajowa
do
tego
przepięknie
położonego miasta wróciła 22 grudnia 2000 r. –
dokładnie po czterdziestu czterech latach od momentu
jej likwidacji. Początkowo otwarto dwie linie: T1 oraz T2.
Obecnie cała sieć liczy około 55 kilometrów i jest
obsługiwana czterema liniami (T1-T4) przez miejskiego
przewoźnika Transports en Commun Lyonnais (TCL).
Do obsługi wszystkich linii zamówiono 73 sztuki
dwukierunkowych tramwajów Alstom Citadis 302
z interesującym i nigdzie dotąd niespotkanym design’em
ściany czołowej. Wszystkie są tramwajami o konstrukcji

Strasburg
Pierwsze tramwaje na ulice Strasburga wyjechały już
w 1878 r., początkowo konne, następnie elektryczne.
Problemy pojawiły się po II Wojnie Światowej, kiedy
to zaczęło brakować środków na odnowę infrastruktury
oraz parku taborowego. Dodatkowym niekorzystnym
faktem, który wpłynął na podjęcie decyzji o całkowitej
likwidacji tramwajów w 1960 r., był niewątpliwy wzrost
komunikacji indywidualnej. W zupełnie nowej formie
wróciły one dopiero po ponad trzydziestu latach – 25
listopada 1994 r.. Aktualnie przewoźnik Compagnie des
Transports Strasbourgeois (CTS) obsługuje sześć stałych
linii tramwajowych (oznaczonych od A do F) o całkowitej
długości 38,7 km. Do ich obsługi zamawiano dość
futurystyczne pojazdy dwukierunkowe – początkowo
Bombardiery
Eurotram
(w
dwóch
wersjach
długościowych), a wraz z rozbudową sieci zdecydowano

Strasbourg. Bombardier Eurotram podczas wymiany pasażerów na przystanku Homme de Fer.
Na zdjęciu widoczna tablica z nazwą przystanku
wraz z liniami, które dany przystanek obsługuje
i ich kierunkami oraz kasowniki.
Fot.: Robert Bartkowiak, 15.08.2011

2/2012 (120) 7/14

Z kraju i ze świata

Lyon. Wygląd tych pojazdów to kwestia gustu. To
co należy im oddać to niewątpliwy komfort
podróżowania, dokładność z jakim zostały
wykonane oraz przestronność.
Fot.: Robert Bartkowiak, 17.08.2011

Lyon. „Tramwajowe TGV” w drodze na lotnisko
pomija jeden z wielu przystanków na trasie
zwykłej linii T3, zatrzymując się tylko na
wybranych.
Fot.: Robert Bartkowiak, 16.08.2011

modułowej, złożonymi z pięciu członów. Obecnie
przewoźnik realizuje kontrakt na dostawę nowych
pojazdów. Tym razem - w wersji siedmioczłonowej
z zachowaniem ich oryginalnego wyglądu.

wydłużenie linii T1 z Montrochet do Debourg, gdzie
mieści się stacja linii metra B.

Oprócz miejskiego przewoźnika, koncesję do przewozu
pasażerów w 2006 r. otrzymało przedsiębiorstwo
Rhônexpress SAS, tworząc ekspresowe połączenie
dworca kolejowego Lyon Part-Dieu z lotniskiem LyonSaint Exupéry. Jest to dłuższy wariant linii T3, która jest
całkowicie autonomiczna (posiada własną zajezdnię)
i powstała
w
miejscu
dawnej
linii
kolejowej.
Charakterystyczne dla tego odcinka są szlabany
na większości skrzyżowań z ruchem ulicznym, zamykane
na
czas
przejazdu
tramwajów
oraz
„mijanki”
na wybranych
przystankach,
które
pozwalają
tramwajowi ekspresowemu, niezatrzymującemu się
na wszystkich przystankach, wyprzedzić tramwaje linii
T3. Rhônexpress do obsługi połączenia zakupił sześć
Stadlerów Tango oraz wybudował swoją zajezdnię
w pobliżu zajezdni TCL, zlokalizowanej na Meyzieu Z. I.
Warto wspomnieć o oddzielnej taryfie na przejazd
z lotniska na dworzec. Bilet w jedną stronę kupiony
przez Internet kosztuje 13 euro, w biletomacie 14 euro,
natomiast podróż tam i z powrotem to odpowiednio 23
i 25 euro. Mimo dość wygórowanej ceny, tramwaje
cieszą się dużym zainteresowaniem podróżnych. Warto
docenić
fakt,
że
całą
trasę
tramwaj
jadący
z maksymalną prędkością 100 km/h pokonuje w 29 minut, a częstotliwość kursowania wynosi 15 minut.

W Nicei funkcjonuje
jedna z młodszych sieci
tramwajowych we Francji, którą oddano do użytku 26
listopada 2007 r.. Wcześniej tramwaje można było tam
spotkać w latach 1879 – 1953. Póki co Nicea dorobiła
się tylko jednej linii T1 z Las Planas (gdzie mieści się
zajezdnia tramwajowa pod parkingiem P+R) do Pont
Michal. Do jej obsługi przeznaczono 28 Alstomów Citadis
302. Najciekawszym rozwiązaniem zastosowanym
w tym mieście
jest brak sieci trakcyjnej pomiędzy
dwoma przystankami (Masséna - Opéra-Vieille Ville oraz
Cathédrale-Vieille Ville – Garibaldi) w historycznej
zabudowie miasta. Tramwaje stojące na przystanku
podczas wymiany pasażerów składają pantograf
i pokonują odcinek ze złożonym odbierakiem prądu,
wykorzystując energię z akumulatorów. Warto również
dodać, że miasto planuje dalszą rozbudowę sieci
o kolejne dwie linie oraz przedłużenie linii T1 z Pont
Michel do La Trinité.

Nicea

Podobnie jak w przypadku Strasburga, sieć została
wybudowana od podstaw i w związku z tym jest
całkowicie
wydzielona
od
ruchu
ulicznego,
a na wszystkich
skrzyżowaniach
pojazd
szynowy
ma bezwzględne pierwszeństwo. Przystanki widoczne
są z daleka dzięki charakterystycznym oznaczeniom.
Oprócz biletomatu zamontowano tablice informujące
osoby oczekujące o rzeczywistym czasie odjazdu
tramwaju. Warto również wspomnieć o dalszych planach
rozwoju sieci tramwajowej, które są dość imponujące.
W2012 r. ma zostać oddany do użytku nowy odcinek
do drugiego lotniska Lyon-Bron. Od 2013 r. linia T4
będzie kursować aż do IUT Feyssine wraz z linią
T1,natomiast w 2014 r. zostanie oddane do użytku

Nicea. Alstom Citadis 302 przed chwilą złożył
pantograf i pokonuje odcinek Masséna – OpéraVieille bez sieci trakcyjnej..
Fot.: Robert Bartkowiak, 20.08.2011
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Jeden z dwóch punktów przesiadkowych z linii
T1 na T2 – La Blancarde. Marsylia to także jedno
z niewielu miast, które eksploatuje inne tramwaje niż Alstomy - Bombardier Flexity Outlook.
Fot.: Robert Bartkowiak, 21.08.2011
Marsylia
Pierwsze tramwaje w Marsylii pojawiły się w 1876 r.
i kursowały w starym wydaniu aż do 8 stycznia 2004 r..
Najdłużej kursującą linią była linia nr 68 na trasie z
Noailles do Saint Pierre, na której bazuje obecna linia
T1. W nowej wersji tramwaje wróciły 30 czerwca 2007 r.
na odcinku Gantés – La Blancarde – Les Caillols.
Następnie oddano do użytku odcinki: 8 listopada 2007 r.
Eugéne Pierre – La Blancarde, 27 września 2008 r.
Noailles–Eugéne Pierre oraz 23 marca 2010 r. Gantés –
Arenc. Aktualnie Marsylia to dwie linie tramwajowe T1
(zielona) oraz T2 (żółta). Do ich obsługi przewoźnik
Régie des Transports de Marseille (RTM) zakupił
Bombardier Flexity Outlook. Na linii T1 można spotkać
pięcioczłonowe
pojazdy,
natomiast
na
T2
siedmioczłonowe. Charakterystycznym elementem tramwajów w Marsylii jest ich dodatkowe oznaczenie kolorem
nad tablicą kierunkową. Warto dodać, że nowa sieć
tramwajowa nie przyjęła się tak, jak wstępnie
zakładano. Niewiele osób korzysta z nowych połączeń
oraz komfortowych pojazdów. W związku z tym
zaniechano dalszej rozbudowy istniejącej sieci.

Montpellier to niewątpliwie bardzo kolorowe miasto za sprawą kursujących tutaj tramwajów: niebieskich na linii nr 1 oraz w kwiatki na linii nr 2.
Fot.: Robert Bartkowiak, 22.08.2011
Przykład zaledwie kilku francuskich miast (a jest ich
dużo więcej) wskazuje na nowy trend, po zachłyśnięciu
się przez Europę kolejami dużych prędkości TGV. Tym
razem chodzi o rewolucję w ośrodkach miejskich, które
często oprócz autobusów, czy też metra potrzebują do
sprawnego funkcjonowania „czegoś” pośredniego. Tym
pośrednim i znanym od już od końca XIX w.,
a na dodatek sprawdzonym rozwiązaniem, jest tramwaj. Z tego względu po latach zaniedbań reaktywowano
ten już być może nieznany (młodszym) Francuzom
środek lokomocji. Powstające zupełnie nowe sieci
tramwajowe odznaczają się z reguły bardzo dobrym
przygotowaniem projektu, co przekłada się na duży
popyt i zainteresowanie tego typu usługą transportową.
Ponadto korzysta się z zasobów wewnętrznych kraju
i stawia głównie na rodzime produkty, pochodzące
z Alstomu,
co
dodatkowo
wpływa
pozytywnie
na celowość przeprowadzonej inwestycji. Na koniec
nie pozostaje nic innego, jak zadać sobie pytanie: kiedy
u nas mentalność w tej kwestii się zmieni?, Chyba
jednak lepiej się nie denerwować…

Montpellier
Początkowo tramwaje kursowały tamw latach 18831949. Decyzja o zamknięciu linii tramwajowej zapadła
ze względu na dość dużą konkurencję motoryzacji.
Komunikacja szynowa wróciła ponownie 30 czerwca
2000 r.. Wtedy to otwarto linię numer 1, która połączyła
Paillade z nowym centrum handlowym Odysseum,
biegnąc przez ścisłe centrum miasta. Symbolem linii
została
jaskółka,
a
nowo
zakupione
pojazdy
dwukierunkowe – Alstom Citadis 401 (30 sztuk) –
otrzymały kolor niebieski i kursują tylko na tej linii.
Drugą linię otwarto sześć lat później, w grudniu 2006 r.
Do jej obsługi przeznaczono 27 Citadisów 302
pomalowanych w dość nietypowy sposób – w kwiatki,
które jednocześnie stały się symbolem nowej linii.
Obecnie Transports de l'Agglomération de Monptellier
(skrót: TAM) obsługuje sieć tramwajową o łącznej
długości 35 km. Na 2012 r. planowane jest otwarcie
kolejnej, trzeciej linii.

Interesujesz się komunikacją miejską?
Zbierasz bilety, rozkłady jazdy i inne pamiątki?
Chcesz poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach?

Zapraszamy do KMPS!
Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na:
www.kmps.org.pl lub napisz: zarzad@kmps.org.pl
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Nowinki z Pyrogrodu

Czy możliwe jest pozyskanie kolejnych tramwajów z demobilu?

Helmut, Holender, a może Francuz?

Karol Tyszka
W tabeli pokazano, gdzie w zachodniej Europie w ciągu
najbliższych 10 lat będzie można znaleźć używane
wagony, które mogłyby jeszcze służyć Poznaniowi
w kolejnych latach. Wzięto pod uwagę następujące
kryteria: wiek: co najmniej 20 lat (zakładając, że obecni
właściciele wozów będą chcieli się ich pozbyć po ok. 30
latach), rozstaw szyn: 1435 mm lub podobne (np. 1450
mm), szerokość: maks. 2400 mm, długość: maks. 30 m
(z kilkoma wyjątkami).
Wagon możliwości

„Do wzięcia” będzie w najbliższych latach m.in.
kilkanaście składów Tatra T6A2 + doczepka
bierna 4NBWE. Obecnie kursują one po Rostocku.
Fot.: Marcin Jurczak, 28.09.2008
Poznańskie MPK jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw
komunikacyjnych w Polsce zdecydowało się na zakup
tramwajów
z
zachodnioeuropejskiego
demobilu.
W latach 1991-1995 z Amsterdamu przybyło do nas
20 wagonów produkcji holenderskiej firmy Beynes.
Stanowiły one jeden z trzech fundamentów wielkiej
reformy komunikacji tramwajowej w Poznaniu, która
poza zastąpieniem holendrami sędziwych wagonów typu
N, objęła także stworzenie nowego układu linii
i wprowadzenie taryfy czasowej.
Po zakupieniu kolejnych używanych wagonów z Duesseldorfu, Frankfurtu nad Menem i Amsterdamu, pojedynczy
holender oraz flota helmutów, jak ochrzczono je
w Polsce, stanowią obecnie około 1/3 taboru liniowego
MPK. Mimo dość zaawansowanego wieku tych pojazdów,
poznańskie MPK woli zastąpić nowymi Solarisami
Tramino wagony generacji 105N. Jednakże żaden
tramwaj nie może jeździć w nieskończoność – nawet
jeśli wagony produkcji niemieckiego Duewaga zaliczyć
można do „niezniszczalnych” pojazdów szynowych (czego dowodem może być prawie pół wieku eksploatacji
ponad 80 sztuk „ekskopenhaskich” wozów typu GT6
w egipskiej Aleksandrii). Najstarszy obecnie GT8 we
flocie poznańskiego MPK pochodzi z 1958 r., a więc jest
już eksploatowany od 54 lat! Mowa o wagonie 661, o
rok młodsze są natomiast: 650, 652, 654 i 662 (ostatni
GT6 jest z 1957 r.). Następców tych pojazdów
należałoby więc zacząć szukać raczej prędzej niż później
– większość z nich trzeba będzie prawdopodobnie
wycofać z użytku w ciągu najbliższej dekady.
Biorąc pod uwagę obecny stan finansów miasta oraz
fakt, że budżet Unii Europejskiej na lata 2014-2020
będzie najprawdopodobniej mniej hojny niż obecny,
obowiązujący do 2013 r., powstaje pytanie: czy po
dobiegającym w tej chwili końca festiwalu zakupów
i inwestycji (komunikacyjnych i nie tylko) Poznań będzie
w stanie zakupić w ciągu najbliższych dziesięciu lat
ok. 60 nowych wagonów niskopodłogowych by zastąpić
jeżdżące obecnie helmuty? Pozostałe przy „życiu”
po zakończeniu dostaw Solarisów wagony 105Na i
Moderus Alfa też nie będą jeździć wiecznie.

Kilka propozycji podanych w tabeli było już rozważanych
w przeszłości – Poznań nie zdecydował się m.in. na
zakup wozów typu Tw6000 (Hanower) oraz Pt/Ptb
(Frankfurt nad Menem) ze względu na ich ciężar i powoli
wysuwane elektrycznie stopnie. Zrezygnowano też
z zakupu mocno zmodernizowanych wagonów marki
Tatra z Berlina, które obecnie służą mieszkańcom Szczecina. Inne pozycje na liście zostały już „zaklepane” przez
inne miasta – trudno sobie wyobrazić, by wozy z Kassel
trafiły gdzieś indziej niż do Gorzowa Wielkopolskiego,
a Brema dotychczas sprzedawała swoje używane wagony wyłącznie do swojego miasta partnerskiego – Timiszoary w Rumunii. Powstaje pytanie: czy MPK Poznań
chciałoby
mieć
w
swojej
flocie
całkowicie
niskopodłogowe wozy z Bremy? – o ile oczywiście
najbardziej zadłużony kraj związkowy w Niemczech
znajdzie fundusze na ich wymianę w ciągu najbliższej
dekady. Podobny, lecz nieco krótszy wóz z Berlina
objechał w latach 90. XX w. Polskę, jednak nie znalazł
żadnych kupców – dzisiaj stan torowisk w Poznaniu jest
już nieco lepszy, a wagony w całości niskopodłogowe
kursują obecnie po całej sieci.
Warto też przemyśleć rozwiązania mniej standardowe.
W Rostocku, po dostawie trzynastu nowych wagonów
produkcji Vossloh Kiepe, zbędna stanie się część floty
mocno zmodernizowanych wagonów Tatra T6A2 wraz z
zakupionymi
nieco
ponad
dziesięć
lat
temu
niskopodłogowymi doczepami 4NBWE, produkowanymi
m.in. w poznańskich zakładach HCP. Choć taki skład jest
nieco mniej pojemny od pociągu złożonego z dwóch
wagonów generacji 105N, to jednak jest od niego
młodszy i oferuje niską podłogę. Problem małej
pojemności można by też rozwiązać doczepiając wagony
4NBWE do bardziej pojemnych pojazdów – np. do
zmodyfikowanych
wozów
austriackich,
które
są
licencyjnymi wersjami dobrze nam znanych helmutów
GT6.
Najciekawsze są chyba jednak wozy TFS z Rouen.
Wagony te wymiarami odpowiadają naszym RT6N1,
jednak mają nad nimi poważną przewagę – są
dwukierunkowe, a by zrozumieć sens kupowania
wagonów tego typu wystarczy spojrzeć na Kraków lub
poznańską linię wahadłową nr 25, obsługiwaną m.in.
wagonami przeznaczonymi dla tego miasta. Są one
również stosunkowo nowe i dostępne „od zaraz” –
dostawa nowych alstomów mających je zastąpić
niedawno się rozpoczęła. Jedynym mankamentem jest
to, że wozy kursują obecnie pod napięciem 750 V.
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Inną interesującą pozycję na liście stanowią wozy z
Hagi. Mimo że są one wysokopodłogowe, to cechują się
dużą pojemnością. Ich niewątpliwymi zaletami są wiek,
a także dostępność i rozmiar floty – Haga podpisała
niedawno
umowę
na
zakup
40
tramwajów
niskopodłogowych z firmą Siemens – dostawy mają się
rozpocząć na początku 2014 r. Jednak biorąc pod uwagę
wiek tych pojazdów, przy sprowadzeniu ich do Poznania,
należałoby się zastanowić nad sensem ich przebudowy

na częściowo niskopodłogowe, tak jak uczyniono to
w Krakowie z wagonami z Wiednia.
W ciągu następnych dziesięciu lat podaż używanych
tramwajów z demobilu, o parametrach odpowiadających
poznańskim warunkom eksploatacji, nie będzie zbyt
duża. Niemniej, do kupienia będzie kilkadziesiąt, jeżeli
nie kilkaset sztuk pojazdów o całkiem ciekawej
konstrukcji, które będą mieć adekwatne parametry z
punktu widzenia realiów poznańskiej sieci tramwajowej.

Potencjał tramwajowego demobilu
Miasto

Typ pojazdu

Lata produkcji

Wiedeń

SGP E1/E2,
c1-c6

E1: 1966-1976;
E2: 1978-1990

Graz

SGP/Duewag
GT6, GT8

GT6: 1966-1976;
GT8: 1963-1973

Ilość [szt.]

% niskiej
podłogi

Uwagi

AUSTRIA
E1: ok. 160;
E2: 121
GT6, E1: 10;
GT8: 38, patrz
uwagi

0

Dostawa nowych wagonów
w toku (ok. 70 szt.)

0

Dostawa nowych wagonów
w toku (45 szt.)

Dostawa nowych wagonów
w toku

NIEMCY
Berlin

Tatra KT4D,
T6A2, B6A2

1980-1990

KT4D: >200;
T6A2: ok. 50;
B6A2: ok. 50.

0

Brema

AEG GT8N

1992-1996

78

100

Duesseldorf

Duewag GT8SU

Ok. 1974

Ok. 30

0

Duisburg

Duewag
GT10NC-DU

1986-1993

45

Jeden z dwóch
krótkich członów
środkowych

Frankfurt
nad Menem

Duewag Ptb

1973-1978

Ok. 57

0

Hanower

LHB Tw6000

1980-1992

>160

0

Kassel

Duewag NGT6C
lub N8C

N8C: 1981-1986
NGT6C: 1990-1994

N8C: 22
NGT6C: 25

N8C: 0
NGT6C: ok. 60

Magdeburg

Tatra T6A2,
B6A2

1989

T6A2: 10
B6A2: 5

0

Poczdam

Tatra KT4D

1979-1987

Ok. 30

0

Rostock

Tatra T6A2
HCP/Bombardie
r NB4WDE

T6A2: 1989-1990
NB4WE: 2001-2002

T6A2: ok. 17;
NB4WE: 17

T6A2: 0;
NB4WE: 100

Długość 36 m, brak planów
zastąpienia
Dwukierunkowe,
automatycznie wysuwane
stopnie, brak planów
zastąpienia
Dwukierunkowe, długość
>30 m, brak planów
zastąpienia
Dwukierunkowe,
automatycznie wysuwane
stopnie, złożono zamówienie
na wagony mające je
zastąpić
Dwukierunkowe,
automatycznie wysuwane
stopnie, złożono zamówienie
na wagony mające je
zastąpić (146 szt.)
Patrz uwagi pod tabelą,
dostawy nowych wagonów
w toku
Złożono zamówienie na
wagony mające je zastąpić
Dostawa nowych wagonów
w toku
Złożono zamówienie na
wagony mające je zastąpić

FRANCJA
Rouen

Alstom TFS2

1994

28

Ok. 65

Paryż

Alsthom TFS2

1992-1997

35

Nantes

Alsthom TFS1

1985-1994

46

Grenoble

Alsthom TFS2

1989-1997

53

Ok. 65
Krótki człon
środkowy
Ok. 65

Dwukierunkowe, dostawy
nowych wagonów w toku
Dwukierunkowe
Dwukierunkowe
Dwukierunkowe

HOLANDIA
Amsterdam

LHB 10G
BN-ACEC
11/12G

10G: 1979-1980
11/12G: 1989-1990

10G: 16
11/12G: 45

11/12G: krótki
człon środkowy

20 szt. 12G: dwukierunkowe;
brak planów zastąpienia

Haga

BN-ACEC GTL8

1981-1984, 19911993

Ok. 150

0

Złożono zamówienie na
wagony mające je zastąpić
(40 szt.)

Uwagi:
Kassel: obecnie przedsiębiorstwo KVG Kassel zastanawia się nad wyborem kolejnej serii wozów do likwidacji/sprzedaży,
w wagonach NGT6C wykryto problemy z konstrukcją nośną pojazdów;
Graz: w tym 15 szt. wagonów GT8 typu „Mannheim”
Opr.: Karol Tyszka
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Z kraju i ze świata / Klubowicze w akcji

Wspomnienia ubieglego lata

„Majówka z ciuchcia” na GKW
Dariusz Żaruk
21 maja 2011 r. imprezą pt. „Majówka z ciuchcią”
rozpoczęła
letni
sezon
Gnieźnieńska
Kolejka
Wąskotorowa.
Zainteresowanie
wydarzeniem
było
na tyle duże, że uruchomiono dwa składy. Pierwszy,
ciągnięty przez Lxd2-343 z trzema rumuńskimi
doczepkami,
jechał
bez
postojów,
ponieważ
był przeznaczony dla osób, które chciały tylko odpocząć
na łonie natury i miło spędzić dzień. Drugi,
najważniejszy dla miłośników, pociąg składał się
z parowozu Px48-1919 oraz trzech wagonów: dwóch
brankardów oraz 3Aw. Przed wyjazdem, w Gnieźnie,
można było zakupić pamiątki związane z wąskotorówką,
a każdy uczestnik wycieczki otrzymał plakat.
W drodze do Powidza zatrzymaliśmy się w Żelazkowie,
a następnie w Niechanowie, gdzie dogoniliśmy skład
ze „spalinówką”.
Po
wykonanym
tzw.
najeździe
wyruszyliśmy w stronę Miroszki, gdzie na prośbę
uczestników zorganizowano dwa kolejne. Później
„wodowanie” w Witkowie oraz „fotostopy”: na łuku
w Strzyżewie oraz w Ługach. W Powidzu ustawiono oba
składy obok siebie. Niestety, dalej nie można było
jechać z powodu łuku w okolicach Ostrowa, który to
uniemożliwiał. Następny „fotostop” był już w drodze

Żelazkowo, Px48-1919 w czasie fotostopu.
Fot.: Dariusz Żaruk, 21.05.2011

Ługi, Lxd2-343 oczekuje na powrót podróżnych
z "Ługowiska".
Fot.: Dariusz Żaruk, 21.05.2011
powrotnej między Powidzem a Charbinem. Jadąc
do Gniezna zatrzymaliśmy się w okolicach wsi Ługi, skąd
większość poszła pieszo do oddalonego około 150 m
od linii – „Hobby Club Ługowisko”. Tam miało być
ognisko, ale był grill. Każdemu uczestnikowi przejazdu
nieodpłatnie przysługiwała kiełbasa, a jeśli ktoś miał
ochotę na coś więcej, to musiał już zapłacić – średnio
5 zł za każdy artykuł. Na miejscu organizatorzy
zapewnili także przejazdy quadami, strzelnicę oraz
muzykę na żywo.
Dwugodzinny postój był znacznie za długi – większość
miłośników zebrała się przy pociągu już po godzinie,
a zaoszczędzony czas można by było wykorzystać
na dodatkowe „fotostopy”. W drodze powrotnej żadnych
postojów, niestety, już nie zorganizowano, przez
co zamiast o 19 w Gnieźnie byliśmy o 18.15. Jeszcze
przed wyruszeniem z Gniezna wszyscy zastanawiali się,
dlaczego lokomotywa i wagony są porysowane, jednak
szybko się tego dowiedzieliśmy. Krzaki rysując
po lakierze wydawały przerażający pisk, wdzierając się
jednocześnie do wnętrza wagonu. Samą imprezę długo
będę miło wspominać, tym bardziej, że pogoda dopisała
i zdjęcia wyszły znakomicie.

Letni wyjazd klubowy AD2011... czyli „zaliczanie” waskotorówek inaczej

Z wizytą na Opalenickiej KD

Andrzej Kłos
Sierpień jest dobrym miesiącem na to, by w klubowym
gronie wyruszyć na „zaliczanie” żelaznych szlaków
o mniejszym czy większym rozstawie. Rozważano
ambitne opcje, m.in. koleje używane na co dzień tylko
w ruchu towarowym, jak Kaliska Kolej Dojazdowa
czy koleje
górnicze
Kopalni
Węgla
Brunatnego
w Koninie. Skończyło się na jednak na kolejce, wożącej
na transporterach do 1993 r. towary, a potem
zmagającej się tylko z uruchamianiem pociągów

osobowych. Mowa o Opalenickiej Kolei Dojazdowej,
którą „zaliczaliśmy” inaczej, bo rowerem obok lub
po rozebranym wąskotorowym szlaku.
Organizator, niezastąpiony przy planowaniu wyjazdów
Tomasz Gieżyński, zaproponował dwie soboty – 20 i 27
sierpnia 2011 r., do wyboru ze względu na pogodę.
Po wahaniach, spowodowanych piątkowymi opadami,
wyjeżdżający klubowicze po nawiązaniu łączności
w sobotę rano, zdecydowali się jechać w pierwszym
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i bagażową oraz poczekalnię z przybudówką (była
siedziba zawiadowcy stacji) oraz budynek z rampą.
W bardziej
oddalonej
od
drogi
części
stacji
zlokalizowana jest ruina pomocniczej lokomotywowni.
Sporządzenie dokumentacji fotograficznej zajęło nam
chwilę,
a wszyscy
myślami
krążyli
już
wokół,
reklamowanej przez Tomasza restauracji „Lwowianka”.
Na miejscu zaskoczył nas ogrom miejsc przygotowanych
na stypę, bowiem szykowano przyjęcie dla 150 osób
po pogrzebie, jak to wyjaśniła kelnerka, „osoby mającej
dużą rodzinę”. Po „wodowaniu” i „nawęgleniu” oraz
uiszczeniu niskich rachunków w restauracji, ruszyliśmy
w kierunku drugiej stacji stycznej z „normalnotorową”
magistralą E20 – Opalenicy.
Poszukiwacze śladów

Zaskakujące odkrycie na trasie – niespodziewane
tory kolejki folwarcznej, tuż przed wjazdem
do „PGR” w Brodach.
Fot.: Andrzej Kłos, 20.08.2011

W Pakosławiu zboczyliśmy z szosy w celu poszukania
dawnej bocznicy do folwarku i cegielni. Po przejechaniu
nasypem pod poPGRowskie zabudowania, naszym
oczom ukazał się wąski tor w bruku. Po wykonaniu
dokumentacji
fotograficznej,
ruszyliśmy
dalej.
Przystając jak niegdyś kolejka, drugi raz przejechaliśmy
przez Trzciankę Zachodnią. Za nią pojawiły się podkłady
betonowe w gruncie, budynek stacyjny w Michorzewie,
a w Rudnikach zobaczyliśmy zalany asfaltem tor w
jezdni, po bocznicy towarowej do Sędzin. Na wjeździe

terminie. Po uprzednim zakupieniu biletów, pięcioosobowa grupa ruszyła pociągiem osobowym Regio
nr 87323 z Poznania Głównego do Nowego Tomyśla.
Tam, tuż obok stacji normalnotorowej, w okolicach
dawnego
budynku
dworcowego
„Nowy
Tomyśl
Wąskotorowy”, zaczęła się przejażdżka. Początkowo
trasa była łatwa – wyasfaltowana ścieżka rowerowa,
biegnąca
w
miejscu
nieistniejących
już
torów
kolejowych, skończyła się już na granicy gminy.
Echa kolejki
Dalej kontynuowaliśmy jazdę szosą, mijając byłe przystanki kolejki w kolejnych wioskach. Nie omieszkaliśmy
oczywiście
zajrzeć
do
kompleksu
pałacowego
w Wąsowie, gdzie zrobiliśmy krótką przerwę. Naszym
najbliższym celem była dawna stacja węzłowa
Opalenickiej Kolei Dojazdowej – Trzcianka Zachodnia.
Oprócz budynku stacyjnego z nastawnią, zaadaptowanego na mieszkania, niewiele ostało się po kolejce
– trzy szyny na stacji (w tym jedna „wrośnięta”
w topolę) i odcinek toru w przejeździe na pobliską stację
paliw.
Po dokonaniu oględzin i sporządzeniu dokumentacji
fotograficznej, udaliśmy się w dalszą podróż do Lwówka.
Po drodze zaskoczyły nas pozostałości po kolejce
folwarcznej w Brodach. Najpierw, naszym oczom ukazały
się wąskie tory w bruku przed wsią, potem dłuższe
odcinki,
połączone
rozjazdami,
na
terenie
Eksperymentalnego Gospodarstwa Rolnego poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Brodach oraz tory
bocznicy o rozstawie 750 mm – prześwicie opalenickiej
kolejki, jaki miała od otwarcia w 1886 r. do XXI w.
Po pokonaniu trudności, takich jak wiejący w twarz
wiatr, dotarliśmy do niezwykle urokliwej stacji we
Lwówku. Pod czterema modrzewiami znajduje się
budynek
dworcowy,
mieszczący
kasę
biletową

Gospodartwo doświadczalne poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Brodach.
Fot.: Andrzej Kłos, 20.08.2011
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do Opalenicy zachowano w podjazdach do posesji dwa
odcinki toru. Dalej przejechaliśmy koło cukrowni, do
której kolejką zwożono buraki cukrowe i z której
wywożono wysłodki. Obok niej znajdowało się także
jednopoziomowe
skrzyżowanie
toru
wąskiego
z normalnym, które kiedyś było bardzo powszechne,
a obecnie zachowało się ich niewiele.
W końcu dotarliśmy do stacji Opalenica Wąskotorowa,
która
zupełnie
została
pozbawiona
kolejowego
charakteru. W miejscu dawnych torów i rozjazdów,
znajduje się obecnie plac zabaw z ogródkiem, a budynek
został zamieszkany. Jadąc pociągiem po magistrali,
nadal widać wieżę, budynki stacyjne oraz rampę
przeładowni. Tam nastąpił kres naszej podróży rowerem.
Niedługo po przybyciu wsiedliśmy w powrotną
„osobówkę” do Poznania.

przez
malownicze,
wielkopolskie
tereny.
Dzięki
wycieczce udało nam się „rozprawić” z większością
rozebranego szlaku. Po pokonaniu ponad 60 km
rowerem, niektórzy narzekali na swoje mięśnie, ale
tylko w dniu wyprawy! Wyjazd unaocznił nam, jak
kiedyś wiodła kolejka i jak mogła wyglądać przejażdżka
nią. Może w tym roku znów ruszymy rowerami „śladem”
już nieistniejących (wąskich) torów...

Wyjazd można uznać za udany. Pogoda dopisała – nie
było za gorąco, nie padał deszcz, chociaż chwilami
w twarz wiał wiatr. Trasa kolejki była ciekawa i wiodła

Jak co roku na ulice Poznania, w dwa
przedświąteczne weekendy, wyjechała „Świąteczna
bimba”. Przystrojony w girlandy oraz węże
świetlne skład N+ND woził Poznaniaków, wprawiając ich w świąteczny nastrój. Okazja była wyjątkowa, bowiem „Świąteczną bimbę” zorganizowano
już po raz dziesiąty. Jeździła ona trasą linii nr 2,
która kursuje z Ogrodów na Dębiec, odwiedzając od
wielu lat wciąż te same okolice Jeżyc, centrum czy
Wildy.
Co działo się na pokładzie „Świątecznej bimby”?
Każde dziecko mogło wziąć udział w konkursie,
w którym za odpowiedź na pytanie związane
ze świętami lub zaśpiewanie kolędy, można było
otrzymać prezenty ufundowane przez MPK oraz
sponsorów. Pasażerowie byli też poczęstowani
cukierkiem przez obecną w tramwaju Śnieżynkę
lub Mikołajów.
Jadący ulicami Poznania skład eNów budził duże
zdziwienie, ale też wiele pozytywnych reakcji.
Niektórzy wsiadali do „bimby” niepewnie, często
też padało pytanie: „Czy to normalna dwójka?”.
Wśród wielu starszych mieszkańców Poznania
mknąca ulicami miasta „bimba” przywoływała
liczne wspomnienia, dzięki którym na ich twarzy
pojawiał
się
uśmiech.
Ubiegłoroczną edycję
„Świątecznej bimby” należy zaliczyć do udanych,
dlatego nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić
do wspólnej przejażdżki już za niecały rok.
Tekst: Jakub Jankowski,
fot.: Krzysztof Dostatni

Pakosław. Bocznica Opalenickiej KD do folwarku
i cegielni.
Fot.: Andrzej Kłos, 20.08.2011
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Linie turystyczne w sezonie 2012

Zerówka i setka powracają
Krzysztof Dostatni
Od tego momentu zerówka dojeżdżała do Muzeum
w zajezdni tramwajowej przy ul. Głogowskiej. W celu
urozmaicenia oferty linii turystycznych, w kolejnych
latach podjęto współpracę z przewodnikiem – Januszem
Górnym, który regularnie pojawiał się na wybranych
kursach tematycznych linii 0. Ich trasy były specjalnie
układane, celem odwiedzania kolejnych zakątków
Poznania i przypominania mieszkańcom oraz turystom
ważnych dla Poznania rocznic, związanych z rozwojem
komunikacji miejskiej.

Jelcz PR110 i skład N+ND w obsłudze linii
turystycznych. Zerówka i setka tradycyjnie już
rozpoczynają kursy z ul. Gajowej.
Od początku funkcjonowania linii turystycznych, który
miał miejsce w 1999 r., ich oferta jest systematycznie
rozwijana przez MPK Poznań oraz Klub Miłośników
Pojazdów
Szynowych.
Już trzynaście
lat
temu
na regularne kursy po najciekawszych zakątkach
Poznania, jako linia turystyczna 0, wyjechał historyczny
skład N+ND. Wówczas funkcjonowała ona wyłącznie
w okresie wakacji szkolnych. Z uwagi na konieczność
skierowania historycznych wagonów 602 i 456
do remontu, przez dwa kolejne lata zerówka nie
pojawiła się na poznańskich torach. Odnowiony zestaw
N+ND na linię 0 powrócił w 2002 r. W następnych latach
wzbogacono ofertę linii turystycznych. Od 2004
r. dla konduktorów linii 0 wprowadzono umundurowanie,
a od 2005 r. uruchomiono linię turystyczną 100, którą
do dziś obsługuje, odrestaurowany przez MPK Poznań,
jelcz, zwany „ogórkiem”. Kolejnym ważnym momentem
w historii linii turystycznych był 2007 r. Na mocy
trójstronnego porozumienia MPK Poznań, Centrum
Turystyki Kulturowej „Trakt” oraz Klubu Miłośników
Pojazdów Szynowych na liniach 0 i 100 pojawiły się
specjalne nagrania, odtwarzane w czasie jazdy,
informujące o historii mijanych zakątków miasta.
Ponadto obsługa linii turystycznych została ubrana
w historyczne
umundurowanie,
przygotowano
historyczne torby konduktorskie oraz wprowadzono
nowy rozkład jazdy, zakładający możliwość przesiadek
pomiędzy liniami 0 i 100 oraz kolejką „Maltanka”.

Zmiany, związane z utworzeniem w Poznaniu Zarządu
Transportu Miejskiego i rozdzieleniem funkcji organizatora
i
operatora
komunikacji
w
aglomeracji
poznańskiej od 2012 r., rozszerzono również o zasady
funkcjonowania linii turystycznych. Pracę przewozową
na liniach 0 i 100 od br. włączono do ogólnego
zamówienia na usługi komunikacyjne, zlecane MPK
Poznań przez ZTM w Poznaniu. W lutym br., w siedzibie
ZTM, odbyło się spotkanie przedstawicieli ZTM, MPK
oraz KMPS. Jego celem było wypracowanie zasad
finansowania i funkcjonowania linii turystycznych. KMPS
dążył do tego, by zachowały one swój charakter i były
nadal obsługiwane przez historyczny tabor oraz
kierowców, motorniczych i konduktorów w tradycyjnych
mundurach. Zaproponowano także połączenie oferty
przewozowej linii Z (dotychczas funkcjonującej na trasie
Śródka – Nowe ZOO) oraz linii turystycznej 100. Dzięki
temu diametralnie rozszerzono ofertę kursów linii 100.
Nowa trasa połączyła ul. Gajową z Nowym ZOO, po

Ikarus 280.26 na przystanku Rondo Śródka.
fot. 2 * Krzysztof Dostatni, 6.05.2012
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Klubowicze w akcji
w każdą sobotę i niedzielę w godz. 10.00 – 18.00,
z częstotliwością
co
30
min.
Pewne
zmiany
wprowadzono również na trasie zerówki. Została ona
wydłużona i poprowadzona do jednego z najpiękniejszych zakątków Poznania, jakim jest Park Sołacki.
Rozkład umożliwia zarówno zwiedzenie Muzeum, jak
i spacer po parku. Nowością jest też to, że zerówka
jeździ w soboty i niedziele. Rozszerzona została także
oferta kursów nocnych „Poznaj Poznań nocą”, które od
maja do września realizowane są co tydzień, w soboty.

Linię 100 obsługuje kilka różnych autobusów.
Wśród nich znajdują się m.in. DAF MB200 1934
i ikarus 280.26 1545.
Na zdjęciu – DAF oczekujący na pasażerów
i ikarus holowany przez swojego technicznego
brata do zajezdni Warszawska.
fot. Jakub Jankowski, 1.05.2012
drodze zahaczając o Termy Maltańskie, a w drodze
powrotnej również o Cytadelę. Na linię tę kierowane
są trzy autobusy historyczne, które realizują kursy

Linie nr 0 i 100, w 2012 r. rozpoczęły funkcjonowanie
od 27 kwietnia, stąd jest jeszcze za wcześnie
na formułowanie wniosków z już zrealizowanych kursów.
Nie obyło się jednak bez drobnych awarii historycznych
autobusów, które spędziły całą zimę pod gołym niebem.
W związku z tym, na linii 100 przez pierwsze dni spotkać
można było całą gamę autobusów, eksploatowanych
w MPK Poznań. Oprócz ogórka, peerki i ikarusa
przegubowego pojawił się również DAF, ikarus 260,
ikarus 435 (tzw. biała dama), a także niskopodłogowe
many, neoplany i solarisy. W najbliższym czasie
na trasach linii turystycznych uzupełniona zostanie
infrastruktura przystankowa i będzie opracowana ulotka
informacyjna. Ponadto przewozy będą ciągle monitorowane,
aby jak najlepiej
dopasować ofertę
do występujących potrzeb i wprowadzać kolejne
atrakcje.

Rozkłady jazdy linii turystycznych w sezonie 2012
Linia tramwajowa nr 0 (soboty i niedziele, 28.04-30.09)
Odjazdy z ul. Gajowej: soboty 17:00 i 19:00, niedziele 13:00 i 15:00
GAJOWA - Zwierzyniecka - Kraszewskiego - Dąbrowskiego - Roosevelta - Głogowska - ZAJ. GŁOGOWSKA - Hetmańska
- 28 Czerwca - Górna Wilda - Królowej Jadwigi - Strzelecka - Podgórna - Marcinkowskiego - Plac Wolności - Fredry Pułaskiego - Wielkopolska - PIĄTKOWSKA - Wielkopolska - Pułaskiego - Roosevelta - Zwierzyniecka - GAJOWA

Linia tramwajowa nr 0N (soboty, 5.05-29.09)
Odjazdy z ul. Gajowej: w maju, sierpniu i wrześniu 21.00; w czerwcu i lipcu 22.00
GAJOWA - Zwierzyniecka - Kraszewskiego - Dąbrowskiego - Roosevelta - Głogowska - Hetmańska - 28 Czerwca - Górna
Wilda - Królowej Jadwigi - Strzelecka - Podgórna - Gwarna - Święty Marcin - Podgórna - Dowbora Muśnickiego Kórnicka - Jana Pawła II - Wyszyńskiego - Estkowskiego - Małe Garbary - plac Wielkopolski - 23 lutego - Mielżyńskiego
- Fredry - Roosevelta - Zwierzyniecka - GAJOWA

Linia autobusowa nr 100 (soboty i niedziele, 28.04-30.09)
Odjazdy z ul. Gajowej: od 10.00 do 17.30, co 30 minut
GAJOWA/STARE ZOO - Sienkiewicza - Mickiewicza - Zwierzyniecka - Święty Marcin - Marcinkowskiego - Plac Wolności
- 3 Maja - Ratajczaka - Kościuszki - Krakowska - Kazimierza Wielkiego - Most św. Rocha - Piotrowo - Berdychowo Jana Pawła II - RONDO ŚRÓDKA - Warszawska - św. Michała - Warszawska - Osiedle Maltańskie - Krańcowa MALTA/NOWE ZOO
Powrót: MALTA/NOWE ZOO - Krańcowa - Osiedle Maltańskie - Warszawska - św. Michała - Warszawska - RONDO
ŚRÓDKA - Świętojańska - św. Michała - Warszawska - Wyszyńskiego - Estkowskiego - Garbary - Pułaskiego Przepadek - Ksiecia Józefa - Działowa - Wolnica - Marcinkowskiego - Plac Wolności - 3 Maja - 27 Grudnia - Fredry Kościuszki - św. Marcin - Zwierzyniecka - GAJOWA/STARE ZOO

Taryfa opłat
Na ww liniach obowiązują bilety specjalne, sprzedawane przez konduktorów.
Bilet normalny: 4 zł, ulgowy: 3 zł, rodzinny: 12 zł.
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Zakończył się remont torowiska przy placu Wolności

Nowe tory nie tylko dla kibiców

Marcin Jurczak

Manewry z udziałem 13/5 270+271. W miarę
możliwości na trzynastkę kierowano wagony
RT6N1, a manewr cofania wspomagał dodatkowy
motorniczy.
fot. Marcin Jurczak, 19.04.2012
Remont torowiska na ul. 27 Grudnia rozpoczął się
14 kwietnia br. Ze względu na kilka komunikacyjnych
ciekawostek warto szerzej omówić te prace – w szczególności pod kątem organizacji ruchu w śródmieściu.
Remont objął torowisko tramwajowe na ul. 27 Grudnia –
od al. Marcinkowskiego, aż do zwrotnicy przy „Okrąglaku”. Przy okazji wymieniono łuki na wjeździe
z ul. Św. Marcin w ul. Marcinkowskiego i z ul. Marcinkowskiego w ul. 27 Grudnia – konieczne było zatem
zamknięcie ruchu tramwajowego w obu kierunkach.
Remont trwał miesiąc, tramwaje wróciły na swoje trasy
we wtorek 15 maja. Tuż obok remontowanego odcinka
trwała już budowa strefy dla kibiców – inwestycję należało zatem ukończyć przed rozpoczęciem Euro 2012.
Prowadzone prace miały charakter odtworzeniowy i były
realizowane w celu poprawienia stanu technicznego
ul. 27 Grudnia. Szkoda, że nie zdecydowano się na kompleksową modernizację, w tym przesunięcie torowiska
bliżej placu Wolności. Znacznie poprawiłoby to bezpieczeństwo pasażerów korzystających z przystanku pod
Arkadią, wyeliminowałoby potencjalne punkty kolizyjne,
związane z przecinaniem torów tramwajowych przez
samochody, skręcające w lewo (np. w ul. Kantaka),
a także
byłoby
bardziej
przyszłościowe
(mając
w perspektywie budowę lewoskrętu z ul. 27 Grudnia
w ul. Ratajczaka). Godne rozważenia jest również
utworzenie jednego wspólnego przystanku (zamiast
osobnych – Plac Wolności i Marcinkowskiego), zlokalizowanego w połowie drogi pomiędzy przystankami już
istniejącymi. Remont połączony z przesunieciem torowiska wymagałby jednak znacznie większej ilości czasu
(chociażby na przygotowanie dokumentacji) i byłby dużo
droższy – prowadzone prace potraktować należy zatem
jako kompromis.
Niestety, po raz kolejny „mści się” brak możliwości
skrętu tramwajów jadących od strony mostu św. Rocha

w lewo, w kierunku ul. Strzeleckiej (lub chociaż łącznika
przez ul. Zieloną) – jedyną możliwością utrzymania
ruchu do centrum od strony Rataj i Wildy jest zatem
trójkątowanie wagonów na al. Marcinkowskiego. Właśnie
z takiej możliwości skorzystano przy okazji remontu.
Choć pierwotnie rozważano skrócenie do al. Marcinkowskiego linii 2 i 13, to ostatecznie pozbawiono możliwości bezpośrednio dojazdu do centrum mieszkańców
Wildy, zwiększając w zamian częstotliwość linii 13. Linie
2 i 9 skierowano objazdem (od Ogrodów/Piątkowskiej)
przez rondo Kaponiera, Towarową, Królowej Jadwigi,
Górną Wildę (wykorzystano nieużywane łuki węzła
Półwiejska) i dalej w kierunku Dębca. Linie 3 i 11 (z Wilczaka i Piątkowskiej) skrócono do placu Wielkopolskiego
(w obu kierunkach przez ul. Gwarną). Szesnastka
kursowała jeszcze bardziej skomplikowaną trasą niż
dotychczas (os. Sobieskiego – plac Wielkopolski – rondo
Śródka – rondo Rataje – most Dworcowy – Górczyn).
Trasę N21 skrócono do ul. Gwarnej.
Linia 13
Warto zwrócić uwagę na linię 13. W dni robocze
kursowało na niej 6-12 brygad (7 od rana, 12 w szczycie
porannym, 10 w międzyszczycie, 12 w szczycie
popołudniowym i 6 wieczorem), 6-8 brygad w soboty
(6 od rana i po południu, 8 w szczycie) i 4-6 brygad
w dni świąteczne (4 od rana, 6 od godz. 10).
Skierowanie linii 13 do al. Marcinkowskiego jednak tylko
z pozoru było zadaniem łatwym. Na remontowanym
odcinku należało wyłączyć napięcie w sieci trakcyjnej,
najbliższe izolatory sekcyjne znajdowały się natomiast...
na
przystankach
Marcinkowskiego.
Od
strony
ul. Św. Marcin udało się cofnąć izolator o jeden odcinek
– by tramwaje cofające na przystanek nie wyjeżdżały
na odcinek pozbawiony zasilania. Problem pojawił się
na drugim przystanku – ze względu na układ słupów nie
było możliwości przesunięcia izolatora w kierunku
Arkadii. Były dwa rozwiązania tej kwestii – skierowanie
na linię 13 wyłącznie wagonów niskopodłogowych
z pantografem
umieszczonym
daleko
za
kabiną
motorniczego (a więc zatrzymujących się na przystanku
końcowym
Marcinkowskiego
pantografem
przed
izolatorem sekcyjnym) lub obsługa „trzynastki” składami
105Na, zasilanymi z drugiego pantografu. Zdecydowano
się na połączenie obu możliwości – na linię 13 wyjechały
zarówno tatry RT6N1, jak i stopiątki.
Założono, że trzynastki zakończą jazdę na przystanku
Marcinkowskiego, a następnie będą wycofywały bez
pasażerów na drugi przystanek, skąd po zmianie
kierunku jazdy skręcą w prawo i pojadą w kierunku
Starołęki. O ile w przypadku wagonów RT6N1 problemu
nie było, o tyle pojawił się on z wagonami 105Na, które
po modernizacji w wersji poznańskiej posiadają pulpity
cofania, na których nie ma przycisków otwierania
i zamykania drzwi. Motorniczy, by wejść do drugiego
wagonu, musi zatem otworzyć sobie drzwi i cofając ma
tym samym otwarte drzwi. Wjazd tramwaju z otwartymi
drzwiami na przystanek początkowy mógłby być
niebezpieczny dla pasażerów. Istnieją, co prawda,
możliwości cofania z zamkniętymi drzwiami, ale oznacza
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to sporo „biegania” przy przełączaniu wagonów lub
konieczność korzystania z zawodnych (gdyż rzadko
używanych) klapek awaryjnego otwierania drzwi.
Pozostaje jeszcze ewentualność cofania z nawrotnikiem
pierwszego wagonu ustawionym „do tyłu” – skład może
wówczas cofać z zamkniętymi drzwiami, ale bez
awaryjnego hamulca szynowego, co ze względów
bezpieczeństwa jest niewskazane.
Problemowa stopiątka
Jak poradzono sobie z problemem drzwi i dzwoniących
przy cofaniu dzwonków w stopiątkach? W miarę
możliwości, na linię 13 kierowano wszystkie sprawne
wagony RT6N1 – co ograniczyło ilość składów do niezbędnego minimum. W godzinach największego ruchu,
na al. Marcinkowskiego kierowano dodatkowego motorniczego, który „zamykając” motorniczego w II wagonie
przed cofaniem i „wypuszczając” po wykonaniu tego
manewru, eliminował ryzyko wypadku przy wjeździe na
przystanek. Już pierwszego dnia remontu zaobserwowano stopiątki na II pantografie (332+333 jako 13/3).
Na potrzeby linii 13 przystosowano także rezerwę
z zajezdni Forteczna – by w sytuacji awaryjnej mogła
zasilić trzynastkę. Oczekiwała ona na zatrudnienie
z podniesionym drugim pantografem. Udało się zaobserwować kilka ciekawych sytuacji, gdy wagony na II
pantografie pojawiły się na innych niż trzynastka liniach.
Od 17 kwietnia na linii 12/11 we wszystkie dni robocze
kursował skład zasilany z II wagonu – brygada 12/11
przechodzi bowiem wieczorem na rezerwę czynną. W tej
roli zwykle widywany był skład 314+315, a co najmniej
raz (26 kwietnia) na 12/11 pojawił się 312+313. Pociągi
zasilane z II pantografu zauważono także na liniach:
18/2 (256+255, 26 kwietnia od rana), 12/3 (288+289,
26 kwietnia), 4/2 (312+313, 26 kwietnia wieczorem,
jako rezerwa), 26 (314+315, 27 kwietnia) czy 8/5
(250+249, 8 maja). To oczywiście tylko kilka obserwacji, sytuacji takich na pewno było więcej.
Przy okazji warto pokusić się o małą dygresję –
w niektórych miastach spotkać można składy kursujące
z drugiego pantografu. W Poznaniu pantograf II wagonu
jest na stałe zablokowany metalowym uchwytem –
podczas jazdy na trasie może go „uwolnić” wyłącznie
pogotowie techniczne. Może warto rozważyć odpięcie
drugich pantografów? W razie niewielkiej awarii
pierwszego
(typu
wyszczerbiony/złamany
ślizg)
motorniczy mógłby kontynuować jazdę z pasażerami

Spotkanie na MRCI – T9/1 1753 i 13/6 405.
fot. Marcin Jurczak, 19.04.2012

na drugim pantografie – przynajmniej do końcówki.
Obecnie
wymagana
jest
interwencja
pogotowia
technicznego, po której tramwaj i tak musi zjechać
do zajezdni. Eksploatacja wagonów na II pantografie
pokazała, że rozwiązanie to jest możliwe. Pozytywnie
ocenić
należy elastyczne
podejście
do
tematu
i zaangażowanie w obsługę linii, jakie wykazali
pracownicy S-3. Obyło się bez większych problemów,
choć podczas jednego z pierwszych dni objazdów, doszło
do
przypadkowego
przejechania
izolatora
–
za wyznaczającą koniec trasy na al. Marcinkowskiego
żółtą linię przejechał motorniczy tatry.
Linia T9
Obsługę komunikacji zastępczej zapewnił wydział A-1,
wystawiając autobusy na linię T9. Uwagę zwraca
oznaczenie,
nawiązujące
do
dziewiątki,
którą
zastępowała. Dopiero w ostatnim czasie zaczęto
korzystać z możliwości, jakie dają wyświetlacze
elektroniczne – zamiast linii tramwajowej N21 pojawił
się autobus T21, zamiast dziewiątki – tedziewiątka.
Autobusy kursowały trasą: AWF – Królowej Jadwigi –
Karmelicka – Krakowska – Strzelecka – pl. Wiosny
Ludów – Podgórna – al. Marcinkowskiego – pl. Wolności
– 27 Grudnia – Gwarna – Święty Marcin – rondo
Kaponiera (powrót: rondo Kaponiera – Święty Marcin –
al. Marcinkowskiego – Podgórna – pl. Wiosny Ludów –
Strzelecka – Garbary – AWF). Na trasie pojawiły się
cztery solarisy Urbino 8,6. Skierowanie większych
autobusów na T9 uznano za niemożliwe, ze względu
na ciasne łuki w śródmieściu (w szczególności
prawoskręt z al. Marcinkowskiego w ul. Podgórną).
Co ciekawe, 26 kwietnia przyuważono na T9 rezerwę
w postaci wozu 1801 – co najmniej raz przejechał zatem
trasę zastępczą przegubowiec. Linia T9 kursowała
z częstotliwością ok. 10 minut. Szybko okazało się
jednak, że autobusy są ponadprzeciętnie wypełnione
i zwiększono
uruchomienie
do
sześciu
wozów,
a częstotliwość – do ok. 7-8 minut (co nastąpiło
od 23 kwietnia). Przygotowano zapowiedzi przystankowe
i termometry z trasą – autobusy kursowały z kompletną
i dokładną informacją dla pasażerów. Urbino 8,6
dysponują skromnymi możliwościami przewozowymi,
co potwierdziły na linii T9. Na szczęście, szybko
zareagowano, zwiększając ich częstotliwość.
Przystanki
Z powodu remontu wyłączono z użytkowania przystanki
tramwajowe AWF na ul. Garbary i Plac Wolności na
ul. 27 Grudnia. Dla tramwajów, jadących w kierunku
Placu Wielkopolskiego (linie 3, 11), uruchomiono
przystanek Gwarna, a dla jadących przez ul. Górna
Wilda (linie 2 i 9 w obu kierunkach) – przystanek
Półwiejska na ul. Górna Wilda (przy skrzyżowaniu
z ul. Niedziałkowskiego). Autobusy T9 przy AWF-ie
korzystały z przystanku linii A (na ul. Królowej Jadwigi),
natomiast
przystanek
początkowy
przy
rondzie
Kaponiera zlokalizowany był na ul. Zwierzynieckiej. Dla
autobusów linii T9, jadących w kierunku AWF-u,
zaplanowano przystanek na ul. Św. Marcin – ostatecznie
słupek przystankowy przewędrował na al. Marcinkowskiego i przesiadki na tramwaj odbywały się niemal
„drzwi w drzwi”. Nieco gorzej wyglądała organizacja
przesiadki w kierunku Kaponiery. Autobusy T9 jadące
w stronę ronda zatrzymywały się pod Muzeum
Narodowym – zmuszając pasażerow wysiadających
z trzynastek do krótkiego spaceru.
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Pociągiem specjalnym przez łącznice Poznańskiego Węzła Kolejowego

Poznańskie ladacznice – relacja

Andrzej Kłos
Wszystkich linii i łącznic Poznańskiego Węzła Kolejowego
nie sposób przejechać pociągami oferowanymi na co
dzień przez przewoźników, prowadzących rozkładowe
przewozy pasażerskie. Co prawda, zdarzają się takie
okazje, jak pociągi specjalne, jadące przez Franowo
i obwodnicę towarową podczas Dni Techniki Kolejowej
czy cyklicznie uruchamiany pociąg Wodnik do Wągrowca, jadący również przez stację towarową Franowo
i większą część obwodnicy północnej. W wyniku remontów lub awarii bywa również, że pociągi pasażerskie
wjeżdżają na łącznice i linie użytkowane tylko w ruchu
towarowym. Niestety, pociągi te nie pozwalają przejechać po wszystkich interesujących łącznicach i liniach,
a na pewno nie można tego zrobić za jednym razem.
Pociąg specjalny stowarzyszenia Grodziska Kolej
Drezynowa wyruszył w trasę krótko przed godziną
dziewiątą rano, 15 kwietnia br., z peronu 4a Dworca
Głównego w Poznaniu. Z powodu małej liczby chętnych
i ryzyka, że koszty przewyższą budżet pozyskany
ze składek, realizacja przejazdu nie była do końca
pewna. Ostatecznie do imprezy doszło. Obsługę
zapewnił Wielkopolski Zakład Przewozów Regionalnych,
wystawiając dosyć oryginalnie zachowaną (jeśli chodzi
o zewnętrzny wygląd pudła i przedziałów pasażerskich)
jednostkę serii EN57. Nasz kibel o numerze 708,
wyprodukowany przez wrocławski PaFaWag w 1968 r.,
nadal posiada ryflowane boki. EZT był krótko
po naprawie rewizyjnej i miał odświeżoną zewnętrzną
malaturę,
w
schemacie
obowiązującym
teraz
w Przewozach
Regionalnych,
przez
co
dobrze
prezentował się na zdjęciach.
Pierwszym celem były odcinki torowisk na południu
miasta. Najpierw przejechaliśmy łącznicę nr 802.
Zbudowana
została
przez
Deutsche
ReichbahnGesellschaft (DRG) – kolej III Rzeszy, a otwarta
2 listopada 1942 r. – jak wszystkie inne łącznice,
powstałe w związku z otwarciem stacji towarowej

Linia łącząca Franowo z trasą E-20 (kierunek
Warszawa), nr D-29 352. EN57 na przystanku
osobowym Nowa Wieś Poznańska.
fot. 2 * Andrzej Kłos

Łącznica nr 804, niegdyś dwutorowa,
Franowo z trasą E-20 (kierunek: Poznań).

łączy

na Franowie. Podczas okupacji niemieckiej w czasie
II Wojny Światowej nastąpiło duże zapotrzebowanie
wyprawiania pociągów z PWK na osi III Rzesza – front
wschodni. Jednocześnie nie dało się już bardziej
rozbudowywać przeciążonej stacji głównej oraz stacji
rozrządowej w Luboniu (która przystosowana była
do obsługi osi północ – południe). Korzystając
z wybudowanych przez wojska polskie prowizorycznych
linii ze Starołęki i Krzesin w kierunku północnym, na
1942 r. zaplanowano budowę nowej stacji rozrządowej.
W ekspresowym tempie, w ciągu ośmiu miesięcy,
wybudowano i oddano Posen Verschiebebahnhof.
Przewidywana wydajność rozrządowa wynosiła 3600
wagonów na dobę, a długość torów wraz z łącznicami –
64 km. Pod koniec lat 70. XX w. na stacji dobudowano
11 torów tranzytowych, a w połowie lat 80. XX w.
zmodernizowano górkę rozrządową. Łącznica D-29 802
umożliwiała bezpośrednio wjazd na stację towarową
z linii
wrocławskiej,
bez
zmiany
czoła
oraz
z pominięciem stacji głównej.
Druga łącznica, którą mieliśmy okazję przejechać
(nr 801) umożliwiła jazdę na wprost z linii prowadzącej
z Berlina na linię w stronę Kluczborka, z której następnie
odbija w stronę Franowa. Aby zmienić czoło, niestety,
musieliśmy pojechać aż do Palędzia, gdzie spędziliśmy
półtorej godziny. W tym czasie naprawiano urządzenia
sterowania ruchem na Starołęce, abyśmy mogli wrócić
na wschód Poznania. Łącznica D-29 801 jest dość
ciekawa. Rozgałęzia się tworząc dwa oddalone od siebie
i inaczej biegnące tory, krzyżujące się jednopoziomowo
z ul. Górecką. Nasz pociąg przejechał oba. Obecnie
z łącznicy korzystają pociągi towarowe, jadące głównie
w kierunku zachodniej granicy. Następnie udaliśmy się
do Kobylnicy, przejeżdżając zachodnią częścią stacji
towarowej Poznań Franowo. Stamtąd pojechaliśmy
bezpośrednio do Swarzędza przez podg Zieliniec i podg
Stary Młyn, przejeżdżając linią nr 805. Jest ona
stosunkowo nowa. PKP oddało ją do użytku w 1987 r.
Od samego początku była zelektryfikowana. Umożliwia
przejazd z magistrali E-20, od strony Wrześni, na
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obwodnicę towarową, która była naszym kolejnym
celem. Została otwarta w 1970 r. przez Polskie Koleje
Państwowe, dzięki czemu pociągi towarowe zaczęły
omijać centrum miasta. Było to związane ze
zwiększeniem
się
liczby
pociągów
towarowych,
przewożących głównie węgiel z Górnego Śląska do
portów w Szczecinie i Świnoujściu.
PKP zelektryfikowało obwodnicę siedem lat po jej
otwarciu. W pierwszej kolejności pojechaliśmy odbijając
z Poznania Piątkowa do Złotnik, korzystając dwukrotnie
z łącznicy 803. Oddano ją do użytku rok po otwarciu
obwodnicy, a zelektryfikowano dopiero pod koniec 1991
r., kiedy to zelektryfikowano trasę w stronę Piły, jako
ostatnią linię magistralną, wychodzącą z Poznania.
Następnie wróciliśmy obwodnicą na południe miasta.
Dojechaliśmy do Krzesin przez drugą część linii D29 394, przemierzając tym samym ostatnie ramię
zelektryfikowanego trójkąta torowego na Starołęce.
Ze stacji Poznań Krzesiny nasz EZT udał się do
Swarzędza i z powrotem na Franowo, przejeżdżając
wschodnią częścią stacji towarowej. W drodze powrotnej
zatrzymaliśmy się na nieużywanym obecnie przystanku
osobowym Nowa Wieś Poznańska. Po zmianie czoła
na Franowie, ruszyliśmy w końcu w kierunku stacji
głównej. Wjechaliśmy na niegdyś dwutorową linię
nr 804, łączącą Franowo ze stacją Poznań Wschód. DRG

oddała ją do użytku, podobnie jak całe Franowo,
na początku listopada 1942 r. Elektryfikację przeprowadzono tam w czerwcu 1964 r., w ramach dokonywanej
przez PKP elektryfikacji magistrali w stronę Warszawy.
Zatrzymaliśmy się dodatkowo na peronach stacji
wschodniej, gdzie część osób przesiadło się na inne
pociągi. Przejazd zakończył się na peronie 4b Dworca
Głównego w Poznaniu, czyli dworcu letnim.
Podczas
imprezy
jeździliśmy
w
dużej
części
po łącznicach i liniach, które nie zachwycały ani
pięknymi krajobrazami (poza mostem obwodnicy
kolejowej), ani architekturą kolejową. Pogoda też nie
rozpieszczała. Pod koniec wycieczki zaczął padać deszcz,
który z racji małej liczby fotostopów, raczej nam nie
przeszkadzał. Imprezę można uznać jednak za udaną,
gdyż w niecałe dziewięć godzin przejechaliśmy wszystkie
łącznice w mieście i okolicach.
Źródła:
Stiasny M., Stankiewicz R.: Atlas linii kolejowych Polski
2010. Wydanie I. Eurosprinter. Rybnik 2010
Kroma R., Sosiński J.: Poznański Węzeł Kolejowy
wczoraj i dziś. Wydanie III. H. Cegielski Poznań. Poznań
2008
http://www.drezyny.org.pl/index.php?
dzial=wyprawy&id=20120415&rok=2012 (Indywidualne
rozkłady jazdy pociągu)

Najdłuższy, jednoprzestrzenny tramwaj w Polsce już kursuje po Krakowie

Glizda po krakowsku

Michał Prałat
W
pierwszej
połowie
lipca
2011
r.
Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie ogłosiło
przetarg na przebudowę trzech wagonów generacji
105N, polegającą na połączeniu ich w jednoprzestrzenny, wieloczłonowy tramwaj z dwoma niskopodłogowymi członami. Zwycięzca musiał zobowiązać się
(obok
zbudowania
prototypu)
do przekazania
kompletnej dokumentacji technicznej wagonu wraz
z autorskimi prawami majątkowymi, świadectwem
homologacji lub poszerzonymi badaniami technicznymi
tramwaju po wykonanej modernizacji oraz badaniami
w zakresie zakłóceń radioelektrycznych. Do przetargu
mogły zgłosić się tylko te firmy, które już wcześniej

Wnętrze wagonu 405Kr – standardem nie odbiega od współczesnych modernizacji.

wykonały modernizację lub budowę tramwajów w ilości
minimum trzech sztuk, polegającą na zastosowaniu
napędów prądu przemiennego oraz członów niskiej
podłogi. Kryteria wyboru ofert były następujące: cena
(waga 70%), termin ostatecznego odbioru wagonu
(20%) – jako optymalny przyjęto koniec marca 2012 r.
oraz okres gwarancji, liczony w pełnych miesiącach
(10%). Zamawiający przeznaczył na zamówienie kwotę
5,5 mln zł.
Oferty budowy takiego pojazdu złożyły tylko dwie firmy:
wrocławski Protram oraz podpoznański Modertrans. Obie
mają na swoim koncie modernizacje, polegające

Najdłuższy tramwaj w Polsce ma długość 40,5 m
i mieści ok. 300 pasażerów.
fot. 2 * Michał Prałat, 29.04.2012
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na połączeniu
składu
wagonów
generacji
105N
niskopodłogową wstawką – odpowiednio 205WrAs oraz
Moderus Beta MF 02 AC. Maksymalną liczbę punktów
w każdej kategorii oceny zdobyła firma Protram.
Nowo powstały wagon, oznaczony jako 405N-Kr
(oznaczenie powstało w Protramie), pierwsze jazdy
testowe odbył we Wrocławiu 19 stycznia 2012 r.
Pięcioczłonowy (w tym dwa człony niskopodłogowe,
stanowiące 25% powierzchni pojazdu), jednostronny
i jednokierunkowy tramwaj wyposażony jest w indywidualny napęd każdego zestawu kołowego wózka
napędowego poprzez zastosowanie 12 asynchronicznych
silników prądu przemiennego o mocy 50 kW każdy. Trzy
wózki (I, III i V) posiadają falowniki, zmieniające prąd
stały z sieci na prąd zmienny. Dzięki zastosowaniu
urządzeń energoelektronicznych, działających w oparciu
o prąd przemienny, możliwa jest rekuperacja (oddanie
do sieci) energii. Do pobierania prądu z sieci służą dwa
pantografy, zamontowane na dachu I i III członu
wagonu. Dzięki zastosowaniu wózków z trzema
stopniami odsprężynowania, ograniczono, odczuwalne
podczas jazdy, drgania wagonu. Układ hamulcowy
tramwaju wspomagany jest przez piasecznice oraz
funkcję zapobiegania poślizgom przy hamowaniu (ABS).
Dzięki temu tramwaj cechuje się dobrymi parametrami
hamowania. 405N-Kr wyposażony jest w pulpit
manewrowy, umiejscowiony z tyłu pojazdu.
Wagon może przewieźć ok. 300 osób, w tym
64 na miejscach siedzących. Na bardzo wysokim
poziomie jest system informacji wizualnej i fonicznej.
Zewnętrzny system informacji pasażerskiej zbudowano
w oparciu o tablice LED. Z przodu i z tyłu pojazdu
znajduje się tablica kierunkowa, wyświetlająca numer
linii oraz kierunek podróży. Dodatkowo, z przodu
założono elektroniczną brygadówkę. Na prawej burcie
członów I, III i V zainstalowano tablice wyświetlające
kierunek jazdy oraz numer linii. Wewnątrz pojazdu
zamontowanych zostało siedem monitorów LCD,
przeznaczonych do wyświetlania przebiegu trasy
z przystankami
z
wyszczególnieniem
przystanku,
do którego
tramwaj
się
zbliża
i
przystanków
węzłowych/końcowych. Po jednym monitorze znajduje
się
w członach wysokopodłogowych, natomiast
w każdym członie niskopodłogowym są po dwa takie
urządzenia (skierowane do przodu i tyłu pojazdu).

Uwagę zwraca drugi pantograf, umieszczony na
trzecim członie. Ze względu na zbyt duży pobór
mocy nie jest możliwe zasilanie tylko z jednego
pantografu.

Informacja foniczna powiązana jest z wizualną i polega
na zapowiadaniu, z wyprzedzeniem, nazw przystanków
oraz
następnego
przystanku
po
opuszczeniu
poprzedniego. Pojazd jest monitorowany, a obraz
z kamer zapisywany na dysku rejestratora. Wymiana
pasażerów odbywa się poprzez pięć par drzwi z dwoma
skrzydłami oraz pojedyncze skrzydła na skrajnych
członach. Zamontowanych zostało zatem siedem
mechanizmów drzwi odskokowo-przesuwnych. Wagon
jest w pełni klimatyzowany – na dachu każdego członu
znajduje się klimatyzator firmy Konvekta. Dodatkowo,
osobno klimatyzowane jest miejsce pracy motorniczego.
W niskopodłogowych członach zamontowano biletomaty. Wagon wyposażono w dziesięć kasowników biletów,
w których można sprawdzić wszystkie dane, zapisane
na Krakowskiej Karcie Miejskiej. Stanowisko motorniczego posiada m.in. ręczny zadajnik jazdy, panel monitorowania pracy układów energoelektronicznych (MEDCOM), sterownik systemu informacji pasażerskiej (Siemens), sterownik klimatyzacji (Konvekta), duży monitor
pokazujący obraz z kamer umiejscowionych w wagonie
firmy (NOVAMEDIA innovision), radiotelefon do łączności z centralą (Motorola) oraz gniazdo zasilania 230 V.
Najdłuższy, ważący 80 ton tramwaj trafił do Krakowa
w nocy z 1 na 2 marca br. i otrzymał numer taborowy
4001. Aby można było go przewieźć, wagon podzielono
na dwie części i transportowano na dwóch lawetach.
Premiera liniowa wagonu miała miejsce 20 kwietnia br.,
kiedy to wyruszył na trasę krakowskiej „jedynki”.

Wagon zadebiutował na liniach w drugiej połowie
kwietnia tego roku. Wcześniej odbywał jazdy
próbne – zarówno po Wrocławiu, jak i Krakowie.
fot. 3 * Michał Prałat, 29.04.2012
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Z wizytą na Majorce

Wąski tor... na wyspie
Dawid Frencel
Majorka to największa wyspa archipelagu Balearów,
o wymiarach ok. 100 x 80 km. Jest ona jednak na tyle
mała, że bez trudu zmieściłaby się na obszarze
województwa
wielkopolskiego.
Można
przez
to pomyśleć, że na tak niewielkim terenie takie pojęcie
jak komunikacja zbiorowa nie istnieje, prócz prywatnych
taksówek. Na szczęście, na tej małej wyspie, gdzie
statystycznie na każdego mieszkańca przypadają ponad
trzy samochody (bierze się to z całkowitej sumy
samochodów zarejestrowanych na wyspie, łącznie
z pojazdami wypożyczalni), komunikacja zbiorowa jest
wysoce rozwinięta. Na Majorkę można dostać się drogą
lotniczą albo wodną. Port lotniczy na Majorce, poprzez
rzeszę turystów, jest jedynym z najbardziej oblężonych
w Europie, zwłaszcza od kwietnia do września. Na uwagę
zasługuje siatka połączeń z głównego miasta wyspy –
Palma de Mallorca, do sąsiednich miejscowości
(kurortów), masowo zamieszkiwanych przez turystów
(głównie
Niemców,
Anglików
oraz
Holendrów).
Państwowe
przedsiębiorstwo
świadczące
usługi
transportu zbiorowego nazywa się Empresa Municipal de
Transports de Palma de Mallorca, w skrócie EMT. Skrót
ten oznacza nic innego jak miejskie przedsiębiorstwo
komunikacji. W innych zakątkach Hiszpanii również
można natrafić na przedsiębiorstwa EMT (np. Madryt,
Malaga, Walencja). Zajmują się one także wydawaniem
pozwoleń
na
transport
zbiorowy
prywatnym
przewoźnikom.
Skupiając się na przykładzie Majorki można stwierdzić,
że komunikacja zbiorowa jest na wysokim poziomie.
Każdy
autobus
(ze
względu
na
klimat)
jest
klimatyzowany. Wnętrza pojazdów linii dziennych są
czyste, zadbane i nie noszą jakichkolwiek śladów
wandalizmu (nie miałem sposobności podróżować linią
nocną). Do autobusu wchodzi się jedynie pierwszymi
drzwiami, a pozostałymi dozwolone jest wysiadanie. Jest
to spowodowane brakiem kontroli biletów i ich

Palma de Mallorca, s'Arenal, Carrer Marbella,
osiemnastometrowy Irisbus Citelis. Citelisy
(w wersjach 12 m i 18 m) są najnowszymi nabytkami przedsiębiorstwa EMT Palma de Mallorca.
fot. Dawid Frencel, 6.08.2011

Port de Sóller. Zabytkowa „trójka”, z 1913 r.,
z dwoma otwartymi wagonami doczepnymi pokonuje jeden z najbardziej malowniczych odcinków
5-kilometrowej trasy.
fot. Dawid Frencel, 7.08.2011
sprzedażą przez kierowcę. Obok miejsca pracy kierowcy
znajdują się dwa czytniki biletów elektronicznych,
działających na zasadzie „elektronicznego portfela”.
By wyrobić sobie taki elektroniczny bilet trzeba mieć
status co najmniej rezydenta lub być rodowitym
„wyspiarzem” (tak nazywani są mieszkańcy Balearów
przez mieszkańców hiszpańskiej części półwyspu
Iberyjskiego). Bilet ten nazywa się Targeta Ciutadana,
co oznacza Karta Obywatela (KO). Wyrobienie jej
kosztuje 6 euro, a korzyści z jej posiadania
są odczuwalne przy każdej podróży.
EMT Palma de Mallorca obsługuje łącznie 30 linii,
z których 25 to linie dzienne, normalne. Są to połączenia
o numerach: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16,
18, 19, 20, 24, 24, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 46.
Normalny bilet w sezonie letnim kosztuje 2,5 euro
(bez względu na długość podróży). Dla rezydentów, bilet
z Kartą Obywatela kosztuje 0,5 euro. Istnieją też dwie
linie dzienne, kursujące na lotnisko – są to linie o nr 1
oraz 21. Bilet normalny kosztuje na nich 2,5 euro, a dla
rezydentów z KO – 1 euro. Funkcjonuje także jedna
linie nocna (nr 41), która łączy port z placem przed
słynną katedrą La Seu. Bilet kosztuje 1,5 euro i nie ma
możliwości przejazdu na KO. Oprócz tych połączeń
znajdziemy dwa turystyczne „rodzynki”. Pierwszym
z nich jest linia 50, obsługiwana przez piętrowe,
turystyczne autobusy z otwartym dachem. Bilet kosztuje
10 euro,
jednak jest to bilet całodniowy. Można
objechać całe miasto, wysiąść w interesującym nas
miejscu, po czym wsiąść z powrotem i dalej zwiedzać
miasto z pokładu autobusu. Interesujące natomiast jest
to, że dla posiadaczy KO przejazd linią 50 jest całkowicie
darmowy. Faktycznie, trasa tego autobusu jest dobrana
tak, by zobaczyć wszystkie większe atrakcje Palmy.
Drugim „rodzynkiem” jest turystyczna kolejka, będąca
wytworem firmy Dotto (znana Poznaniakom jako
Moderino z Nowego Zoo). Kursuje ona po nadmorskim
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Lokomotywownia w Sóller (widoczna na zdjęciu)
zintegrowana jest z zajezdnią tramwajową.
Z lewej strony widoczna jest lokomotywa
wyprodukowana przez The Falcon Engine & Car
Works Ltd., Loughborough wraz z kooperantem
z Saragossy, z prawej – pojazd sieciowy.
fot. Dawid Frencel, 7.08.2011
bulwarze
pomiędzy
s’Arenal i Can Pastilla.

wypoczynkowymi

dzielnicami

Tabor autobusowy nie jest szczególnie różnorodny.
Po Majorce kursują dwie generacje mercedesów citaro.
Generacja przed liftingiem obejmuje autobusy 12metrowe oraz przegubowe, 18-metrowe, natomiast po
liftingu – jedynie autobusy 10,5-metrowe. Drugim
rodzajem taboru autobusowego są pojazdy irisbus citelis
i podobnie jak w przypadku mercedesa O530 przed
liftingiem,
do
dyspozycji
podróżnych
dostępne
są autobusy 12- oraz 18-metrowe. Autobusy marki
Irisbus są najnowszymi nabytkami EMT. Z tego względu
wyróżniają się na tle mercedesów elementami
wyposażenia wnętrza. O ile w MB O530 wszystkie fotele
mają ten sam kolor, to w irisbusach fotele wydzielone
dla osób starszych oraz kobiet w ciąży mają zielony
kolor obicia (gdy pozostałe: niebieski). Każdy autobus
ma system zapowiedzi przystanków w postaci
wyświetlacza LED. Warto również nadmienić, że każdy
przystanek na Majorce jest przystankiem na żądanie –
wystarczy podejść do krawędzi przystanku i wyciągnąć
rękę, a kierowca zatrzyma pojazd i umożliwi do niego
wejście.
Absolutnym
fenomenem
jest
wąskotorowa
linia
kolejowa, łącząca Palmę z miastem Sóller (czyt. Sojer).
Jej oficjalna inauguracja odbyła się 16 kwietnia 1912 r.,
dzień po zatonięciu RMS Titanic. W pierwszy przejazd
wybrały się lokomotywy nr 1, 2 i 3, które miały nadane
odpowiednio imiona: „Sóller”, „Palma” i „Buñola”. Były
to wszystkie lokomotywy znajdujące się na stanie
Ferrocarril de Sóller. Zostały one wyprodukowane przez
przedsiębiorstwo La Maquinista Terrestre y Marítima
(M.T.M.). Do każdej z lokomotyw tego dnia doczepiono
po dwa wagony, wyprodukowane przez
Carde &
Escoriaza. Rok później dotarła lokomotywa nr 4
o imieniu „Son Sardina” oraz pozostałe cztery wagony
zamówione w firmie Carde & Escoriaza.
Dworzec w Palmie znajduje się w obrębie głównego
węzła autobusowego, jakim jest Plaça d’Espanya (Plac
Hiszpański). Jest to zabytkowy budynek z jasną fasadą

i napisem Ferrocarril de Sóller. Wewnątrz wiszą plakaty
z ofertami wycieczek. Kasy są czynne wyłącznie pół
godziny przed odjazdem pociągu, choć kolejka ustawia
się już o wiele wcześniej. Obsługa pasażerów
nabywających bilety odbywa się sprawnie i szybko.
Dzięki temu, bez problemów można zdążyć na pociąg.
Po zakupieniu biletów (w obie strony za 17 euro) można
udać się na peron. W ofercie są też bilety w jedną stronę
(w cenie 10 euro), np. dla turystów pragnących wrócić
statkiem z Port de Sóller do Palma de Mallorca.
Po wyjściu
na
peron
można
zauważyć
tablicę
upamiętniającą zelektryfikowanie sieci w 1929 r. przez
Siemiensa i Shuckerta. Spoglądając na tory łatwo
zauważyć nietypowy rozstaw szyn, wynoszący 914 mm
– jest to 1 jard angielski, i ślad wkładu Anglików
w budowę tejże linii kolejowej. Lokomotywy elektryczne,
pochodzące z 1929 r., zostały zbudowane w kooperacji
przez Siemens Schuckert-Brill oraz hiszpańską spółkę
Carde i Escoriaza. Każda lokomotywa waży 33 tony
i posiada 360 KM mocy. Skład przypomina pociągi znane
z westernów, głównie poprzez drewniane poszycie
pudeł, a samo wnętrze wagonów jest bardzo zadbane.
Siedzenia są wygodne, jednakże ze względu na klimat,
nie do końca sprawdza się ich skajowe obicie. Oparcia
regulowane w kierunkach przód/tył, umożliwiają jazdę
dwóch lub czterech osób.
Po opuszczeniu dworca kolejowego w Palmie de Mallorca
pociąg porusza się, niczym tramwaj, pomiędzy
samochodami w normalnym ruchu ulicznym. Dalsza
trasa wiedzie poprzez liczne malownicze sady cytrusowe
i gaje migdałowe. Najbardziej malowniczym punktem na
trasie, przy którym zatrzymuje się pociąg, jest taras
z widokiem na dolinę Sóller – można z niego podziwiać
panoramę miasta. W tym miejscu postój pojazdu jest
konieczny
również
ze
względów
technicznych:
w niedalekiej
odległości
od
tarasu
jest
tunel
z pojedynczym
torem.
Kiedy
turyści
fotografują
panoramę Sóller, z tunelu wyjeżdża pociąg relacji Sóller
– Palma. A skoro już mowa o tunelach: na trasie liczącej
27,3 km jest ich aż 13, o długościach od 33 do aż 2876
metrów (!). Tunele powstały w górach Sierra
de Tramuntana
jako
konieczność
zbudowania

Na Majorce, tak jak i w innych regionach tej
części Europy sporą popularnością cieszą się
kolejki udające pojazdy szynowe. Na zdjeciu:
kolejka firmy Dotto na linii 52. Trasa przejazdu
wiedzie nadmorskim bulwarem łączącym najbardziej oblegane dzielnice turystyczne Palmy.
fot. Dawid Frencel, 5.08.2011
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jak najkrótszej linii kolejowej, łączącej Palmę z Sóller.
W planach było skomunikowanie tą linią miejscowości
takich jak Valldemossa czy Deià. Pociąg na swej trasie
pokonuje naturalną przeszkodę gór Alfabia o długości
2,8 km i wysokości dokładnie 496 m. Żeby wjechać na
taką
wysokość
zabytkowy
skład
przemierza
siedmiokilometrowy odcinek o dość dużym nachyleniu.
Zwieńczeniem urokliwych widoków jest wiadukt „Dels
cinc-ponts", mający 8 metrów wysokości. Składa się
on z pięciu łuków. Na trasie jest sporo zakrętów, z czego
niektóre o promieniu przekraczającym 190 metrów.
Po prawie godzinnej podróży pociąg majestatycznie
wtacza się na zbudowany w secesyjnym stylu dworzec
kolejowy w Sóller. Jest on zintegrowany z zajezdnią
tramwajową, gdzie można ujrzeć zabytkowe tramwaje,
którymi można udać się w dalszą podróż do Port de
Sóller.
W
czasie
mojego
pobytu
na
Majorce
w wydzielonych pomieszczeniach dworca można było
zobaczyć wystawę prac Pabla Picassa.

bilety. Bilet w jedna stronę kosztuje 2 euro. Cena
przejazdu niespełna pięciokilometrowej trasy jest jednak
warta każdego centa. Zależnie od szczęścia można trafić
na przejazd otwartym wagonem tramwajowym, co jest
nie lada atrakcją. Sama jazda odbywa się pojedynczym
torem, z mijankami przy przystankach. Pierwsze metry
trasy tramwaj pokonuje bardzo ciasną uliczką,
prowadzącą na Plaça de la Constitutió (Plac Konstytucji),
który jest rynkiem w Sóller. W tym miejscu możemy
przejechać bardzo blisko restauracyjnych ogródków
letnich. Dalej tramwaj przejeżdża przez sady cytrusowe.
Wyjeżdżając z Sóller trasa biegnie wzdłuż drogi łączącej
Palmę z Port de Sóller. Ostatnim widokiem z tramwaju
jest nadbrzeże z lewej strony, a z prawej pasaż
restauracji i sklepików. Tramwaje mają takt półgodzinny
i są w pełni oblężone przez turystów. Przystanek
końcowy w Port de Sóller mieści się przy restauracji
serwującej hiszpańskie (i nie tylko) dania, naprzeciwko
której znajdują się sklepy z pamiątkami.

Wychodząc z budynku dworca od razu można natknąć
się na tłum ludzi oczekujących na podróż tramwajem
z Sóller do Port de Sóller. Pod dworcem, składającym się
również
z
zajezdni
tramwajowej,
znajduje
się
początkowy przystanek tej linii tramwajowej. Jej inauguracja odbyła się 4 października 1913 r. Na uwagę
zasługuje fakt, że rozstaw szyn w przypadku tramwajów
jest dokładnie taki sam, jak w przypadku kolei (914
mm). Po zajęciu miejsca w tramwaju, nawracającego
pod dworcem, podchodzą konduktorzy sprzedający

Bardzo interesujący jest również tabor tramwajowy
na Majorce. Najstarszymi okazami są wagony silnikowe
o numerach 1, 2 oraz 3 i oryginalne wagony doczepne
o numerach 5 i 6. Pochodzą one z 1912 r. i zostały
wyprodukowane przez spółkę Carde & Escoriaza.
Wagony stanowiące największą atrakcję, czyli otwarte,
zostały nabyte od przedsiębiorstwa obsługującego
połączenia tramwajowe w Palmie w 1954 r. Nazywają się
one jardinera, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza
skrzynkę na kwiaty przy oknie. Ponadto pięć wagonów
motorowych o numerach od 20 do 24 odkupiono
z Lizbony, na początku lat 90. XX w. Są one nazywane
Remodelado i zostały dostosowane do warunków sieci
w Sóller, a przede wszystkim do obecnego tam rozstawu
szyn. W Lizbonie wynosi on 900 mm, a na Majorce 914
mm. Wagony silnikowe przeszły jeszcze jedną przeróbkę
– pantografy lirowe zastąpiono odbierakami pałąkowymi
(napięcie w sieci trakcyjnej wynosi 600 V). Obecnie linia
tramwajowa jest atrakcją turystyczną, jednak w czasach
kiedy została założona, kursowały również tramwaje
towarowe przewożące np. świeże ryby z portu do Sóller.
Towarzystwo Ferrocarril de Sóller przedłużyło umowę na
obsługę linii w 2005 r., na kolejne pięćdziesiąt lat.
Pierwotnie miała ona wygasnąć 16 kwietnia 2011 r.

Interesujesz się komunikacją miejską?
Zbierasz bilety, rozkłady jazdy i inne pamiątki?
Chcesz poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach?

Zapraszamy do KMPS!
Zabytkowy pociąg do Sóller, na dworcu w Palmie.
fot. Dawid Frencel, 7.08.2011

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na:
www.kmps.org.pl lub napisz: zarzad@kmps.org.pl
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TABOR – TRAMWAJE, AUTOBUSY I KOLEJ
Uruchomienie tramwajowe
Od 14 kwietnia 2012 r. uruchomienie pojazdów
konkretnych typów przedstawiało się następująco:
– Siemensy Combino na liniach 2 (2 szt.), 9 (3 szt.)
i 14 (1 szt.) – razem 6 z 14 wagonów, czyli 43%,
– Solarisy Tramino na liniach 6/7 (4 szt.), 10 (2 szt.),
12 (3 szt.), 14 (2 szt.), 15 (3 szt.) i 16 (4 szt.) –
razem 18 z 40, czyli 45%,
– Moderusy Beta na liniach 4 (1 szt.), 8 (2 szt.)
i 17 (3 szt.) – 6 z 8, czyli 75%,
– Tatry RT6N1 na liniach 13 (3 szt.) i 18 (2 szt.) –
5 z 10, czyli 50%,
– stopiątki z Głogowskiej na liniach 2, 6/7, 10, 11,
14, 15, 16 i 27 – 80 ze 108, czyli 74%,
– stopiątki z Fortecznej na liniach 4, 8, 12, 13, 17
i 26 – razem 68 z 90, czyli 76%,
– GT8 na liniach 2, 3, 4, 9, 10, 11, 17, 18, 25, N21 –
razem 40 z 58, czyli 69%,
– dodatkowo pojedyncze wagony 102Na, GT6 i 3G
na linii 3,
– rezerwy czynne: S-1 dla linii 27 (codziennie), S-2
dla linii 25 (codziennie), S-3 na pętlach: os. Sobieskiego, Miłostowo, Starołęka, Ogrody, Dębiec,
Górczyn (wszystkie wyłącznie w soboty i niedziele).
Od 30 maja przywrócono ruch przez rondo Jana
Nowaka-Jeziorańskiego. W uruchomieniu pozostało
sześć Moderusów Beta, sześć Siemensów Combino
i 5 tatr RT6N1 (linie bez zmian). Teoretycznie na linie
wyjeżdżało 20 solarisów – na linie 6/7 (4 szt.),
10 (2 szt.),
12 (3 szt.), 14 (2 szt.), 15 (5 szt.)
i 16 (4 szt.), co dawało 50% uruchomienia. Czytelnikom
przypominamy, że uruchomienie nie oznacza maksymalnej ilości pojazdów danego typu na liniach – często jest
tak, że faktyczny poziom uruchomienia jest wyższy i
zależy od dostępności danej serii. W szczególności
dotyczy to tatr RT6N1 i solarisów Tramino.
Uruchomienie autobusowe – zmiany
1 kwietnia uruchomiono kursy sezonowe na linii 53.
Dodatkowo, przekazano do obsługi wydziałowi A3
brygady obsługiwane dotychczas przez wydział A-1:
63/10 w dni robocze, T2/7 w soboty, T2/7 i T2/8 w dni
świateczne, 249/1 w dni robocze i świąteczne.
Od 14 kwietnia uruchomiono linię autobusową T9.
Od 23 kwietnia zwiększono ilość autobusów na linii T9 –
z czterech do sześciu brygad całodziennych. Zarówno
w dni robocze, soboty, jak i święta obsługę T9 zapewniał
wydział A1, autobusami Solaris Urbino 8,6. Od 1 maja
uruchomiony został dodatkowy wóz (sezonowy) linii 95
– w soboty i dni świąteczne. Ponadto uruchamiane
są trzy brygady turystycznej linii autobusowej nr 100.
Najwyższe uruchomienie wynosiło 259 autobusów –
w szczycie popołudniowym dnia roboczego.
S105p – mission completed
Solarisom nie udało się, niestety, uniknąć kolizji –
według stanu na 25 kwietnia aż pięć wozów było
odstawionych jako „powypadkowe”, w tym poważniej
„ranne”: 525 i 542. Uszkodzenia ramy i podłogi nabawił

Beta na eksport
6 maja, po godz. 22 Moderus Beta o numerze 417
wyjechał na lawecie w kierunku autostrady A2.
Wagon pojechał na testy do MPK Łódź, gdzie
oficjalnie zaprezentowany został 10 maja. Otrzymał
wózki ze składu osiemsetpiątek 1712+1738
i wyjechał na linię. Beta w Łodzi była testowana
cztery tygodnie – informacja o tym, gdzie można ją
spotkać była przekazywana za pośrednictwem
facebookowej witryny przewoźnika. To jednak nie
koniec ciekawostek ze świata moderusów. Trwają
prace nad tegoroczną partią Bet. Być może będzie
ich nie pięć, ale sześć sztuk, pierwsza dotarła już
na S-3. Pojawiły się także plotki, że następna
(po tegorocznej) partia moderusów może być nie
tylko niskopodłogowa, ale i... dwukierunkowa.
Na zdjęciu: wagon 417 na pętli Zdrowie, podczas
obsługi linii 9A.
Fot.: Marek Malczewski, 24.05.2012
się 540, na szczęście niegroźnie uszkodzony został 535
po zderzeniu z ciężarówką. Na wóz 544 przewrócił się
natomiast...
sygnalizator
stojący
na
przystanku
Kolejowa – wybijając szybę w pierwszych drzwiach.
Kolejne debiuty za nami. Dostarczono wagony: 556
(22/23
kwietnia),
557
(25/26
kwietnia),
558
(9/10 maja) i 559 (18/19 maja). Wraz z pojawieniem
się na poznańskich torach (19 maja, dokładnie
44 minuty po północy) czterdziestego piątego wagonu
serii S105p dostawę tramino można uznać za szczęśliwie
zakończoną. Pozostają jedynie „formalności” – odbiory
po 30 dniach, zapłata ostatnich faktur, rozliczenie
projektu
przez
Centrum
Unijnych
Projektów
Transportowych, poddanie się kontroli zewnętrznej,
potwierdzającej prawidłową realizację projektu oraz
oczekiwanie na wypłatę pozostałej części dotacji
(ok. 32,4 mln zł) z przyznanych 185,7 mln zł. 8 maja
wagon 556 zadebiutował na 15/3. 14 maja na linii
10 widziany był wagon 557, a 23 maja na linii 10 – wóz
558. W związku z zawieszeniem linii 15 solarisy
pojawiały się m.in. na linii 26. Za nami już także debiut
ostatniego wagonu – 559 wyjechał na linię pod koniec
maja.
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Śmieciara II
Flagowy
pojazd
tramwajowego
ratownictwa
technicznego swoje najlepsze lata ma już za sobą.
W związku z tym konieczne stało się nabycie jego
następcy.
Miejsce
stara
o
numerze
2150
(pseudonim: śmieciara) zajmie Unimog V2R-600RESCUE. Nowy pojazd testowano m.in. wciągając
Solarisa Tramino ul. Podgórną czy holując
czteroskład stopiątek z torów odstawczych Budziszyńska. Za sobą ma już także pierwsze akcje
ratunkowe. Na zdjęciu: jeszcze przed oklejeniem.
fot. Rafał Bręczewski, 21.05.2012

OBJAZDY, ORGANIZACJA RUCHU,
ZMIANY TRAS I LINIE DODATKOWE
Lech w marcu
W ostatnich dniach marca trzykrotnie wprowadzano
meczową organizację ruchu. Na 25 marca (niedziela)
zaplanowano mecz Lech Poznań – Śląsk Wrocław.
Z tej okazji przygotowano wzmocnienia linii 50, 63, 91
i A autobusami przegubowymi (przed meczem) oraz
zgrupowanie autobusowych rezerw czynnych w okolicy
stadionu (po meczu, ekspediowanych wg potrzeb
na linie T2 i T3). Zwracamy uwagę na minimalizm formy
– organizacja meczu ze Śląskiem zbiegła się w czasie
z kiepską frekwencją na meczach Lecha, stąd takie
(skromne), a nie inne założenia obsługi pomeczowej.
Drugi mecz (z Górnikiem Zabrze) rozegrano 28 marca.
W związku z tym wzmocniono linię T2, ekspediując
autobusy w systemie „jazdy na okrągło” (od 16.30
do 18.30, wg potrzeb). Wydłużono kursowanie brygad
T2/6, T2/17 i T2/18. Na cztery linie (te co zwykle)
skierowano autobusy przegubowe. Do rozwiezienia kibiców wykorzystano rezerwy czynne oraz zadysponowane
w tym celu brygady: 64/6, 69/4, 69/5, 82/4, 91/2,
91/4, 93/10 – zgromadzone wcześniej w zajezdni Kacza
oraz na pętlach os. Kopernika i Górczyn. Trzecim
meczem
marcowym
było
spotkanie
z Cracovią
(31 marca). Z tej okazji wzmocniono linie 50, 62, 93 i A,
zastępując
solówki
autobusami
przegubowymi,
a po meczu skierowano na linie T2 i T3 wozy kursujące
tego dnia jako A/1, 51/4, 63/2, 71/1, 82/1 i 91/3.
Lech w kwietniu
15 kwietnia rozegrano mecz z Lechią Gdańsk. Z tej
okazji, tradycyjnie wzmocniono linie 50, 61, 91, A i T3
autobusami przegubowymi, a autobusy linii T2

w godzinach 12-14 kursowały w systemie tzw. jazdy
na okrągło. Po meczu autobusy rezerw czynnych
zgromadzono na ul. Grunwaldzkiej, wspomagając
je jednym dodatkowym autobusem (73/2). 27 kwietnia
odbył się mecz Lech Poznań – Polonia Warszawa, zatem
przed i po meczu wzmocniono komunikację miejską.
Celem zawiezienia kibiców na mecz zadyspononowano
brygady: 51/5, 63/4, 64/2, 64/11, 68/2, 69/7, 91/5,
91/10, 616/4, 616/5, 616/6 – wszystkie skierowano
wcześniej do ronda Kaponiera, skąd realizowano kursy
w kierunku stadionu. Wydłużono ponadto kursowanie
wozów linii T2/3, T2/6, T2/10, T2/17 i T2/18 oraz T3/6
(linia T3 kursowała „na okrągło”). Po meczu
do dyspozycji służb NN oddano wozy 51/1, 51/4, 61/5,
64/9, 64/12, 68/1, 68/4, 69/10, 86/1, 90/1, 90/8 i A/4
– zgromadzone na os. Kopernika i zajezdni Kacza.
Wydłużono kursowanie wozów T2/13, T2/16 i T2/19.
Powrót kibiców do domów wsparł także wagon 102Na 71
(akurat
obsługiwał
ogólnodostępny
przejazd
zamówiony), który „wypełniony po brzegi” pasażerami
stanowił cenne uzupełnienie dla jednego z pierwszych
tej nocy kursów N21.
Lech w maju
3 maja (czwartek) rozegrano mecz Lech Poznań –
Podbeskidzie Bielsko-Biała. W ramach organizacji
komunikacji miejskiej przed meczem ekspediowano
autobusy linii T2 i T3 w systemie „jazdy na okrągło”. Aby
usprawnić kursowanie linii T2, przyjęto, że w przypadku
braku pasażerów autobusy linii T2 zawracane będą
na wysokości ul. Bułgarskiej by szybciej wrócić na rondo
Kaponiera i podjąć kolejny kurs. Na linii T3 (od II
zmiany) pojawiły się wozy 18-metrowe. Do rozwiezienia
uczestników imprezy zadysponowano wozy: A/1, 61/1,
64/4, 74/6. Trzy brygady (57/2, 73/4, 79/1) skierowano
do macierzystych zajezdni, skąd po zamianie wozu
na długi przeznaczone zostały do rozwiezienia kibiców.
Wydłużono kursowanie autobusów T2/5, T2/11 i T3/1.
PST Solidarności po nowemu
W ostatnich miesiącach kilkukrotnie byliśmy świadkami
zmian organizacji ruchu w okolicy węzła PST Solidarności (skrzyżowanie ul. Księcia Mieszka I i al. Solidarności). Było to związane z remontem tego skrzyżowania.
Dzięki prowadzeniu prac etapowo, udało się uniknąć
całkowitego zamknięcia węzła. Od stycznia trwały prace
w zatokach autobusowych – odnowiono ich nawierzchnię, ale nie zdecydowano się na podniesienie poziomu
peronów. W czasie prowadzenia prac oba przystanki
przeniesiono w kierunku zachodnim – pozbawiając
je jednak jakiejkolwiek infrastruktury (wiata, ławeczka).
Pod koniec lutego autobusy zatrzymywały się już
w swoich stałych punktach. Po poprawieniu zatok
autobusowych
przyszedł
czas
na
nawierzchnię
skrzyżowania. W dniach 23-25 marca wyasfaltowano
nawierzchnię
na
wszystkich
prawoskrętach
oraz
buspasach. Z tej okazji autobusy zatrzymujące się
bezpośrednio nad PST zabierały pasażerów ze skrajnego
prawego pasa, ustawiając się równolegle do pasów
autobusowych. Tydzień później (30 marca – noc z 1 na 2
kwietnia) nastąpił kolejny etap prac. W związku
z zamknięciem dla ruchu przejazdów na wprost
i lewoskrętów,
objazdami
pojechały
autobusy
komunikacji miejskiej
i podmiejskiej. Linię 68
w kierunku Podolan skierowano przez PST Słowiańska
i Piątkowską. Linie 71 i 235 w kierunku południowym
kursowały przez ul. Murawa i ul. Słowiańską. Ciekawie
rozwiązano kwestię objazdu dla linii kursujących przez
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kursowały wg rozkładu jazdy dnia świątecznego, bez
wjazdu pod Kampus UAM. W Wielką Sobotę autobusy
i tramwaje jeździły zgodnie z sobotnim rozkładem jazdy.
W Wielkanoc tramwaje pojawiały się na przystankach
zgodnie z rozkładem świątecznym, w autobusach
wprowadzono ograniczenia: zawieszono linie 48, 50, 52,
53, 63, 79, 83, 87, 94, a do godz. 14 także 60, 84, 85,
95. Autobusy linii 86 kursowały od rana przez pętlę
Psarskie (zastępując linię 95), a 68 do Strzeszyna
(zamiast 60). Linię A skrócono do os. Rusa (przy
szpitalu), a linię nr 80 – do pętli Rudnicze.
W poniedziałek wielkanocny obowiązywał rozkład dnia
świątecznego: tramwaje kursowały bez ograniczeń,
natomiast autobusy z ograniczeniami i zawieszeniami
na liniach „marketowych” (50, 52, 80, A – tak jak
zwykle). W nocy z 8 na 9 kwietnia (niedziela/poniedziałek) autobusy rozpoczynały pracę według
świątecznych rozkładów jazdy i kończyły, jak w noc
sobotnio-niedzielną
–
ostatnie
kursy
wykonując
o 6 rano. Na liniach 233 (A1), 237 (A1) i 239 (A3)
uruchomiono po dwie brygady.
Ograniczenia weekendu
W
związku
z
długim
weekendem
majowym,
w komunikacji
miejskiej
obowiązywał
następujący
rozkład jazdy: 30 kwietnia jak w dzień roboczy, bez
ograniczeń; 1 i 3 maja jak w dzień świąteczny
(dodatkowo skrócono linie 52 i A do os. Rusa/Szpital, 80
do pętli Rudnicze i zawieszono linię 50); 2 maja jak
w dzień roboczy (ale linia nr 98 jak w sobotę), 4 maja
jak w sobotę (ale linie 76, 89, 94 i 616 zgodnie
z rozkladem dnia roboczego). W weekend 5-6 maja
obowiązywały standardowe rozkłady (sobota, dzień
świąteczny).

Nowości na liniach
Zadebiutowały kolejne Urbino 8,6 – na liniach pojawiły się wszystkie egzemplarze drugiej dostawy
(1402-1408, 1763-1769). Tym samym zakończono
realizację zamówienia na 26 pojazdów. Większość
(19 szt.) z nich zamieszkało na A1. To jednak nie
koniec autobusowych nowości – pasażerowie,
korzystający z usług wydziału A3 na liniach
obsługiwanych taborem 12-metrowym, mogą trafić
na autobus z bezpłatnym dostępem do Internetu.
To
element
kampanii
reklamowej
jednego
z banków. Routery zamontowano w siedmiu MANach Lion's City o numerach: 1107, 1110, 1114,
1115, 1116, 1117, 1121. Autobusy nie są przypisane do żadnej konkretnej brygady – obok routera
otrzymały okolicznościowe naklejki na zewnątrz
i tablice wewnątrz. Internet przetestowano – działa
i
pozwala
na
spokojne
surfowanie
np.
za pośrednictwem smartfona.
fot. 2 * Bartosz Kaj, 8/10.05.2012
remontowane skrzyżowanie na wprost, w ciągu
al. Solidarności. W kierunku zachodnim autobusy jechały
przez ul. Murawa, Słowiańską i Piątkowską, w kierunku
wschodnim – z al. Solidarności skręcały w prawo
w ul. Księcia Mieszka I, gdzie zawracały przed kładką
dla pieszych (ul. Wyłom), wracały na skrzyżowanie
i po skręcie w prawo – na swoją trasę.
Ograniczenia świąteczne
W dniach 6-10 kwietnia, w związku ze Świętami
Wielkanocnymi, obowiązywała specjalna organizacja
komunikacji miejskiej. W tych dniach autobusy linii 98

W dniach 30 kwietnia – 6 maja zmniejszono tabor na
linii nr 98, ponadto w dniach 1 i 3 maja nie realizowano
wjazdów pod Kampus UAM. Autobusy linii 98 nie
wjeżdżały pod Kampus UAM Morasko także w dniach 1215 maja, „z przyczyn technicznych”.
Dwukierunkowo na Wielkopolskiej
Od 21 kwietnia prowadzono prace związane z remontem
nawierzchni na północnej jezdni al. Wielkopolskiej. Z tej
okazji jedną nitkę ulicy zamknięto, a ruch kołowy
przeniesiono na drugą, równoległą. Autobusy linii 60
i 78 kursowały w obu kierunkach jezdnią południową –
tam też tymczasowo przeniesiono przystanek Klin n/ż.
Kraszewskiego bez tramwajów
W dniach 28-30 kwietnia ponownie zamknięto dla ruchu
odcinek
torowiska
pomiędzy
rynkiem
Jeżyckim
a rondem Kaponiera. Było to związane z zamknięciem
ul. Bukowskiej i wyznaczeniem objazdu dla samochodów
po torowisku na ul. Zwierzynieckiej (przez przystanek
Zeylanda). Z tego powodu linie 2 i 15 skierowano przez
ul. Dąbrowskiego. Podobnie jak poprzednim razem,
ręczne przekładanie zwrotnicy na ul. Roosevelta
(prawoskręt) zabezpieczył wydział T3.
W dniach 14-26 maja prowadzono prace związane
z budową sieci cieplnej, dlatego nieprzejezdne było
torowisko na odcinku od rynku Jeżyckiego do ronda
Kaponiera (w praktyce do ul. Gajowej, skąd startuje
linia turystyczna). Tramwaje linii 2 skierowano przez ul.
Dąbrowskiego. Równocześnie zawieszono linię 15, aby
jednak nie cierpieli pasażerowie PST, zwiększono
w zamian częstotliwość kursów linii 26.
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Podsumujmy – trzy helmuty, to zdecydowanie zbyt mało
pojazdów by obsłużyć wielotysięczną imprezę masową.
Orle Gniazdo bez tramwajów
W dniach 12-13 maja, tramwaje linii 27 kursowały
skróconą trasą do przystanku os. Tysiąclecia. Przyczyną
było prowadzenie prac sieciowych w rejonie przystanku
Orle Gniazdo, co ma związek z podłączaniem do ruchu
nowych torów tramwajowych. Torowisko do Franowa jest
już po pierwszych próbach, wykonanych wahadłową
rezerwą.
Zmiany na linii 66
W dniach 19-27 kwietnia zmienioną trasą kursowała
linia 66 – w związku z zamknięciem dla ruchu kołowego
zjazdu z wiaduktu Antoninek w kierunku Antoninka.
Autobusy jadące z Zielińca kursowały ul. Warszawską,
nawracając przy stacji benzynowej.
Misterium AD2012
31 marca odbyło się Misterium Męki Pańskiej.
W związku z tym wzmocniono komunikację miejską
dla udających się na imprezę, odbywającą się jak
co roku na Cytadeli. Uruchomiona została linia
dodatkowa nr 22 na trasie: Gwarna – rondo
Kaponiera – Roosevelta – Pułaskiego – Winogrady
– Połabska. Dawniej linia ta oznaczana była jako
D i kursowała
do
pętli
Wilczak.
Obecnie
w weekendy ul. Przełajowa pełni funkcję zajezdni
tramwajowej, zatem linię dodatkową skierowano
na Połabską. Obsługę linii 22 zapewniły wydziały
S-1 i S-2, na linii pojawiły się dwa składy 105Na
i dwa wagony GT8 (22/1 114+113, 22/2 701, 22/3
96+95, 22/4 670). Przed Misterium zaplanowo
łącznie 10 kursów w kierunku Połabskiej (po dwa
dla brygad 1 i 2 oraz po trzy dla brygad 3 i 4).
W czasie imprezy tramwaje nie realizowały kursów, pozostawiono je jednak jako rezerwę dla kursów powrotnych. Aby nie blokować pętli, tramwaje
wyjechały z Połabskiej w kierunku centrum,
a następnie wycofały na ul. Winogrady (w kierunku
Wilczaka), gdzie oczekiwały na dyspozycje służb
NN. Do wsparcia odwozu uczestników imprezy
zadysponowano także wozy 10/3 (skierowany
z Dębca) i 11/1 (z Piątkowskiej). Uruchomiono
także osiem dodatkowych brygad autobusowych,
po cztery z wydziałów A-1 (51/9, 74/14, 74/15,
74/15) i A-3 (51/8, 51/10, 63/8, 63/9). Autobusy
wykonały kursy przed imprezą, a w trakcie jej
trwania zgromadzone zostały na Dworcu Garbary,
skąd dysponowano je później według potrzeb
na linie 51, 63, 74 i 90.
fot. Bartosz Kaj
Grillowa „demolka”
W dniach 9-11 maja (dwie noce) tramwaje linii N21
kursowały z częstotliwością 15-minutową. Okazją było
„Wielkie Grillowanie UAM”. Impreza zakończyła się,
niestety,
dewastacją
wagonów
tramwajowych
–
niektórzy pasażerowie próbowali jeździć na dachu
helmutów, wyrywali drzwi, a także wypychali szyby.
Pomimo starań motorniczych i wsparcia najróżniejszych
służb mundurowych, pojedyncze helmuty nie były
w stanie zabierać setek uczestników wracających
z imprezy. Agresję tych, którzy nie zmieścili się
do pojazdów wzmagały Solarisy Tramino – zaparkowane
na pętli os. Sobieskiego. Szczęśliwie nikt nie zginął.

Otwarcie RJNJ (na raty)
Do remontów na Grunwaldzie jeszcze powrócimy,
odnotujmy jednak, iż od 30 maja można już przejechać
tramwajem odcinek od ul. Żeromskiego przez rondo Jana Nowaka-Jeziorańskiego do węzła Głogowska/Hetmańska. Na trasie tej kursowały wyłącznie tramwaje linii 15
– dotychczas jeżdżace na Ogrody (a przy okazji autobusy linii 93, kursujące po torowisku, na odcinku
Wyspiańskiego – Marcelińska). Piętnastki dojeżdżały do
GLHE, gdzie wysadzały pasażerów, by „na pusto” zawrócić przez zajezdnię tramwajową przy ul. Głogowskiej.
Z tej przyczyny likwidacji uległy tory odstawcze na
ul. Hetmańskiej. Wozy z S-1 przeniesiono na ul. Grunwaldzką (za rondo w kierunku stadionu, za ekspedycję
robił tam 1492). O czerwcowych otwarciach (ul. Roosevelta, ul. Grunwaldzkiej, Górnego Tarasu Rataj) i wciąż
nieczynnym Franowie – w następnym numerze.

ZTM I KOMUNIKACJA PODMIEJSKA
Promocja także w maju
Zarząd
Transportu
Miejskiego
poinformował,
że promocja na bilety jednorazowe przedłużona została
do 31 maja. Zgodnie z nią, we wszystkie dni robocze
(od poniedziałku do piątku), od godz. 6.00 do 19.00
bilety 15-minutowe miały ważność 25 minut, bilety
półgodzinne – 45 minut. Promocja była odpowiedzią
na wydłużony czas jazdy środkami komunikacji miejskiej
w związku z licznymi remontami. Pierwotnie miała
obowiązywać do końca kwietnia, jednak ze względu
na trwające
remonty
zdecydowano
się
na
jej
przedłużenie.
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Poremontowe otwarcia tuż przed UEFA Euro 2012

Dwa tygodnie intensywnych zmian

Andrzej Kłos
Przed UEFA Euro 2012 komunikacja miejska w Poznaniu
została znacznie zreorganizowana. Miało to m.in.
związek ze stopniowym oddawaniem do użytku
kolejnych odcinków sieci tramwajowej, remontowanych
i rozbudowywanych
przed
Euro.
Warto
zatem
podsumować czas intensywnych zmian tras linii
tramwajowych.
Jako pierwsza przejezdność uzyskała ul. Grunwaldzka od
ronda Jana Nowaka-Jeziorańskigo do ul. Budziszyńskiej.
MPK z wykorzystaniem nowego, drogowo-szynowego
pojazdu Unimog, 22 maja 2012 r., zaczęło wyciągać
z torów odstawczych Budziszyńska odstawione tam
składy stopiątek z S-1, przeznaczone do złomowania.
Pojazd ciągnął nawet po cztery wagony 105Na. Dzięki
wykorzystaniu samochodowego pojazdu spalinowego nie
było potrzeby załączania napięcia w sieci trakcyjnej,
znajdującej się na placu budowy. Następnie, od nocy
z 29 na 30 maja zaczęto wystawiać na ul. Grunwaldzkiej
pociągi z zajezdni Głogowska, które wcześniej stały
w kasztanowcach wzdłuż ul. Hetmańskiej. W nocy z 4 na
5 czerwca S-1 z powrotem zaczęło korzystać z torów
postojowych Budziszyńska, odstawiając tam nadmiar
wagonów, wcześniej nocujących na ulicach. Warto
dodać, że wydział S-2 nie wrócił na Budziszynę i dalej
parkuje wagony na ul. Hetmańskiej.
Kolejne zmiany dotyczyły już bezpośrednio pasażerów.
Jako pierwsza ruszyła relacja północ – południe
na rondzie Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Od 30 maja
do jej obsługi skierowano linię 15, która zamiast jechać
na Ogrody skręcała w ul. Przybyszewskiego, dalej
przemierzała
ulicami
Reymonta
i
Hetmańska,
aż w końcu docierała do skrzyżowania ul. Głogowskiej
z ul. Hetmańską. W tym miejscu kończyła się trasa dla
pasażerów – tramwaje zawracały przez wydział S-1.
Specjalnie dla linii 15 uruchomiono tymczasowe
przystanki „Żeromskiego”, zlokalizowane na ulicach
Dąbrowskiego i Przybyszewskiego. Przystanek na jezdni
ul. Dąbrowskiego zlikwidowano 31 maja br., gdyż
utrudniał ruch i powodował tworzenie się sporych
korków. Z przystanków tramwajowych (w osi Przybyszewskiego – Reymonta) zaczęły korzystać autobusy linii
93. Doszło również do ciekawej sytuacji, jeśli chodzi
o relacje i trasy linii tramwajowych. Z węzła Głogowska
– Hetmańska można było dojechać na os. Sobieskiego
trzema różnymi liniami po trzech różnych trasach.
Najprościej – czternastką przez ul. Głogowską,
Towarową i Roosevelta, piętnastką przez rondo Jana

Nowaka-Jeziorańskiego oraz naokoło szesnastką przez
ul. Głogowską, Królowej Jadwigi, rondo Rataje, Trasę
Kórnicką i ul. Fredry.
6 maja w stronę Junikowa pojechała pierwsza
trzynastka. Przebieg tymczasowej trasy objazdowej
w centrum był dość skomplikowany, co miało związek
z brakiem łuków relacji Towarowa – Św. Marcin.
Wcześniej kończące bieg na rondzie Kaponiera składy
jechały: Towarową, mostem Dworcowym, Roosevelta,
aby wreszcie wjechać na ul. Bukowską i Grunwaldzką.
Trasa powrotna była jeszcze bardziej skomplikowana:
Grunwaldzka – Bukowska – Roosevelta – most
Dworcowy – Towarowa – most Uniwersytecki – rondo
Kaponiera – Roosevelta – most Teatralny – Fredry –
Gwarna – Św. Marcin. Na szczęście, utrudnienia
i zamieszanie (osoby wsiadające na przystanku Rondo
Kaponiera chciały dojechać na Starołękę, a nie na
Junikowo) wynikające z tego uruchomienia nie trwały
nawet pół dnia. Na przystanku zjazdowym na rondo
Kaponiera stał pracownik Nadzoru Ruchu i informował
pasażerów o zmianie, a właściwie o wydłużeniu trasy.
W związku z nowym ograniczeniem infrastruktualnym
i brakiem
możliwości
skrętu
z
ul.
Roosevelta
w Bukowską, wagony RT6N1, przypisane do obsługi
linii 13, zastąpiono stopiątkami z linii 12. Zmian
w funkcjonowaniu autobusów jeżdżących za tramwaj nie
było. Zmiana trasy trzynastki była dodatkowym
udogodnieniem dla mieszkańców Grunwaldu.

Tramwaje na Franowo wciąż nie kursują. Nadal
nie wiadomo kiedy trasa zostanie otwarta.
fot. Michał Prałat, 24.05.2012
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Linie 3 i 11 nadal jeździły Trasą Kórnicką, funkcjonowały
także wahadła na GTRze. Równocześnie zlikwidowano
autobusową linię za tramwaj T3. Linia T2 zaczęła jeździć
na trasie os. Kopernika – Junikowo ulicami: Promienista,
Jugosłowiańska, Grunwaldzka i Żmigrodzka.

Siemens Combino 501 jako „przejazd techniczny” na ul. Grunwaldzkiej. Na zdjęciu: Rondo Jana-Nowaka Jeziorańskiego w kierunku Centrum.
fot. Michał Prałat, 7.05.2012
Następnego dnia ruszyła tramwajowa relacja Bałtyk –
rondo Kaponiera, co zakończyło epizod objazdowej
trzynastki. Linia 7 odłączyła się taborowo od szóstki
(wcześniej na przystankach przed węzłem Głogowska/
Hetmańska dochodziło do przeszyldowań linii 6 na 7
i odwrotnie), wróciła też na stałą trasę relacja Zawady –
Ogrody. W związku z tym, zniknęły z jej obsługi wagony
tramino, wyjątkowo pojawiające się na siódemce. Linie
6, 13 i 15 wróciły na stałe trasy, ale w wersji skróconej.
Ostatnim przystankiem dostępnym dla pasażerów
tramwajów kursujących ul. Grunwaldzką jest Węgorka
(wcześniej znany jako: Babimojska, Glaxo Wellcome,
Polfa). Dalej tramwaje jadą bez pasażerów przez teren
budowy.
Przejezdna stała się także ul. Roosevelta w osi północ –
południe, co zakończyło objazdy przez ul. Towarową. Tak
więc linie 8, 10, 12, 14 i 18 powróciły na stałe trasy.

Kolejna fala zmian miała miejsce 9 czerwca i dotyczyła
Rataj.
Przejezdność
uzyskał
węzeł
w
miejscu
nieistniejącej już pętli os. Lecha, ale tylko w relacji Trasa
Kórnicka – GTR. Dzięki temu na miejskie torowiska
wróciła zawieszona linia 1 (w skróconej relacji Zawady –
Węgorka).
Wcześniej
zastępowała
ją wydłużona
do Górczyna siedemnastka. Kursująca w dni robocze
roku szkolnego trójka została skierowana z powrotem na
ul. Strzelecką. Odwieszono także piątkę (zastępowała ją
wydłużona i kursująca naokoło szesnastka) na stałej
trasie Górczyn – Stomil. Linia 11 wróciła na ul. Królowej
Jadwigi, ale kończy tymczasowo na Zawadach.
Planowano, że szesnastka, jako jedyna linia, pojedzie
nową trasą na Franowo, lecz nie doszło do ostatecznego
odebrania tunelu trasy i linia ta kończy na Stomilu. Nie
skorzystano z potencjalnej możliwości zawracania
tramwajów linii 11 i 16 na trójkącie w miejscu dawnej
pętli os. Lecha. Linia 17 wróciła na stałą trasę Ogrody –
Starołęka.
W ten sposób osiągnęliśmy niemalże stały układ linii
tramwajowych.
Na
otwarcie
czekają
jeszcze
ul. Grunwaldzka do Junikowa oraz nowa trasa
na Franowo. Jednak w najbliższym czasie szykują się
kolejne dłuższe utrudnienia dla pasażerów m.in.
podczas planowanego remontu ronda Kaponiera,
wschodniego wiaduktu na Górczynie, budowy wiaduktów
na Grunwaldzie. Na lato zaplanowano szereg doraźnych
remontów w całym mieście. Spowodują one niezbyt
długie, lecz częste zmiany kursowania tramwajów.
Co ważne, na wakacje zaplanowano też wybudowanie
połączenia przedłużanej trasy PST z siecią tramwajową,
co spowoduje przestoje trasy PST oraz ul. Głogowskiej
na odcinku most Dworcowy – Głogowska/Hetmańska
(Głogowską na tym odcinku zamknięto od 28.07).

Wypożyczenie Moderusa Beta MF02 przez MPK Łódź i wiosenny przejazd klubowy

„Normalnotorowym” wagonem po Łodzi

Andrzej Kłos
W Polsce ostatnio rzadko dochodziło do wymian
i wypożyczeń wagonów na testy. Niedawno można było
jednak obserwować bardzo ciekawe jazdy próbne. Przez
cztery tygodnie poznański wagon, kursujący na co dzień
na torze o rozstawie 1435 mm, pojawił się liniowo
w Łodzi, eksploatującej nieprzerwanie od 1898 r. tramwaje na torze metrowym. Miało to związek z testami,
jakie prowadziło MPK Łódź, które zamierza budować
pojazdy o podobnych parametrach, tj. trójczłonowe,
niskopodłogowe w 1/4 długości.
Już pod koniec lat 90. ub. w. planowano w Łodzi
zbudować trójczłonowy, oparty na dwóch wózkach,
tramwaj niskopodłogowy. Jego konstrukcja miała się
opierać na rozciętym pudle wagonu typu 805N i nosić
oznaczenie 805-NF. Mimo rozpoczęcia przebudowy,
ze względu na wysokie koszty budowy wagonu
w stosunku do kupna całkowicie nowej konstrukcji,
od pomysłu odstąpiono. Projekt spotkał podobny los, jak
poznański wagon 115N 400, do którego seryjnej

produkcji również nie doszło. W Łodzi rozpisano przetarg
na dostawę piętnastu niskopodłogowych wagonów.
Po jego rozstrzygnięciu w latach 2001 – 2002 pojawiły
się pierwsze w Polsce w 100-procentach niskopodłogowe
wagony – Cityrunnery, dostarczone przez koncern
Bombardier.
Równolegle
kontynuowano
(trwające
do dziś) naprawy główne wagonów 805N, połączone
z modernizacją
części
mechanicznej,
elektrycznej
i zmianą stylistyki pudła, zwaną niekiedy zbulwieniem
(od bulwy – potocznej nazwy tego typu modernizacji,
wagony łódzkie ze względu na charakterystyczną linię
nazywane są także żelazkami). Dzięki temu duża część
osiemsetpiątek ma nowocześniejszy wygląd oraz
wymieniony obwód główny na falowniki z silnikiem
prądu przemiennego.
Wypożyczenie
Poznański wagon typu Moderus Beta MF02 417 6 maja
2012 r. po godzinie 22:00 wyjechał na lawecie
z macierzystej zajezdni w kierunku autostrady. Do Łodzi
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dotarł
8
maja
br.
Najpierw
przystosowywano
go do ruchu liniowego. Wgrano łódzkie dane do systemu
wyświetlaczy i zapowiedzi, zamontowano nadajnik
podczerwieni do sterowania zwrotnic (obsługiwany
z pulpitu przyciskiem wywołania CNR) oraz podmieniono
wózki,
wstawiając
komplet
spod
niedawno
zmodernizowanego składu enik 1712+1738 (wagony
na czas testów moderusa odstawiono). Co ciekawe,
wózki miały w swojej historii epizod w Poznaniu, gdyż
pochodzą z partii wysłanych w latach 90. XX w.
do modernizacji w HCP FPS. Do dziś zachowały tabliczkę
znamionową
z
Cegielskiego.
Początkowo
nie
zamontowano, zdjętych na czas transportu, tarcz
elektronicznych. W Łodzi nie nadano mu innego,
tymczasowego numeru taborowego. Dopisanie z przodu
jedynki (właściwej dla zajezdni przy ul. Telefonicznej,
gdzie stał wagon) do poznańskiego numeru nie
wchodziło w grę, gdyż w zajezdni stacjonuje 805Na
o numerze 1417. Wagon zaprezentowano publiczności
w czwartek 10 maja. Tego samego dnia zaczął jeździć
liniowo. Od 18 maja z powrotem pojawiły się
elektroniczne tarcze dachowe, co znacząco poprawiło
informację pasażerską. Wcześniej na czele i tyle wagonu
nie było wyświetlonego numeru linii na jakiej tramwaj
jeździł. Nie wkładano także tablicy z numerem linii
za szybę, jak to ma miejsce przy awariach wyświetlaczy
w żelazkach. Zapewne z obawy o stan techniczny
wagonu po testach i zużycie niektórych łódzkich
torowisk w wagonie przestawiono ogranicznik prędkości
na zaledwie 50 km/h. MPK Łódź w miarę na bieżąco
informowało na swoim profilu na Facebooku na jakiej
linii pojawi się wagon. Beta podczas pobytu w Łodzi
zaliczyła trasy linii: 7, 9A, 11, 12, 16A (nocami także
inne, bez pasażerów). Drogą elektroniczną zbierano
również opinie klientów nt. eksploatacji pojazdu w ruchu
liniowym oraz propozycje schematów malowania wozu
w łódzkie barwy.
Przejazd klubowy
Nietypowym
momentem
podczas
eksploatacji
poznańskiego wagonu w Łodzi był specjalny przejazd –
wycieczka. W sobotę, 2 czerwca 2012 r., około godziny
18 wagon wyjechał z Zakładu Eksploatacji Tramwajów
nr 1 w Łodzi (zajezdnia Telefoniczna, obecnie największa
zajezdnia tramwajowa w kraju), zabierając przed bramą
zebranych tam miłośników. Przejazd zorganizowany

i finansowany był przez Klub Miłośników Starych
Tramwajów w Łodzi oraz Klub Miłośników Pojazdów
Szynowych w Poznaniu. W przejeździe wzięło udział
ok. 40 osób, w tym dwanaście z Poznania. Trasa nie była
zbyt wyszukana, wiodła wyłącznie po Łodzi i torowiskach
w dobrym stanie, zahaczając o pięć pętli. Niestety, nie
było mowy o wyjechaniu poza miasto, np. do Zgierza
czy Pabianic. Wycieczkowa beta pojechała trasą:
TELEFONICZNA (zajezdnia) – Pomorska – Legionów –
Konstantynowska – ZDROWIE – Konstantynowska –
Legionów – Zielona – al. Kościuszki – Żwirki –
Piotrkowska – PLAC NIEPODLEGŁOŚCI – Pabianicka –
IKEA – Pabianicka – al. Politechniki – Żeromskiego –
Kopernika – al. Włókniarzy – al. Bandurskiego –
Karolewska – BRATYSŁAWSKA – Karolewska –
al. Bandurskiego – al. Włókniarzy – Kopernika –
Gdańska – Legionów – Zachodnia – Zgierska –
HELENÓWEK – Zgierska – Nowomiejska – Pomorska –
Kilińskiego
–
Narutowicza
–
Kopcińskiego
–
al. Piłsudskiego – STARY WIDZEW – al. Piłsudskiego –
Kopcińskiego – Narutowicza – Konstytucyjna –
Pomorska – TELEFONICZNA (zajezdnia). Przejazd zajął
ok. 4,5 godziny.
Przejazd umożliwił spotkanie miłośników z dwóch miast.
W tym miejscu warto serdecznie podziękować
Bartoszowi Stępniowi za organizację przejazdu ze strony
KMST.
To nie koniec testów?
Jak informuje portal Moje Miasto Łódź, MPK Łódź
planuje drugiego modelu bety, budowanej przez
Modertrans, czyli N8C-NF z Gdańska. Jazdy testowe
również miałyby trwać miesiąc i odbyć się po wakacjach.
Uruchomienie wagonu Moderus Beta MF01 na łódzkich
torach będzie się prawdopodobnie wiązało z odstawieniem dwóch wagonów M6S z Bochum, celem pozyskania
wózków. Następnie przedsiębiorstwo chce podsumować
testy i wybrać korzystniejszy wariant modernizacji.
W wyniku wypożyczeń i testów prawdopodobnie
zwiększy się ilość częściowo niskopodłogowych wagonów
w Łodzi. Dzięki nim te, przyjazne starszym i niepełnosprawym osobom oraz rodzicom z wózkami, tramwaje
dotrą do innych części miasta, gdzie stan torowisk
wyklucza wjazd całkowicie nowych konstrukcji. Czas
pokaże, czy pojazdy te powstaną na bazie popularnych
osiemsetpiątek (stopiątek) z Konstalu czy Stadtbahnwagen serii M6 lub M8 niemieckiego Duewaga.
Zmodernizowane wagony mają pojawić się na ulicach
Łodzi już w przyszłym roku. W Niemczech cały czas na
kupno czekają może niezbyt nowoczesne, ale już
zmontowane konstrukcje tego typu i co ważne znane już
w Łodzi – tramwaje GT8N.

Zapraszamy do obejrzenia galerii
zdjęć z przejazdu specjalnego
na stronach klubowych:
http://www.kmst.mpk.lodz.pl/moderus.htm
http://www.kmps.org.pl/galeria/moderuslodz.php
Źródła:

Imprezowa beta w towarzystwie liniowego helmuta (w tej roli GT6ZR 1077) na pętli Zdrowie.
fot. Maciej Witkowski, 7.05.2012

http://www.mmlodz.pl/415382/2012/6/6/mpk-chce-testowac-kolejnytramwaj-do-lodzi-przyjedzie-moderus-z-gdanska-zdjecia?
category=drogowe
http://mpk.lodz.pl/showarticle.action?article=6172
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Tabor MPK Poznań wzbogacił się o dwie kapeny

Unijne minibusy w Poznaniu

Bartosz M. Kaj
(m.in. za sprawą przedniej ściany) wyróżnia kilka
wartych odnotowania cech. Jedną z nich jest bez
wątpienia zamontowanie wygodnych i miękkich foteli
(oczywiście ze znanymi motywami, nawiązującymi
do Euro 2012 na zielonym tle), wyposażonych w pasy
bezpieczeństwa, uchylny stolik oraz podpory na nogi.
Kolejnym atutem tego małego pojazdu jest część
niskopodłogowa, znajdująca się za tylną osią. Dzięki
temu minibusy nadają się zarówno do przewozu
pracowników, jak i obsługi linii o bardzo małym
natężeniu ruchu (np. zlikwidowanej w grudniu ub. r. linii
121). Ponadto pojazdy te posiadają system monitoringu,
klimatyzację, wyświetlacze zewnętrze oraz, powszechnie
znany i stosowany od lat, system informacji
pasażerskiej.

Kapena Urby w zajezdni Kacza. Obok starszy
(choć nieliniowy) kuzyn – Iveco Daily.
fot. Bartosz M. Kaj, 13.06.2012
W jednym z ostatnich wydań „Przystanku” szczegółowo
pisaliśmy o zakończonej dostawie autobusów Solaris
Urbino 8,6, obejmującej aż 26 pojazdów. Nie każdy
jednak wie, że przy okazji tego przetargu (znacząco
dofinansowanego z funduszy unijnych) MPK wzbogaciło
się także o dwa autobusy klasy mini. W pierwszym
przetargu o udzielenie zamówienia na dostawę dwóch
pojazdów tego typu konkurowały firmy AutoCuby i najstarszy polski producent – sanocki Autosan. Jednakże ze
względów formalnych obydwie złożone oferty zostały
odrzucone, co spowodowało konieczność powtórzenia
postępowania. W drugim podejściu jedyną ofertę złożyła
firma Kapena z okolic Słupska (wchodząca w skład koncernu Irisbus), która zaoferowała model Urby 65c. Warto dodać, iż w drugiej połowie lat 90. XX w. producent
ten był znany z remontów starych autobusów (zwłaszcza
ikarusów serii 200 oraz jelczy), a jego największym
konkurentem były KZNA z Solca Kujawskiego.
Geneza i oznaczenie modelu
Kapena Urby 65c należy do szerokiej rodziny pojazdów
użytkowych (w tym autobusów) budowanych w oparciu
o znane od szeregu lat podwozie Iveco Daily, a dokładnie jego kolejną generację. Szukając informacji o tym
modelu można się też spotkać z nieco innym zapisem
jego oznaczenia: Kapena Urby 65C lub Kapena 65c
Urby. W MPK Poznań przyjęto oznaczenie z małym „c”.

Długość pojazdu wynosi 7450 mm, szerokość 2160 mm,
wysokość 3150 mm, a masa własna to 4445 kg. Sercem
pojazdu jest silnik Iveco F1CE3481C o pojemności 2998
cm3 i mocy 170 KM, spełniający rygorystyczne normy
EEV, współpracujący z automatyczną skrzynią biegów ZF
6AS400. Kapena Urby 65c może pomieścić ok. 40 pasażerów, w tym 14 na miejscach siedzących.
Kapeną na linii
Za debiut kapen na „zwykłej” linii należy przyjąć
1 lutego 2012 r., kiedy wóz 1990 wyjechał na wieczorną
„dolewkę” jako 57/10. Drugi z minibusów dotarł do Poznania w styczniu br. i został przydzielony do zajezdni
A-3, gdzie otrzymał numer 1493. Początkowo kursował
na pracowniczej nocce N2, a za debiut liniowy należy
przyjąć 1 kwietnia, kiedy autobus pojawił się na tzw.
dolewce jako 79/10. Pod koniec marca br. kapeny po raz
pierwszy obsługiwały linie nocne – przez kilka dni
stanowiły planową obsługę linii 245. W związku z prowadzeniem prac budowlanych na wiadukcie Antoninek
i zamknięciem dla ruchu ul. Światopełka, autobusy jadące w kierunku pętli Mogileńska skierowano objazdem
ulicami Leszka, Jaromira, Bożeny i Pustą. Ze względu na
obecność progów zwalniających na ul. Bożeny, do obsługi linii wybrano właśnie kapeny. Aktualnie minibusy
nadal można spotkać jako „dolewki” na liniach 57 i 79.
Być może w przyszłości będą obsługiwały także inne
linie. Autobusy Kapena Urby 65c wzbogaciły w zeszłym
roku także tabor kaliskiego KLA (2 sztuki), a ich gazowe
wersje eksploatuje MPK Inowrocław.

Pierwszy z zakupionych minibusów dotarł do Poznania
w październiku zeszłego roku i został przydzielony
do zajezdni A-1, gdzie otrzymał numer 1990 (który
podobnie jak w Urbino 8,6 naklejono na boczne szyby).
Zakres 19xx to obecnie kompletna różnorodność
długości i typów autobusów, w którym znajdują się m.in.
Neoplan N4009, pojazdy historyczne, takie jak DAF
MB200 1934, a także autokary typowo turystyczne.
Garść danych
Nowe, małe autobusy prócz charakterystycznego
wyglądu, który jednak wielu nie przypadł do gustu

Wnętrze pierwszej kapeny.
fot. Marcin Jurczak, 21.11.2011
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Pierwszy niskopodłogowy autobus elektryczny

Solaris Urbino Electric

Michał Prałat
Znana
z
produkcji
autobusów,
trolejbusów,
a od niedawna także tramwajów, firma Solaris Bus &
Coach w 2011 r. zaprezentowała na polskim
i europejskim rynku nowość – całkowicie elektryczny
autobus Solaris Urbino Electric.
Konstrukcja najnowszego dzieła biura badań i rozwoju
firmy została oparta na dobrze znanym, seryjnie
produkowanym autobusie Solaris Urbino 8,9 LE (Low
Entry). Elektryk od swojego spalinowego poprzednika
różni się jednak wyglądem wewnętrznym i zewnętrznym
oraz wieloma rozwiązaniami technicznymi. Największym
wyzwaniem przy produkcji elektrycznego pojazdu była
możliwie jak największa redukcja masy autobusu, ze
względu na użycie stosunkowo ciężkich baterii,
służących do magazynowania energii. Poszycie autobusu
zastąpiono lekkimi i wytrzymałymi panelami z włókna
węglowego. Z tego materiału wykonano także tylną
klapę komory, gdzie umieszczono układ napędowy wraz
z
bateriami
magazynującymi
energię
potrzebną
do napędzania pojazdu. Dodatkową redukcję masy
udało się uzyskać dzięki zastosowaniu cieńszych szyb
oraz zmianę materiału wykonania podłogi autobusu –

Od 10 lipca Solaris Urbino Electric (w dalszym
ciągu z reklamą „poznańskich” marek) kursował
na warszawskiej linii 222.
fot. 2 * Michał Prałat, 21.07.2012

„Na Euro” prototyp obsługiwał poznańską linię E.
fot. Marcin Jurczak, 2.06.2012
zamiast sklejki użyto drewna mahoniowego. Lżejsze
siedzenia dla pasażerów, nowy materiał zastosowany
do wykonania klap kanałów powietrza oraz użycie
aluminiowych (zamiast stalowych) felg zmniejszyło wagę
pojazdu o kolejne kilkadziesiąt kilogramów. Pozbawiony
dodatkowo płynów eksploatacyjnych oraz zbiornika
paliwa autobus został odchudzony aż o 300 kg.
Po zamontowaniu baterii, ważących łącznie 1400 kg,
daje to niewiele cięższy pojazd od Urbino 8,9 LE.
Dzięki zastosowaniu napędu elektrycznego możliwe było
zredukowanie wielkości tylnej komory, co z kolei
pozwoliło na przesunięcie tylnej osi napędowej aż
o 31 cm do tyłu. Spowodowało to zwiększenie ilości
przestrzeni
niskiej
podłogi
oraz
zamontowanie
dodatkowych siedzeń w części niskopodłogowej.
Dostawcą osi napędowej jest firma DANA. Z kolei przy
pierwszej osi zastosowano znane rozwiązanie firmy ZF.
Układ napędowy Solarisa Urbino Electric dostarczyła
niemiecka firma Vossloh Kiepe, która specjalizuje się
w elektrycznych napędach i od wielu lat współpracuje
z Solarisem przy autobusach hybrydowych. Firma
ta dostarczyła
czteropolowy,
asynchroniczny silnik
trakcyjny o mocy 120 kW. Energia do niego dostarczana
zgromadzona jest w dwóch bateriach litowych
(chłodzonych cieczą) o napięciu znamionowym 600 V,
gromadzących energię o wartości 120 kWh. Każda z nich
waży
700
kg.
Zupełnie
nowym
rozwiązaniem
zastosowanym w pojeździe był system szybkiego
ładowania, który umożliwia ładowanie przy mocy
100 kW całkowicie wyczerpanych baterii w zaledwie
90 minut. Baterie ładowane są przez łącze plug-in firmy
Walter. Autobus na naładowanej baterii może przejechać
ok. 100 km. Co ważne, pojazd został wyposażony
w energooszczędne
oświetlenie
wewnętrzne
oraz
zewnętrzne typu LED. Kierowca ma do dyspozycji kabinę
wyposażoną w pulpit dotykowy, posiadający ekrany LCD,
na których oprócz podstawowych parametrów autobusu
może obserwować stan pracy układów napędowych oraz
poziom naładowania baterii. Testowany podczas Euro
2012 model jest drugim autobusem elektrycznym
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wyprodukowanym
w Bolechowie
i
posiada już
klimatyzację przestrzeni pasażerskiej. W zawartym
w klimatyzatorze systemie schładzania i ogrzewania
czynnikiem
roboczym
jest
dwutlenek
węgla.
Do ogrzewania pojazdu wykorzystana może być również
ciepło,
wytworzone
przez
agregaty
układów
elektrycznych, co znacznie ogranicza pobór energii.
Dzięki technologii szybkiego ładowania naładowanie
baterii elektrycznego autobusu trwa 90. minut, czyli
tyle, ile mecz piłki nożnej. Euro 2012 było okazją
do zaprezentowania możliwości elektrycznego pojazdu
z Bolechowa.
MPK
Poznań,
jako
pierwsze
przedsiębiorstwo komunikacyjne w Polsce, miało
możliwość sprawdzenia elektryka w ruchu pasażerskim.
Przez trzy tygodnie trwania Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej pojazd pokonał 3000 km, wożąc kibiców oraz
gości na trasie z poznańskiego lotniska Ławica do hotelu
Novotel, usytuowanego w centrum miasta przy Starym
Browarze. Cechujący się bezszelestną jazdą oraz
brakiem emisji spalin pojazd został pokryty sztuczną

Rozkład jazdy linii E (2-24.06.2012, Poznań)
Lotnisko Ławica: 8.00, 10.00, 12.00, 17.00, 19.00, 21.00
Novotel/Centrum: 8.40, 10.40, 12.40, 17.40, 19.40, 21.40
Czas jazdy: 28/29 minut, wyjazd Kacza 7.40, zjazd 22.29

trawą, która wpisała jego wygląd w panujący w Poznaniu
klimat UEFA Euro 2012. Elektryczny solaris jeździł
codziennie w porannych oraz popołudniowych godzinach
szczytu. W godzinach między szczytami zjeżdżał
na zajezdnię A-3 Kacza, gdzie na co dzień stacjonował.
Tam też zainstalowane zostały specjalne ładowarki.
W sumie testy autobusu trwały 22 dni.
Aktualnie pojazd testowany jest na ulicach Warszawy.
Miejskie Zakłady Autobusowe rozpoczęły jego testy
10 lipca. Przez pierwsze dwa tygodnie ekologiczny
autobus kursował na linii 222 między ulicami
Konwiktorską a Spartańską. Pojazd był wtyczką dla tej
linii, nie był zatem uwzględniony w rozkładzie jazdy.

Gdzie i dlaczego nie mogą kursować tramwaje niskopodłogowe?

Niska podłoga w nadmiarze i z deficytem

Tomasz Gieżyński
MPK Poznań ma do dyspozycji ok. 80 tramwajów
z przynajmniej jednym wejściem do wagonu w obrębie
niskiej podłogi. Celowo piszę „ma do dyspozycji”
i „około”, gdyż nie wszystkie poznańskie tramwaje
niskopodłogowe należą do przewoźnika, a bieg
różnorodnych zdarzeń powoduje ustawiczne fluktuacje
ilostanu tego rodzaju pojazdów w Poznaniu. Nie licząc
czasów prehistorycznych i eksploatacji dwóch pokoi
z kuchnią oraz szczeciniaków mamy za sobą także
pierwszą kasację nowoczesnego wagonu niskopodłogowego – 105N/2 (115N) 400. Nie ma już u nas także
wagonu 118N 450. Wg stanu na początek lipca, teoretycznie mogliśmy się poszczycić tą lub inną formą posiadania następujących tramwajów niskopodłogowych:

okraszoną smaczkami zakazów, nakazów i zabobonów,
panujących w przestrzeni służbowej, związanej z trakcją
tramwajową. Poszczególne serie wagonów obarczone są
organizacyjnie lub technicznie cechami i właściwościami
powodującymi poważne kłopoty dla osób planujących
obsługę taborową linii, co przy niektórych wersjach
skomplikowanych objazdów remontowych zmuszało
do podejmowania pozornie nielogicznych decyzji.

- 10 sztuk tatr ČKD/FPS RT6N1,

Ograniczenia w uruchamianiu poszczególnych typów
tramwajowych na kolejnych liniach można podzielić
wg jednego kryterium na organizacyjne i techniczne,
a wg innego – na dotyczące tras i dotyczące linii.
Wydaje się to dość skomplikowane, ale po chwili
wszystko się wyjaśni. Na początek zajmijmy się jednak
analizą utrudnień wg typów wagonów:

- 14 sztuk Siemensów Combino,

ČKD/FPS RT6N1

- 1 sztuka Solarisa Tramino S100,

W tym przypadku każdy wyrywa się do odpowiedzi,
przypominając, że tatry są szersze od reszty naszych
tramwajów. I jest to prawda – szerokość pudła 2440
mm (wobec 2400 mm w większości innych typów) oraz
relatywnie krótkie skosy na jego końcach, powodują
przekraczanie skrajni taboru i skrajni budowli w wielu
miejscach
poznańskiej
sieci
tramwajowej.
Na ograniczenie
techniczne
nakłada
się
także
dokumentacja związana z tym typem pojazdu. Tatry
mają już 15 lat i przez cały czas ich eksploatacji małymi
kroczkami próbowano udostępniać dla nich kolejne
fragmenty sieci. Jeździły więc już na wielu liniach –
epizodycznie bądź dłużej, jak np. 1, 3, 5, 7, 12, 13, 14,
15, 16 i 18. Ekspansja tych wagonów w ostatnich latach
nie spodobała się jednak w dziale technicznym. Nie bez
pewnej racji wydobyto i ponownie spopularyzowano
dokument homologacyjny, który zakłada eksploatację
czeskich wagonów tylko na liniach, gdzie nie ma stałych
punktów z zakazem mijania (tj. punktów kolizyjnych dla
RT6N1 z innym taborem). W takich miejscach zezwala
się tylko na ruch okazjonalny, doraźny, awaryjny.
Nie dotyczy to jednak trasy linii 12 wraz z wariantem

- 9 sztuk Moderusów Beta MF02AC,
- 45 Solarisów Tramino S105p,
- 1 sztuka Newaga 126N.
Nie oznacza to, że tyle wagonów może wyjechać
jednocześnie do obsługi linii. Tramwaje są podatne
na rozmaite
wydarzenia
natury
technicznoorganizacyjnej. Pod koniec czerwca br. trwale wyłączone
były np. trzy combina (naprawy główne i postój
powypadkowy), oba testery (solaris uszkodzony, newag
jeszcze niewprowadzony do ruchu), najnowsza beta
(niewprowadzona) i kilka seryjnych solarisów (głównie
powypadkowe).
Zadaniem
zarówno
organizatora
przewozów, jak i samego przewoźnika, jest jednak
maksymalizacja uruchomienia nowoczesnych tramwajów
celem
podniesienia
ogólnego
poziomu
obsługi
pasażerskiej poprzez zbliżenie wartości uruchamianych
pojazdów do możliwości eksploatacyjnych danej serii.
Powyższe podejście nacechowane jest jednak ciągłą
walką o lepsze jutro, w wersji poznańskiej dodatkowo
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objazdowym przez ul. Towarową. Na linii głównej
występuje bowiem taki punkt kolizyjny (łuki na rondzie
Rataje), a na krótkiej objazdowej Towarowej są aż trzy
takie punkty! Nie przeszkadza to jednak, by trasa ta
była
wpisana
jako
dozwolona
w
dokumencie
homologacyjnym, a zatem w zapisach dość wysokiego
rzędu. Dyskusyjne wydaje się więc, że MPK wewnętrznie
nie korzysta z tego zapisu, eliminując umyślnie tatry
z obsługi trasy PST. Pozostałe odcinki nie są zabronione,
jeśli
nie
mają
punktów
kolizyjnych.
Aktualnie
są to podstawowe wersje linii 5, 6 (przy Bałtyku pojawił
się problem po remoncie ul. Roosevelta), 13, 14, 15,
N21, 26 oraz 16 i 18 – dwie ostatnie zarówno w wersji
obecnej, jak i w nowym układzie do Franowa. Linie
jeżdżące całą ul. Hetmańską dyskwalifikuje łuk przy
ul. Arciszewskiego, linie północne odcięte są przez
odwrotne łuki pod wiaduktami na ul. Poznańskiej, a plac
Wielkopolski
wykluczony
jest
przez
łuki
z ul. Mielżyńskiego we Fredry i oba łuki na samym placu.
Nieokreślony jest status ul. Strzeleckiej – w ciągu ulicy
wagony mijają się, ale problem powstaje na głowicy
rozjazdowej przy AWF. Z racji tego, że tamtędy jednak
nigdy nie puszczono liniowo tatr, nie zawisły w tym
miejscu odnośne tabliczki. Podobnie jest w przypadku
łuków wildeckich, które są ostatnią z wymienionych
przeszkód w eksploatacji tatr. Inny przykry przypadek to
wyremontowana pętla Zawady – nikt nie zauważył, że
projekt nowych peronów uniemożliwi kursowanie RT6N1
do tej końcówki. Jest to o tyle rażący błąd, że powstał
już w epoce powszechnego dostępu do niskiej podłogi
w Poznaniu,
powodując
ewidentne
ograniczenie
możliwości jej stosowania.
Wspomniany dokument homologacyjny jest napisany
dość kategorycznie i sztywno. Litery tego prawa
kurczowo
uczepiono
się
po
kolejnych
próbach
rozpowszechnienia czeskich pojazdów w mieście.
Problem tkwi w tym, że o nową homologację może
wystąpić producent, a w przypadku tatr obecnie on nie
istnieje…
Siemens Combino
Wagony niemieckie, mimo upośledzonego czwartego
członu z tylko jedną parą drzwi, jawią się jako
najsolidniejsza gromadka w całej niskopodłogowej

rodzinie.
W
zasadzie
nie
mają
ograniczeń
infrastrukturalnych
ani
biurokratycznych.
Należy
pamiętać o ich ilości – 14 sztuk to za mało,
by wykorzystać elastyczność taboru w skali takiego
miasta, jakim jest Poznań. By nie było zbyt pięknie,
oprogramowanie wagonu, w zależności od wagi plików,
nie
przewiduje
więcej
niż
10-11
wariantów
oszyldowania, a to oznacza pojemność dla około 6-7
wgranych jednocześnie do pamięci kompuetra linii.
Uniemożliwia
to pełną
dowolność
przeszyldowań
w przypadku bieżących zdarzeń na sieci, ale także
skutecznie zmusza do uruchamiania wagonów siemensa
na maksymalnie 2-4 wybranych liniach w danym
momencie (plus wgrane 2-4 rezerwowe, ułatwiające
pracę zajezdni w przypadku braków na innych liniach).
Sytuacja ta jest o tyle konfundująca, że chyba nawet
wprowadzane przed ponad 20 laty komputery domowe
Atari czy Commodore miały bardziej pojemną pamięć,
niż „waży” te kilka bitmap z obrazem wyświetlacza dla
combino… Bez nakładów inwestycyjnych na wymianę
systemu informacji pasażerskiej nie należy spodziewać
się poprawy w tym zakresie.
Solaris Tramino S100
Bolechowski – choć przecież właściwiej byłoby
powiedzieć „łódzki” – prototyp jeździ po Poznaniu
ostatnio z bardzo zmiennym szczęściem, ale nie jest
obarczony żadnym problemem ograniczającym jego
dostępność. System informacji pasażerskiej może
przyjąć wszystkie linie naraz, i choć nie spełnia
wymogów umowy wieloletniej między MPK a ZTM
w zakresie otablicowania wagonów liniowych, to jako
pojazd wypożyczony otrzymał wyjątkowe dopuszczenie
do ruchu i może być eksploatowany na wszystkich
liniach. Tak jednak nie jest. Jeśli jeździ, to w większości
przypadków odwiedza linię 10 (a ostatnio także linię 8).
No, i jest tylko jeden, a co za tym idzie nie rozwiąże
wszystkich poznańskich problemów w zakresie obsługi
pasażerów tramwajami niskopodłogowymi.
Moderus Beta MF02AC
To chyba nasz najbardziej elastyczny tramwaj
niskopodłogowy. Pierwotne problemy z otwieraniem
środkowych drzwi na przystankach w ciągu ulic
Hetmańskiej, Zamenhofa i Jana Pawła II zażegnano
poprzez podbicie torowiska i wyniesienie go nieco
w górę w obrębie platform przystankowych. Jedynym
mankamentem bet jest ich mała póki co ilość –
nie sposób dać im silniejszych zadań, niż obecnie
przewidywane 5-6 brygad. Liczba MF02AC będzie jednak
sukcesywnie wzrastać, a zatem zwiększeniu ulegnie
z pewnością także liczba niskopodłogowych brygad
z Fortecznej.
Solaris Tramino S105p

Pierwsze miejsce w kategorii „uniwersalny
tramwaj niskopodłogowy” przyznajemy moderusom beta. Pozostaje mieć nadzieję, że rodzina
niskopodłogowych moderusów ulegnie powiększeniu, także o wagony dwukierunkowe.
fot. Maciej Witkowski, 30.03.2012

Flagowy pojazd MPK pojawił się w ciągu ostatniego roku
w ilości 45 sztuk i diametralnie zmienił oblicze miasta.
Wiemy już, że nie jest tak doskonały na jakiego
go kreowano, ale nie przeszkadza mu to mieć kilka
zdecydowanie korzystnych cech. Jedną z nich jest
całkowita techniczna dostępność poznańskiej sieci
tramwajowej.
Za tą wspaniałą informacją idzie kolejna, już nieco mniej
pozytywna. We wniosku o dofinansowanie z funduszy
unijnych zapisano siedem najbardziej obciążonych
poznańskich linii jako przewidywane trasy eksploatacji
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nowych wagonów. Aby spełnić warunek tzw. trwałości
projektu S105p muszą być eksploatowane wyłącznie
na liniach 5, 6, 10, 12, 14, 15 oraz 16 i to aż do
momentu upłynięcia pięciu lat od zakończenia
rozliczania
projektu.
Nie
dotyczy
to
„sytuacji
awaryjnych”.
W
minionych
miesiącach
uznano,
że remonty spowodowały sytuację awaryjną w całym
mieście, dzięki czemu solarisy tramino, oprócz linii
wyżej wymienionych, zauważono także na: 2, 3, 7, 8, 9,
13, 17, 18, N21 i 26 (alternatywą było pozostawienie ich
w zajezdni). W czerwcu i lipcu chwilowo mieliśmy układ
linii zbliżony do docelowego, ale i tak w dniach „spokoju”
tramina trafiły na 2, 13, N21, 26, 30 i 32 (dwie ostatnie
to linie meczowe na Euro2012 – solarisy kupiono
co prawda głównie z myślą o tym turnieju, ale de facto
ograniczenie do listy zwykłych linii powinno zablokować
posłanie ich na meczowe dodatki; całe szczęście,
że wobec
konkretnych
potrzeb
przewozowych
zignorowano ten zapis). Są to jednak sytuacje mimo
wszystko jednostkowe, a planowy przydział tramin
dotyczy tylko linii „unijnych”. Do końca okresu trwałości
projektu zostało jeszcze dużo czasu…
Newag 126N
Na razie nie możemy nic na ten temat powiedzieć,
zwłaszcza, że wóz nie opuścił jeszcze zajezdni w celach
ogólnodostępnych.
Podsumowując
Była analiza, czas na syntezę. Spójrzcie drodzy
Czytelnicy na łączną dostępność linii dla poszczególnych
typów – nakładając na siebie wszystkie ograniczenia
naraz. Na tę wiedzę nałóżmy liczebność kolejnych serii.
Operując na docelowym układzie linii z Franowem
dojdziemy do zaskakujących wniosków…
1.

Nie ma żadnej linii, na której byłyby
niedozwolone wszystkie typy „niskaczy”. W tym
świetle brak niskiej podłogi na liniach 1 i 11
w rozkładzie letnim musi dziwić.

2.

Najmniej wagonów można wysyłać do obsługi
linii 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11 i 17. Mogą to być
tylko siemensy combino i moderusy beta, czyli
obecnie łącznie maksymalnie 23 wozy na te
wszystkie linie! Na wymienionych dziewięciu
liniach łącznie kursują 82 brygady (12+10+5+
6+11+10+11+5+12, rozkład zimowy, dzień
roboczy godz. 6.30-9.00, stan na 9 czerwca
2012 r.).

3.

Nieco lepsza sytuacja dotyczy linii 13, 18, N21
i 26, gdzie dodatkowo można posyłać tatry. Co
za tym idzie, na trzynaście linii (82+12+6+2+4
= 106 brygad) można posłać zaledwie 33
wagony niskopodłogowe. Przypominam także,
że funkcjonuje ograniczenie maksymalnie około
sześciu linii wgranych do siemensa combino oraz
fakt, że nigdy nie można zakładać 100procentowego uruchomienia danego typu.

4.

5.

W ciekawej sytuacji jest linia 10, gdzie mogą
jeździć bety, combina i tramina, a więc dla tej
linii dostępny jest park aż 69 pojazdów
niskopodłogowych
Absolutna
nadpodaż
najnowocześniejszych
tramwajów występuje na liniach 5, 6, 12, 14, 15
i 16. Możemy na nich uruchamiać wszystkie
pojazdy niskopodłogowe, jakie posiadamy. Przy

założeniu, że kierowalibyśmy na linie „unijne”
(i tylko tam; mowa o 5, 6, 12, 14, 15, 16 wraz z
linią 10) wszystkie wagony niskopodłogowe, dla
części z nich zabrakłoby zatrudnienia (79 wagonów na 71 brygad)! Dlatego też, by uniknąć
tego typu sytuacji, na linie „unijne” kierowane
są przede wszystkim solarisy tramino (45 sztuk
przypada na siedem linii, obsługiwanych łącznie
71 brygadami (12+11+10+9+9+11+9). To nie
zmienia sytuacji na innych trasach, gdyż
pozostałe tramwaje niskopodłogowe, a więc 34
sztuki (33 + „nieunijny” S100), muszą obsłużyć
wszystkie inne trasy (w tym 11 linii cało-dziennych) z dodatkowym poszanowaniem wszelkich
opisanych powyżej obostrzeń.
Układ sieci tramwajowej na tle topografii miasta
sprawia, że mając na uwadze powyższe wnioski
zauważymy ciągi komunikacyjne wybitnie poszkodowane
w zakresie obsługi tramwajami niskopodłogowymi (relatywnie mniej wagonów nowoczesnych w obsłudze linii
w porównaniu z pozostałymi ciągami). Są to (i będą w
najbliższych latach): Dębiec, Wilda i ul. Strzelecka, trasa
przez Katedrę i plac Wielkopolski, Winogrady, a zwłaszcza Piątkowska oraz cała trasa Hetmańska. Czy o to nam
chodziło? Przynajmniej szybka trasa w ul. Hetmańskiej
i stara, posiadająca wiele przystanków w poziomie
jezdni trasa wildecka, powinny mieć w przedmiotowym
względzie więcej szczęścia. Czy można temu przeciwdziałać inaczej niż zakupami nowego taboru? Można,
potrzebne jest jednak wykonanie kilku kroków:
- zmiana homologacji tatr RT6N1 i dopuszczenie
na odcinkach z ustąpieniem pierwszeństwa w miejscu
mijania,
- inwestycja w system informacji audiowizualnej
w siemensach combino, tak by miały pełną elastyczność
poruszania się po mieście,
- przebudowa peronów na pętli Zawady, umożliwiająca
eksploatację tatr RT6N1.
Skokowy wzrost elastyczności uruchomienia niskiej
podłogi w Poznaniu nastąpi dopiero wraz z końcem
okresu trwałości projektu zakupu solarisów tramino –
z tym dniem można je będzie uruchamiać na wszystkich
liniach. Dobrze by było, gdyby pozostałe serie
niskopodłogowych tramwajów miały do tego momentu
klarowną sytuację zarówno w dokumentach, jak
i posiadanych urządzeniach pokładowych. Wówczas
staną się względem siebie w zdecydowanej większości
przypadków komplementarne, co ułatwi eksploatację
i planowanie obsługi linii.
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Transport publiczny w Polsce a organizacja UEFA Euro 2012

Euro, Euro... i po Euro

Robert Bartkowiak
Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej, czyli Euro 2012,
które zorganizowała Polska wspólnie z Ukrainą, bez
wątpienia były motorem do poprawy bądź diametralnych
zmian w wielu dziedzinach. Poczynając od budowy
stadionów, bez których ta impreza nie mogłaby się
odbyć, przez inwestycje w infrastrukturę drogową czy
kolejową,
kończąc
na
bazie
noclegowej
oraz
gastronomicznej. Osobnym, a zarazem najbardziej
kluczowym aspektem przy tego typu przedsięwzięciu
jest organizacja transportu (komunikacji miejskiej)
wewnątrz aglomeracji podczas trwania imprezy.
To, co udało się osiągnąć w poszczególnych miastach,
które były gospodarzami, zależało w głównej mierze
od fazy planowania i realizacji wszystkich przedsięwzięć,
co powinno iść w parze z zebranym dotychczas
doświadczeniem w organizacji podobnych imprez.
Nie wystarczy zbudowanie nowej trasy tramwajowej,
zmodernizowanie starej lub zakupienie nowego taboru
autobusowego czy tramwajowego. Potrzebny jest
konkretny zamysł organizacyjny według wcześniej
przemyślanego,
ustalonego
schematu,
a
także
możliwość
szybkiego
reagowania
i
korygowania
niedociągnięć podczas trwania imprez, których nie udało
się przewidzieć bądź były one bagatelizowane.
Zapraszam do lektury, jak poszczególne miasta
przygotowały się do organizacji Euro 2012.

Gdańsk
W mieście Neptuna, kluczową rolę w dowozie kibiców na
stadion PGE Arena odegrała kolej. PKP Polskie Linie
Kolejowe wykonały modernizację 3,5-kilometrowego
odcinka linii kolejowej z Dworca Głównego do Letnicy
oraz wybudowały nowy przystanek osobowy Gdańsk
Stadion Expo, oddalony od stadionu o 400 m. Koszt
całej inwestycji to ok. 8 mln zł. Przy tak niewielkim
nakładzie finansowym oraz wykorzystaniu istniejącej,
ale nieużywanej infrastruktury (od 2005 r.), kibicom
zapewniono dojazd z samego centrum pod stadion
w ok. 6 minut. Na zmodernizowanym odcinku uzyskano
prędkość rozkładową 80 km/h. Do transportu pasażerów
przewidziano elektryczne zespoły trakcyjne, uzyskując
przepustowość odcinka ponad 14 tys. osób na godzinę.
W przypadku komunikacji tramwajowej, kluczowymi
inwestycjami był remont węzła Kliniczna wraz
ze znajdującą się tam pętlą tramwajową oraz torowiska
w ciągu ul. Jana z Kolna. Inwestycje były niezbędne
ze względu na fatalny stan infrastruktury oraz
najkrótszą drogę z centrum Gdańska na Stadion PGE
Arena. Krótko przed Euro 2012 oddano także do użytku
zupełnie nową trasę tramwajową, będącą przedłużeniem
z pętli Chełm Witosa przez ul. Witosa oraz Nową Łódzką
aż do skrzyżowania z ul. Świętokrzyską, gdzie powstała
pętla Łostowice Świętokrzyska. Dzięki temu południowe
dzielnice Gdańska zyskały szybkie i dogodne połączenie
komunikacją tramwajową z sercem miasta.
Zainwestowano dodatkowo w nowy tabor – 35 tramwajów niskopodłogowych. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyła bydgoska Pesa
z tramwajem 120Na Swing. Na nowe pojazdy wydano
ok. 305 mln zł. Warto dodać, że wszystkie inwestycje
na Euro przeprowadzono w ramach Gdańskiego Projektu
Komunikacji Miejskiej (GPKM), etap IIIA, przy udziale
spółki Gdańskie Inwestycje Komunalne Euro 2012.
Poznań

Najnowsza trasa tramwajowa w Gdańsku prowadzi
do pętli Łostowice Świętokrzyska. To przedłużenie trasy kończącej się dotychczas na pętli
Chełm Witosa, z którego korzystają obecnie linie
2, 6 i 7.
fot. Michał Prałat, 22.07.2012

Poznań, jako pierwszy ze wszystkich czterech polskich
miast, które były gospodarzami Euro 2012 oddał
do użytku Stadion Miejski. Pochwalono się tym nawet
w specjalnej kampanii reklamowej – „A nam już trawa
rośnie”. Natomiast jako ostatni, i „na wariackich
papierach”
zakończył
niezbędne
inwestycje
infrastrukturalne w okolicach stadionu by szybko
i sprawnie dowieść kibiców na miejsce.
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Z kraju i ze świata
W kwestii inwestycji infrastrukturalnych pod kątem
komunikacji publicznej, chodzi oczywiście o remont
torowiska na odcinku od Bałtyku do ronda Jana Nowaka
Jeziorańskiego, czyli ok. 1,6 kilometrów torowiska oraz
przebudowę wyżej wspomnianego ronda. Remont tego
odcinka oraz węzła był kluczowy, ponieważ jest
to najszybsza i zarazem najkrótsza droga z centrum
miasta na Stadion Miejski. Nie można także zapomnieć
o krótkim, ale ważnym fragmencie ul. Roosevelta
na odcinku od mostu Dworcowego do ronda Kaponiera
(ok. 450 m torowiska). Specjalnie powołana spółka
Infrastruktura Euro Poznań 2012 zajmowała się nie tylko
modernizacją istniejących torowisk, ale także dwiema
innymi
ważnymi
inwestycjami
–
budową
linii
tramwajowej na Franowo oraz przedłużeniem linii
tramwajowej Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. Żadnej
z tych inwestycji nie udało się zakończyć przez Euro
2012, a kibice zastali przez to rozkopane miasto,
szczególnie w okolicach centrum i Dworca Głównego.
Oprócz remontów, udało się również znacznie odmłodzić
posiadany przez MPK Poznań park taborowy – zarówno
tramwajowy, jak i autobusowy. Dzięki dofinansowaniu
z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności
w ramach działania 7.3 Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) łącznie zakupiono 45
nowych niskopodłogowych tramwajów Solaris Tramino
S105p za łączną kwotę brutto ok. 387 mln zł.
Dofinansowanie tej inwestycji ze środków UE wyniosło
156 780 000 zł. Warto dodać, że początkowo przetarg
ogłoszono na 40 wagonów z opcją na kolejne 20 sztuk.
Po rozstrzygnięciu i zakończeniu wszystkich formalności
skorzystano
z
opcji
rozszerzenia
zamówienia
i zdecydowano się na zakup pięciu dodatkowych
pojazdów. Producent, oprócz dostarczenia pojazdów,
musiał zadbać również o dostarczenie wszystkich
niezbędnych urządzeń do eksploatacji, a także pakiet
naprawczy, obejmujący części zamienne oraz materiały
potrzebne do przeglądów okresowych.
Z myślą o Euro 2012 zakupiono 75 nowych
niskopodłogowych autobusów – 45 Solarisów Urbino 18
oraz 30 Solarisów Urbino 12. Podobnie, jak w przypadku
tramwajów, poznański projekt otrzymał dofinansowanie
z Funduszy UE w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju
Regionalnego.
Dofinansowanie
było
na poziomie 80%. Całkowita wartość inwestycji wyniosła
73,6 mln zł., a wysokość dotacji to aż 58,8 mln zł.
Wszystkie autobusy wyposażono w ekologiczne silniki
spełniające normę czystości spalin EEV, monitoring oraz
klimatyzację przestrzeni pasażerskiej. Zdecydowaną
nowością w poznańskiej komunikacji miejskiej, dotąd
niespotykaną, był montaż biletomatów w każdym
pojeździe. Zmieniono również tapicerkę siedzeń.
Warszawa
Jak na stolicę kraju przystało, właśnie tam zrealizowano
najwięcej inwestycji. Przede wszystkim zmodernizowano
trasy tramwajowe w bezpośrednim sąsiedztwie Stadionu
Narodowego
–
na
moście
Poniatowskim,
w al. Zielenieckiej
oraz
ul.
Targowej.
Dzięki
kompleksowej przebudowie, mieszkańcy Warszawy
przez następne kilkanaście lat będą mogli korzystać
z nowych, cichszych i bezpiecznych torowisk.
W ramach przygotowań do Euro 2012, warszawscy
przewoźnicy
stopniowo
wymieniali
swój
tabor
na nowocześniejszy. Miejskie Zakłady Autobusowe

PESA 120Na Swing – gdańska wersja najpopularniejszego
z
tramwajów
niskopodłogowych
krajowej produkcji.
fot. Maciej Witkowski, 22.07.2012
w ciągu kilku ostatnich lat zakupiły 670 autobusów
niskopodłogowych w różnych wersjach długościowych:
10, 12 i 18-metrowe (w tym cztery przegubowe,
hybrydowe). Ma to na celu podniesienie komfortu
podróżowania po warszawskich ulicach oraz wycofanie
z użytkowania węgierskich autobusów marki Ikarus.
Dodatkowo, dzięki przetargom na obsługę linii
autobusowych, także inni przewoźnicy przyczynili się
do wzrostu ilości pojazdów niskopodłogowych: ITS
Michalczewski, Mobilis oraz PKS Grodzisk Mazowiecki.
Kontynuując temat taboru, nie można nie wspomnieć o
tzw. kontrakcie stulecia, czyli jednorazowym zakupie
przez Tramwaje Warszawskie 186 niskopodłogowych
tramwajów od bydgoskiej Pesy – 120Na Swing. Choć
dostawy jeszcze się nie zakończyły, pojazdy te
sukcesywnie zastępują już wysłużone wagony z lat 60.
XX
w.,
czyli
Konstale
13N,
zwane
potocznie
„parówkami”. Wartość całego przetargu to aż 1,497 mld
zł. Z kolei Szybka Kolej Miejska zakupiła, również od
Pesy, 13 elektrycznych zespołów trakcyjnych Elf, które
jednorazowo mogą przewieść do tysiąca podróżnych.
Jedną z największych i najbardziej wyczekiwanych
inwestycji komunikacyjnych, związanych bezpośrednio
z Euro 2012, było oddanie do użytku trasy kolejowej
na Lotnisko
Chopina.
Dzięki
temu
zapewniono
podróżnym bezpośrednie połączenie kolejowe z portu
lotniczego do centrum miasta oraz na Stadion
Narodowy. Mimo wielu przeszkód i zmiany terminów
oddania trasy, połączenie zostało uruchomione. Obecnie
jest to najszybszy sposób wydostania się z Lotniska
Chopina, a dojazd na stację Warszawa Centralna
zajmuje trochę ponad 20 minut. Jest to alternatywa dla
popularnej linii autobusowej 175, która by dojechać
do centrum musi przejechać przez często zakorkowaną
ul. Żwirki i Wigury i jedzie znacznie dłużej niż sugeruje
to rozkład jazdy. Nowe połączenie na lotnisko, średnio
czterema pociągami na godzinę, obsługują wspólnie
Szybka Kolej Miejska oraz Koleje Mazowieckie. Warto
również podkreślić, że linia na lotnisko nie zapewnia
tylko dojazdu do centrum, ale co ważne obsługuje
tereny przylegające do stolicy. Przykładowo, linia S2
kursuje do Sulejówka, a linia S32 do Legionowa. Pociągi
Kolei Mazowieckich (linia KML) dowozi zainteresowanych
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Z kraju i ze świata
do Modlina, gdzie niedawno otwarto zupełnie nowy port
lotniczy.
Przed Euro 2012 oddano do użytku nowoczesny dworzec
autobusowy przy Dworcu Wschodnim od strony
ul. Lubelskiej. Zdecydowano się na taki krok ze względu
na ważną rolę tego punktu przesiadkowego w czasie
turniejów. Kibice, którzy na mecze przyjechali
autobusem, do Stadionu Narodowego mogli stamtąd
szybko dotrzeć pieszo. Nowy dworzec składa się z pięciu
zadaszonych peronów, a sama konstrukcja dachu
przypomina stadion.
Wrocław
Stadion został zlokalizowany w zachodniej części miasta,
tuż przy jednej z ważniejszych arterii. Wybudowano
go zupełnie
od
podstaw
wraz
z
imponującą
infrastrukturą. Oprócz kosmetycznych zmian w starym
odcinku linii tramwajowej na Leśnice, z myślą o Euro
2012 powstała zupełnie nowa linia tramwajowa
na Kozanów z dwiema odnogami. Nowa trasa zaczyna
się w pobliżu dawnej zajezdni tramwajowej nr 5
(obecnie mieści się tam zakład firmy Protram), gdzie
tramwaje Plus skręcają z dotychczasowego ciągu
komunikacyjnego z ul. Legnickiej w ul. Milenijną. Obie
końcówki, czyli Stadion Miejski (Królewiecka) oraz
Dokerska
pozbawione
są
normalnych
pętli
i przystosowane
do
obsługi
przez
pojazdy
dwukierunkowe. Pomyślano jednak o możliwości wjazdu
zwykłych tramwajów. Końcówkę Dokerska połączono
jednym torem, kończącym się przy przystanku Górnicza
z możliwością przejazdu w obu kierunkach, co pozwala
na obsługę nowej linii przez tramwaje jednokierunkowe.
Jedynym minusem tego rozwiązania jest brak
możliwości wjazdu pod Stadion Miejski. Dzięki tej
inwestycji, która pochłonęła ok. 120 mln zł., wrocławska
sieć tramwajowa powiększyła się o ponad 4,5 km
torowisk wraz z powstałym odcinkiem jednotorowym. Na
całym nowym odcinku przystanki otrzymały nowy
wygląd – postawiono nowe wiaty przystankowe, wielkie
tablice z nazwą przystanku, słupki przystankowe z
elektronicznymi tablicami oraz biletomaty.

186 tramwajów Swing (wartość całego kontraktu
to ok. 1,5 mld zł) i prawie 700 autobusów
niskopodłogowych – przewoźnicy obsługujący
komunikację miejską stolicy mocno inwestowali
w ostatnich latach w tabor. Na ulicach spotkać
można także cztery autobusy hybrydowe, a na
torach
Szybkiej
Kolei
Miejskiej
–
13 elektrycznych zespołów trakcyjnych Elf.
fot. Robert Bartkowiak, 3.07.2012
Starszy odcinek sieci tramwajowej przy ulicy Lotniczej
w kierunku Leśnicy (czyli z drugiej strony Stadionu
Miejskiego względem nowo wybudowanego odcinka
od ulicy Królewickiej) nieznacznie zmodernizowano.
Było to konieczne z powodu przebudowy układu
drogowego.
Całość
tworzy
zintegrowany
węzeł
przesiadkowy przy stadionie Euro 2012. Przystanek
Stadion Miejski (Lotniczna) zlokalizowano na wiadukcie
nad torami kolejowymi, gdzie powstał także przystanek
osobowy Wrocław Stadion. Umożliwiło to także
bezpośredni dojazd kibicom, nie tylko tramwajem czy
autobusem, ale także koleją z dworca Wrocław Główny
pod Stadion Miejski.
Na budowie nowej
linii na Kozanów zyskał także
wrocławski tabor. Do jej obsługi zakupiono łącznie 31
dwukierunkowych tramwajów – Škoda 19T. Przetarg
ogłoszono na 28 pojazdów, jednak po jego zakończeniu
zdecydowano się rozszerzyć ofertę do 31 sztuk. Wartość
całego kontraktu wyniosła ponad 250 mln zł, co daje
ponad 8 mln zł za jeden dwukierunkowy wagon. Nowe
niskopodłogowe tramwaje otrzymały nowy wzór
malowania, w porównaniu do starszych wagonów z serii
16T dla Wrocławia. Obsługują one najnowsze linie
tramwajowe na Gaj oraz Kozanów, czyli 31 Plus, 32 Plus
oraz 33 Plus. Warto dodać, że Wrocław, jako pierwsze
miasto w Polsce zdecydował się na zakup fabrycznie
nowych pojazdów dwukierunkowych.
Podsumowanie

Na stadion we Wrocławiu dojeżdża tramwaj Plus.
Linię wybudowano jednak tak, by na imprezy
masowe także wagony jednokierunkowe mogły
dowozić pasażerów . Ponadto istnieje możliwość
dojazdu koleją, bezpośrednio z dworca Wrocław
Główny.
fot. Robert Bartkowiak, 22.07.2012

Patrząc obiektywnie na poszczególne miasta –
gospodarzy bardzo trudno jest wyłonić widocznego
faworyta i stwierdzić jednoznacznie, które z nich
przygotowało się najlepiej do przyjęcia kibiców. Każdy
zapewne ma swoje zdanie w tej kwestii i niech tak
zostanie. To, czego nikt nam bez wątpienia nie odbierze,
to przeżycia związane z całą imprezą i poczucie,
że w ciągu ostatnich kilku lat w Polsce zaszły bardzo
pozytywne zmiany.
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Nowinki z Pyrogrodu

Obsługa komunikacyjna Euro 2012 w Poznaniu

Euro spoko

Tomasz Gieżyński, Andrzej Kłos, współpraca: Krzysztof Dostatni
Poznań,
jako
miasto-gospodarz,
dość
dobrze
przygotował się do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
UEFA Euro 2012. Zgodnie z terminem przebudowie
uległo lotnisko Ławica oraz oddano do użytku nowy
budynek dworca kolejowego. Uruchomiono także
brakujące odcinki autostrady A2, dające połączenie z
Berlinem i Warszawą. W zachodniej części miasta
zmoderni-zowano też spore odcinki sieci tramwajowej.
Poznań, jako pierwszy miał też gotowy Stadion Miejski –
przyszłą arenę zmagań uczestników turnieju – i w
związku z tym mógł dobrze przetestować system
dowozu i odwozu kibiców. Już w rundzie jesiennej
2010/2011 stadion kilkukrotnie wypełniał się do
ostatniego miejsca, m.in. za sprawą koncertu Stinga
(otwierającego obiekt), ale także meczów Lecha Poznań
z Manchesterem City, Juventusem Turyn i Borussią
Dortmund oraz meczu reprezentacji Polski z Wybrzeżem
Kości Słoniowej. Z racji tego, że Stadion Narodowy nie
był ukończony, do Poznania trafił również motocyklowy
pokaz Red Bull X-Fighters. W ramach przygotowań
zakupiono również setkę autobusów niskopodłogowych
marki Solaris, co podkreśla tapicerka ich siedzeń z
motywami piłkarskimi. Jeśli chodzi o tabor tramwajowy,
zakupiony pod kątem Euro, to MPK wzbogaciło się o 45
niskopodłogowych solarisów. Pojawiły się również
niskopodłogowe moderusy beta, które przydały się do
obsługi wydłużonej i wzmocnionej z racji Euro linii N21.
Dzięki temu, służby odpowiedzialne za transport miejski
zgromadziły nadwyżkę taboru, zebrały doświadczenie,
przez co dokładnie przygotowały się do wypełniania
zadań podczas turnieju Euro 2012. Rangę wydarzenia
podkreśliły zamontowane na cały czerwiec pojazdowe
chorągiewki z polską flagą – imprezę można było
zaczynać…

trasy tramwajowej z centrum na Junikowo. Dworzec
kolejowy leży blisko centrum miasta, a strefę kibica
zlokalizowano w ścisłym śródmieściu – na placu
Wolności.
Tradycyjnym
magnesem
dla
kibiców
i mieszkańców były nieodległe od niej okolice Starego
Rynku.
Sen z oczu decydentów spędzał przedłużający się
remont poszczególnych fragmentów torowisk w ciągu
ul. Grunwaldzkiej. Ostatecznie tuż przed turniejem udało
się
doprowadzić
do
uruchomienia
komunikacji
tramwajowej do stadionu. W związku z postulatami
wykonawcy prac, jakie wciąż przebiegają na odcinku
od ul. Jawornickiej do Junikowa, ostatnim handlowym
przystankiem na liniach jadących Grunwaldzką jest
przystanek Węgorka. Jest to nowa, świeżo zmieniona
nazwa z poprzedniej „Babimojskiej”. Nic więc dziwnego,
że gdy zgodnie z logiką oszyldowano linie 1, 6, 13 i 15
taką nazwą końcówki, to nawet rodowici poznaniacy nie
bardzo wiedzieli z czym kojarzyć ten kierunek.
W związku z tym, MPK i ZTM zgodnie namawiały
do używania dawnej nazwy Polfa. Tramwaje do dziś
przejeżdżają technicznie przez odcinek Węgorka –
Budziszyńska,
będący
konglomeratem
torowisk
tymczasowych, zmodernizowanych oraz całkiem starych
i zawracają na niedostępnej dla pasażerów pętli
Budziszyńska. Ruch do Junikowa wznowiony będzie
w dalszym terminie.
Nikt nie zdziwił się, gdy nie oddano do użytku przed
Euro 2012 przedłużenia PST do Dworca Zachodniego,
ani nie zmodernizowano ronda Kaponiery, ale pewne
konfuzje wprowadził fakt nie uruchomienia biegnącej
częściowo w tunelu nowej trasy na Franowo. Sprawę
dość kategorycznie postawili strażacy, ponadto fizycznie
prowadzono wciąż wiele prac wykończeniowych.
Tymczasem, by podnieść rangę maksymalnie oddalonej
od stadionu nowej trasy, przy jednym z jej przystanków
zlokalizowano kibicom parking P+R. Pierwotnie dojazd
pod stadion miała zapewnić linia tramwajowa nr 1,
później szesnastka z przesiadką (która jako jedyna
miała zacząć jeździć w tunelu). Niestety, do otwarcia
trasy przed Euro nie doszło. Z konieczności uruchomiono
autobus zastępczy E4, ale woził on niewielu kibiców,
gdyż na parkingu stały pojedyncze samochody.
Możliwość dojazdu w rejony stadionu dawała również
linia pospieszna A. W zasadzie, spośród wielu lokalizacji
parkingów P+R, egzamin zdał tylko tymczasowy,
trawiasty
teren
na
tyłach
stadionu
–
przy ul. Smoluchowskiego. Był on jednak w zasięgu
dojścia pieszego na stadion.

Poznański stadion położony jest w zachodniej części
miasta, w (znacznym) oddaleniu od przystanków
kolejowych i lotniska, jednak w bezpośredniej bliskości

Pomimo drobnych problemów z wyświetlaczami
(10 czerwca), szybko uporządkowano temat i linie
okolicznościowe wyświetlane były w kolej-nych
dniach bez większych utrudnień.
fot. Tomasz Gieżyński, 14.06.2012

Na
podstawie
uwarunkowań
topograficznych,
pozyskanych w poprzednich latach doświadczeń, a także
dodatkowych wytycznych z UEFA, zaplanowano dowóz
kibiców, oparty o szereg linii specjalnych, wspierających
podstawowy układ komunikacyjny. Jako podstawowy
ciąg przyjęto ul. Grunwaldzką, z liniami regularnymi 1,
6, 13 i 15 oraz dodatkową linią meczową 30, łączącą
strefę kibica ze Stadionem Miejskim. Jako połączenia
dywersyfikujące podstawowy kierunek, zaplanowano
trasę na Górczyn (linie 5, 8, 14 i dodatkowa 32 ze strefy
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kibica lub nadzwyczajny pociąg zamawiany przez ZTM
i uruchomiony przez Przewozy Regionalne relacji Poznań
Główny – Poznań Górczyn – Poznań Główny, dalej
autobusami E5 na stadion) oraz Ogrody (linie 2, 17, 18
i dodatkowa 31 z placu Wielkopolskiego, dalej
autobusem E3 na stadion). Dodatkowe linie tramwajowe
były obsługiwane składami HF07DC i 105Na, a także
wagonami GT8, MF02AC i S105p. Niestety, nie
zdecydowano się na zwiększenie pojemności i długości
pociągów
tramwajowych
do
obsługi
stadionu.
Najpojemniejszym
pojazdem,
jaki
można
było
zaproponować, była dwudziestosześciometrowa tatra
RT6N1. Nie sprowadzono doczep B4 z Duesseldorfu
(które jeździły tam ze sprowadzonymi ostatnio
21 sztukami GT8), ani nie zdecydowano się na łączenie
stopiątek w składy potrójne. Na przeszkodzie stała
głównie infrastruktura (za krótkie przystanki), jak i tabor
– brak połowy gniazd sterowania ukrotnionego
w składach 105Na, które trzeba by było dorabiać.
W trakcie obsługi transportowej w dni meczowe,
komunikacja zbiorowa postawiona była w stan
najwyższej gotowości, osiągając historyczne rekordy
uruchomienia jednocześnie ponad pięciuset pojazdów.
Założenia wypełniane były skrupulatnie, nie licząc
drobnych korekt w trakcie lokalnych wstrzymań ruchu.
Mecze w Poznaniu rozgrywano: 10.06. (niedziela,
wieczorem), 14.06. (czwartek, popołudniu) oraz 18.06.
(poniedziałek, wieczorem). W te dni przed meczami,
z centrum na stadion oraz po meczu ze stadionu
w różnych
kierunkach,
uruchomiono
odpowiednio
następujące ilości tramwajów: 50 i 34, 55 i 37 oraz 55
i 54. Dane przedmeczowe dotyczą linii 13 i 30 z placu
Wolności w kierunku Węgorka. Z innych części miasta
wspomagały je także pojazdy linii 1, 6 i 15. Pierwszego
dnia meczowego kilkakrotnie zdarzyło się bieżące
przeszyldowanie jakiegokolwiek pojazdu i nakaz jazdy
z kibicami w stronę stadionu. Niestety, często oznaczało
to jazdę bez jakichkolwiek oznaczeń lub z mylącymi
informacjami, gdyż wagon technicznie nie posiadał
możliwości wyświetlenia komunikatu (13 lub 30
Węgorka), albo prowadzący pojazd nie potrafił tego
uczynić. Pojawiały się za to puste pola, szyld
Budziszyńska, numer linii X i tym podobne niejasności.
Układ i zdolność przewozową linii dodatkowych
zaplanowano z lekkim niedomiarem – tak, aby pojazdy
nie jeździły puste. Jako alternatywę do korzystania
z komunikacji miejskiej proponowano również spacer
z centrum miasta na stadion, co dzięki nienajgorszej
pogodzie
zostało
przez
część
przyjezdnych
zaakceptowane. Kibice raczej nie korzystali z kolejowego
wahadła na Górczyn – tylko pojedyncze przypadki
sześciowagonowego kursu (skład dwóch EZT EN57)
miały frekwencję przekraczającą 100 osób. Głównymi
klientami tego połączenia były osoby, które zamiast
czekać na planowy pociąg Regio, wybierały darmowe
wahadło (mimo że de facto w pociągu obowiązywały
bilety wstępu na stadion). Na dworcu głównym PKP
zapowiedzi pociągu na stadion czytała megafonistka
(wtedy funkcjonował jeszcze mało elastyczny automat –
„Franek” korzystający z gotowych fraz nagranych
głosem Pawła Bińkowskiego). Dopowiadano również
komunikaty w języku angielskim.
Po pierwszym dniu meczowym stwierdzono, iż ilość
korzystających z tras alternatywnych na Górczyn
i Ogrody jest znikoma, wobec czego do niezbędnego
minimum ograniczono ilość pojazdów i częstotliwość

W ramach darmowych linii Continental pojawiły
się także okolicznościowe wiaty. To tam chwilę
wytchnienia znaleźć mogli strudzeni turyści.
fot. Tomasz Gieżyński, 18.06.2012
na liniach E3, E5, 31 i 32. Poznań był też jedynym
miastem w Polsce, gdzie kolej nie docierała
bezpośrednio pod stadion. Jak wiadomo, przesiadkowe
połączenia nie są tak atrakcyjne dla pasażerów, jak
bezpośrednie.
Brak
połączenia
kolejowego
automatycznie
ukierunkował
potoki
pasażerskie
na tramwaje. W internetowej wyszukiwarce połączeń
(np. sitkol) do dziś obok nazwy stacji Poznań Górczyn
za pionową kreską pojawia się angielskie słowo stadium
– stadion. Może to być teraz mylące dla przyjezdnych –
na Górczynie zamiast stadionu zobaczą domy,
rozkopany wiadukt, nieczynną pętlę tramwajową
i dworzec autobusowy.
Cenne były obserwacje błyskawicznych reakcji systemu
komunikacyjnego na zdarzające się utrudnienia.
W momentach
zastoju
tramwajów
w
centrum
(wypchnięte drzwi lub okna, zablokowany hamulec
awaryjny) natychmiast podstawiano autobusy, które bez
przystanków wiozły gromadzących się kibiców prosto
w okolice stadionu. Miało to miejsce zwłaszcza w trzecim
dniu meczowym, gdzie spośród 55 kursów, jakie
wyjechały przed meczem z kibicami z centrum, aż 15
było
obsługiwanych
przegubowymi
autobusami.
Częściowo stosowano także taką strategię w przypadku
odwozu kibiców gromadzących się przed strefą kibica,
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gdy ta z powodu przepełnienia (23 500 widzów) była
zamykana. Nadmiar chętnych przewożono wtedy pod
inne telebimy, porozstawiane w Poznaniu. Niestety,
zatory tramwajowe w centrum zdarzyły się (z różnych
powodów) każdorazowo w poznańskim dniu meczowym.
Nad całością wykonania zadań czuwał specjalnie
powołany sztab transportowy, złożony z pracowników
jednostek odpowiedzialnych za ruch pojazdów, transport
zbiorowy i bezpieczeństwo w mieście.
Dodatkowe autobusy kursowały też między lotniskiem
Ławica a strefą kibica lub Stadionem Miejskim. Poza
planami organizatora przewozów, uruchomiono też kilka
linii autobusowych, oznaczonych literą C i cyfrą,
obsługiwanych reklamowymi solarisami U18 pod szyldem Contibus, a także linię E z centrum na lotnisko,
obsługiwaną
elektrycznym
dziewięciometrowym
solarisem. Przez cały okres trwania turnieju tramwajowa
linia nocna N21 wydłużona była z al. Marcinkowskiego
przez most św. Rocha, os. Lecha, Chartowo, rondo
Starołekę i Rataje do Kórnickiej, skąd z powrotem przez
most św. Rocha wracała na swoją trasę w kierunku PST.
W dni meczów rozgrywanych w ramach Euro w Poznaniu
lub przez reprezentację Polski, tramwaje linii N21
kursowały z dwukrotnie zwiększoną częstotliwością.
Oprócz typowych GT8 pojawiały się w jej obsłudze także
MF02AC, HF07DC, S105p i nieliczne składy 105Na. Taki
dodatek do nocnych linii autobusowych spodobał się
mieszkańcom Rataj. Obecnie prowadzone są konsultacje
przed wprowadzeniem nocnego tramwaju na prawym
brzegu Warty. Niestety, wygląda na to, że nie będzie tak
dobrze, jak podczas UEFA Euro 2012 – będzie się
to musiało wiązać z cięciami i zmianami tras linii
autobusowych nocnych. Niewyjaśniona zostaje kwestia
nocy z poniedziałku na wtorek, kiedy to na PST jest
przerwa techniczna i linia N21 nie kursuje. Warto
zwrócić uwagę, że przez cały czerwiec linia N21 w nocy
z poniedziałku na wtorek kursowała dodatkowo.

Na potrzeby linii C1, C2 i C3 oddelegowano pięć
autobusów solaris Urbino 18, które otrzymały
nalepki od sponsora. W reklamie wystąpiły wozy
1815, 1819, 1825, 1826 i 1830.
fot. Bartosz M. Kaj, 18.06.2012
(standard dla BWE to sześć wagonów). Przez Poznań
zaczął kursować też nowy pociąg międzynarodowy PKP
IC z Gdyni do Berlina – BGE. Dziennie oferowana jest
jedna para. Składy BGE jeździły podobnie wzmocnione,
jak BWE. Z nadzwyczajnych składów międzynarodowych
do Poznania zawitał np. dziesięciowagonowy pociąg
z Zagrzebia,
który
przywiózł
kibiców
na
mecz
10 czerwca. Przewozy Regionalne również przygotowały
dodatkowe,
krajowe
pociągi.
Uruchomiono
m.in. interRegio Pomeranian Express z Poznania Głównego do Gdyni Głównej Osobowej przez Gniezno,
Inowrocław, Bydgoszcz, Tczew i Gdańsk o czasie jazdy
zbliżonym do BGE. W obrębie stacji Poznań Główny,
w czerwcu stały również zapasowe lokomotywy serii
EU07 i SM42, wypożyczone przez PKP IC od PKP Cargo.

Podczas odwozów z meczów wzmacniano głównie linie
w ul. Grunwaldzkiej. Po zakończeniu spotkania odwozy
widzów trwały ok. godzinę. Część kibiców rozchodziło się
też piechotą do pozostawionych w różnych częściach
miasta samochodów. Po godzinie, każdorazowo tłum
zmniejszał się na tyle, że możliwe było wprowadzenie
normalnej sygnalizacji świetlnej i ruchu ulicznego
bez ingerencji służb.
W
Poznaniu
pojawiły
się
dodatkowe
pociągi,
uruchamiane z inicjatywy krajowych i zagranicznych
przewoźników
kolejowych.
Przewozy
Regionalne
uruchomiły pociągi odwozowe w kierunku większych
miast w Wielkopolsce, takich jak Konin, Piła, Ostrów
Wlkp., Zbąszynek, Leszno, Gniezno czy Krzyż.
Wyjeżdżały one z Poznania Głównego po północy,
po zakończonych meczach w dniach 9, 11, 13, 15, 17,
19, 28 i 29 czerwca i 2 lipca. Obowiązywała standardowa dla pociągów osobowych PR taryfa Regio. Taborem
były podwójne EZT EN57, które bez problemu zapełniali
podróżni. W nocy, z 10 na 11 czerwca br., na wnioski
pasażerów wydłużono dwa pociągi PR do stolic
sąsiednich województw, tj. Szczecina i Torunia. Do
stolicy Wielkopolski przyjeżdżały także dodatkowe
składy krajowe PKP InterCity, które odstawiano
w Lesznie. Pojawiły się pociągi z większych miast
polskich, w tym głównie miast – gospodarzy.
Wzmacniano kursujący stale Berlin-Warszawa Ekspress
nawet do 14 wagonów w dniach 9 i 10 czerwca

Mimo pewnych niedociągnięć należy stwierdzić, iż
Poznań dobrze poradził sobie z obsługą transportową
Euro 2012. Jeśli naraz 20 000 kibiców ma zamiar
skorzystać z jednego tramwaju, to muszą pojawić się
przejściowe trudności. Wszyscy chętni jednak na czas
zdążyli dotrzeć pod stadion, a emocjami piłkarskimi żyli
nie tylko kibice, ale też mieszkańcy i przedstawiciele
wszelkich miejskich służb.

W obsłudze Euro 2012 nie mogło zabraknąć
demobilu. Przejazd wagonem GT8 przez wielu
kibiców traktowany był jako dodatkowa atrakcja.
fot. Tomasz Gieżyński, 14.06.2012
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UEFA Euro 2012: linie dodatkowe (30, 31, 32, N21 + wahadło kolejowe) – plan
Nr
linii

Trasa

Częstotliwość

Obsługa (wydział)

Obsługa
(tabor)

Uwagi

30

WĘGORKA – Bałtyk – Św.
Marcin – MARCINKOWSKIEGO

5'

5 * S-1, 5 * S-3

105Na /
Tramino

-

31

OGRODY – Dąbrowskiego –
Most Teatralny – PLAC
WIELKOPOLSKI

10'

5 * S-2

GT8

-

32

GÓRCZYN – Głogowska –
Rondo Kaponiera –
MARCINKOWSKIEGO

10'

5 * S-1; 1 * S3

105Na /
Tramino

-

30

WĘGORKA – Bałtyk – Św.
Marcin – MARCINKOWSKIEGO

regulacja
przez SR/NN

16 wozów: 30/2, 30/6, 30/10,
30/14 i 30/16 z S-3; 30/4, 30/8
i 30/12 z S-2, reszta z S-1

105Na /
Tramino /
GT8

-

31

OGRODY – Dąbrowskiego –
Most Teatralny – PLAC
WIELKOPOLSKI

20'/30'

31/1 i 31/3 z S-2

GT8

31/2, 31/4 i 31/5
skierowane do
obsługi linii 30

32

GÓRCZYN – Głogowska –
Rondo Kaponiera –
MARCINKOWSKIEGO

20'

32/2 i 32/4 z S-1, 32/6 z S-3

105Na /
Tramino

32/1, 32/3 i 32/5
skierowane do
obsługi linii 30

30

WĘGORKA – Bałtyk – Św.
Marcin – MARCINKOWSKIEGO

regulacja
przez SR/NN

16 wozów: 30/2, 30/6, 30/8,
30/10, 30/14 i 30/16 z S-3,
reszta z S-1

105Na /
Tramino

-

31

OGRODY – Dąbrowskiego –
Most Teatralny – PLAC
WIELKOPOLSKI

20'/30'

2 * S-2

GT8

-

32

GÓRCZYN – Głogowska –
Rondo Kaponiera –
MARCINKOWSKIEGO

20'

3 * S-2

GT8

-

N21

OS. SOBIESKIEGO –
MARCINKOWSKIEGO

8/9.06

15'

1 * S-1, 2 * S-2, 1 * S-3

Tramino* /
GT8 / Beta*

+ rezerwa czynna
z S-2 na ul.
Zwierzynieckiej

10/11, 12/13, 14/15,
16/17 i 18/19.06

15'

6 wozów: N21/3 i N21/6 z S-1,
N21/1 i N21/4 z S-2, N21/2
i N21/5 z S-3

Tramino* /
GT8 / Beta*

-

13/14, 15/16, 17/18,
19/20-21/22,
26/27.06-1/2.07

30'

3 wozy z S-2: N21/1, N21/3
i N21/5

GT8

-

11/12.06

30'

3 wozy: N21/1 i N21/3 z S-1,
N21/5 z S-3

Tramino* /
Beta*

-

22/23.06

30'

3 wozy: N21/1 i N21/3 z S-2,
N21/5 z S-3

GT8 /
Beta*

-

23/24.06

30'

3 wozy: N21/1 z S-2, N21/3
z S-1, N21/5 z S-3

Tramino* /
GT8 / Beta*

-

24/25.06

30'

3 wozy: N21/1 i N21/5 z S-2,
N21/3 z S-1

Tramino* /
GT8

-

25/26.06

30'

3 wozy: N21/1 i N21/5 z S-3,
N21/3 z S-1

Tramino* /
Beta*

-

OS. SOBIESKIEGO – Rondo
Kaponiera – Kórnicka – GTR –
N21
DTR – Kórnicka – Rondo
Kaponiera – OS. SOBIESKIEGO

Data

10.06

14.06

18.06

Godziny
kursowania

17.30-20.30
i 22.30-0.30

15.00-18.00
i 20.00-22.00

17.30-20.30
i 22.30-0.30

-

POZNAŃ GŁÓWNY – POZNAŃ
GÓRCZYN

14.06, odjazdy o godz. 15:05; 15:30;
15:55; 16:05; 16:30; 16:55; 17:05;
20.30, 20.45, 21.40, 21.50, 22.42

ZPR Poznań

2 * EN57

-

POZNAŃ GŁÓWNY – POZNAŃ
GÓRCZYN

10.06 i 18.06, odjazdy o godz.
17:05; 17:55; 18:19; 18:35; 18:55;
19:35; 19:55; 20:08, 23.20, 23.50,
0.05, 0.53

ZPR Poznań

2 * EN57

Wcześniej
planowano
obsługę składami
3 * EN57

Opracowanie: Andrzej Kłos, Marcin Jurczak
* - na linii N21 pojawiały się także wagony 105Na i moderus Alfa – zarówno z S-1 (w miejsce Tramino), jak i S-3 (za Betę)
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Nowinki z Pyrogrodu
UEFA Euro 2012: linie dodatkowe autobusowe (E1-E20, T, C1-C3) – plan
Numer
linii

Trasa

Daty
kursowania
10.06 i 18.06

E1

P+R 16 (TOR POZNAŃ) – Port
Lotniczy Ławica – ul. Bukowska
– C.K. ZAMEK

14.06

10.06 i 18.06
E2

PORT LOTNICZY ŁAWICA –
ul. Bukowska – Rondo
Kaponiera – C.K. ZAMEK
14.06

E3

SMOLUCHOWSKIEGO –
os. Kopernika – Ściegiennego –
GÓRCZYN

10.06 i 18.06

14.06

10.06 i 18.06
E5

RYCERSKA – OGRODY
(okólna)
14.06

E6

P+R 11 (CMENTARNA) –
ul. Grunwaldzka –
SMOLUCHOWSKIEGO

10.06 i 18.06

14.06

E7

10.06 i 18.06
WĘGORKA – Bałtyk –
C.K. ZAMEK (jednokierunkowa)
14.06

E10

P+R 16 (TOR POZNAŃ) –
10.06 i 18.06
PORT LOTNICZY ŁAWICA –
Jasna – Swoboda – STADION –
Jasna – PORT LOTNICZY
ŁAWICA – P+R 16 (TOR
14.06
POZNAŃ)

E20

PORT LOTNICZY ŁAWICA –
Jasna – Swoboda – STADION
RYCERSKA – Jasna – PORT
LOTNICZY ŁAWICA

10.06 i 18.06

14.06

Godziny
kursowania

Częstotli
wość

Obsługa
(wydział)

Obsługa (tabor)

uwagi

10.00-18.00

10'

A3

7 wozów

od 0.30

30'/60'

A3

2 wozy

10.00-15.00

10'

A3

7 wozów

od 22.30

30'/60'

A3

2 wozy

Kursów w dniach
14.06 i 18.06 nie
zrealizowano – linia
zawieszona a
autobusy przekazano
do dyspozycji NN

10.00-18.00

10'

A1

5 wozów

-

od 0.30

10'

A1+A3

5 * A-1 (E2/2-E2/6),
1 * A-3 (E2/1)

-

10.00-15.00

10'

A1

5 wozów

-

od 22.30

10'

A1+A3

5 * A-1 (E2/2-E2/6),
1 * A-3 (E2/1)

18.00-21.00

3'

A1

10 wozów

22.30-0.30

3'

A1

13 wozów

15.00-18.00

3'

A1

10 wozów

20.00-22.30

3'

A1

13 wozów

18.00-21.00

3'

A3

6 wozów

22.30-0.30

3'

A3

8 wozów

15.00-18.00

3'

A3

6 wozów

20.00-22.30

3'

A3

8 wozów

18.00-21.00

20'

A3

1 wóz

-

22.30-0.30

7'

A3

3 wozy

-

15.00-18.00

20'

A3

1 wóz

20.00-22.30

7'

A3

3 wozy

-

22.30-0.30

4'

A1+A3

-

20.00-22.30

4'

A1+A3

6 * A-1 (E7/4-E7/9),
3 * A-3 (E7/1-E7/3)

18.00-21.00

10'

A3

5 wozów

22.30-0.30

5'

A3

8 wozów

15.00-18.00

10'

A3

5 wozów

20.00-22.30

5'

A3

8 wozów

Kursów w dniach
14.06 i 18.06 nie
zrealizowano – linia
zawieszona a
autobusy przekazano
do dyspozycji NN

18.00-21.00

10'

A1

3 wozy

-

po 1. dniu meczowym
redukcja
uruchomienia o około
50%

po 1. dniu meczowym
redukcja
uruchomienia o około
50%

-

22.30-0.30

3'

A1

9 wozów

-

15.00-18.00

10'

A1

3 wozy

-

20.00-22.30

3'

A1

9 wozów

-

T

P+R 15 (FRANOWO C.H. M1) –
R. Śródka - STREFA KIBICA*

8-9.06

12.00-2.00

30'

A1

2 wozy

zastąpiona przez E4

E4

P+R 15 (FRANOWO C.H. M1) –
OS. LECHA

Od 10.06

11.00-3.00

30'

A1

1 wóz

-

C1

STREFA KIBICA* – Solna – C.K.
Zamek – R. Kaponiera – Półwiejska
– R. Rataje – Baraniaka – R. Śródka
– Małe Garbary – STREFA KIBICA*
(okólna)

8.06-1.07,
bez 10, 14
i 18.06

13.00-21.00

15'

A1

C2

STREFA KIBICA* – Solna – C.K.
Zamek – R. Kaponiera – Szpitalna –
Bukowska – STADION MIEJSKI –
Grochowska – R. J. NowakaJeziorańskiego – Dworcowa – C.K.
Zamek - STREFA KIBICA*

8.06-1.07,
bez 10, 14
i 18.06

C3

STREFA KIBICA* – Solna – C.K.
Zamek – R. Kaponiera – Szpitalna –
Bukowska – STADION-RYCERSKA
– Szpitalna – Dworcowa – C.K.
Zamek – STREFA KIBICA

W sumie 5 szt
SU18 Continetal

10, 14 i 18.06

13.00-21.00

13.00-21.00

60'

10'

A1

A1

Linia bezpłatna

5 szt. SU18
malowanie
reklamowe
Continental

Opracowanie: Andrzej Kłos, Marcin Jurczak
* - skrzyżowanie al. Marcinkowskigo i ul. 23 lutego
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Nowinki z Pyrogrodu / Klubowicze w akcji

rys. ZTM Poznań

Podliczenie kwesty „Ratujmy stare bimby”

Grosz do grosza...

Błażej Brzycki
Z początkiem lipca br. stowarzyszenie Klub Miłośników
Pojazdów Szynowych podliczyło kwestę „Ratujmy stare
bimby” za okres od 11 lipca 2011 r. do 10 lipca 2012 r.
Komisja, składająca się z trzech osób, dokonała
zsumowania środków zebranych w skarbonkach KMPS.

Zarząd stowarzyszenia Klub Miłośników Pojazdów
Szynowych informuje, że na mocy decyzji Prezydenta
Miasta Poznania nr SO.I/5311 – 21/11 z 8 lipca 2011 r.
stowarzyszenie przeprowadzało zbiórkę publiczną,
z której fundusze przeznaczone będą na cele statutowe
stowarzyszenia, w tym remont historycznego taboru
tramwajowego
Poznania.
W
wyniku
zbiórki,
przeprowadzanej w pojazdach zabytkowych do puszek
kwestorskich oraz na podstawie wpłat na rachunek
stowarzyszenia w okresie 11.07.2011 r. – 10.07.2012 r.,
zebrano 2 707,22 zł.

W banknotach i monetach uzbierano łącznie 1 247,37 zł.
Podliczono również wpływy na rachunek bankowy, które
wyniosły w sumie 1 459,85 zł. Trzecią grupą wsparcia
finansowego na rzecz ratowania starych bimb jest
przekazany na naszą organizację pożytku publicznego
1% podatku za 2011 r. Do końca lipca 2012 r.
na specjalnie utworzone w tym celu konto wpłynęło
ponad 7 tys. zł. Oznacza to, że „pobiliśmy” już kwotę
z pierwszego roku, kiedy na KMPS można było
przekazać 1% podatku.
Uzbierana kwota ponad 10 tys. zł. cieszy i daje nadzieję,
że jeszcze w tym roku, zgromadzone środki przyczynią
się do remontu kolejnej starej bimby. Dziękujemy
serdecznie wszystkim, którzy wsparli naszą akcję.

Zarząd stowarzyszenia dziękuje wszystkim osobom
i instytucjom, które przyłączyły się do prowadzonej
kwesty i wsparły naszą organizację. Podziękowania
należą się również Zarządowi MPK w Poznaniu, który
umożliwił prowadzenie kwesty na terenie swoich
obiektów i pojazdów. Nie można także zapomnieć
o wszystkich członkach KMPS, którzy w ramach
wolontariatu
uczestniczyli
w
przedsięwzięciach
organizowanych przez stowarzyszenie i prowadzili
kwestę pod hasłem „Ratujmy stare bimby”.
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Pożegnanie MANów SL202 w ZUK Komorniki

Zanim nadjechał lajon

Dariusz Żaruk, współpraca: Marcin Jurczak
Pożegnalny przejazd MANem SL202, należącym do
Zakładu Usług Komunalnych w Komornikach, odbył się
23 czerwca br. Został on zorganizowany przez Marcina
Kaczmarka (organizacja autobusu), Macieja Sobczyka
(organizacja fotostopów) oraz Macieja Witkowskiego
(sprawy organizacyjne, zapisy uczestników itp.). W roli
głównej wystąpił MAN SL202 o numerze 02. To jeden
z trzech ostatnich autobusów tej serii, jakie w dniu
imprezy znajdowały się na stanie przewoźnika.
Impreza rozpoczęła się dokładnie o godzinie 10.45,
kiedy to wyruszono z małej pętli na Górczynie (przy
dworcu PKP). Przez Luboń pojechaliśmy do Komornik
na bazę ZUK, gdzie czekały na nas dwa pozostałe
pojazdy typu SL. Tam też wykonano pamiątkowe zdjęcie
wszystkich uczestników imprezy przy ostatnich MANach
SL202, stacjonujących w Komornikach. Następnie
udaliśmy się przez Szreniawę, Rosnówko, Trzebaw,
Wypalanki i Chomęcice do Konarzewa. Zatrzymywaliśmy
się też w Trzcielinie, Lisówkach, Tomicach i Skrzynkach.
W Podłozinach oczekiwaliśmy ok. 40 minut na przejazd
pociągu. Dalej fotostopy były w Dąbrówce przy budynku
szkoły, na drodze serwisowej S11 koło Zakrzewa,
na pętli w Gołuskach, w Palędziu na tle stacji
energetycznej, w Plewiskach z kościołem pw. św. Faustyny oraz ze Stadionem Miejskim w Poznaniu.
Przejazd dość mocno przedłużył się, albowiem zakończył
się po godzinie 20 (pierwotnie planowano zakończenie
na 15-16). Jednak mimo zmęczenia uczestników
dziesięciogodzinną jazdą wysłużonym autobusem dało
się słyszeć słowa zachwytu i uznania w kierunku
organizatorów oraz kierowcy. Naturalnie nie obyło się
bez małych incydentów – w Luboniu ochroniarz
twierdził, że nie wolno wykonywać zdjęć na wiadukcie,
gdyż jest to już teren należący do zakładów
chemicznych.
Drugi
dotyczył
pozostawienia
w Konarzewie jednego z uczestników. W drodze
do Trzcielina zorientowano się, że kogoś brakuje.
Oczywiście zawrócono po tę osobę.
Atmosfera podczas przejazdu była rewelacyjna, każdy
miło spędził czas, a sam przejazd był iście pożegnalny.
28 czerwca po raz ostatni na linię 116 wyjechał MAN
SL202 08, a dnia następnego 01 i 08 opuściły bazę,
zakupione przez zbieracza złomu z Pomorza. Jedynie 02
pozostaje na dłużej i będzie służyć jako autobus szkolny.
12 lipca na bazę ZUK wjechali następcy pojazdów typu
SL – trzy fabrycznie nowe MANy NL273 Lion’s City.
Pierwsze z nich wyjechały już na linię 17 lipca br. Epoka
MANów SL202 w Komornikach dobiegła końca.
Kilka słów o ZUK Komorniki
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. utworzony został
1 lipca 1995 r. Firma prowadzi szeroko pojętą
działalność usługową, w szczególności w zakresie
utrzymania dróg, wodociągów, zbiórki surowców
wtórnych czy też komunikacji publicznej. ZUK obsługuje
linie autobusowe, łączące miejscowości gminy Komorniki
z Poznaniem: na liniach 103, 116 i 116bis obowiązuje
taryfa ZUK Komorniki, na linach 701 i 702 (dawne 117 i

Ostatnie MANy SL202 w ZUK Komorniki. Od
lewej: 01, 08 oraz imprezowy 02.
fot. Maciej Witkowski
117Bis) taryfa ZTM Poznań. Komornicki przewoźnik
kursuje także na dwóch liniach, łączących Poznań z
gminą Dopiewo (połączenia o numerach 718 i 719 także
włączone są w sieć ZTM). W taborze firmy dominują
autobusy MAN i mercedes. Codziennie na trasy wyjeżdża
ok. 20 pojazdów. Ostatnią nowością w ZUK są trzy
fabrycznie nowe autobusy miejskie zakupione w MAN
TRUCK & BUS POLSKA.
Krótka historia MAN-ów SL202
Prace nad autobusami tej generacji trwały od 1980 r.,
kiedy to powstał prototyp S80. Cztery lata później
zbudowano pierwsze egzemplarze seryjne. Produkcję
tych autobusów zakończono w Niemczech w 1996 r.,
kontynuując ją jednak w zakładzie tureckim. Obok
krótkiego autobusu miejskiego powstały także wersja
podmiejska (SÜ242) i autobus przegubowy (SG242).
SL202 wyposażony jest w jednostkę napędową D2566
o pojemności 11,4 dm³ i mocy 204 KM. Przy długości
11,5 m autobus ma 107 miejsc, w tym 39 siedzących.
Używane SL202 trafiały do Polski w 2001 r., zasilając
przede wszystkim tabor przedsiębiorstw PKS i firm
prywatnych. Łącznie sprowadzono ich ok. 80 sztuk,
najwięcej do PKM Olkusz. ZUK Komorniki eksploatował
łącznie dwanaście pojazdów tej serii, o numerach: 01,
02, 03, 04, 08, 09, 11, 12, 16, 17, 18, 19. Zostały one
zakupione w latach 2001-2004. Ich pierwszym
użytkownikiem był w większości przypadków Kevag
Koblenz. Wraz z pojawianiem się nowszych pojazdów:
MAN-ów EL283 z Goeteborga czy NL202 (poprzednio
w MPK Poznań), stare wozy stopniowo były wycofywane
– najdłużej zachowały się 01, 02 i 08 (wszystkie rocznik
1989). Obecnie w ruchu pozostała ostatnia sztuka,
o numerze 02.
Opracowano na podstawie:
Stiasny M.: Atlas autobusów. PKMK 2008
http://www.zukkomorniki.com.pl/
http://www.pozbus.kdr.pl/ZUK/ZUK_tabor.html
http://phototrans.pl/2415,292,118,0,f.html
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Solaris Urbino 12 Hybrid na testach w MPK Poznań

Wiosenny test srebrnej hybrydy

Bartosz M. Kaj
na belgijskich targach Busworld w Kortrijk, a polską
podczas kieleckiego Transexpo. Zaraz potem ruszył
w wielkie, trwające do dziś „tournée”, którego jednym
z przystanków był właśnie Poznań. Jednostkę napędową
stanowi klasyczny silnik spalinowy – w tym przypadku
jest nim Cummins ISBe o mocy 225 KM i pojemności
6,7 litra, spełniający normę EEV. Jest on połączony
z drugim, elektrycznym silnikiem o maksymalnej mocy
44 kW. W środkowej części pojazdu (pod siedzeniami)
zamontowane zostały cztery potężne baterie litowojonowe marki Hitachi, które są ładowane podczas
hamowania pojazdu. Całość dopełnia automatyczna
sześciobiegowa skrzynia Eaton, przenosząca napęd
na tylną oś. Obydwie osie dostarczyła firma ZF.
Solaris Urbino 12 Hybrid jest także wyposażony
w automatyczny system start/stop. Gdy autobus
podjedzie na przystanek i otworzą się drzwi – silnik
wyłącza się. W momencie, gdy drzwi się zamykają silnik
zostaje
ponownie
uruchomiony.
W
porównaniu
z tradycyjnym dieslem, napęd hybrydowy wykazuje
o ok. 25-30% mniejsze zużycie paliwa. Autobus z takim
napędem jest jednak znacznie droższy w zakupie
i dlatego też mało przewoźników się na niego decyduje.

Testowy solaris Urbino 12 Hybrid.
fot. Bartosz M. Kaj, 6/15.06.2012
Poznańskie MPK, od 6 do 16 czerwca, testowało kolejny
już w tym roku autobus. Tym razem był nim Solaris
Urbino 12 Hybrid. Poznański przewoźnik od kilku lat
posiada w swojej flocie jeden autobus hybrydowy –
Solaris Urbino 18 (1890), który już z daleka można
rozpoznać
po
„garbie”
na
dachu,
a
także
charakterystycznym odgłosie, słyszalnym już z daleka.
Nowy tester, za sprawą swojego srebrnego malowania
uzupełnionego przez zielone i białe napisy, przyciągał
wzrok pasażerów i przypadkowych przechodniów już
od pierwszego dnia spędzonego na linii. Dało się
usłyszeć takie wypowiedzi, jak „mógłby taki jeździć
po Poznaniu na stałe”. Początkowo pojazd miał zawitać
do Poznania już na początku tego roku (zaraz zresztą
po testowanym autosanie Sancity 18, szczegółowo
opisywanym w jednym z poprzednich numerów
„Przystanku”), ale z powodu problemów technicznych
termin testów został przełożony na wiosnę. Autobus
po raz pierwszy wyjechał na poznańskie ulice 6 czerwca
br., kiedy to pojawił się na linii 83. Przez prawie dwa
tygodnie testów można go było zobaczyć i przejechać
się nim także na liniach 85 oraz 63.
Solaris Urbino 12 Hybrid to pojazd, który swoją oficjalną
premierę miał w 2009 r., w tym europejską

Pojazd ten jest wart uwagi ze względu na kilka nowych
rozwiązań, zastosowanych w samym nadwoziu. Wśród
nich znajduje się nietypowy układ drzwi: 2-1-2.
Środkowe, jednoskrzydłowe nie są raczej spotykane
w polskich autobusach. Warto jednak dodać, że na takie
właśnie rozwiązanie zdecydowali się odbiorcy solarisa
z Francji. Kolejną nowością są bardzo duże lusterka
zewnętrzne (nieco zbliżone do tych znanych z wozów
1133-1136) oraz… kącik dla dzieci (oznaczony jako
„baby place”) w przedniej części autobusu. Został
on wyposażony w dwa małe i wygodne fotele z pasami
bezpieczeństwa oraz wesołe rysunki na ścianie,
oczywiście z zielonym jamnikiem w roli motywu
przewodniego. We wnętrzu, nad tylną szybą został
umieszczony dodatkowy wyświetlacz. Plastikowe, twarde
fotele, zielony zaokrąglony sufit czy trójkątne czerwone
wskaźniki nad drzwiami, to z kolei delikatne nawiązanie
do tramwajów z rodziny tramino. Na szczególną uwagę
zasługuje też sporej wielkości rysunek, przedstawiający
zielonego jamnika o dwóch sercach (nawiązanie do
napędu hybrydowego), otoczonego kwiatami, który
znajduje się na komorze silnika.
Do dziś autobusem mogli się już przejechać, prócz
Poznania, mieszkańcy m.in. Warszawy (MZA), Torunia
(MZK), Radomia (MPK), Wrocławia (MPK) czy Szczecina
(SPAK). Z kolei do zagranicznych miast goszczących
polską hybrydę należą m.in. Praga, Aalen czy Hamburg.
Na zakup takich autobusów zdecydowali się już
przewoźnicy z kilku europejskich miast. Wielkopolskie
hybrydy jeżdżą m.in. po ulicach Oslo, Poniewieża
czy Monachium. Czas pokaże, czy i w naszym kraju
(wraz z autobusami w pełni elektrycznymi) wkrótce
nie zdobędą pewnej popularności. Obecnie pozycja
tradycyjnego diesla (choć już znacznie bardziej „eko”,
niż było to jeszcze w latach 90. XX w.) wydaje się
zupełnie niezagrożona.
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Witamy ponownie w Poznaniu, czyli...

IV majówka z Solarisem

Bartosz M. Kaj
i zarazem ostatnią pętlę. Nieco wcześniej, bo ok. 13.30
„imprezowe” tramwaje zjechały do zajezdni S-1.

Solaris Urbino 12 CNG w barwach KA Kaunas –
jeden z uczestników majówki.
fot. Bartosz M. Kaj
Tegoroczna, czwarta już edycja „Fotograficznej majówki
z Solarisem” miała miejsce 19 maja br. w Poznaniu
(na kilka godzin przed Nocą Muzeów 2012). Impreza
ta powróciła do naszego miasta, bowiem jej pierwsza
edycja w 2009 r. również odbyła się w Poznaniu (drugą
gościł Gdańsk, a zeszłoroczną Wrocław). Majowa,
a wręcz już letnia pogoda, a także dzień wolny od pracy
sprawiło, że prócz „lokalnych” miłośników pojazdów
z logo zielonego jamnika w imprezie wzięły udział m.in.
osoby z Warszawy, Wrocławia, a także delegaci
z czeskiej Ostrawy. W sumie pojawiło się niemal
50 uczestników. Tegoroczna majówka była jednak
edycją wyjątkową, bowiem po raz pierwszy brały w niej
udział nie tylko autobusy, ale także trzy poznańskie
tramwaje tramino S105P.
Impreza rozpoczęła się ok. godziny 12 na pętli
os. Sobieskiego, gdzie stawiło się większość uczestników. Wcześniej byli oni zapisani na stronie internetowej organizatora. Uczestnicy otrzymali identyfikatory,
drobny posiłek, kamizelki odblaskowe i pamiątkowe koszulki, a następnie jednym z tramino udali się na pierwszą „pętlę” (określenie danej trasy przejazdu używane
przez organizatorów). Ta wiodła po ścisłym centrum
miasta po trasie: rondo Kaponiera –
Roosevelta –
Fredry – Gwarna – św. Marcin – Marcinkowskiego –
27 grudnia – Fredry – Roosevelta – rondo Kaponiera.

Podobnie jak w 2009 r., druga trasa autobusowa wiodła
ulicami Krakowską, Królowej Jadwigi, Towarową
i Kościuszki. Nie zabrakło więc interesujących dla
miłośników fotografii motywów np. ze Starym
Browarem, który dla jednego z uczestników okazał się
szczególnie szczęśliwy, gdyż właśnie jego zdjęcie
zwyciężyło w konkursie na najlepsze (wg organizatorów)
ujęcie z majówki. Punktem kulminacyjnym tego
wydarzenia było zdjęcie grupowe. Ze względu na dużą
ilość pojazdów uczestniczących w majówce sesja odbyła
się nie na dworcu Sobieskiego, ale na parkingu przy
pływalni kampusu UAM Morasko. Miało to miejsce
w okolicach godziny 17. Uczestnicy mieli tam też
możliwość zobaczenia od środka każdego z biorących
udział w imprezie autobusów. W tegorocznej edycji
majówki uczestniczyły następujące autobusy:
•
•
•
•
•
•

•

Solaris Urbino 10 (przyszły 1210) dla SPA
Klonowica ze Szczecina
Solaris Urbino 12 dla czeskiego DPO Ostrava
Solaris Urbino 12 w barwach TCRA Avignon
(z charakterystycznymi uchwytami na reklamy)
Solaris Urbino 12 Hybrid dla litewskiego
odbiorcy AP Panevėžys
Solaris Urbino 12 CNG w barwach litewskiego KA
Kaunas
Solars Urbino 18 CNG tester (był już testowany
m.in. przez PKM Katowice i MPK Radom), który
jednocześnie był autobusem przewożącym
uczestników między pętlami.
Solaris Urbino 18 (przyszły 1315) w barwach
PKM Katowice.

Miasto, które będzie gościć majówkę w przyszłym roku
nie jest jeszcze znane, ale wśród bardzo wielu
wymienianych przez uczestników propozycji pojawił się
m.in. Kalisz, Szczecin i Warszawa. Każdy, kto (podobnie
jak w latach ubiegłych) wysłał zrobione podczas majówki
zdjęcia (na płycie bądź mailem) otrzymał bardzo ładne
i zarazem praktycznie prezenty firmowe, w tym dużego
zielonego (a jakże) jamnika.

WYDAWCA: Klub Miłośników Pojazdów Szynowych,
os. Rzeczypospolitej 59/7, 61-394 Poznań

W przejeździe wzięły udział trzy poznańskie tramino:
518, 547 i 548. Niestety, zawiedli się ci, którzy liczyli
na zapowiadany wcześniej prototyp S100 nr 451, który
ostatecznie nie pojawił się z powodu awarii, a także ci,
którzy po cichu liczyli na tramwaj o najładniejszym
numerze, jakim jest bez dwóch zdań wóz nr 555.
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Około godziny 13 do tramwajów dołączyły autobusy,
które
poruszały
się
po,
miejscami
podobnej
do tramwajów, trasie: Wieniawskiego – Fredry –
al. Niepodległości – św. Marcin – rondo Kaponiera –
Roosevelta – Libelta – al. Niepodległości. Mniej więcej
o 14.15 uczestnicy jednym z urbino udali się na kolejną
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Kolejka Parkowa świętowała urodziny

40 lat minęło... Maltance

Bartosz M. Kaj
W tym roku Kolejka Parkowa Maltanka, która znajduje
się pod czułą opieką MPK Poznań, świętowała swój
jubileusz. Okazja była wyjątkowa, bowiem skończyła
właśnie 40 lat. Pierwszym akcentem „urodzin” był
konkurs na logo kolejki, które zostało wybrane parę
miesięcy temu.
Główne obchody 40-lecia przypadły na sobotę –
21 lipca. Już od wczesnych godzin popołudniowych,
na stacji początkowej Maltanka, odbywały się różnego
typu atrakcje dla dzieci, a nieco później koncert dała
Orkiestra Miasta Poznania przy MPK Poznań. Od godziny
20 do 22 odbyły się cztery kursy nocne, a efektowne
zakończenie święta miało miejsce około godziny 22.15.
Kulminacją był pokaz teatru ognia, zatytułowany „Ogień,
para, dźwięk” (wzorowany nieco na nocy poprzedzającej
coroczną Paradę Parowozów w Wolsztynie, kiedy to
przed halą parowozowni odbywa się specyficzne świetlne
show). Tłem dla pokazów stał się nieczynny parowóz
Tx26-423, który efektownie podświetlono za pomocą
mocnych reflektorów. Wokół pojazdu unosił się biały
dym. Po przedstawieniu część uczestników udała się

W sobotę 21 lipca uroczyście obchodzono 40 lat
Kolejki Parkowej Maltanka. Kulminacyjną częścią
imprezy był pokaz „Ogień, para, dźwięk” –
wzorowany na pokazach towarzyszących wolszyńskiej paradzie parowozów.
do pobliskiej lokomotywowni, gdzie do późnych godzin
nocnych można było poznać kolejkę „od kuchni”.
Wakacje, weekend i korzystna aura spowodowały,
że chętnych zarówno na przejażdżkę, jak i na pokaz
nie brakowało.

Wąskotorówka na dobre wpisała się w krajobraz
miasta. Na zdjęciu: skład złożony z lokomotywy
WLs50-1563 i wagonów o numerach 5, 2, 6 i 7
(pierwszy w starym malowaniu, pozostałe
w nowym, w tym dwa ostatnie wyprodukowane
w Modertrans Poznań w 2009 r. na podstawie
dokumentacji z lat 50. XX w.) na łuku przed
przystankiem początkowym.
fot. 2 * Bartosz M. Kaj, 21.07.2012

Kolejka Parkowa Maltanka, zwana po prostu Maltanką,
to kolej wąskotorowa o prześwicie 600 mm, której
całkowita długość linii to 3550 m. Jej protoplastą była
Harcerska Kolejka Dziecięca, która od 1956 r. kursowała
pod szyldem ZHP na Łęgach Dębińskich. Gdy upadła
idea wesołego miasteczka na Łęgach, a dodatkowo
okazało się, że trasa kolejki koliduje z nowo budowaną
ul. Hetmańską, wąskotorówkę przeniesiono. Wybór padł
na tereny przy jeziorze Maltańskim, gdzie zapewnić ona
miała dojazd m.in. do Nowego ZOO. Kolejka (już jako
Maltanka) została ponownie otwarta w nowej lokalizacji
w 1972 r., a jej zarządcą zostało poznańskie MPK.
W 1998 r. nastąpiła zmiana nazwy kolejki na „Maltańska
Kolej Dziecięca”. Ten stan rzeczy utrzymał się do 2002 r.,
kiedy podczas jubileuszu 30-lecia nastąpiła kolejna
zmiana, tym razem na funkcjonującą do dziś nazwę –
Kolejka Parkowa Maltanka.
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Aktualnie Maltanka kursuje od kwietna do września:
w weekendy co pół godziny, a w dni robocze co godzinę
od 10 do ok. 19. Tabor liniowy to czynny parowóz Borsig
Bn2t (odbudowany w zakładach HCP FPS w 1999 r.),
dwie lokomotywy spalinowe serii WLs50 i jedna WLs40
oraz osiem wagonów. Na terenie zajezdni S-3 znalazł
miejsce nieczynny od wielu lat wagon motorowy MBxc141, znany bardziej jako „Ryjek” (Borsig i „Ryjek” są
własnością Poznańskiego Klubu Modelarzy Kolejowych,
zostały bezpłatnie użyczone MPK). Ponadto na stacji
Maltanka znajduje się wspomniany parowóz towarowy
Tx26-423, ustawiony w charakterze pomnika.
Maltanka to obecnie jedyna kolej parkowa o prześwicie
600 mm w naszym kraju. Kolejka chorzowska jest obecnie zawieszona (ma być rozebrana i odbudowana
systemem gospodarczym), losy bydgoskiej także potoczyły się nieciekawie, bowiem we wrześniu 2011 r. niemal cały tabor wraz z lokomotywownią uległy spaleniu,
a właściciel podjął decyzję o jej likwidacji. Obecnie na
stacji Myślęcinek nadal straszą wraki spalonych
pojazdów. Część klubowiczów miało okazję jeszcze
przejechać się nią podczas jednej z letnich wycieczek. Z
okazji „okrągłego” jubileuszu poznańskiej kolejce pozostaje życzyć kolejnych lat eksploatacji, ku uciesze Poznaniaków, a także planowanej od ponad dwudziestu lat
(choć, niestety, obecnie nierealnej) rozbudowy.

Lokomotywa WLs50-1563 (dawniej: WLs40-1563)
wyprodukowana
została
w
ZNTK
Poznań
w 1964 r. Początkowo służyła cegielni Posadowo
(okolice Opalenickiej KD). W 1995 r. trafiła
na Maltankę. Przy okazji naprawy głównej podniesiono moc silnika lokomotywy z 40 do 50 KM,
stąd zmiana oznaczenia typu.
fot. Bartosz M. Kaj, 21.07.2012

Rynek Jeżycki sześć lat później

Jeżyce never-ending story
Karol Tyszka
Sześć lat temu, w „Przystanku” nr 77 (październik
2006 r.), przedstawiłem pomysły na rozwiązanie
problemów komunikacyjnych w rejonach Rynku Jeżyckiego. W artykule pisałem m.in., że czas potrzebny
na przejechanie jednego przystanku między mostem
Teatralnym a Rynkiem Jeżyckim często wynosi 10 minut,
a nawet więcej – podczas imprez targowych. Wygląda
na to, że sześć lat później nareszcie zauważono problem
i postanowiono coś z tym zrobić.

10/7 666 na przystanku Rynek Jeżycki wraz
z „ogonem” z czterech kolejnych pociągów. Korki
tramwajowe na ul. Dąbrowskiego to efekt skierowania tędy linii objeżdżających modernizowane
rondo Kaponiera. Reorganizacja ruchu drogowego mocno poprawiła sytuację tramwajów
poruszających się ul. Dąbrowskiego.
fot. Marcin Jurczak, 5.10.2012

Powodem działań jest zamknięcie ronda Kaponiery
i związane z tym objazdy dla komunikacji miejskiej
i indywidualnej. Ciężko oczywiście stwierdzić, co dla
tego skrzyżowania jest w obliczu licznych remontów
sytuacją „normalną”, ale przez dobrych kilka lat przez
rynek przejeżdżało według rozkładu 30 tramwajów
na godzinę (linie 2 i 17 z częstotliwością co 10 minut
i linia 18 co 20 minut). Od sierpnia ul. Dąbrowskiego
(trasa tramwajowa w ul. Kraszewskiego i Zwierzynieckiej jest nieczynna na czas remontu Kaponiery)
w szczycie w ciągu godziny przejeżdżało aż 120 tramwajów (linie 2, 8, 10, 14, 15 i 17), co oznaczało
czterokrotny przyrost częstotliwości!
By poradzić sobie z tak wielkim natężeniem ruchu,
w połowie sierpnia br. ZDM, ZTM i MPK wprowadziły
kilka udogodnień, mających na celu upłynnienie ruchu
pojazdów komunikacji miejskiej. Najważniejszą zmianą
jest utworzenie buspasa na torowisku w ul. Dąbrowskiego, pomiędzy ul. Szpitalną a Żeromskiego,
co pozwoliło tramwajom i autobusom uwolnić się
od stania w korku pojazdów skręcających z ul. Dąbrowskiego (od strony Ogrodów) w lewo – w ul. Żeromskiego. Autobusy linii 82, 91 i 95 ten manewr wykonują
obecnie korzystając z przystanku zarezerwowanego
dotychczas dla tramwajów skręcających z ul. Dąbrowskiego w Przybyszewskiego (dzięki czemu mają
zapewniony swobodny przejazd przez skrzyżowanie).
Sam przejazd przez przystanek „siódemki” funkcjonuje
oficjalnie od 1 października – wcześniej tor dla
autobusów przygotowano (wyłożono płytami i poprawiono krawężniki, pojawił się także dodatkowy sygnalizator). Skierowanie tamtędy autobusów było możliwe
dopiero po uruchomieniu pętli detekcyjnej.
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z ul. Kraszewskiego w kierunku Ogrodów korzystają
teraz z ul. Jackowskiego i Słowackiego, a jadący
w kierunku Sołacza objeżdżają Rynek Jeżycki od strony
południowej i dalej ul. Prusa, Żurawią, Poznańską, Mylną
i Jeżycką. Ulice te są wąskie i nie do końca
przystosowane do przejęcia tak dużego ruchu. Ponadto
przejazd samochodów przez ul. Dąbrowskiego przy
ul. Prusa jest nadal nieuregulowany – podobnie jak
przejście dla pieszych przy Rynku Jeżyckim.
Sześć lat temu proponowałem instalację świateł na
skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego i Kraszewskiego (tworząc tym samym jeden układ świateł dla skrzyżowania
ul. Dąbrowskiego, Kościelnej i Kraszewskiego), a także
na skrzyżowaniu ul. Prusa, Żurawiej i Dąbrowskiego.
Postulat ten nadal jest aktualny – potok pojazdów,
podróżujących w osi północ-południe przez Jeżyce, musi
mieć możliwość przejazdu przez ul. Dąbrowskiego.
Tramwaje skręcające z ul. Kraszewskiego (oraz autobusy
linii 64) winny mieć możliwość przejazdu przez Rynek
Jeżycki bez zdawania się na uprzejmość innych
uczestników ruchu. To samo dotyczy również pieszych,
chcących dostać się z i do tramwaju.

Wóz 1259 jako 91/6 wjeżdża na przystanek
tramwajowo-autobusowy.
Do innych ważnych zmian należy także wydzielenie
torowiska tramwajowego w ul. Dąbrowskiego, od ul. Polnej do ul. Kościelnej, a także wprowadzenie zakazu
skrętu w lewo z ul. Kraszewskiego w ul. Dąbrowskiego
przy Rynku Jeżyckim (za wyjątkiem pojazdów
komunikacji miejskiej). Dzięki tym rozwiązaniom ruch
tramwajowy w ul. Dąbrowskiego znacznie się upłynnił –
za wyjątkiem tworzących się korków tramwajowych na
skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego, Żeromskiego i Przybyszewskiego. Pozostaje mieć nadzieję, że usprawnienia
nie znikną całkowicie po ponownym otwarciu ronda
Kaponiera i przywróceniu normalnych częstotliwości kursowania tramwajów przez Jeżyce. Jednakże rozwiązania
te, choć stanowią krok we właściwym kierunku,
niekoniecznie muszą się sprawdzić po remoncie.

Kolejnym rozwiązaniem proponowanym przeze mnie
sześć lat temu były podwyższone wysepki przystankowe
(tzw. przystanki wiedeńskie). Obecnie wsiadanie do
tramwaju przy Rynku Jeżyckim następuje – podobnie

Podstawowym problemem rejonów Rynku Jeżyckiego
jest kwestia nieuregulowanych relacji kolizyjnych. Ruch
pojazdów
w
ul.
Dąbrowskiego
był
dotychczas
spowalniany przez pojazdy wyjeżdżające z ul. Kraszewskiego, a także przez pieszych przechodzących przez
ul. Dąbrowskiego przejściem przy skrzyżowaniu tych
dwóch ulic. Jeden z tych problemów rozwiązano poprzez
wprowadzenie zakazu skrętu w lewo z ul. Kraszewskiego
w ul. Dąbrowskiego (problem można uznać za rozwiązany, mimo że nie wszyscy kierowcy stosują się do tego
zakazu). Spowodowało to, że kierowcy jadący

Autobusy linii 82, 93 i 95 korzystają z przejazdu
przez tor tramwajowy linii 7. Zatrzymują się
także na przystanku co usprawniło przesiadki
na całym węźle Żeromskiego.

Pas autobusowo-tramwajowy na odcinku Ogrody –
Żeromskiego w teorii... i praktyce. Regularnie są
tu prowadzone działania edukujące i „dyscyplinujące” kierowców. Samochody osobowe masowo
korzystają z buspasa wbrew oznakowaniu, utrudniając przejazd pojazdom komunikacji miejskiej.
fot. 4 * Marcin Jurczak, 5.10.2012
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kursujące przez Jeżyce, osoby niepełnosprawne nie
mają możliwości komfortowego wejścia do pojazdu.
Wybudowanie podłużnych garbów w jezdni na wysokości
przystanków rozwiąże ten problem, bez zmniejszenia
szerokości pasa dostępnego dla samochodów. Podobne
rozwiązania stosuje się z powodzeniem w wielu
miastach w Europie.
Zmiany w organizacji ruchu na Jeżycach są ważnym
krokiem we właściwym kierunku, jeżeli chodzi
o uprzywilejowanie komunikacji miejskiej w Poznaniu.
Jednakże rozwiązują one tylko część problemów
komunikacyjnych tej dzielnicy. Proponowane przeze
mnie rozwiązania pozwoliłyby na dalsze skrócenie czasu
podróży pasażerów komunikacji miejskiej, a osobom
niepełnosprawnym umożliwiłyby skorzystanie z niej
w miejscach dotychczas dla nich niedostępnych. Mam
nadzieję, że wprowadzenie dalszych zmian w tym
rejonie miasta nie będzie trwało kolejnych sześć lat.

64/5 1454 przy Rynku Jeżyckim skręca
w ul. Dąbrowskiego ze specjalnie utworzonego
pasa autobusowego.
fot. Marcin Jurczak, 5.10.2012

PS. Projekt „Przebudowa ul. Dąbrowskiego wraz
z torowiskiem tramwajowym na odcinku między
ul. Mickiewicza a Rynkiem Jeżyckim” o wartości 6 mln zł
został złożony w ramach Poznańskiego Budżetu
Obywatelskiego. Projekt uzyskał negatywną ocenę
zespołu opiniującego i został odrzucony.

jak w momencie doprowadzenia tam linii tramwajowej
jeszcze w XIX w. – z poziomu ulicy. Nawet przy
wprowadzeniu pojazdów niskopodłogowych na linie

Jak sprawnie zorganizować objazdy najważniejszego węzła w mieście?

Pasażer – najważniejszy podczas remontu

Marek Malczewski
Poznań jest obecnie miejscem wielu, prowadzonych
w kilku punktach, inwestycji tramwajowych. Jak pracowicie obliczono, z 20 linii tramwajowych, pod koniec
września na swoich stałych trasach pozostało tylko sześć
(3, 4, 7, 9, 16, 17). Jednak nie jesteśmy wyjątkiem –
spójrzmy, jak radzą sobie nasi sąsiedzi zza Odry.
Schwerin – niewielkie miasto (ok. 90 tys. mieszkańców)
na Pomorzu Przednim posiada sieć tramwajową

Skład 805+822 na linii 2 w relacji Lankow Siedlung – Hegelstrasse podczas obsługi tymczasowego przystanku Martinstrasse. Warto zauważyć,
że skład stoi na torze w kierunku przeciwnym do
właściwego, a na zdjęciu widoczna jest m.in.
zaasfaltowana nakładka (rozjazd nakładkowy).
fot. Marek Malczewski, 27.07.2012

o długości 22 km, obsługiwaną przez cztery linie
(z czego jedna – numer 3 – to mało znacząca
„szczytówka”, łącząca bezpośrednio dwie peryferyjne
pętle). Główny ciąg komunikacyjny prowadzi przez węzeł
Marienplatz, w samym centrum miasta. Oprócz
wspomnianych linii tramwajowych, przez plac przejeżdża
też sześć linii autobusowych. Pojazdy komunikacji
miejskiej wykonują dziennie przez ten plac 854 kursy,
przy czym same tramwaje przewożą (również dziennie)
ponad 22 tysiące podróżnych! O znaczeniu tego węzła
świadczy także fakt, że kursują przez niego wszystkie
trzy całodzienne linie, z czego linia 2 ma tak duże
(w niemieckim pojęciu) obłożenie, że jeżdżą na niej
składy zestawione z dwóch niskopodłogowych wagonów
klasy 8xGel3ER (FlexityClassic SN2001, o długości
pojedynczego wagonu 29,7 m, czyli po prostu GT8N).
Główny
ciąg
komunikacyjny
(linia
dwutorowa)
do Marienplatz dochodzi z południa, na północ wychodzi
dwutorowa linia w kierunku Hauptbahnhof/Klinikum,
natomiast na zachód wyprowadzone są jednotorowe
odcinki do i z Lankow Siedlung, spojone łącznikiem
na Platz der Freiheit (gdzie kończy bieg linia 4).
Nie wnikając w lokalne zakosy, rejon Marienplatz/Platz
der Freiheit przypomina trójkąt, którego jeden bok
stanowi linia dwutorowa relacji północ-południe, a dwa
pozostałe – linie jednotorowe o ruchu jednokierunkowym. Schemat organizacji ruchu w warunkach
normalnych przedstawia rysunek 1.
W tym roku wykonano remont generalny (wymianę
torowiska z modernizacją podtorza) w rejonie
Marienplatz. Była to operacja niebanalna, gdyż Schwerin
nie posiada wagonów dwukierunkowych. Nie ma również
(dobrze znanych z innych niemieckich miast) stałych
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Skład 801+808 na Marienplatz podczas jazdy
po torze przeciwnym do właściwego.
„przelotek”, umożliwiających prowadzenie ruchu po torze
„przeciwnym do właściwego”. Z tego względu remont
(podzielony na trzy etapy) zaowocował bardzo
interesującymi rozwiązaniami w zakresie prowadzenia
ruchu. Aby nie wyłączać ponad absolutne minimum
komunikacji tramwajowej, konieczne było wbudowanie
na południowym wlocie pełnego „trapezu”, a na wylocie
północnym – „półtrapezu”. Kolejna „przelotka” powstała
za Platz der Freiheit, dla obsługi linii 2. Był to pierwszy
etap robót, trwający od 23 marca (godz. 20:00)
do 6 kwietnia (godz. 3:40). Wymagał on, niestety,
wyłączenia ruchu tramwajowego, ale dzięki dobremu
przygotowaniu trwał zaledwie cztery dni robocze (oraz
jeden weekend). Na czas wbudowania tych połączeń,
linie tramwajowe dochodzące z południa (z Hegelstrasse
oraz Neu Pampow) kończyły bieg na pętli technicznej
Bertha-Klinberg-Platz,
usytuowanej
bezpośrednio
na południowych obrzeżach centrum.
W drugim etapie, podczas remontu „właściwego”
tramwaje w rejonie Marienplatz skierowano na tor
zachodni, po którym ruch prowadzono wahadłowo.
W tym czasie wymianie podlegał tor wschodni. Etap ten

Trzy sposoby organizacji ruchu węzła Marienplatz: organizacja podstawowa oraz podczas
dwóch kolejnych etapów remontu. Na rysunkach
zaznaczono przystanki tymczasowe i przystanki
wyłączone z eksploatacji, a także odcinki
o różnych sposobach organizacji ruchu oraz
przejazdy z toru na tor.
rys. Marek Malczewski

Trapez umożliwiający przejazd dwoma torami
w rejonie przystanku Goethestrasse/GeschwisterScholl-Strasse. W kolejnych etapach remontu wykorzystywana była tylko jedna, właściwa połówka
przejazdu z toru na tor.
fot. 2 * Marek Malczewski, 27.07.2012

trwał od 6 kwietnia (godz. 3:40) do 4 czerwca (również
godz. 3:40). W tym czasie linie 1, 2 i 4, jadące przez
plac w kierunkach północnym i zachodnim, korzystały
z wbudowanego na wyjeździe północnym stałego
„półtrapezu”.
Jednak
najciekawsze
rozwiązania
funkcjonowały
w trzecim etapie przebudowy, pomiędzy 4 czerwca
i 6 sierpnia (tradycyjnie godziną graniczną była 3:40).
Wtedy ruch tramwajowy przeniesiono na nowo
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wyremontowany tor wschodni. Połączenie torów
na północnym wlocie zapewnił rozjazd nakładkowy,
nałożony
na
tymczasową
przelotkę,
powstałą
na potrzeby pierwszego etapu remontu. Można się
zastanawiać, dlaczego na wlocie północnym również nie
wbudowano pełnego trapezu. Prawdopodobnie było to
związane z brakiem miejsca pomiędzy odcinkiem
objętym rekonstrukcją, a rozjazdem na odgałęzieniu linii
2 i 4 w Franz Mehring Strasse. Ułożony na tej ulicy
odcinek jednotorowy (w
normalnych
warunkach
jednokierunkowy) musiał obsłużyć ruch prowadzony
w dwóch kierunkach. Linie 2 i 4 do wjazdu na tor
w kierunku „przeciwnym do właściwego” wykorzystywały
tymczasową przelotkę na zachodniej stronie Platz der
Freiheit. Linia 4 (kończąca tutaj bieg) zawracała
na trójkącie z wykorzystaniem istniejącego układu
torowego, wycofując na zachód poza wbudowaną
przelotkę.
Zabezpieczenie
ruchu
na
odcinku
jednotorowym
zapewniała
sygnalizacja
świetlna
(z powtarzaczami), podwieszona na sieci trakcyjnej.
Kuriozalnie wyglądała obsługa tymczasowego przystanku
Martinstrasse,
zlokalizowanego
na Wismarsche
Strasse. Tramwaje linii 1 kursowały normalnie, jak na
linii dwutorowej, a tramwaj jadący w relacji Klinikum –

Wagon 830 na linii 4 oczekuje godziny odjazdu
z tymczasowego
przystanku
początkowego.
Przystanek ten zlokalizowano przed przelotką,
na torowisku z kierunku Lankow Siedlung.
Hegelstrasse zatrzymywał się tradycyjnie przy chodniku.
Dopiero po obsłużeniu przystanku wagony tramwajowe
przejeżdżały (po rozjeździe nakładkowym) na tor
wschodni. Z kolei tramwaje linii 2 i 4 (wyjeżdżające
z Franz Mehring Strasse) wjeżdżały na tor „przeciwny do
kierunku właściwego” i już na przystanku Martinstrasse
znajdowały się na torze wschodnim, a więc pasażerowie
jadący w kierunku Hegelstrasse musieli przejść przez
(używany liniowo) tor zachodni. Sytuację ruchową
w trzecim etapie remontu pokazuje rysunek 3.
Przykład tej inwestycji obrazuje, jak dużą wagę
przedsiębiorstwa niemieckie przykładają do utrzymywania (choć z utrudnieniami) komunikacji tramwajowej
na remontowanych odcinkach. Firmy bardzo dbają
o pasażerów – w trakcie omawianego remontu
zdecydowano się na uruchomienie dwóch przystanków
tymczasowych (po obydwu stronach przebudowywanego
odcinka): Goethestrasse/Geschwister-Scholl-Strasse (na
południu) oraz Martinstrasse (na północy). Zastąpiły one
jeden istniejący wcześniej przystanek „centralny”
Marienplatz. Tamtejsi inżynierowie uznali, że przesunięcie przystanku mogłoby być źle odebrane przez
pasażerów, którym droga dojścia wydłużyłaby się
o ok. 100 metrów (z koniecznością pokonania placu
budowy), a negatywne uczucia wzmocniłby brak
możliwości opuszczenia wagonu, który i tak stoi przed
odcinkiem o ruchu dwukierunkowym i czeka na
zwolnienie szlaku. Właśnie dlatego powstały aż dwa
przystanki
zastępcze,
po
obydwu
stronach
remontowanego odcinka. Od wczesnych godzin rannych
do późnego popołudnia pracowały na nich dwuosobowe
zespoły pracowników, dbających o pasażerów.

Franz Mehring Strasse – na tym odcinku ruch
tramwajowy
prowadzono
wahadłowo.
Skład
802+822 linii 2 odcinku podąża tym odcinkiem
w kierunku właściwym… a bezpośrednio po jego
przejeździe na trasę (ten sam tor) wjechał skład
829+824, poruszając się w kierunku przeciwnym
do właściwego.
fot. 3 * Marek Malczewski, 27.07.2012

Warto zauważyć, że w składach dwuwagonowych linii 2
oprócz motorniczego znajdował się również pracownik,
pełniący funkcję konduktora rewizyjnego. Była to rola
dosyć bierna – byli oni najbardziej aktywni na końcowych
odcinkach trasy, gdzie przechodzili przez skład sprzątając
ewentualne odpady. Ich obecność na pewno ograniczała
jednak akty wandalizmu – wagony nie miały ani
porysowanych szyb, ani popisanego wnętrza.
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Z wizytą na targach w Berlinie

InnoTrans numer 9

Andrzej Kłos
Dziewiąte, międzynarodowe targi branżowe InnoTrans
odbyły się na Messe Berlin (Targi Berlińskie)
od 18 do 22 września br. Prezentowane przez firmy
produkty to m.in. pojazdy szynowe (kolejowe,
tramwajowe, metra i kolei miejskich) i ich komponenty,
elementy infrastruktury (torowisk, sieci trakcyjnej,
urządzeń zabezpieczenia ruchu i tuneli) oraz różnego
typu pojazdy zaplecza technicznego oraz ratownicze.
Jak co roku, duża część wystawy zlokalizowana była
na terenach zewnętrznych. Można tam było zobaczyć
m.in. spalinowe i elektryczne zespoły trakcyjne oraz
lokomotywy, wagony pasażerskie i towarowe, tramwaje,
wagony metra, a także pojazdy techniczne.

otwarto wystawę. Istotę targów stanowiły liczne
premiery pojazdów, w tym kilku polskiej produkcji. Były
to szynowy zespół trakcyjny Link i lokomotywa Gama,
wyprodukowane przez Pojazdy Szynowe PESA, a także
lokomotywa Griffin, należąca do ZNLE Gliwice.
ZNLE Gliwice: Griffin
Po zaprezentowaniu na poprzednich targach (InnoTrans
2010 Berlin – prototyp oraz Trako 2011 Gdańsk –
egzemplarz
już
w
eksploatacji
obserwowanej)
elektrycznej, jednosystemowej lokomotywy towarowej
E6ACT
Dragon,
Zakłady
Naprawcze
Lokomotyw
Elektrycznych podjęły prace nad skonstruowaniem
uniwersalnej, elektrycznej lokomotywy czteroosiowej.
W początkowej
fazie
prac
konstrukcyjnych
nad
lokomotywą czteroosiową przyjęto roboczą nazwę
Elephant, obecnie produkt figuruje pod nazwą Griffin.

Polskę reprezentowały dobrze znane firmy, takie jak:
ZNLE Gliwice, Newag z Nowego Sącza, Solaris Bus
& Coach z Bolechowa, Fabryka Wagonów Gniewczyna,
Wagony Świdnica, Koltech z Raciborza, Pojazdy Szynowe
PESA
z
Bydgoszczy,
EKK
Wagon
z
Ostrowa
Wielkopolskiego, Tabor Szynowy Opole, a także mniej
znane firmy, produkujące komponenty pojazdów czy
elementy infrastruktury: EC Engineering z Krakowa,
Astromal z Wilkowic, Bumar z Warszawy, Kuźnia Ostrów
Wielkopolski, Zakład Maszyn Elektrycznych EMIT
z Żychlina, Mennica Polska z Warszawy, Medcom
z Warszawy, Rawag z Rawicza, Ster z Poznania, Tines
z Krakowa czy Fabryka Przewodów Energetycznych
z Będzina.

Pojazd osadzony jest na dwóch dwuosiowych wózkach.
Konstrukcja pudła jest samonośna, wyposażona w strefy
kontrolowanego zgniotu. Średnica kół bezobręczowych
(monoblokowych) wynosi 1250 mm. Każda oś jest
indywidualnie napędzana przez asynchroniczny silnik
klatkowy o mocy 1400 kW. Silniki sterowane są przez
przekształtniki
trakcyjne,
zbudowane
w
oparciu
o tranzystory IGBT. Statyczna przetwornica obniża
napięcie do 3x440 V AC – 60 Hz oraz 24 V DC. Moc
ciągła rozwijana przez pojazd to 5,6 MW, dająca siłę
pociągową o wartości 310 kN. Prędkość maksymalna (ze
składem pasażerskim) to 200 km/h. Lokomotywa może
pracować pod trzema napięciami: 15 kV 16,7 Hz; 25kV
50 Hz oraz 3 kV DC. Producent wspomina też
o możliwości budowy egzemplarzy spalinowych.

Pierwszego dnia targów, tuż po godzinie 10, w sali Palais
am Funkturm z udziałem zaproszonych gości uroczyście

Na tegorocznych targach nie prezentowano już
żadnego pojazdu z rodziny Swingów, licznie
sprzedającej się serii tramwajów z PESY, jak to
miało miejsce na InnoTransie 2010, gdzie
wystawiano wagon warszawski, choć byłoby się
czym pochwalić – Swingiem Duo. Prezentowano
jednak częstochowskiego Twista – trzyczłonowy,
niskopodłogowy tramwaj podparty na czterech
wózkach. Konstrukcja ideowo jest bardzo
podobna do niedocenionej poznańskiej Pumy
(118N) z FPSu.
fot. Robert Bartkowiak, 21.09.2012

Na targach zaprezentowano poznański wagon
tramwajowy Solaris Tramino S105p – na imprezę
pojechał ostatni pojazd dostarczony do Poznania
w ramach zamówienia na 45 wagonów. Na okoliczność wyjazdu na targi wagon zyskał reklamową okleinę. Po powrocie do Poznania z 559
„reklamy” nie zdjęto i solaris dalej jeździ
z niebiesko-zielonymi falami na burtach.
fot. Marcin Jurczak, 18.09.2012
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Pierwszego dnia targów odbyło się uroczyste odsłonięcie
lokomotywy, któremu towarzyszyła oprawa choreograficzno-muzyczna. Prezentowany prototyp to egzemplarz
uniwersalny – towarowopasażerski o prędkości maksymalnej wynoszącej tylko 140 km/h.
Lokomotywa trafi na obserwowane jazdy testowe do PKP
InterCity, o czym zapewnił w Berlinie prezes spółki –
Janusz Malinowski. Wcześniej jednak będzie jeździła
po torze testowym Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie.
Pozostaje czekać aż ujrzymy ją na czele pociągu, sądząc
po prędkości maksymalnej, w zastępstwie EP08.
Warto dodać, że poprzednio wprowadzony produkt ZNLE
zaczyna odnosić sukcesy. Gliwickie Zakłady realizują
zamówienia na cztery egzemplarze dla Specjalistycznego Transportu Kolejowego z Wrocławia oraz,
w ramach podpisanej w Berlinie pierwszego dnia targów
umowy, na pięć egzemplarzy dla LOTOS Kolej z
Gdańska. Obie spółki brały dział w testach prototypu.
Sam prototyp lokomotywy sprzedano w ramach umowy
na cztery maszyny dla STK.

MPK Kraków sumiennie, sukcesywnie i bardzo
skutecznie polepsza swój tramwajowy park
taborowy. Ostatnim zamówieniem na nowy tabor
było podpisanie umowy z Bombardierem na 24
niskopodłogowe tramwaje. Trzeci z serii taki
tramwaj (2053) prezentowano na targach.
Wagony sukcesywnie będą trafiać w tym
i przyszłym roku do grodu Kraka. Na początku
października cztery takie pojazdy debiutowały
w ruchu liniowym, w pierwszym dniu pojawiając
się na linii 14.

PESA: Gama i Link
Bydgoski producent zaprezentował swoją pierwszą
lokomotywę elektryczną – 111Ed Marathon, stanowiącą
przedstawiciela nowo opracowanej platformy Gama.
Uroczyste odsłonięcie miało miejsce również pierwszego
dnia targów. Podobnie jak pojazd ZNLE jest to
czteroosiowa, ekspresowa lokomotywa elektryczna.
Prezentowany pojazd różni się jednak parametrami
technicznymi. Prototypowa lokomotywa może pracować
jedynie pod napięciem 3 kV DC, jednakże wyposażona
jest w dodatkowy agregat – układ napędowy CAT C15,
pozwalający na prowadzenie prac manewrowych
na bocznicach i innych odcinkach pozbawionych sieci
trakcyjnej.
Maksymalny
zasięg
na
zasilaniu
pomocniczym to ok. 40 km. Podobnie jak ZNLE,

producent
deklaruje
możliwość
wyprodukowania
egzemplarza spalinowego. Jej prędkość maksymalna
wynosi 160 km/h. Średnica kół jest także analogiczna
do EU07 – 1250 mm. Moc ciągła to 5,6 MW, a siła
pociągowa – 300 kN. Długość pojazdu wynosi 19,5 m
z zachowaniem skrajni UIC 505-1. Napęd elektryczny
zapewniają dwa przekształtniki trakcyjne oraz cztery
dwupoziomowe falowniki. Obwody niskiego napięcia
zasila przetwornica statyczna, konwertująca prąd
na 3x400 V AC, 24 V DC. Co ciekawe, kabinę maszynisty
projektowano
we
współpracy
z
bezpośrednimi
użytkownikami lokomotyw – maszynistami, dzięki
czemu pojazd zyskał aprobatę związku zawodowego tej
grupy
zawodowej.
Eksploatacja
obserwowaną
lokomotywą odbędzie w barwach LOTOS Kolej
z Gdańska.
Lokomotywy PESY i ZNLE mają dość podobne parametry
techniczne
do
wciąż
popularnych,
niemłodych
już lokomotyw EU07. Należy się liczyć, że z biegiem
czasu zajmą one miejsce wysłużonych siódemek.

Bombardier Flexity 2 wozi już pasażerów
w Blackpool. Pięcioczłonowy wagon podparty jest
na trzech wózkach, ma łącznie 32,2 m długości
i szerokość 2,65 m. Uwagę zwraca nieduża ilość
drzwi – po dwie pary drzwi podwójnych i dwa
pojedyncze skrzydła w członach skrajnych
na każdej ze stron. Pojemność tramwaju to 74
miejsca siedzące i 148 stojących (przy 4 os/m²).
Blackpool Transport Services zamówiło łącznie
16 takich pojazdów, to pierwsza dostawa
Flexity 2 na świecie.
Fot. 2 * Robert Bartkowiak, 21.09.2012

W ostatnich latach PESA osiąga coraz większe sukcesy
w eksporcie szynobusów. Tej grupy produkty dość liczne
jeżdżą w krajach byłego ZSRR, Czechach oraz
we Włoszech. Obecnie firma z rozmachem wchodzi na
rynek niemiecki. Linki pod nazwą RegioShark jeżdżą już
w barwach czeskich –
to pierwsze realizowane
zamówienie tych pojazdów. Pierwszego dnia targów
miała miejsce prezentacja Linka dla Oberpfaltzbahn.
Bydgoski Holding podpisał pod koniec zeszłego roku
umowę z Regentalbahn (właściciel marki Oberpfaltzbahn) umowę na dostarczenie dwunastu takich pojazdów.
Będą
one
przechodzić
dwuletnie
testy
homologacyjne na kolejowej sieci niemieckiej w barwach
właśnie tego przewoźnika. Z kolei podczas drugiego dnia
targów podpisano ramową umowę z Deutsche Bahn
na dostawę blisko pół tysiąca szynobusów. Tym samym
bydgoski
producent
osiągnął
sukces
podobny
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Imperio to produkt Vagoane Astra Arad (bazujący
i będący lokalną wersją pojazdu produkowanego
przez Siemensa – Combino Plus (Avenio).
W wyniku współpracy rumuńskiego producenta
wagonów kolejowych i niemieckiego koncernu
miał powstać tani, niskopodłogowy tramwaj
z przeznaczeniem na rynek rumuński. Tamtejszy
rynek wykazywał w miarę duży potencjał
zakupowy, z racji „tymczasowej” eksploatacji
importowanych, używanych
tramwajów.
Po
wdrożeniu
seryjnej
produkcji
planowano
„wypuszczać” rocznie ok. 30 sztuk. Wagon miał
premierę 25 sierpnia 2011 r. Wagon teoretycznie
mógłby stanowić konkurencję na rynku polskim,
gdyż jego dystrybucją poza Rumunią zajmuje się
Siemens.
fot. Grzegorz Jakubowski, 18.09.2012
do zwycięstwa w przetargu na dostawę 186 tramwajów
niskopodłogowych dla stolicy, co zostało okrzyknięte
„przetargiem stulecia”.
NEWAG: 16D, 35WE Impuls, Inspiro
Warto
choć
krótko
wspomnieć
o
pojazdach
wystawianych przez dawne ZNTK Nowy Sącz. Była
to lokomotywa 16D, powstała z gruntownie zmoder-

Tango S-DT8.12 produkcji Stadler Pankow dla
Stuttgarter Strassenbahnen (SSB). W związku
z rozbudową sieci spółka zakupiła 20 takich
jednostek.
fot. Robert Bartkowiak, 21.09.2012

nizowanej SM48. Na targach prezentowano egzemplarz
dla zagłębiowskiej spółki Kolprem, obsługującej m.in.
bocznice Huty Katowice. Zaprezentowano również
elektryczny zespół trakcyjny, dostarczony dla stołecznej
SKMki, tj. 35WE, któremu w drodze konkursu nadano
nazwę Impuls. Sześć sześcioczłonowych pojazdów dla
ruchu aglomeracyjnego, o prędkości maksymalnej
160 km/h, dostarczono podczas minionych wakacji.
Na podobne, czteroczłonowe składy typu 31WE oczekują
Koleje Dolnośląskie. Warto też nadmienić o pojeździe,
zaprojektowanym przez Siemensa, ale przeznaczonym
do produkcji w Nowym Sączu. Mowa o wagonach metra
Inspiro dla Warszawy. Na targach prezentowano
fragment składu, jaki ujrzymy w Metrze Warszawskim.
Planowany
czas
wprowadzenia
do
eksploatacji
to wrzesień przyszłego roku. Wnętrze wyposażono
odmiennie niż prezentowano to w wizualizacjach –
wagonów
nie
wyposażono
np.
poręcze-drzewka
przy wejściach.
Tramwaje: M6S, Stuttgart, Bielefeld
Na targach licznie prezentowane były również tramwaje.
Siemens zaprezentował zmodernizowany człon wagonu
typu M6. Przebudowano go na jednokierunkowy,
likwidując sumarycznie troje drzwi (dwa po lewej stronie
i przednie po prawej, patrząc na kabinę motorniczego).
Przeorganizowaniu uległo również wnętrze. Powiększono
znacznie
kabinę,
przesunięto
fotel
na
środek
i zabudowano nowy pulpit. W przestrzeni pasażerskiej
zamiast miękkich kanap zamontowano twarde siedzenia,
wyściełane tkaniną. Okna na czele wykonano w technologii wklejanej, boczne pozostały w uszczelkach.
Zaprezentowano także dwa wysokopodłogowe tramwaje.
Obie konstrukcje charakteryzuje właśnie wysoka
podłoga, związana z eksploatacją na wysokich peronach.
Zbudowano je z myślą o eksploatacji w tunelach.
Pierwszy z nich to Tango Stadler Pankow – S-DT8.12,
korzystający z rozwiązań stosowanych w innych
wyprodukowanych pojazdach serii Tango. Flotę tramwajów
Stuttgarter
Strassenbahnen
(SSB)
zasili
dwadzieścia
żółtych
pojazdów.
Spółka,
wraz
z rozbudową sieci, potrzebuje więcej taboru. Dane
techniczne są w większości zbieżne z podseriami DT8,
eksploatowanymi
obecnie.
Dwuczłonowy
pojazd
osadzony jest na czterech dwuosiowych wózkach. Każdy
z nich wyposażony jest w dwa silniki o mocy 130 kW.
Człony połączone są przegubem (co mają tylko DT8.11),
na
pierwszym
członie
nad
tylnym
wózkiem
zamontowany jest połówkowy pantograf, pobierający
stały prąd o napięciu 750 V. Po każdej stronie znajduje
się czworo dwupłatowych drzwi dla pasażerów.
Deklarowana prędkość maksymalna to 80 km/h.
Podłoga w całym pojeździe jest na wysokości 1 m.
Długość wynosi 39,11 m, wysokość – 3,715 m,
a
szerokość 2,65 m (dzięki temu można było zamontować
siedzenia w układzie 2+2).
Drugim pojazdem jest Vamos Bielefeld – GTZ8-B,
skonstruowany i wybudowany przez zakłady HeiterBlick,
mieszczące się nieopodal Torgauer Strasse w Lipsku.
Wagon to ośmioosiowa i trzyczłonowa konstrukcja.
Człony łączą dwa przeguby, a wewnętrzne wózki
w całości znajdują się pod środkowym członem. Pojazd
posiada pięć, dwuskrzydłowych drzwi, w tym troje
środkowych, wyposażonych w rozkładane stopnie. Górna
część nadwozia rozszerza się do 2,65 m. Wysokość tego
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Z kraju i ze świata
pojazdu to 3,62 m, a długość – 34,2 m. Producent
deklaruje możliwość zabudowania wózków na tory
o prześwitach 1000 mm (prototyp i seria dla Bielefeld),
1435 mm (tor normalny) oraz 1458 mm (rozstaw
na sieci tramwajowej w Lipsku).
Nie tylko dla specjalistów

Tramlink to prototyp z platformy niskopodłogowych tramwajów Vossloh'a wybudowany w zakładach
Albuixech
w
Walencji
(Hiszpania).
Pięcioczłonowy pojazd, osadzony na trzech
wózkach posiada sześć otworów drzwiowych
w tym cztery z dwoma płatami. Długość to 32 m,
a masa 40,8 t. Cztery silniki sterowane są
impulsowo i zasilane napięciem 750V. Producent
deklaruje możliwość produkcji pojazdów na
normalny i wąski (1000 mm) tor.

Targi po raz kolejny zgromadziły rzesze specjalistów
z branży oraz hobbystów. Prezentowały się głównie
firmy niemieckie, czeskie i, w mniejszym stopniu,
polskie. Wystawiły się też znane koncerny i firmy
europejskie oraz azjatyckie. Zaprezentowano wiele
ciekawych, nowych i innowacyjnych produktów. Kilka
z nich prezentowanych było ponownie, np. Solaris
Tramino S105p (był na Trako 2011). W Berlinie
pokazano też ostatni egzemplarz (i to oklejony) pojazdu
Škoda 15T For City dla Rygi (była na Innotransie 2010).
Czesi dostarczyli też do stolicy Łotwy kolejne (dłuższe)
pojazdy (oznaczone jako 15T1). Można było też
zobaczyć EU47 Bombardiera w malowaniu Kolei
Mazowieckich (znaną publiczności z Trako 2011).
Targi nieustannie rozwijają się, a polscy producenci
coraz liczniej wystawiają się. W tym roku odbyło się
bardzo dużo polskich premier, tj. prezentowano: dwie
dość popularne ostatnio lokomotywy elektryczne,
a także szynobusy, na które podpisano zamówienia
liczone w setkach egzemplarzy. Cieszy, że polski
przemysł branży kolejowej i, co nowe, tramwajowej
znów jest w stanie zaproponować pojazdy na eksport
o wysokim
poziomie
technicznym,
dorównującym
czy nawet przewyższającym zagraniczne standardy.
Na targach nie wystawiły się firmy jak: Modertrans
z Wielkopolski czy też Protram ze stolicy Dolnego
Śląska, oferujące głównie naprawy i modernizacje
popularnych stopiątek czy MPK Kraków, wykonujące
bardzo niszowe usługi, jak kompleksowe naprawy
i odbudowy pojazdów historycznych.
Najbliższe, wielkie wydarzenie branżowe to 10. jubileuszowe Trako 2013 Gdańsk (24 – 27 września 2013 r.),
na nowych terenach wystawienniczych AmberExpo. Oby
było na nich równie dużo premier nowych, polskich
konstrukcji.
Źródła:

Vamos Bielefeld to, w przeciwieństwie do LeoLinera (opartego na podzespołach Tatry T4
i Bombardiera NB4), zupełnie nowy produkt
zakładów HeiterBlick. Wagon dedykowany jest
przewoźnikom
eksploatującym
tramwaje
w tunelach oraz z wykorzystaniem wysokich
peronów. Rodzą się pewne skojarzenia z serią
TW2000 z Hannoveru (produkowaną przez LHB
i Siemensa) z racji poszerzenia pudła w części
górnej, rozkładanych stopni, jednak Vamos jest
dłuższy i będzie jeździł po metrowym torze.
Warto dodać, że HeiterBlick ma współpracować
przy dostawach TW3000 (następcy TW6000) dla
üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe z Vossloh
Kiepe. Czas pokaże czy Vamosy staną się
następcami,
przystosowanych
do wysokich
peronów, serii M8 i B80 w innych miastach
Niemiec.
fot. 2 * Grzegorz Jakubowski, 18.09.2012

materiały informacyjne producentów, Rynek Kolejowy, Kurier
Kolejowy, infotram.pl
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Ruch wahadłowy na ul. Matyi – jak to działa?

Na jednym torze

Tomasz Gieżyński
Rozpędzona
machina
poznańskich
inwestycji
infrastrukturalnych nie zamierza w żaden sposób zwolnić
tempa i wciąż w dużym stopniu dotyka próbujących
przedrzeć się przez miasto pieszych, rowerzystów,
kierowców samochodów, a także pasażerów komunikacji
zbiorowej. Chyba tylko kolej jest w miarę od tego
problemu odseparowana. Inny poznański system
szynowy (czyli tramwaje) funkcjonuje na granicy
możliwości
organizacyjno-technicznych.
Oczywiście
budowa nowych obiektów jest konieczna i pożądana, ale
rozbicie sieci poprzez remont głównego węzła w centrum
(ronda Kaponiera), a także odcięcie dojazdu do dwóch
pętli o kluczowych dla układu wielkościach przewozów
(Górczyn i Junikowo) spowodowało niewydolność,
za którą podążyły zniechęcenie, marazm i frustracja –
i to zarówno pracowników transportu zbiorowego, jak

Uroki
ruchu
jednotorowego.
Przy
takiej
organizacji ruchu zdarza się czasem, że na
jednym torze spotkają się dwa pociągi jadące w
przeciwnych kierunkach. Do zdarzenia prezentowanego na zdjęciu doszło 3 stycznia br.
ok. godz. 9. Od strony ul. Roosevelta na odcinek
wjechały stadem tramwaje. Ostatni nie dostał
światła przy przejściu dla pieszych. Motornicza
tramino wjechała na swoim świetle „od dołu”,
a oba pociągi spotkały się przy przejściu dla
pieszych. Ryzyka zderzenia nie było, moderusa
wycofano. Podobne zdarzenie odnotowano 31
stycznia br. – przy przejściu dla pieszych
spotkały się stopiątka i helmut.
fot. Przemysław Marcinkowski, 3.01.2013

i ich pasażerów. Jak by tego wszystkiego było mało,
do gry wkroczył także prywatny inwestor (węgierski
Trigranit), budujący nowy dworzec kolejowy wraz
z ogromnym kompleksem handlowym i układem dróg
dojazdowych. To ostatnie zadanie objęło swym
zasięgiem skrzyżowanie ul. Towarowej i Matyi, czyli
trasę tramwajową w ciągu Rataje – dworzec kolejowy.
W związku z tym, że przed rozpoczęciem tej inwestycji
układ sieci tramwajowej był już i tak wywrócony do góry
nogami, podstawowym założeniem organizacyjnym było
to, by nie dopuścić do kolejnych, niepotrzebnych zmian
tras. Z pomocą przyszło rozwiązanie techniczne
z powodzeniem funkcjonujące już od listopada ub.r.
na przystanku Węgorka, czyli tzw. rozjazd nakładkowy
(lub, jak kto woli, kalifornijski). Inwestor przedstawił
pomysł, wg którego zamontowanie dwóch takich
rozjazdów na początku i końcu obszaru robót
pozwoliłoby utrzymać ruch tramwajów po jednym torze
(dawnym południowym), a sygnalizacja świetlna, wobec
wyizolowania
torowiska
względem
samochodów,
zapewniłaby przepustowość, pozwalającą na dalsze
kursowanie tą trasą pięciu linii tramwajowych (6, 10,
14, 15 i 18). Jeszcze przed Bożym Narodzeniem 2012
sprawy nabrały tempa i projektant (firma Tebodin)
przedstawił program działania sygnalizacji świetlnej.
Założenia były proste – osłonięcia wymagał ok. 370metrowy odcinek toru pojedynczego, od kładki
wejściowej do budynku nowego dworca do wylotu
ul. Przemysłowej, z jedną kolizją z przejściem dla
pieszych. Było ono jednak osłonięte sygnalizacją
świetlną, położoną w odległości ok. 70 m od początku
odcinka jednotorowego w rejonie mostu Dworcowego.
Program ten zakładał możliwość detekcji pociągu
stojącego pod semaforem wjazdowym i pociągu
następnego
(druga
pętla
indukcyjna
położona
w odległości 35 m za pierwszą, leżącą bezpośrednio pod
semaforem), co miało spowodować wpuszczenie
jednego pociągu, bądź odpowiednie wydłużenie światła
na wlocie, zgodnie ze wskazaniami z detekcji. Obsługa
grupy pieszych
winna nastąpić
po
przejeździe
tramwajów w kierunku wschodnim, a zakończyć się
przed przyjazdem tramwajów w kierunku zachodnim,
na co pozwalał założony czas przejazdu, umiejscowienie
przejścia dla pieszych, a także dodatkowe pętle
detekcyjne położone wewnątrz odcinka jednotorowego.
Czasy przejazdu wynikały wprost z ograniczeń prędkości
do 5 km/h na rozjazdach nakładkowych (z dodatkowym
obostrzeniem
w
postaci
zakazu
przyspieszania
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Organizacja ruchu zastosowana na odcinku jednotorowym ma duży potencjał. Na zdjęciu: cztery
pociągi (15/6 288+287, 14/8 174+173, 10/14
704 i 10/6 553) przejeżdżają „ciągiem” w ramach
jednego cyklu świateł.

Rozjazd
nakładkowy
od
strony
mostu
Dworcowego. Helmut oczekuje na „pionową
kreskę”, podczas gdy przez zwrotnice przetacza
się skład stopiątek (320+321) linii 15/5.
fot. 3 * Marcin Jurczak, 3.01.2013

i hamowania na nich, co jest technicznie niemal
niewykonalne w przypadku wszystkich typów tramwajów
eksploatowanych w MPK Poznań, zaś w przypadku
105Na i HF07DC zupełnie wykluczone) oraz 20 km/h
wewnątrz odcinka. System pętli indukcyjnych miał
zliczać ilość pojazdów na wlocie, w środku dystansu
i na wyjeździe, odpowiednio zarządzając sygnalizacją
na przejściu dla pieszych i na wlocie dla tramwajów
z przeciwnej strony. W przerwie międzyświątecznej
założono część nakładek do jazdy na wprost, a w nocy
z 28. na 29. grudnia 2012 r. resztę urządzeń
i od sobotniego świtu rozpoczęto eksploatację odcinka
jednotorowego oraz sygnalizacji świetlnej.

W grono decydentów i realizatorów wkradła się pewna
nerwowość, zwłaszcza, że wykonawca sygnalizacji nie
umiał jednoznacznie zaradzić problemowi. W dość
nietypowych okolicznościach decyzyjnych doprowadziło
to do przetrasowania 4 stycznia br. linii 18, która odtąd
z Franowa kursuje przez ul. Królowej Jadwigi, Górną
Wildę i Hetmańską do zajezdni Głogowska, na odcinku
wildeckim nie ciesząc się zbyt dużą frekwencją.
Pozostałe cztery linie kursują nadal przez ul. Matyi,
okresowo bez większych problemów. W drugim tygodniu
2013 r. wprowadzono program z czasem międzyzielonym dla zjazdu ostatniego tramwaju z odcinka
jednotorowego wynoszącym 111 sekund. Wymontowano
ponadto resztki starych rozjazdów, kierujących niegdyś
ruch w i z ul. Towarowej, a także… zdjęto ograniczenie
do 20 km/h wewnątrz odcinka. Pozwoliło to na znacznie
szybsze pokonanie przez tramwaje newralgicznego
dystansu,
ale
z
kolei
przy
sztywnym
czasie
międzyzielonym powoduje to przestoje od 20 do ok. 40
sekund. Tramwaj z przeciwka nie otrzyma światła
wcześniej niż 111 sekund po zgaśnięciu poprzedniego
wjazdu, nawet jeżeli wszystkie tramwaje, korzystając
z podniesionej prędkości, dawno już pojechały.

Natychmiast dały o sobie znać obawy o przepustowość.
Mimo częstotliwości co 20 minut od rana i co 15 minut
w ciągu dnia, sygnalizacja doznawała sporych zawieszeń
i dysfunkcji, włącznie z podawaniem sprzecznych
sygnałów. Punktem kulminacyjnym było zjechanie się,
jadących z przeciwka pociągów linii 14, w rejonie
przejścia dla pieszych, co miało miejsce 3 stycznia br.
Wykonawca sygnalizacji (firma Vialis) za pomocą
swojego pracownika z laptopem, próbował zapobiegać
problemom. Diagnoza była jasna – mimo prawidłowo
zbudowanych
pętli
indukcyjnych,
powodują
one
perturbacje z uwagi na fikcyjne sygnały lub brak sygnału
mimo obecności tramwaju. W tej sytuacji nie mogło być
mowy o dalszym funkcjonowaniu zaimplementowanego
programu. Sygnalizację w pierwszych dniach przełączano na stałoczasową lub światło żółte, pulsujące. Ten
ostatni stan pozwolił na przetestowanie jazdy na radio
z wykorzystaniem pracowników Nadzoru Ruchu MPK
na wlotach na odcinek jednotorowy. Okazało się, że taka
organizacja
pracy
pozwala
na bezproblemowe
przepuszczenie w szczycie dnia roboczego wszystkich
pięciu linii przez ulicę Matyi, a także na likwidację
korków tramwajowych z przyległych ulic w bardzo
szybkim tempie. Takie zresztą były wcześniejsze,
teoretyczne wyliczenia, lecz wszystko zaprzepaściła
niepewność detekcji. Z pewnością nie bez znaczenia
były też przypadki zatrzymywania się motorniczych
drugim pociągiem poza strefą detekcji drugiej pętli
indukcyjnej.

Demontaż rozjazdów prowadzących w kierunku
ul. Towarowej. Dzięki ich likwidacji skrócono
czas przejazdu przez odcinek jednotorowy –
tramwaje nie muszą już tu zwalniać do 10 km/h.
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Rozjazd nakładkowy od strony dworca PKS.
fot. Marcin Jurczak, 3.01.2013

Dalsze
prace
projektantów
nad
zapewnieniem
bezawaryjnej pracy detekcji tramwajów skupiają się na
wprowadzeniu dodatkowego potwierdzenia wjazdu
i zjazdu pociągu. Przez pewien czas rozpatrywana była
opcja przystosowania pętli indukcyjnych do odbioru
sygnału systemu przekładania zwrotnic TRACK200,
ale ostatecznie wygrała koncepcja tzw. sanek na sieci
trakcyjnej, czyli niewielkich urządzeń zliczających
przejeżdżające pod nimi pantografy. Ostateczne
rozwiązanie
kwestii
detekcji
ma
doprowadzić
do umożliwienia wcześniejszego wymeldowania się
tramwajów z odcinka jednotorowego i bieżącego
skrócenia czasu międzyzielonego. Jeżeli ten element
zadziała bez problemów, będzie można pomyśleć
o powrocie linii 18 na relację przez most Dworcowy.

Odcinki jednotorowe na poznańskiej sieci tramwajowej

Na jednym torze – historycznie i współcześnie
opr. Marcin Jurczak, na podstawie notatek
Tomasza Gieżyńskiego, Marka Malczewskiego i Karola Tyszki

Tramwaje kursujące w obu kierunkach jednym
torem spotkać okazjonalnie spotkać można m.in.
na trasie PST. Na zdjęciu: wagon GT8 657 na linii
N21. W związku z pracami prowadzonymi na
wjeździe na PST odcinek Słowiańska (przelotka) –
rondo Kaponiera – Zwierzyniecka/Gajowa (trójkątowanie) tramwaj pokonywał tej nocy jednym
torem. Jazda w kierunku PST realizowana była po
torze niewłaściwym.
fot. Marcin Jurczak, 4.12.2003
Odcinki jednotorowe obecne są na wielu sieciach
tramwajowych,
w
Polsce
najliczniej
na
Śląsku
i podmiejskich liniach łódzkich. Z jednego toru korzystają także tramwaje jadące na warszawskie Boernerowo.
W Poznaniu prowadzenie ruchu tramwajowego w obu
kierunkach po jednym torze jest obecnie rozwiązaniem
spotykanym stosunkowo rzadko.
Ostatnimi stałymi odcinkami jednotorowymi były u nas
trasy na Bielniki, Polną, Golęcin i Winiary. Ruch
pasażerski do Ogrodu Jordanowskiego zawieszono 24
października 1959 r. W 1963 r. zlikwidowano trasę
w ul. Polnej, a 9 listopada 1974 r. zawieszono odcinek
Wojska Polskiego – Golęcin. Ruch na jednotorowym

odcinku trasy winiarskiej utrzymany był do 1979 r. Jak
opisuje Piotr Dutkiewicz („Tramwaje w Poznaniu”):
w lipcu 1979 r. zaprzestano eksploatacji ostatniego
w Poznaniu odcinka, gdzie ruch prowadzony był w obu
kierunkach po jednym torze. Trasę zamknięto z powodu
modernizacji, a od tego czasu ma ona dwa tory. Jak
wspomina nasz „klubowy” kolega Marek Malczewski: na
linii na Golęcin mijanka była w rejonie ul. Dojazd. Pamiętam spotkanie „face to face” za mijanką w kierunku
Golęcina. Byłem bardzo ciekawy, co się będzie działo.
Pociąg jadący w kierunku Golęcina bez zbędnego przestoju wycofał się przez mijankę (rozjazdy sprężynowe,
kierujące na prawy tor w kierunku jazdy) i ponownie
najechał na prawy tor, a wtedy skład jadący z Golęcina
objechał „swoim” prawym torem i po problemie. Żadnych krzyków, wyzwisk... chyba był to wyćwiczony manewr. Jazda na Winiary na pewno była zabezpieczona
sygnalizatorem (prostokątna skrzynka z dwoma komorami – z czerwoną i zieloną szybką) i sterowana ręcznie.
Tymczasowe rozjazdy regularnie wykorzystywano przy
remontach tras. Tak było chociażby w latach 1980-1981
na ul. Małopolskiej. Najpierw wymieniono tor południowy, później północny – utrzymując ruch liniowy
na torze, który akurat nie był remontowany. Podobne
rozwiązanie (oparte na tymczasowych rozjazdach
i eksploatacji jednego toru) stosowano na ul. Grunwaldzkiej – podczas remontu odcinka od ul. Bukowskiej
w pierwszej połowie lat 70. XX w. W pierwszej połowie
lat 80. XX w. jednotor funkcjonował m.in. na odcinku
od Ronda Jana Nowaka-Jeziorańskigo do Bułgarskiej –
tramwaje przejeżdżały odcinek korzystając z opisywanej
„skrzynki” lub „w cieniu”, za wcześniejszym pojazdem.
„Współczesność” to przede wszystkim jednotorowe
dojazdy do zajezdni tramwajowych podczas remontu
torowisk (Głogowska – 1997/1998, Starołęcka – 2003 –
oba techniczne, bez pasażerów). Jako dwukierunkowy
odcinek jednotorowy uznać należy ul. Pamiątkową latem
1999 r. – gdy stanowiła ślepą końcówkę podczas
remontu
węzła
Traugutta
(tramwaje
zawracano
na „trójkącie”). Jeszcze kilka lat temu na trasie PST
znajdowały się trzy przelotki między torami. Dawało
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to duże możliwości nietypowego prowadzenia ruchu.
Na czas podbijania PST „zamykano” tor jednej sekcji
(Słowiańska – Lechicka, Lechicka – Szymanowskiego),
a na odcinku dwóch przystanków ruch odbywał się po
jednym
torze,
z
zachowaniem
pełnej
obsługi
przystanków pośrednich (w tym czasie MPK korzystało
już z wagonów GT8ZR, do tramwaju jadącego lewym
torem pasażerowie wsiadali drzwiami z lewej strony).
W razie drobnych prac na wylocie z PST, prowadzonych
w godzinach nocnych, tramwaje N21 już od wielu lat
kursują po jednym torze do centrum (wcześniej –
klasyczny GT8 trójkątował przy Gajowej, obecnie
wykorzystuje się wagony GT8ZR).
Ostatnio z jednotorowego odcinka korzystała linia 21.
Tramwaje kursowały z pętli na os. Sobieskiego,
od przystanku Słowiańska do końcowego (tymczasowego) przystanku Most Teatralny, jadąc w obu kierunkach
po jednym torze. Dla zwiększenia przepustowości,
wykorzystywano oba ślepo zakończone tory – wagon jadący w kierunku mostu Teatralnego wjeżdżał na ten tor
(wschodni lub zachodni), na którym w danej chwili nie
było drugiego pociągu. Tymczasowy „ślepy” przystanek
Most Teatralny przygotowano w postaci wyspy
na międzytorzu, a motorniczy otwierał te drzwi które
były po stronie przystanku. Linię zorganizowano latem
2011 r., a kursowały na niej wagony GT8S i GT8ZR.

W1/5 903 zjechał właśnie z jednotorowego
odcinka Szymanowskiego – Lechicka. Na tor
niewłaściwy (korzystając z nieistniejących już
rozjazdów przy centrum handlowym PLAZA)
wjeżdża W1/1 904. Pasażerowie na przystankach
Lechicka i Kurpińskiego wsiądą drzwiami z lewej
strony, a tramwaj wróci na prawy tor korzystając
z trapezu przed przystankiem Szymanowskiego.
fot. Marcin Jurczak, 12.08.2006

MPK Poznań zakończyło eksploatację autobusów neoplan N4020

Pożegnanie z trzyosiowcami

Bartosz M. Kaj
Pomysł pożegnania autobusów neoplan N4020, których
służba w MPK Poznań dobiegła końca latem 2012 r., nie
był nowy. Myślano o tym już rok wcześniej. Początkowo,
termin przejazdu zaplanowano na wiosnę 2012 r. Miał
się on odbyć w ramach obchodów 7-lecia Poznańskiej
Galerii Komunikacyjnej. Ostatecznie jednak planowana
na czerwiec 2012 r. impreza nie doszła do skutku.
Przejazd, którego los niejednokrotnie wisiał na włosku,
a szanse na powodzenie malały z dnia na dzień, odbył
się w ostatnich dniach wakacji, niejako w miejsce
tradycyjnej letniej wycieczki KMPS.

Pożegnanie 1701

W miłośniczym pożegnaniu deskorolek udział
wziął ostatni eksploatowany egzemplarz serii
N4020. We wrześniu 2011 r. pojazd ten został
wystawiony na sprzedaż.
fot. Bartosz M. Kaj, 26.08.2012

Niedzielne przedpołudnie, 26 sierpnia 2012 r., pętla
Garbary Dworzec. Grupka klubowiczów i jeden gość
z Gniezna, z niecierpliwością wypatrują ostatniego
zachowanego w MPK autobusu neoplan N4020. Pojazd
o numerze 1701 przyjechał parę minut po godz. 10.
Po sesji fotograficznej na Dworcu Garbary, pętli tak
lubianej przez niektórych miłośników autobusów,
ruszamy w drogę. Pierwszym celem jest końcówka przy
os. Dębina, ale po drodze zahaczamy o przystanek
Dębina n/ż, a następnie nieużywaną zatoczkę przy
ul. Piastowskiej. Po chwili postoju (na zakup prowiantu
i innych niezbędnych w podróży rzeczy) udajemy się
w dalszą podróż. Przez os. Orła Białego, uliczkami
ratajskich osiedli docieramy na pętlę Spławie, której
w programie
wycieczki
nie
mogło
zabraknąć.
Po wykonaniu kilku zdjęć ruszamy dalej, tym razem
w dużej
mierze
ulicami,
na których
zazwyczaj
nie goszczą pojazdy MPK. Po kilku minutach docieramy
na nieużywaną już pętlę Nowa Wieś, z której podążamy
dalej w kierunku Zielińca. Stamtąd, po kolejnej sesji
fotograficznej, udajemy się na nieujętą w pierwotnym
planie część trasy. Przez pętlę Nowe ZOO, docieramy
do stacji Balbinka, przy której wielu miłośnikom udało
się wykonać najlepsze fotografie podczas wyjazdu
(motyw znany z przejazdu wozem 1204, z parowozem
Borsig w tle). Jedna z fotografii znalazła się później
na klubowym kalendarzyku na 2013 r. Pogoda robi się
coraz lepsza, a my zgodnie z planem udajemy się
na Janikowo. Następnymi punktami na trasie były
Koziegłowy Zakłady Drobiarskie (niegdyś znane jako
Korvita), os. Leśne, a następnie Kampus UAM Morasko.
Z tego miejsca udajemy się na pętlę Piątkowska, a zaraz
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potem na przystanek przy szpitalu MSW (motyw znany
z przejazdu jelczem 1945). Czas nagli, ale udaje się
jeszcze wygospodarować parę minut by udać się
na pętlę Puszkina, gdzie takie autobusy nigdy nie
gościły. Po krótkiej sesji fotograficznej pojazd udał się w
kierunku zajezdni, po drodze żegnając kolejnych uczestników wycieczki. Mała frekwencja oznaczała znaczne
skrócenie przejazdu, dlatego trzeba było zrezygnować
z wielu pierwotnie planowanych fotostopów. Przykładowo, nie udało się pojechać w kilka ciekawych miejsc, jak
choćby ul. Niestachowska, hala Arena, Górczyn,
Radojewo czy wreszcie ul. Szarych Szeregów. Mimo to
sporą część trasy i miejsc, w których „trzyośki” były
przez lata widokiem codziennym, udało się zrealizować.
Dwa miesiące po imprezie autobus został wystawiony
na sprzedaż (wraz z 1923 i 1011) za prawie 20 tys. zł,
z przebiegiem wynoszącym 899 tys. km. Warto
wspomnieć, że pojazd ten już dwa razy był bliski kasacji
z powodu awarii, ale ostatecznie „przeżył” wszystkie
pozostałe wozy tej serii.
Megatrans w MPK Poznań…
Przedsiębiorstwo Neoplan Polska, którego początkowym
celem była sprzedaż na polskim rynku pojazdów niemieckiego producenta (Neoplan był wówczas samodzielnym producentem, a nie częścią koncernu MAN)
powstało w 1994 r. Rok później MPK Poznań ogłosiło
swój największy jak dotąd przetarg, obejmujący w
sumie aż 122 autobusy o zróżnicowanej długości.
Zwycięzcami zostały firmy MAN oraz Neoplan. Wygrana
niemieckich
producentów
skutkowała
powstaniem
zakładów produkcyjnych obydwu z nich, zlokalizowanych
w okolicach Poznania. MAN dostarczył w sumie
40 autobusów serii NL202 i dziesięć przegubowych
NG272 (nie ostał się już żaden), Neoplan zaś zaoferował
pojazdy klasy maxi, tj. model N4016, midi N4009
i trzyosiowe klasy mega N4020.
Tym ostatnim, zakupionym w ilości 19 sztuk, warto
poświęcić nieco więcej miejsca. Zostały one przydzielone
do zajezdni A-1 Warszawska, gdzie otrzymały numery
1351-1369. W wyniku reformy numeracyjnej z grudnia
2006 r. zmieniono je na 1701-1720 (bez numeru 1713).
Na samym początku N4020 zostały skierowane na linie
51 i 74, a także (w mniejszym stopniu) na 63 i 93.
W tym czasie lokalne gazety pisały mniej więcej tak:

Pamiątkowe spotkanie na stacji Balbinka.
W rolach głównych – 1701 i dwa mijające się
tutaj składy Kolejki Parkowej Maltanka.
fot. Bartosz M. Kaj, 26.08.2012

„tylko na liniach 51 i 74 pojawiają się długie, trzyosiowe
neoplany”. Tak było na samym początku, później dość
szybko ubywało ikarusów, a przybywało nowych, też
przegubowych pojazdów, które zaczęły wypierać „deski”
z linii 51 i 74. Trzyosiowe neoplany zdobywały kolejne
linie – najpierw coraz śmielej pojawiały się na 90, która
z biegiem czasu stała się jedną z ich podstawowych tras,
a także na 70 i mocno zmodyfikowanej trasie 72,
a później także na 73 oraz 76. Na tych dwóch ostatnich
właśnie pojazdy te pozostały podstawowym (czasem
jedynym) typem taboru przez szereg lat. W późniejszym
okresie N4020 częściej lub rzadziej obsługiwały też
i inne linie, w tym m.in. 54, 55, 66, 67, 68, 85, 91, 92,
98 i 99, a także linie nocne – najczęściej 234 i 235.
Wiele razy występowały także w roli autobusów
„za tramwaj” przy okazji najróżniejszych remontów.
W pewnym okresie pojawiały się także na podmiejskiej
linii P oraz cmentarnej 173. Częstym widokiem
w sobotnie popołudnia były też na linii 83, na której
pojawiały się jako tzw. dolewka. Liniami, na których pozostały niemal do końca okazały się ostatecznie 66, 76,
85 oraz wspomniane nocne, zwłaszcza 235. Ostatnie
dni, a właściwie noce (także podczas Euro 2012), jedyny
sprawny autobus nr 1701 spędził na linii 237.
…i w Polsce
Neoplan N4020, znany także pod nazwą handlową
Megatrans, to niskowejściowy autobus miejski klasy
mega o długości całkowitej 14 600 mm. Produkowany
był w latach 1988-1999 (fabryka w Niemczech, a od
1995 r. także w Polsce). Obecnie, w ramach licencji
zakupionej od Neoplana znajduje się w ofercie
białoruskiego producenta – firmie Minski Autamabilny
Zawod, oznaczony jako MAZ 107. Spotkać się można
z wieloma żargonowymi nazwami, wymyślonymi dla
tego pojazdu przez miłośników komunikacji miejskiej,
jak choćby deskorolka, sztywniak czy trzyosiowiec.
Autobus przez swoją nietypową długość, dodatkową
trzecią oś i brak przegubu był w połowie lat 90. XX w.
absolutną nowością na polskim rynku i ostatecznie tylko
niewielu przewoźników zdecydowało się na wybór takich
pojazdów. Neoplan N4020 miał z założenia stanowić
alternatywę dla droższych pojazdów przegubowych.
Autobus posiada ok. 149 miejsc, w tym 40 siedzących,
drzwi w układzie 2-2-2, silnik spełniający normy Euro II
i największy udział niskiej podłogi spośród trzech modeli
z rodziny Metroliner, oferowanych wówczas na polskim
rynku. Pojazd był nie aż tak znacząco krótszy od
królujących
wtedy
jeszcze
na polskich
drogach
wysokopodłogowych ikarusów serii 280, ale już
widocznie od 18-metrowych autobusów przegubowych.
Najbardziej popularnym w tamtym okresie nowym
pojazdem klasy mega był produkowany od 1996 r. jelcz
serii M181, który w krótkim czasie zdobył uznanie
(głównie
za
sprawą
ceny)
wśród
krajowych
przewoźników. Swoich odbiorców znalazły też pierwsze,
wchodzące powoli na polski rynek „zachodnie”
przegubowe konstrukcje, jak np. wysokopodłogowe
autobusy Scania CN113ALP i Volvo B10MA oraz
niskowejścowe MB O405GN, Volvo B10LA, a przede
wszystkim MAN NG272/312.
Jednak i nietypowy N4020 znalazł swoich nabywców,
bowiem sprzedanych zostało łącznie 169 pojazdów tego
typu (pierwszy, zbudowany w 1994 r. jeszcze
w Niemczech autobus do dziś służy w MZA Warszawa),
a także 44 w wersji N4020td z wieżową zabudową
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silnika i niską podłogą na całej długości. Pod koniec lat
90. XX w. w ofercie firmy Neoplan Polska pojawił się
jeszcze model przegubowy oznaczony jako N4021td, ale
wkrótce (2001 r.) firma zostaje przekształcona w markę
Solaris, która to z własną rodziną autobusów miejskich
urbino szybko zastępuję ofertę niemieckiego producenta. Następcą trzyosiowego neoplana zostaje urbino 15,
który zresztą pozostaje w ofercie producenta do dziś.
Oprócz poznańskiego MPK, autobusy neoplan N4020
trafiły m.in. do MZA Warszawa (największy ich odbiorca), MPK Radom, MPK Lublin czy ZKM Gdańsk. MPK
Kraków i MZK Koszalin już wycofały te pojazdy z eksplo-

atacji. Autobusy neoplan N4020td zostały natomiast zakupione m.in. przez MZA Warszawa, KM Płock, MPK Radom oraz MPK Legnica. Konkurencyjnym dla N4020, także trzyosiowym modelem był oferowany w kraju pod koniec lat 90. XX w. autobus Volvo B10BLE 6x2, eksploatowany do dziś przez MPK Wrocław, MZK Jelenia Góra
oraz MZK Bydgoszcz. Trzecim producentem oferującym
pojazdy o tej nietypowej długości był MAN z modelem
NL313-15 (występującym także w odmianie z mocniejszym silnikiem, oznaczonym 353-15). Takie autobusy
zostały zakupione (głównie jako używane) w Polsce
w znacznie mniejszej ilości niż N4020 przez m.in. SPPK
Police, MPK Radom, KM Płock, MPK Olsztyn i MZK Konin.

Nowinki z Pyrogrodu
opr. Marcin Jurczak

TABOR – TRAMWAJE, AUTOBUSY I KOLEJ
Franowo zaczyna pracę. W drugiej
połowie września 2012 r. przeprowadzono pierwsze
jazdy próbne na terenie zajezdni tramwajowej Franowo.
Tramwaje stacjonujące dotychczas na Wilczaku, Dębcu,
Górczynie i os. Sobieskiego po raz pierwszy zjechały
z tras na nocny postój na terenie zajezdni Franowo
8 października 2012 r. Już od następnego dnia wyjazdy
na trasę realizowane są z Franowa. W pierwszej
kolejności ustawiono tramwaje na torach 5-7 (S-1) i 1217 (S-2). W kolejnych miesiącach (drobne rotacje były
spowodowane pracami przy posadzce w hali) tramwaje
odstawiono również na kolejne tory. Na terenie
otwartym garażują obecnie dwa pojazdy (stan na 18
stycznia 2013 r.): prototyp NeWagu i wagon 3G.
W jaki sposób zorganizowano pracę Franowa? Tramwaje
zjeżdżają, jak dawniej, do macierzystych zajezdni.
Przejazdy na Franowo odbywają się po obowiązkowych
przeglądach (czyli OC) i realizowane są jako „przejazdy
techniczne”, czyli bez pasażerów. Z pominięciem OC
(czyli bezpośrednio z terenu miasta) odbywają się
zjazdy krótkich porannych brygad szczytowych w dni
robocze. Tramwaje zjeżdżające z trasy wjeżdżają
do zajezdni przez pętlę Franowo, a przejazdy techniczne
z macierzystych zajezdni – poprzez bramę umieszczoną
przed pętlą.
Zgodnie
z
rozkładem
jazdy
obowiązującym
od 9 października ub.r., z Franowa na trasy wyjeżdżało
łącznie 38 pociągów (I zmiana, w tym sześć pociągów
z S-1 i reszta z S-2). Dodatkowe 15 wyjazdów (dwa
pociągi z S-3, reszta z S-2) realizowano przed szczytem
popołudniowym. Tramwaje wyjeżdżały z zajezdni
w godz. 4.13-6.33 i 11.52-13.33, zjeżdżały w godz.
8.50-10.30, a później 18.30-22.58. Na sobotę zaplanowano 24 wyjazdy (w tym siedem pociągów z S-1),
na dni świąteczne – 18 (w tym sześć z S-1). Celem
zapewnienia dowozów pracowników na teren zajezdni
Franowo uruchomiono linię pracowniczą N-7 – kursy
realizowane są późnym wieczorem (odbiór z II zmiany)
i wcześnie rano (dowóz na I zmianę).
Eksploatację torów odstawczych Budziszyńska zakończono
5 listopada 2012 r. Tego dnia na trasy po raz ostatni
wyjechały tramwaje „z Budziszyny”. Od tego czasu
zajezdnia Głogowska odprowadza tramwaje do hali na
terenie Franowa.

Rotacje stopiątkowe. Od września
do grudnia 2012 r. z zajezdni Forteczna do zajezdni
Głogowska przeniesiono pięć składów stopiątek. Mowa
o wagonach 242+241, 244+243, 246+245, 248+247,
250+249. Przypomnijmy – w zajezdni Forteczna na dobre już zadomowiły się wagony 150+151 i 152+153.
Wieści z S-2. Tradycyjnie,
na okres
wakacyjny odstawiono część wagonów. Na początku
lipca 2012 r. wagony: 664, 654, 684, 662, 655, 680,
700, 703, 659, 650, 666, 689, 708, 683 i 688 przeniesiono na Wilczak (później zamieniano je z innymi).
W lipcu na linię 11 trafiły ostatnie eksploatowane
w Poznaniu GT8S. Na linii 11/2, 25 lipca 2012 r.,
zadebiutował odnowiony wagon 906 – jest to pierwszy
GT8ZR w malowaniu zakładowym. Prowadzone jesienią
kasacje helmutów objęły m.in. większość jednokierunkowych wagonów GT8 z Frankfurtu nad Menem.
W eksploatacji pozostały jedynie wagony 678 i 680.
Na złom oddano także wóz 650. Od 10 września 2012 r.
w Modertransie stał wagon 713, który był przygotowywany do eksploatacji nocnej. Powrócił on na S-2 27
października 2012 r., a cztery dni później wyjechał
na linię 2/14, a następnie N21/1. Kolejne helmuty
numery taborowe mają naklejane na szybach.
Duesseldorfy do poprawki. W związku
z licznymi skargami pasażerów, zdecydowano się
na przeróbkę wszystkich (!) wagonów GT z Duesseldorfu. Dotychczas drzwi zamykały się w nich po czterech
sekundach od wejścia ostatniego pasażera, bez udziału
motorniczego (który niezależnie od fotokomórek
kasował „uwolnienie drzwi”). Obecnie, by zamknąć drzwi
motorniczy musi nacisnąć przycisk, co uruchamia
działanie fotokomórek (po ok. 1 sekundzie). Zanim
jednak to zrobi, drzwi pozostają otwarte. Zmianę
przeprowadzono jesienią – w sezonie zimowym wagony
(zwłaszcza na pętlach, choć nie tylko) są regularnie
wietrzone. Po stronie zalet nowego systemu zapisać
należy mniejsze ryzyko przytrzaśnięcia pasażera
drzwiami i szybsze zamykanie drzwi (bo czas od reakcji
fotokomórki zamiast czterech sekund wynosi ok. 1 sekundy). Szkoda, że nie zdecydowano się na ciekawe
(choć bardziej skomplikowane) rozwiązanie znane
chociażby z krakowskich wagonów GT8S. Fotokomórka
w trzecich drzwiach zmodernizowanych wagonów GT8S
po otwarciu drzwi przyciskiem „dla inwalidy” wymaga
dodatkowego „kasowania” przez motorniczego przed
zamknięciem drzwi. W połączeniu z brakiem środkowej
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Z życia wagonów zabytkowych. Wagony
102Na 71, 105N 194+193, GT6 615, GT8 685 i GT8 694
regularnie kursują na liniach. W ostatnim czasie Księżniczka miała okazję stać się gwiazdą wykolejenia (godzinne wstrzymanie ruchu na rondzie Rataje 19 grudnia
2012 r. po godz. 19). Pech nie ominął wagonu 685,
który rozbity został na ul. Strzeleckiej, co miało miejsce
11 stycznia br. w godzinach porannych (duża lampa
ocalała). Szybkowiec ostatnie miesiące spędza na linii 5.

805 – odstawiony
Już od kilku lat mówiło się o wycofaniu 805
z ruchu i oszczędnej eksploatacji (na wzór 71 czy
194). Mowa była m.in. o malowaniu w stare barwy
amsterdamskie. Decyzję tę jednak rozsądnie odłożono, oczekując na możliwości, jakie pojawią się
po otwarciu zajezdni Franowo (z nowoczesną
lakiernią). Wagon 805 jesień spędził na różnych
liniach – widziano go m.in. na 3, 4, 9, 10, 11 i 18.
Niestety, po serii awarii, której kulminacją było
niekontrolowane przemieszczenie się z przystanku
Most Teatralny aż do Wielkopolskiej (!), 22 listopada 2012 r. wagon 805 odstawiono. W pierwszej
połowie grudnia zebrała się Komisja, która orzekła
iż wagon ten nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Zalecono naprawę bieżącą... lub kasację.
Przygotowana została lista czynności, jakie należałoby wykonać przy wagonie, którego zakresowi
bliżej jednak do naprawy głównej. 17 stycznia
2013 r. skład 2617+805 opuścił zajezdnię Madalińskiego. Wagon ustawiono na terenie zajezdni
Franowo – na torze za NeWagiem. Kosztorys niezbędnych do przeprowadzenia napraw ma przygotować Modertrans.
Jako ciekawostkę uznać należy fakt, że problem
techniczny związany z układem hamowania wagonów holenderskich znany jest nie od dziś. W przypadku awarii układu hydraulicznego wagon holenderski pozbawiony zostaje hamulca postojowego.
W przypadku zaniku napięcia w sieci – wagon traci
hamulec szynowy. Pozbawienie tramwaju równocześnie hydrauliki i zasilania może prowadzić do
zaniku hamowania (przez brak obu układów hamowania jednocześnie). Przypadłość ta towarzyszyła wszystkim kolejnym generacjom holendrów,
eksploatowanych w Poznaniu (1G/2G/3G – po zaniku hamowania swój żywot zakończył wóz 1G 853
– taranując na PST skład stopiątek). Niestety,
dopiero teraz, gdy 3G 805 jest „rodzynkiem”,
zwrócono na nią uwagę.
fot. Maciej Witkowski, 18.01.2013
poręczy pozwala to na bezpieczne korzystanie z drzwi
z fotokomórką, również przez osoby starsze oraz
wnoszące
wózek
z
dzieckiem.
Podpowiadamy
to rozwiązanie – pozwala ono bowiem pogodzić będące
priorytetem
bezpieczeństwo
i
komfort
jazdy
dla pasażerów w sezonie jesienno-zimowym.

Wieści z Biskupic. Modertrans zakupił
dwie pozostałe praskie tatry (RT6N1 i RT6N2). Tym
samym „w zapasie” są aż cztery wagony serii RT6N1,
dlatego pozostaje mieć nadzieję, że docelowo do tatr
o numerach 401-410 dołączą cztery kolejne (411-414).
W 2013 r. do NG mają iść kolejne wagony RT6N1,
a z informacji do których dotarł „Głos Wielkopolski”
wynika, że mowa jest nawet o pięciu sztukach (koszt
remontu 2 mln zł/szt). Tymczasem Modertrans skupia
się na modernizacji wagonów dla Tramwajów Śląskich –
w konsorcjum z MPK Łódź firma przeprowadzi
modernizację 45 wagonów typu 105Na. Wagony
otrzymają asynchroniczny napęd, połówkowy pantograf
oraz wygląd moderusów alfa. Pierwsze wagony (nazwa
handlowa Moderus Alfa HF 11 AC) są już na Śląsku.
Jeden z nich uroczyście zaprezentowano 17 grudnia ub.r.
Ponadto Modertrans dostarczy dla TŚ 30 kompletów
„nowych elementów zabudowy przedniego i tylnego
pomostu dla wagonów silnikowych sterujących oraz
doczep czynnych”.

Koniec prowizorki
Z torów odstawczych na ul. Hetmańskiej po raz
ostatni tramwaje wyjechały 27 lipca 2012 r.
W związku z zamknięciem dla ruchu ul. Głogowskiej zdecydowano się na zabezpieczenie dojazdu
do zajezdni Głogowska właśnie przez ul. Hetmańską, a helmuty przeniesiono na pętlę Dębiec. Taki
stan rzeczy utrzymał się do października. Ostatni
raz wystawiono tramwaje na pętlę Dębiec
7 października ub.r. Ostatnią noc spędziły tam
wagony: 650, 708, 688, 694, 709, 696, 700, 689,
713, 698, 684, 705, 664, 668, 697, 707, 903 oraz
655. Z kolei 5 października 2012 r. po raz ostatni
wystawiono
tramwaje
na
pętlę
Wilczak.
W weekend stały tam wagony: 678, 702, 805, 691,
666, 712, 662, 656, 701, 690, 906, 687, 654 i 699.
Ostatnie wyjazdy z Dębca i Wilczaka realizowano
8 października 2012 r.
fot. Marcin Jurczak, 6.10.2012
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OBJAZDY, ORGANIZACJA RUCHU,
ZMIANY TRAS I LINIE DODATKOWE
Rewolucja sierpniowa. Od 11 sierpnia 2012
r. zamknięte dla ruchu zostało rondo Kaponiera.
Dodatkowo rozpoczęto budowę wjazdu na nowy odcinek
trasy PST, zamykając dla tramwajów odcinek most
Teatralny – PST Słowiańska. W związku z tym, zmianami
objęto osiem linii tramwajowych (2, 5, 8, 10, 12, 13,
15, 16), a cztery kolejne (11, 14, 26, N21) zawieszono.
Zamknięcie Kaponiery oznacza również zawieszenie
ruchu na odcinkach od ul. Gwarnej do ronda (w obu
kierunkach) oraz od ronda do Rynku Jeżyckiego.
W relacji
północ-południe
kursowanie
tramwajów
ograniczono do mostu Teatralnego od północy i węzła
Bałtyk od południa. Trasy tramwajów obowiązujące
od 11 sierpnia 2012:
2: Dębiec – 28 Czerwca 1956r. –… – plac Wolności –
Fredry – most Teatralny – Dąbrowskiego – Ogrody
(Powrót: … – Fredry – Gwarna – Święty Marcin –
Marcinkowskiego – Podgórna – …),
5: Stomil – Hetmańska – GTR – … – plac Wolności –
Gwarna – Święty Marcin – Marcinkowskiego – … –
Stomil,
8: Miłostowo – Warszawska – … – most Teatralny –
Dąbrowskiego – Przybyszewskiego – Reymonta –
Hetmańska – Głogowska – Górczyn,
10: Dębiec – 28 Czerwca 1956 r. – … – most Dworcowy
– Roosevelta – Grunwaldzka – Przybyszewskiego –
Dąbrowskiego – Roosevelta – Pułaskiego – … –
Połabska,
12: Starołęka – Starołęcka – Zamenhofa – rondo Rataje
– Jana Pawła II – Kórnicka – most Św. Rocha –
Dowbora-Muśnickiego – Podgórna – plac Wolności –
Fredry – Roosevelta – Pułaskiego – Wielkopolska – Nad
Wierzbakiem – trasa Winiarska – Piątkowska (Powrót: …
– Fredry – Gwarna – Święty Marcin – Marcinkowskiego –
Podgórna – …),
13: Starołęka – Starołęcka – Zamenhofa – rondo Rataje
– Królowej Jadwigi – Matyi – most Dworcowy –
Roosevelta – Grunwaldzka – Węgorka,
15: Węgorka – Grunwaldzka – Przybyszewskiego –
Dąbrowskiego – most Teatralny – Gwarna – Święty
Marcin – Podgórna – Dowbora-Muśnickiego – most Św.
Rocha – Kórnicka – Jana Pawła II – rondo Rataje –
Królowej Jadwigi – Górna Wilda – 28 Czerwca 1956 r. –
Hetmańska – Głogowska – Górczyn (Powrót: … –
Podgórna – plac Wolności – Fredry –… ),
16: Franowo (11 sierpnia do ok. godz. 17 do pętli
Stomil) – Piaśnicka – Trasa Kórnicka – … – Fredry –
most Teatralny – Roosevelta – Pułaskiego – Winogrady –
Murawa – Aleje Solidarności – Połabska (Powrót: … –
Fredry – Gwarna – Święty Marcin – Marcinkowskiego –
Podgórna – …).
Dodatkowo uruchomiono linię W, w relacji os. Sobieskiego – trasa PST – przystanek Słowiańska (częstotliwość kursowania we wszystkie dni tygodnia: co ok.
8 minut, obsługa: wydział S-2 wagonami GT8S i GT8ZR
– cztery pociągi na trasie i dwa rezerwowe).
Zmiany dotknęły także komunikację autobusową.
Uruchomiono linię „za tramwaj” T14, na trasie: Os. Sobieskiego – Szeligowskiego – Księcia Mieszka I – Pułaskiego – Roosevelta – Słowackiego – Rondo Kaponiera

Wieści autobusowe
31 sierpnia dokonano wymiany – cztery solarisy
urbino 18 z wydziału A-1 przeniesiono na A-3
(1895, 1896, 1898, 1899), w zamian otrzymując
cztery solarisy urbino 12 (nowe numery: 16471650). Wszystkie autobusy z wydziału A-1 (za wyjątkiem 1637, 1880, 1556) oraz kolejne wozy z A-3
otrzymują urządzenia Viabox systemu Viatoll –
obecnie odcinki objęte systemem płatności znajdują się na trasie linii 53, 55, N1 czy N3. Autobusy
„kingkrossowe”, czyli MANy Lion's City 1111 i 1112
straciły marketowe reklamy – posiadają obecnie
malowanie zakładowe, zostały także przerejestrowane (1111 – PO 792SR, 1112 – PO 793SR).
fot. Bartosz M. Kaj, 14.09.2012
(przystanek początkowo-końcowy na ul. Słowackiego za
skrzyżowaniem z ul. Roosevelta) (Powrót: Rondo Kaponiera – Mickiewicza – Dąbrowskiego – Roosevelta –
Pułaskiego – Księcia Mieszka I – Szeligowskiego –
Szymanowskiego – Stróżyńskiego – Os. Sobieskiego).
W dni robocze obsługiwało ją czternaście wozów (w tym
10 z A-1), a w soboty i święta – jedenaście (w tym 7
z A-1). Zmianie uległy trasy linii 63, 69, 78, A, L i T5.
Linie 63 i 69 skierowano po trasie objazdu Kaponiery,
wytyczonego dla samochodów, tj. przez ul. Słowackiego
i Mickiewicza (powrót: Św. Marcin/al. Niepodległości/
Libelta). Przystanek końcowo-początkowy linii 78
(podobnie jak T14) wyznaczono na ul. Słowackiego,
skąd autobusy obu linii wracały tą samą trasą
do ul. Roosevelta. Linię A w kierunku os. Kopernika
skierowano przez most Dworcowy, linię T5 w kierunku
Kaponiery przez Bukowską, Zeylanda i Zwierzyniecką.
Spore kółko po centrum wykonuje teraz linia L.
Autobusy, jadące w kierunku lotniska, wykonują kursy
po trasie: Dworcowa – Św. Marcin – Niepodległości –
Powstańców Wlkp. – most Dworcowy – Roosevelta –
Bukowska i zatrzymują się dodatkowo na przystanku
tramwajowym Bałtyk. Sprytnym posunięciem jest
skierowanie ich na lewoskręcie w ul. Bukowską
po torowisku tramwajowym, co pozwala zaoszczędzić
kierowcom elek sporo czasu. Od 24 sierpnia 2012 r.
dokonano niewielkiej korekty przebiegu tras linii 63 i 69,
z Mickiewicza skręcają one w Zwierzyniecką, a następnie
w Roosevelta (tam znajduje się przystanek) i w Bukowską. Dotychczas kursowały one „prosto”, przez
ul. Zeylanda. W kierunku przeciwnym autobusy linii 69
otrzymały dodatkowy przystanek (Urząd Wojewódzki).
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Rondo Kaponiera od wielu lat stanowi ważny punkt nie
tylko dla linii dziennych, ale i nocnych. Zmianami
od nocy z 10 na 11 sierpnia 2012 r. objęto 15 linii
autobusowych nocnych: 231-240, 242, 246, 249, 251
i 252. Równocześnie, na czas zawieszenia linii N21
uruchomiono linię T21, obsługiwaną przez dwa autobusy
na trasie Os. Sobieskiego – most Teatralny – Rondo Kaponiera (powrót przez ul. Wieniawskiego). Zgodnie
z nową organizacją ruchu, autobusy wybranych linii
zawracają
na
ul.
Św.
Marcin
przed
mostem
Uniwersyteckim. Obok nowych przystanków oraz
wyłączonych z obsługi w obu trakcjach należy także
odnotować przemianowanie przystanków „Dworcowa” na
„Rondo Kaponiera”.
Zamknięcie jednocześnie części trasy PST, ronda
Kaponiera i ul. Głogowskiej doprowadziło do sytuacji,
w której
znacznie
ograniczono
ilość
tramwajów
wyjeżdżających na ulice miasta. Uruchomienie taboru
w dni robocze spadło do 110 pociągów (wg wydziałów
kolejno: 53, 27 i 30 pociągów), co daje wskaźnik
dzienny uruchomienia wagonów na poziomie 41,7%.
W soboty i niedziele na trasy wyjeżdżały maksymalnie
94 pociągi (bez linii 0). Nie licząc taborowych
„rodzynków”,
najwyższy
poziom
uruchomienia
zanotowano dla solarisów (30 z 45 sztuk czyli 66,7%),
moderusów beta (6 z 9 czyli 66,7%), tatr (5 z 10 czyli
50%) i siemensów (7 z 14 czyli 50%). Przy dużej liczbie
nowego taboru niskopodłogowego oraz bardzo niskim
poziomie uruchomienia, w drugiej połowie sierpnia na
trasy (w dni robocze) wyjeżdżało zaledwie trzynaście
pociągów generacji 105N (w tym HF07DC) z zajezdni
Głogowska i 17 pociągów dwuwagonowych z zajezdni
Forteczna (przy stanie inwentarzowym odpowiednio 98
i 90 wagonów). W zajezdni stały zatem nawet wagony
po niedawnych modernizacjach (KWSR, moderus Alfa).
Uruchomienie stopiątek z S-1 wyniosło 26,5%,
natomiast z S-3 – 37,8%. Biorąc pod uwagę fakt, że
większość uruchamianego taboru stanowiły wagony
przegubowe, uruchomienie mierzone liczbą pociągów
(47,8%) było wyższe niż mierzone liczbą wagonów
(wspomniane 41,7%). Solarisy tradycyjnie kursowały na
liniach 5, 6, 10, 12, 15, 16, siemensy na liniach 2, 8 i 9,
holender na linii 9, tatry na 13, a bety na 4, 7 i 17.
Odnotować należy także pojawienie się helmutów (trzy
brygady) na linii nr 15.
Do remontu Kaponiery należy podejść z dużym zapasem
cierpliwości. Okazało się bowiem, że zbudowania
od nowa wymaga także most Uniwersytecki. Pomijając
kwestie finansowe, na pewno spowoduje to wydłużenie
czasu realizacji przebudowy okolic Kaponiery. Zakłada
się, że ostatni etap przebudowy mostu Uniwersyteckiego
ma zakończyć się do końca kwietnia 2015 r.
Zamknięcie
Górczyna.
W
związku
z przebudową tzw. wiaduktu górczyńskiego (wiaduktu
wschodniego, prowadzącego w kierunku centrum) od 18
sierpnia ub.r, zamknięto dla ruchu tramwajowego pętlę
Górczyn. W związku z tym, linie kursujące w kierunku
Górczyna (8, 15) skrócono do zajezdni przy ul. Głogowskiej. Równolegle uruchomiono autobusową komunikację za tramwaj na trasie rondo Kaponiera – Górczyn.
Zmianie uległy trasy linii autobusowych 49, 75 i 249:
–

linia nr 49: Azaliowa – Łozowa – … – Jesionowa
– Bohaterów Westerplatte – Leszczyńska –
Bojanowska – Głogowska – Ściegiennego –
Zgoda – Górczyn Dworzec,

Nocki po zamknięciu Kaponiery
Szczegółowy układ organizacji ruchu linii nocnych
wraz z obowiązującymi przystankami. Schemat
zawiera
dodatkowo
zmiany
wprowadzone
w grudniu 2012 r. (wydłużenie trasy linii 236 i 246
– wcześniej autobusy tych dwóch linii posiadały
wspólną z T21 końcówkę na ul. Św. Marcin,
pomiędzy al. Niepodległości, a ul. Wieniawskiego).
Rys. ZTM Poznań
–

linia nr 75: Dębiec – Opolska – Leszczyńska –
Bojanowska – Głogowska – Ściegiennego –
Zgoda – Górczyn Dworzec,

–

linia nr 249: Dębiec – … – Opolska –
Leszczyńska – Bojanowska – Głogowska – most
Dworcowy– Towarowa – … – Rondo Kaponiera
(w obu kierunkach).

Rewolucja wrześniowa.
Kolejną
rewolucję
komunikacyjną
zafundowano
pasażerom wraz z wejściem w życie tzw. zimowego
rozkładu jazdy, czyli od 3 września 2012 r. W związku
z otwarciem dla ruchu tramwajowego ul. Głogowskiej
i trasy
PST
wprowadzono
liczne
korekty
tras
tramwajowych. Od 3 września tramwaje kursowały
po trasach:
–

stałych (linie: 3, 4, 7, 9, 16, 17, 18),

–

objazdowych, związanych z drugim etapem
przebudowy ronda Kaponiera (2, 5, 8, 10, 11,
12, 13, 14, 15),

–

skróconych do Węgorka z powodu prac w ciągu
ul. Grunwaldzkiej (1, 6, 13, 15),

–

skróconych do zajezdni przy ul. Głogowska
z powodu przebudowy wiaduktu górczyńskiego
(11, 14).

Od 3 września 2012 r. wprowadzono nieco inną definicję
„układu stałego” – po uruchomieniu trasy tramwajowej
na Franowo w docelowym kształcie (trzy linie), trójka
kursuje przez plac Wielkopolski do Zawad, czwórka –
przez plac Wielkopolski i DTR do Starołęki. Bez zmian
względem sierpnia kursowały linie 2, 8, 10 i 13.
Od 3 września przywrócono też kursowanie tramwajów
do os. Sobieskiego, gdzie skierowano linie 5, 12, 14, 15,
16 i N21. Przywrócono również kursowanie jedenastki
(Piątkowska – Fredry – Strzelecka – most Dworcowy –
zajezdnia Głogowska) i linii N21 (w obu kierunkach
przez ul. Fredry), a zawieszono linię 26. Motorniczym
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linii 10, 14, 15 polecono, by informowali pasażerów
o kolejności przystanków na odcinku Polna – Bukowska:
tramwaje skręcające w lewo w ul. Przybyszewskiego nie
zatrzymują się bowiem na węźle Żeromskiego.
Z powodu braku miejsca nie ma możliwości utworzenia
odpowiedniego przystanku dla tramwajów w tej relacji.
Od 3 września linie tramwajowe (za wyjątkiem 3 i 4)
kursują w dni robocze w godzinach szczytu co 10 minut.
W związku z zamknięciem trasy do Junikowa
pozostawiono linię T2 na trasie Junikowo – Bułgarska –
os. Kopernika, a linię T5 skrócono do odcinka Górczyn –
Głogowska/Hetmańska.
Uruchomienie Franowa związane było z korektami na
liniach autobusowych, obsługujących ten rejon miasta.
Przy okazji wprowadzono do autobusowego rozkładu
jazdy kilka innych poprawek. I tak:
–

linie 53 (Świątniczki/Żerniki) i 54 (Spławie)
skierowano do Franowa,

–

linia 52 kursuje po trasie: Rataje Dworzec
Zamenhofa – Piłsudskiego – Inflancka
Kurlandzka – Os. Rusa Szpital – Szwajcarska
Dymka – Piwna – Kobylepole – Borówki
Darzybór,

–

linia 66 kursuje po trasie: Rataje Dworzec –
Zamenhofa – Piłsudskiego – Inflancka –
Bobrzańska – Chartowo – Kurlandzka – Os. Rusa
Szpital – Szwajcarska - Dymka – Browarna –
Światopełka – Smołdzinowska – Zieliniec
(Powrót: Zieliniec – … – Chartowo – Wiatraczna
– Inflancka – … – Rataje Dworzec),

–
–
–
–

–

linia 78 kursuje po trasie: Szarych Szeregów
Obornicka
–
Lechicka
–
Piątkowska
Solidarności – rondo Solidarności – Murawa
Lechicka – most Lecha – Hlonda – Podwale
Śródka Dworzec,

–

linia 81 kursuje po trasie: Rataje Dworzec –
Zamenhofa – Piłsudskiego – Inflancka –
Piaśnicka – Chartowo – Kurlandzka – Os. Rusa
Szpital – Szwajcarska – Centrum Handlowe M1
(pętla od strony browaru),

–

–
–
–
–

linia 92 kursuje po trasie: Rataje Dworzec –
Zamenhofa – Piłsudskiego – Inflancka –
Piaśnicka
–
Chartowo
–
Bobrzańska
–
Krzywoustego – Kinepolis – Giełda Ogrodnicza
Franowo (Powrót: Giełda Ogrodnicza Franowo –
Krzywoustego – Żegrze – Bobrzańska –
Kurlandzka – Wiatraczna –Chartowo – Piaśnicka
– … – Rataje Dworzec) – nazwę przystanku
końcowego zmieniono by uniknąć kolizji z nazwą
nowej pętli tramwajowej.

PeSTkowe rozmaitości. Od 31 sierpnia
2012 r., w związku z prowadzeniem prac przy budowie
przedłużenia PST na odcinku od wiaduktu nad ul. Poznańską do wyjazdu z PST na ul. Roosevelta,
wprowadzono ograniczenie prędkości do 10 km/h.
Od nocy 11/12 września do nocy 16/17 września nie
kursowały tramwaje linii N21. W tym czasie na trasie
T21 kursowały dwa autobusy zastępcze.
Starołęka bez tramwajów. Na rondzie
Starołęka (od strony Starołęki) od 29 do 30 września
2012 r. prowadzono prace związane z wymianą zwrotnic.
W związku z tym zmienionymi trasami kursowały linie 4,
5, 12, 13, 17 i 18. Linie 5 i 17 z GTR skierowano

Koniec Asa
Wraz z wprowadzeniem zimowego rozkładu jazdy
zlikwidowano linię autobusową pospieszną A,
uruchamiając w jej miejsce dwie nowe: 45 (os.
Kopernika – Promienista – Jugosłowiańska –
Bułgarska – Marcelińska – Grochowska – Bukowska
– rondo Kaponiera) i 97 (Rataje Dworzec–
Zamenhofa
–
Piłsudskiego
–
Inflancka
–
Bobrzańska – Kurlandzka – os. Rusa Szpital
(Powrót: os. Rusa Szpital – … – Chartowo –
Wiatraczna – Inflancka – … – Rataje Dworzec).
1 września 2012 r. jako A/6 uruchomiono autobus
DAF MB200 1934 – przejazdy okolicznościowe
obsługiwane były przy wsparciu konduktorów
z KMPS i związane były z kolejną rocznicą
eksploatacji holenderskich autobusów w Poznaniu.
Od 5 listopada dokonano korekty trasy linii nr 45,
wydłużając
ją
do
zajezdni
Kacza
przez
ul. Jawornicką i Mrągowską.
fot. Maciej Witkowski, 1.09.2012
w prawo DTR do ul. Kórnickiej i dalej po stałej trasie.
Linie 4 i 12 z DTR skierowano w lewo na GTR
do ul. Kórnickiej i dalej po stałej trasie. Linie 13 i 18
połączono tworząc linię: Węgorka – Rondo Starołęka
(jako 13) i dalej jako 18 do Franowa. Dodatkowo,
uruchomiono trzy wagony GT8ZR jako 33 na trasie
Starołęka – Rondo Starołęka (dwa w ruchu plus trzeci
rezerwowy, już w piątek na 33 przygotowano wagony
905, 904 i 907). W ciekawy sposób rozwiązano kwestię
wyjazdów i zjazdów do zajezdni Forteczna. W sobotę,
29 września, tramwaje wyjeżdżające planowo po godz.
6.30 opuściły zajezdnię wcześniej, przejechały na tory
odstawcze Budziszyńska, skąd podjęły kursy zgodnie
z rozkładem. Analogicznie – tramwaje wjeżdżające
w ciągu dnia odstawiono na Budziszyńską, a od ok.
22.30 do 0.30 możliwy był zjazd wszystkich pojazdów
(odstawionych i planowych) do zajezdni Forteczna.
Niedzielne (30 września) wyjazdy odbywały się
(do ronda) bez pasażerów. Pojazdy, jadące od strony
zajezdni Forteczna, wycofano przez pętlę Stomil i dalej
do ronda, wzdłuż ul. Starołęckiej torem niewłaściwym,
a następnie przez rondo Starołęka w kierunku ronda
Rataje. Wyjazdy realizowano w godzinach 5.00-7.00.
Później (od 7.00 do 22.30) zajezdnia była odcięta
od reszty sieci tramwajowej, a wcześniejsze zjazdy
realizowano z postojami na Budziszyńskiej.
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28 października (niedziela) – jak wyżej (27.10),
plus linie 1, 6, 7, 8, 13 i 15 wzmocnione także
w godzinach 6.00-9.00 (do 20 minut);

–

29 października (poniedziałek) – linie 6 i 15
wydłużone do Junikowa (cały dzień);

–

30 października (wtorek), 31 października
(środa) – jak wyżej (29.10) plus linie 3 i 7
wydłużone do Miłostowa (cały dzień);

–

1 listopada (czwartek) – wydłużenie linii 7
do Miłostowa (cały dzień), wydłużenie linii 6 i 15
do Junikowa (cały dzień), kursy na liniach 1, 6,
7, 8 i 13 od 6.00 do 18,00 co 10 minut, na linii
15 od 6.099 do 9.00 co 10 minut, a pomiędzy
9.00 a 18.00 co 6 minut; trzy dodatkowe linie
tramwajowe kursujące w godz. 9.00-17.00: 22
(trasa jak wyżej, co 10 minut), 23 (Junikowo –
Reymonta – Hetmańska – GTR – Jana Pawła II –
Miłostowo, co 7-8 minut), 24 (Miłostowo – Jana
Pawła II – most św. Rocha – Fredry –
Dąbrowskiego – Przybyszewskiego – Junikowo,
co 7-8 minut);

–

2 listopada (piątek) – linia 7 wydłużona
do Miłostowa (cały dzień), linie 6 i 15 wydłużone
do Junikowa (cały dzień), kursy linii 1, 6, 7, 8,
13 i 15 w godzinach 9.00-17.00 co 10 minut,
dodatkowe linie nr 22, 23 i 24 (trasy: jak wyżej)
kursujące w godz. 9.00-17.00, co 10 minut;

–

3 (sobota), 4 listopada (niedziela) – linia 7
wydłużona do Miłostowa (cały dzień), linie 6 i 15
wydłużone do Junikowa (cały dzień), kursy linii
1, 6, 7, 8, 13 i 15 w godzinach 9.00-17.00 co 10
minut.

Junikowo na chwilę
Pod koniec października ub.r. tramwaje powróciły
na Junikowo. Udało się zatem zrealizować założony
cel, którym było uruchomienie dojazdu do największego poznańskiego cmentarza na Wszystkich
Świętych za pośrednictwem komunikacji szynowej.
Tramwaje do Junikowa kursowały do 4 listopada –
później trasę ponownie zamknięto, przystępując
do budowy wiaduktów w miejscu planowanego
skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z tzw. III ramą.
fot. Maciej Witkowski, 30.10.2012
Maraton coraz większy.
Z okazji imprezy pn. „13 Poznań Maraton im. Macieja
Frankiewicza”, która odbyła się 14 października 2012 r.,
wprowadzono zmiany tras czterech linii tramwajowych
oraz 36 (!) linii autobusowych. W miejscach krzyżowania
się tras komunikacyjnych z trasą biegu utworzono tzw.
śluzy. Dodatkowo, w godzinach porannych objazdem
skierowano linie 6, 10, 13 i 14 (przez ul. Reymonta/
Hetmańska) w związku z zamknięciem odcinka most
Dworcowy – rondo Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Z roku
na rok kształt imprezy w coraz większym stopniu
dezorganizuje funkcjonowanie publicznej komunikacji
zbiorowej.
Tegoroczna
trasa
biegu
prowadziła
z ul. Grunwaldzkiej przez Górczyn, Wildę, Rataje,
ul. Browarną, Śródkę, Winogrady i centrum – objęła
zatem swoim zasięgiem prawie wszystkie linie
komunikacji zbiorowej.
Junikowo
na
chwilę.
Od 27 października do 4 listopada 2012 r. na odcinku
od pętli Budziszyńska do pętli Junikowo wprowadzono
ograniczenie do 30 km/h w obu kierunkach,
z dodatkowym 10 km/h na wysokości wykopu przy
strumieniu junikowskim. W tym okresie przystanek
końcowo-początkowy
Junikowo
traktowano
jako
podwójny – celem sprawniejszej obsługi pasażerów.
Komunikację do największych cmentarzy realizowano
w sposób następujący:
–

27 października (sobota) – linia 7 wydłużona
do Miłostowa (cały dzień), linie 6 i 15 wydłużone
do Junikowa (cały dzień), dodatkowa linia 22
(Os. Sobieskiego – Fredry – Plac Wielkopolski –
Miłostowo, 9.00-17.00 co 10 minut), kursy linii
1, 6, 7, 8, 13 i 15 w godzinach 9.00-17.00 co 10
minut;

Na wybranych liniach autobusowych dokonano zwiększenia częstotliwości lub pojemności taboru, w dniach
27 października – 4 listopada uruchomiono także
dodatkową linię autobusową nr 173 (Śródka Dworzec –
Podwale – Zawady – Główna – Gnieźnieńska – Bałtycka
– Główna – Podwale – Zawady – Śródka Dworzec).
Grunwaldzka
(ponownie)
bez
tramwajów. Od 5 listopada 2012 r. zamknięto dla
ruchu tramwajowego odcinek ul. Grunwaldzkiej od ronda
Jana Nowaka-Jeziorańskiego do Junikowa. Zmianie
uległy trasy siedmiu linii tramwajowych, a dwie kolejne
zawieszono. Zmianami objęto linie: 5, 6, 8, 11, 14, 15
i 18. Linie kursujące dotychczas w kierunku pętli
Budziszyńska
i
Junikowo
połączono
ze
sobą,
pozostawiając je jako linię 6 (Miłostowo – RJNJ i dalej
po trasie zawieszonej jedynki do Franowa) i 15
(os. Sobieskiego – RJNJ i dalej po trasie zawieszonej
trzynastki do Starołęki). Zdecydowano się na jeden
wspólny numer, a nie przenumerowania, dzięki czemu
na liniach tych kursują solarisy tramino (które powinny
kursować na liniach o tych numerach, które zapisano
w projekcie unijnym). Dodatkowo zmianami objęto linie
8
(skierowaną na os. Sobieskiego) i 5 (do pętli
Piątkowska). W połączeniu ze zmianami na liniach 11
(nowa trasa: Ogrody – Bałtyk – Głogowska/Hetmańska
– Starołęka), 14 (dalej z os. Sobieskiego do zajezdni
Głogowska, ale przez Strzelecką) i 18 (nowa trasa:
Zajezdnia Głogowska – most Dworcowy – Rondo Rataje
– Franowo) pozwoliło to na zmniejszenie liczby linii
przejeżdżających ul. Dąbrowskiego z sześciu do czterech. Znacznie zmniejszyło to opóźnienia na odcinku ul.
Żeromskiego – most Teatralny. Linie 6 i 15 stały się tymi
połączeniami, na których kursuje najwięcej brygad:
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Na przystanku
końcowym
zamontowano
rozjazd
nakładkowy, tam odbywa się zmiana kierunku jazdy.

Borsig idzie do NG.
Z Kolejki Parkowej Maltanka, 28 grudnia 2012 r.,
wywieziono parowóz Borsig. Przejdzie on naprawę
główną w Gnieźnie, a następnie powróci do służby.
fot. Maciej Witkowski, 28.12.2012
w uruchomieniu zapisano 16 pociągów na linii 6 i 13
pociągów na linii 15 w szczytach dnia roboczego.
Równolegle ze zmianami tramwajowymi uruchomiono
komunikację zastępczą w postaci linii T1 na trasie Rondo
Jana Nowaka-Jeziorańskiego – Junikowo. Nawrotkę przy
RJNJ zrealizowano nie na samym rondzie, ale poprzez
kryterium uliczne Reymonta – Wyspiańskiego –
Wojskowa. Na linii T1 zaplanowano uruchomienie
dwunastu wozów w dni robocze (dziesięć brygad z A-1
i dwie z A-3), tyle samo w soboty (8:4) i osiem wozów
w święta (4:4). Od 9 listopada 2012 r. uruchomienie linii
T1 w dni robocze i soboty zmniejszono o dwa pojazdy.
Nowe przystanki podwójne. Od 16 listopada 2012 r. status podwójnego ma przystanek
tramwajowy na moście Teatralnym (kierunek Fredry).
Było
to
możliwe
dzięki
przedłużeniu
wysepki
przystankowej. Choć postulowano o to od wielu lat,
to dopiero teraz zostało to zrealizowane. Do nowych
przystanków podwójnych (funkcjonują one od 9 listopada 2012 r.) zalicza się także: Rondo Jana NowakaJeziorańskiego (kierunek Junikowo, kierunek Żeromskiego), Matejki (kierunek Rondo Jana Nowaka-Jeziorańskiego), Most Dworcowy (kierunek Rondo Kaponiera/
Bałtyk), Żeromskiego (kierunek Rynek Jeżycki) oraz
(od 10 listopada 2012 r.) także Os. Lecha (w obu
kierunkach). W listopadzie 2012 r. przystanek na rondzie
Jana Nowaka-Jeziorańskiego w kierunku ul. Hetmańskiej
tymczasowo funkcjonował z kolei jako pojedynczy –
realizowano tam naprawy gwarancyjne, obejmujące
swoim zasięgiem przestrzennym platformę wysepki
przystankowej.
„Wahadło”. Tradycyjnie już, zastępcza
komunikacja autobusowa w ciągu ul. Grunwaldzkiej
realizowana jest w sposób daleki od oczekiwań
użytkowników. W związku z tym, celem wsparcia linii
autobusowej, od 22 listopada 2012 r. na trasę wyjechały
wagony GT8ZR linii 25. Skromne zasoby taboru
dwukierunkowego sprawiły, że „wahadło” kursuje po
stosunkowo krótkiej trasie: Zajezdnia Głogowska –
Głogowska – Roosevelta – Grunwaldzka – Węgorka.

Linia 25 dołączyła do linii zawracających przez teren
zajezdni Głogowska (jako trzecia). Na trasie kursuje do
pięciu wagonów GT8ZR (w tym w rozkładzie dnia
roboczego:
po
jednej
„szczytówce”
porannej
i popołudniowej – odpowiednio 25/2 i 25/6). Praca na
linii realizowana jest w sposób rotacyjny – motorniczy
rozpoczynając pracę obok rozkładu jazdy tramwaju
otrzymuje swój indywidualny „rozkład jazdy”, zgodnie
z którym
prowadzący
przesiadają
się
pomiędzy
poszczególnymi brygadami. Pozwala to na maksymalne
wykorzystanie posiadanego taboru przy jednoczesnym
zapewnieniu przerw dla obsługi. Pięć tramwajów
obsługuje łącznie sześciu motorniczych. W miarę
możliwości taborowych uruchamiana jest dodatkowo
rezerwa czynna (z siódmym motorniczym), zwiększając
niezawodność linii w wypadku zdarzeń losowych. Pięć
brygad pozwala na osiągnięcie częstotliwości 12minutowej (zgodnie z rozkładem tramwaj ma 10 minut
przerwy na Głogowskiej i 4 minuty na Węgorka).
Atrakcje meczowe. Wyzwaniem po zamknięciu ul. Grunwaldzkiej stało się dowożenie kibiców na
mecze Lecha Poznań. Szlagierem rundy jesiennej było
spotkanie Lech Poznań – Legia Warszawa (18 listopada
2012 r., godz. 14.30). Na wiele dni przed meczem
spodziewano się, że obejrzy go rekordowa liczba kibiców
(ostatecznie było ich 40,6 tys.). By zapewnić dowóz na
imprezę, zaplanowano 18 kursów linii tramwajowej
nr 30 w relacji Marcinkowskiego – Fredry – Dąbrowskiego – Przybyszewskiego – Grunwaldzka – Stadion Miejski. Nietypowość tego rozwiązania polegała na tym, że
kursy realizowano wyłącznie do stadionu (czyli w jedną
stronę).
Tramwaje
po
wysadzeniu
pasażerów
podjeżdżały do skrzyżowania Grunwaldzka/Rumuńska,
skąd po zakończeniu dowozów wszystkie pociągi
wycofano do ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego.
Tramwaje zawrócono i wycofano drugim torem
w kierunku stadionu, gdzie oczekiwały na kibiców.
Po meczu tramwaje zabierały pasażerów z przystanku
Drzewieckiego. Linię 30 obsłużyły wydziały S-1 i S-3
(po 9 pociągów).
Podobny
manewr
zastosowano
podczas
meczu
ze Śląskiem Wrocław (30 listopada 2012 r.). Różnica
polegała na tym, że na linii 30 zaplanowano tego dnia
nieco mniej, bo 15 kursów (8 pociągów z S-1
i 7 pociągów z S-3). Z oczywistych względów na czas
kursowania linii 30 zawiesza się linię 25.
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Trzecia rocznica wycofania Ikarusów

Niedziela z Ikarusem 2013

Maciej Witkowski
Historia Ikarusów serii 200 w Poznaniu rozpoczęła się
latem 1981 r. Wtedy to, na początku lipca mieszkańcy
mieli okazję do przejazdu testowym Ikarusem, który do
Poznania trafił z ośrodka szkoleniowego w Katowicach.
Był to 16,5-metrowy autobus przegubowy mogący
zabrać na pokład prawie 200 osób. Ikarus bardzo szybko
zyskał uznanie i sympatię pasażerów, kierowców
i mechaników. Pierwsze Ikarusy 280.26 przeznaczone
dla ówczesnego WPK w Poznaniu trafiły do stolicy
Wielkopolski 6 października 1981 r. W kolejnych latach
tabor poznańskiego przewoźnika zasilały kolejne partie
węgierskich autobusów. Łącznie w latach 1981-1994
do Poznania trafiło prawie 300 Ikarusów 280 (w trzech
podtypach 280.26, 280.02, 280.70A). W 1983 roku
do Poznania zaczęły trafiać Ikarusy 260.04 będące
krótszą – 11-metrową wersją Ikarusa 280. Łącznie
w stolicy Wielkopolski eksploatowano 55 „krótkich”.
W 1994 roku, razem z ostatnią partią przegubowców
serii 280 (ostatnia seria nazywana była potocznie
„ekologami”), do Poznania trafił średniopodłogowy
prawie 18-metrowy Ikarus 435. Był to ostatni autobus
z Budapesztu, który trafił do stolicy Wielkopolski.

W drugiej połowie lat 90. XX wieku rozpoczęła się
epoka autobusów niskopodłogowych i wysokopodłogowe
Ikarusy zaczęły schodzić na drugi plan. Na początku XXI
wieku do Poznania trafiały kolejne MAN-y i Solarisy,
a liczba Ikarusów stopniowo malała. Ostatnie Ikarusy
serii 200 na linie wyjechały 14.01.2010 roku, a dwa dni
później odbyła się pożegnalna parada. Ikarus 435 nadal
pojawiał się na liniach nocnych. Ostatecznie został
wycofany na początku lutego 2013 r. Dla przyszłych
pokoleń zachowane zostały 2 Ikarusy. Przegubowy
280.26 o numerze 1545 przeszedł już naprawę, podczas
której przywrócony mu został fabryczny wygląd z 1985
roku oraz krótki 260.04 o numerze 1735, który pozostał
w stanie z zakończenia eksploatacji.
3 lutego br, w ramach obchodów trzeciej rocznicy
wycofania Ikarusów, MPK Poznań i Klub Miłośników
Pojazdów Szynowych zorganizowały kolejną edycję
Niedzieli z Ikarusem. Tym razem zabytkowe autobusy
wyjechały na trasę linii 82 z Górczyna na os. Kraju Rad
(obecne os. Wichrowe Wzgórze). Była to pierwsza linia,
na którą wyjechał w lipcu 1981 pierwszy Ikarus.

Ikarusy: 280.26 1545 i 260.04 1735 na trasie linii 82. Z okazji trzeciej rocznicy wycofania
z eksploatacji autobusów wysokopodłogowych uruchomiono okolicznościowe kursy. Na trasę
wyjechały dwa wozy, każdy wykonał jedno kółko. Zainteresowani mieli także możliwość zwiedzenia
zajezdni przy ul. Kaczej.
fot. Dariusz Żaruk, 3.02.2013
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O godzinie 12.00 zapełnione Ikarusy wyjechały z dworca
autobusowego na Górczynie. Na trasie tłumnie przybyli
pasażerowie usłyszeli historię węgierskiego cudu
motoryzacji. W czasie podróży można było nabyć
komplet okolicznościowych pocztówek, a także wspomóc
kwestę na rzecz ratowania zabytkowych pojazdów.
W połowie trasy na pętli przy os. Wichrowe Wzgórze
pasażerowie mieli chwilę na wykonanie pamiątkowych
zdjęć, a wszyscy ustawili się do grupowego zdjęcia
z kultowymi autobusami. Po powrocie na Górczyn krótki
Ikarus udał się na Warszawską, a przegubowy wyruszył
z pasażerami do zajezdni przy ul. Kaczej. Na miejscu
pasażerowie usłyszeli historię zajezdni na którą trafiły
pierwsze Ikarusy, a także pod okiem mistrza
zmianowego zapoznali się z obsługą, jaką przechodzą
autobusy każdego dnia po zjeździe do zajezdni.
Po zwiedzaniu zajezdni autobus odwiózł zadowolonych
pasażerów do centrum, a sam udał się do zajezdni przy
ul. Warszawskiej.

Pamiątkowe zdjęcie – os. Wichrowe Wzgórze.
fot. Dariusz Żaruk, 3.02.2013

Obchody imienin św. Katarzyny – tramwajowo i kolejowo

Katarzynka 2012

Marcin Jurczak, Dariusz Żaruk
i ul. Fortecznej oraz pętla tramwajowa Franowo.
Na terenie zajezdni Głogowska udostępniono do zwiedzania Muzeum. O ekspozycji opowiadał przewodnik,
można tu było odpocząć lub napić się kawy.
Z wideoprojektora wyświetlano filmy o tematyce
komunikacyjnej. Drugim punktem na trasie była
zajezdnia Madalińskiego – tramwaje przejeżdżały przez
myjnię, a motorniczy (lub konduktor) opowiadał o pracy
obiektu i jego specyfice. Kolejnym przystankiem była
zajezdnia tramwajowa przy ul. Fortecznej. Tu udostępniono zainteresowanym dwa szkoleniowe składy
105Na, a chętni mogli spróbować swoich sił za sterami
„stopiątki”.

105N 193 na linii 19. Jedną z atrakcji Katarzynki
było uruchomienie „solówek”.
fot. Marcin Jurczak, 25.11.2012
Ostatnie miesiące roku tradycyjnie upłynęły członkom
KMPS na organizacji imprezy katarzynkowej. Ubiegły rok
był niezwykle ciekawy dla poznańskiej komunikacji
miejskiej – w związku z otwarciami nowych obiektów
i przygotowaniem do zamknięcia kolejnych – pomysłów
organizacji Katarzynki było zatem bardzo wiele.
Ostatecznie zdecydowano się na sprawdzone i cieszące
się popularnością od lat atrakcje, rozszerzone o znacznie
większą niż w ubiegłych latach część kolejową.
W przeciwieństwie do poprzednich lat, w których
organizowano
Katarzynkę
tramwajowo-autobusową,
w 2012 roku zaproszono do współpracy także kilka
spółek kolejowych i hobbistów z Grodziskiej Kolei
Drezynowej.
Kręgosłupem tramwajowej części Katarzynki była linia
specjalna nr 19, objeżdżająca wszystkie poznańskiej
zajezdnie. Tramwaje odjeżdżały z ul. Zwierzynieckiej,
zawracając na nieużywanym obecnie trójkącie przy
ul. Gajowej. Kolejnymi punktami na trasie były
zajezdnie: przy ul. Głogowskiej, ul. Madalińskiego

Tramwaj kursował po trasie: Zwierzyniecka (Zeylanda) –
Kraszewskiego – Dąbrowskiego – Przybyszewskiego –
Reymonta – Hetmańska – Głogowska – Zajezdnia
Głogowska – Hetmańska – Zajezdnia Madalińskiego –
Hetmańska – Starołęcka – Zajezdnia Forteczna –
Starołęcka – GTR – Franowo – trasa Kórnicka – most
św. Rocha – 27 Grudnia – Fredry – Dąbrowskiego –
Zwierzyniecka (Zeylanda). Kursy z ul. Zwierzynieckiej
realizowano od 12.00 do 14.30 – planowo co pół
godziny; gdy pojawiła się potrzeba tramwaje odjeżdżały
jednak częściej. W obsłudze linii 19 znalazły się wagony:
N+ND 602+456, 102N 1, 102Na 71, GT8 685, GT6 615,
105N 194 i 105N 193. Atrakcją było uruchomienie na
linii 19 pojedynczych wagonów 105N – „solówki”
na ulicach miasta spotkać można wyjątkowo rzadko.
Podczas pierwszego kółka awarii uległ skład N+ND –
doszło do awarii układu oporowego. Na trasie pojawił się
dodatkowo rezerwowy pociąg 105Na 312+313, który
pojechał „na pusto” na Gajową, skąd podjął kurs jako
linia 19. Zrobił nieco ponad pół kółka, a na Fortecznej
podmieniony został przez ekspresowo naprawioną do
tego czasu „enkę”. Obsługę pojazdów tradycyjnie
zapewnili wolontariusze z KMPS. W tramwajach
rozdawano klubowe kalendarzyki i specjalne wydanie
Przystanku. Przejazdy były bezpłatne, a podczas całej
imprezy katarzynkowej prowadzono kwestę „Ratujmy
Stare Bimby”. (MJ)
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Przewozy Regionalne eksploatują m.in. lokomotywy czeskiej serii 163. W ramach ekspozycji
prezentowała się 163 042-5 – Oliwia.

Współorganizatorem imprezy była Grodziska
Kolej Drezynowa. Tor dla pojazdów napędzanych
siłą mięśni znajdował się na Franowie.

Oprócz corocznej części tramwajowej, Katarzynka 2012
obfitowała również w część kolejową. Z pętli tramwajowej Franowo uruchomiono linię autobusową F,
dowożącą chętnych „na szopę” PKP CARGO, a obsługiwaną dwoma Ikarusami – krótkim 260.04 1735 oraz
„heblem” 280.26 1545. Autobusy mimo ustalonej (30minutowej) częstotliwości realizowały dużo więcej
kursów z powodu o wiele większej niż przewidziana
liczby pasażerów. „Na szopie” na Franowie istniała
bowiem możliwość zwiedzania lokomotywowni jak
i prezentowanego taboru. PKP CARGO na torze koło hali
(tzw. zerowym) wystawiło lokomotywy elektryczne
EU07-1510, EU07-1524, ET22-561 oraz E189-208. Tej
ostatniej, a jednej z ciekawszych, niestety zwiedzać nie
można było (jest dzierżawiona przez ERS Railways
od MRCE Dispolok). Na torze numer 2 znajdowały się
SM42-849 oraz SM30-220. Na torze 4 wystawiono
SM42-448, a na torze 6 prezentował się skład Przewozów Regionalnych, złożony z lokomotyw 163 042-5
„Oliwia” i SP32-202, a także z wagonów „marlboro”,
„bonanzy” z przedziałem spółki „TurKol” oraz salonki
w barwach PR. W hali istniała możliwość wykonania
pamiątkowych zdjęć przy lokomotywach SM42, EU07
czy ET22. Co odważniejsi decydowali się na przejście
kanałem pod lokomotywami. Ciekawscy dojrzeli także
lokomotywę ET22-751 będącą wówczas na podnośniku.

Przed halą, na torze numer 5, prezentowała się również
Grodziska Kolej Drezynowa ze swoją drezyną ręczną,
którą chętni mogli poprowadzić.

Ikarusy na trasie linii specjalnej. Autobusy
kursowały pomiędzy pętlą tramwajową Franowo
a lokomotywownią PKP CARGO.

Dojazd „na szopę”, oprócz linii F, był możliwy również
dzięki uruchomionym dwóm pociągom spółki Przewozy
Regionalne, obsługiwanych zmodernizowanym EN571434. Był to kurs o godzinie 11.00 z Poznania Głównego
przez Kiekrz, Poznań Piątkowo, Zieliniec (tzw. obwodnicą
towarową) oraz o 12.30. Ten drugi odbył się przez stację
Poznań Starołęka oraz z wjazdem pod samą „szopę” na
tor zerowy (wcześniej pasażerowie wysiedli na pobliskiej
stacji Poznań Franowo). Nastąpiła tam również prezentacja EZT. Powrót na Poznań Główny nastąpił o 15.45 –
chętnych nie brakowało, o czym świadczył tłok w jednostce. Również o godzinie 16.00 autobusy linii F wykonały ostatni kurs na pętlę tramwajową Franowo,
zabierając ostatnich uczestników imprezy. Przez cały
czas w otwartych dla publiczności lokomotywach na
zainteresowanych czekali maszyniści, którzy chętnie
odpowiadali na mniej lub bardziej szczegółowe pytania.
Uśmiechy na twarzach nie tylko dzieci, ale również pozostałych uczestników Katarzynek powinny być powodem do dumy dla kolejarzy, którzy doskonale przygotowali się do wystawy z okazji ich święta. (DŻ)

EN57-1434 to kolejna zmodernizowana jednostka
obsługująca wielkopolskie trasy. Skład obsługiwał
katarzynkowe pociągi specjalne.
fot. 4 * Dariusz Żaruk, 25.11.2012
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Tunel – recepta na tramwajowe problemy?

Prawie jak metro

Marek Malczewski
Po
zakończeniu
II
wojny
światowej
przemysł
motoryzacyjny dysponował wielkimi nadwyżkami mocy
produkcyjnych. Poszukując nowych grup odbiorców,
skierował się ku dwóm przeciwstawnym nurtom:
rozwojowi komunikacji indywidualnej oraz rozwojowi
komunikacji zbiorowej, opartej na pojazdach o napędzie
spalinowym (autobusach).
W tych koncepcjach nie było miejsca dla starego,
powolnego tramwaju. Najbardziej brutalna walka
o miejsce na rynku rozegrała się w Stanach
Zjednoczonych.
Koncerny
motoryzacyjne
celowo
doprowadzały do upadku przedsiębiorstwa tramwajowe,
(docelowo) zastępując je liniami autobusowymi,
uruchamianymi w dumpingowych cenach. Gdy już
tramwaje zlikwidowano, „urynkowiono” też ceny biletów
autobusowych, przez co autobusy stały się bardzo
drogim środkiem transportu. Wtedy dla pasażerów
bardziej opłacalnym było nabycie własnego auta i dojazd
indywidualny. Najlepiej udokumentowanym przypadkiem
takich działań jest historia „czerwonych tramwajów”
z Los
Angeles. Ich likwidacja doprowadziła do
całkowitego zakorkowania aglomeracji samochodami.
Do Europy Zachodniej motoryzacyjne szaleństwo
przyszło trochę później. Widząc to, co się wydarzyło za
oceanem, władze miejskie broniły się przed zalewem
aut, stawiając na poprawę jakości, zwiększenie
prędkości komunikacyjnej i rozbudowę transportu
publicznego. Gdy miasta były zalewane nowymi
samochodami, ich ulice korkowały się tak, jak
przykładowo
na
poznańskiej
ul.
Dąbrowskiego.
Początkowo władze samorządowe marzyły o rozwoju
systemów autonomicznych: metra czy szybkiej kolei
miejskiej. Jednak były one zbyt drogie w budowie i nie
spełniały w pełni oczekiwań co do ich dostępności.
Dlatego już w latach 60. XX w. powstała idea premetra
– czegoś pośredniego pomiędzy tramwajem a metrem.
Miały to być linie całkowicie odseparowane od ruchu
ulicznego, ale budowane uproszczoną technologią
(choćby w postaci wykopu, który w przyszłości mógł być
zakryty). W Polsce „gierkowskiej” metro miało zostać
wybudowane tylko w Warszawie, natomiast w Łodzi,
Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu miały powstać linie
premetra. W Poznaniu tak zaprojektowano linię
„tramwajową”
na
nowe
osiedla
na
Piątkowie
i Winogradach, pod którą zwożono ziemię i formowano
wykop już ok. 1974 r. Jak wiadomo linia ta została
w 1997 r. dokończona na odcinku poza centrum
i „prowizorycznie” włączona w sieć tramwajową na węźle
Most Teatralny. Dzisiaj określa się ją mianem
Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. Mało kto wie,
że były też prowadzone prace koncepcyjne nad budową
„tunelu tramwajowego”, łączącego ul. Bukowską
z ul. Św. Marcin.
Doświadczenia niemieckie
W tym czasie w Niemczech (ówczesnych Zachodnich)
przystąpiono do budowy pierwszych odcinków tuneli
przeznaczonych
dla
komunikacji
tramwajowej.
W związku z tym, że miały one rozładować korki

w śródmieściu, najczęściej jako pierwsze budowano
odcinki pod centrami miast. Przykładowo, w ten sposób
sprowadzono pod ziemię wiele odcinków klasycznego
tramwaju w Zagłębiu Ruhry. W niektórych miastach (jak
Frankfurt nad Menem) linie tunelowe stopniowo
wydłużano, początkowo wykorzystując na nich typowe
wagony tramwajowe, np. kursujące do niedawna
w Poznaniu wagony typu M (klasy GT6), które na
potrzeby linii tunelowych miały wymienione na szersze
zestawy kołowe, a także wprowadzone dodatkowe
boczne listwy „poszerzające” pudło wagonu i likwidujące
niebezpieczny prześwit pomiędzy pudłem wagonu
a krawędzią peronu. Stopniowo wycofywano też tabor
„tramwajowy”. Dziś w niemieckich tunelach dominują
wagony nowej generacji, o innych założeniach
konstrukcyjnych, wyglądem przypominające tabor
metra. Zachowało się jednak kilka ciekawych rozwiązań
organizacyjnych. Warto choćby zwrócić uwagę na
przystanek Hauptbahnhof w Mülheim an der Ruhr, gdzie
przy jednym peronie kończy się linia U18 z Essen, przy
kolejnym przejeżdża „tranzytowa”, wąskotorowa linia
102, a z kolejnego peronu odjeżdżają dwukierunkowe
wagony
tramwajowe
linii
901
do
Duisburga.
W Duisburgu podziemne perony są bardzo długie
i podzielone na dwie części: połowa długości jest niska
(zatrzymują się tam linie obsługiwane przez wagony
starszej generacji), a połowa wyższa (jak w metrze –
zatrzymują się tam te linie obsługiwane taborem
docelowym).
Jednym
z
najnowszych
odcinków
tunelowych
w Niemczech jest nowo zbudowany łącznik pod dworcem
głównym w Rostoku. Jest on bardzo krótki (pod ziemią
znalazł się tylko jeden przystanek: Hauptbahnhof),
jednak jest on doskonałą ilustracją tego, jak
przedsiębiorstwa niemieckie dbają o pasażera i wygodę

Rostock – tunel tramwajowy wraz z przystankiem
Hauptbahnhof. Z przystanków tramwajowych
można tu wyjechać bezpośrednio na perony
dworca kolejowego. To doskonały przykład
rozwiązania, które na pierwszym miejscu stawia
wygodę przesiadki.
fot. Marek Malczewski, 4.05.2006
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przesiadki. Z podziemnego przystanku tramwajowego
można windą wyjechać wprost na perony dworcowe!
Tunel po krakowsku
Poznań nie jest pierwszym miastem w Polsce, które
zdecydowało się zejść z linią tramwajową pod ziemię.
Tunel Krakowskiego Szybkiego Tramwaju łączy węzeł
Rondo Mogilskie z rejonem Dworca Towarowego,

przecinając pod ziemią obszar Dworca Głównego. Ma on
historię równie długą, jak poznańska trasa tramwajowa
na Franowo. Jego budowę rozpoczęto w ramach
modernizacji krakowskiego węzła kolejowego w 1974 r.
Miał być pierwszym fragmentem linii metra, łączącej
Kraków z Nową Hutą. Budowano go odcinkami: najpierw
zbudowano 180 m pod torami kolejowymi, następnie
(po wieloletnim przestoju) powstało kolejne 605 m
części wschodniej, ukończonych w 1999 r. Ostatni
fragment budowano od 2004 r., a uroczyste otwarcie
nastąpiło 11 grudnia 2008 r. W tunelu znalazły się dwa
przystanki: Dworzec Główny i Politechnika. Ma on
długość 1420 m, a dodatkowe 128 m, to tzw. rampy
wjazdowe.
Ruch
w
tunelu
zabezpieczony
jest
samoczynną blokadą liniową (dwustawną). Mimo upływu
czterech lat od chwili oddania go do użytku, w tunelu
krakowskim ciągle obowiązuje ograniczenie prędkości do
30 km/h oraz zakaz wjazdu dla wagonów starszej
generacji (z rezystorami rozruchowymi).
Poznań – plany poprzedniej epoki
W Polsce, w „minionej epoce”, nasi projektanci również
potrafili tworzyć projekty z wizją. Przykładem niech
będą osiedla ratajskie – żadne ze współczesnych osiedli

Mülheim an der Ruhr – na jednej stacji spotykają
się tu trzy systemy komunikacji szynowej.
Na kolejnych zdjęciach: normalnotorowe premetro linii U18 (przewoźnik EVAG, linia dochodzi
z południa), przystanek końcowy normalnotorowej linii tramwajowej 901 (DVG, dochodzi
z północy) i przejeżdżający tranzytem tramwaj
wąskotorowy linii 102.
fot. 3 * Marek Malczewski, 25.09.2009

Kraków – odcinek tunelowy obejmuje tu dwa
przystanki. Tunel ma półtora kilometra długości
i przechodzi pod dworcem kolejowym. Z przystanków Dworzec Główny Tunel i Politechnika
korzystają dwie linie tramwajowe: 5 i 50.
Obsługiwane są taborem nowszych generacji –
w tunelu nie mogą kursować wagony wyposażone w rezystory rozruchu (tzw. „opory”).
Fot. 2 * Marek Malczewski, 4.05.2006
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października 1983 r. kursowała linia wahadłowa W.
Po zakończeniu budowy łącznika pod wiaduktami
w rejonie ul. Piaśnickiej zastąpiła ją komunikacja
„regularna”, co nastąpiło 30 sierpnia 1985 r.

Tramwaj na Franowo w liczbach
–
–
–
–
–
–
–
–

grubość ścian tunelu: 80 cm,

–
–
–
–
–

z wykopów wywieziono ok. 200 tys. ton ziemi,

grubość stropu tunelu: 60-80 cm,

Przygotowany wiadukt posiadał dodatkową komorę,
umożliwiającą
wyprowadzenie
linii
tramwajowej
w kierunku wschodnim, do planowanej pętli na os. Rusa.
Tramwaj miał jeździć wykopem, podobnie jak na linii
PST. Planów tych jednak długo nie udawało się
zrealizować, dopiero podjęcie decyzji o budowie głównej
zajezdni
tramwajowej
na
Franowie
„odmroziło”
pierwotne plany. Po długim okresie przygotowań budowa
ruszyła w lutym 2011 r. i była prowadzona w bardzo
szybkim tempie. Jednak nowatorskość koncepcji oraz
brak ścisłych normatywów spowodowały, że znacznie
przeciągnęły się procedury odbiorcze. Z tego względu
nową trasą o długości 2500 m (z czego w tunelu biegnie
1070 m, plus rampa wyjazdowa o długości 160 m),
posiadającą sześć przystanków (w tym dwa podziemne),
można jeździć dopiero od 11 sierpnia 2012 r.

grubość płyty dennej: 80 cm,
głębokość ścian tunelu (ściany szczelinowe): 12 m,
szerokość każdej komór jezdnych tunelu: 5,2 m,
wysokość każdej komór jezdnych tunelu: 5 m,
zewnętrzna długość przystanków podziemnych: 85 m,
efektywna długość peronów podziemnych: 45 m.
W ramach inwestycji:
wywrotki wykonały 8000 kursów,
zużyto 39 tys. m3 betonu,
do jego przewiezienia betoniarki wykonały ok. 4500 kursów,
do zbrojenia zużyto łącznie ok. 5 tys. ton stali.
Źródło: Infrastruktura Euro Poznań 2012

„deweloperskich”
czy
TBS-owych
nie
zostało
zaprojektowane tak jak one, z pełną infrastrukturą
usługową, siecią dwujezdniowych dróg, czy terenami
rekreacyjnymi. Choć infrastruktura powstawała nieraz
z opóźnieniem
w
stosunku
do
nowych
bloków
(co słusznie krytykowano), to przecież była ujęta w
planach i zostawiono na nią rezerwy terenowe! Podobnie
wygląda historia ratajskich linii tramwajowych. Najpierw
powstała tzw. trasa kórnicka (od ul. Kórnickiej do pętli
os. Lecha), później uruchomiono linię z ronda Starołęka
(początkowo obsługiwaną tramwajami wahadłowymi,
bo nie było jeszcze łącznika przy nieistniejącej już pętli
na os. Lecha). Gdy brakujący łącznik powstał, to został
też zbudowany wiadukt dla przewidywanej linii
na os. Rusa (w miejscu dzisiejszego sklepu IKEA rosły
jeszcze łany zboża).

Trzy linie i sygnalizacja
Odcinek tunelowy jest zabezpieczony sygnalizacją
świetlną (dwustawna samoczynna blokada liniowa),
natomiast sieć zasilająca na tym odcinku jest wykonana
jako tzw. sieć sztywna. Koszt całkowity inwestycji to 266
mln zł, z czego roboty budowlane pochłonęły 225 mln zł.
Dofinansowanie tego przedsięwzięcia z funduszy
unijnych wyniosło 100 mln zł. Trasa składa się z pięciu
nowych przystanków: Piaśnicka/Rynek, Piaśnicka/Kurlandzka (oba w tunelu), Szwedzka (pomiędzy IKEA
a M1), Szwajcarska (za M1 od strony Kompanii
Piwowarskiej) oraz pętli tramwajowej (przy torach
kolejowych). Na trasę skierowano trzy linie tramwajowe:
dwie od strony ul. Kórnickiej i jedną z Górnego Tarasu
Rataj. W podstawowym układzie komunikacyjnym są to:
1, 16 i 18 (obecnie wobec zawieszenia jedynki: 6, 16,
18). W ciągu kilku miesięcy od otwarcia trasy
tramwajowej obsługiwały ją już niemal wszystkie
generacje taboru liniowego: 105Na i pochodne
(na różnych liniach), RT6N1 (1, 6), combino (18),
tramino (6, 16) oraz wagony z demobilu (GT8 i 3G
na 18). Na Franowie pojawiły się też moderusy beta –
choć nie w „oficjalnym” uruchomieniu, a jedynie
w obsłudze brygad S-3 (1, 6, 16).

Otwarta w sierpniu 2012 r. linia tramwajowa na Franowo
mogła powstać już dużo wcześniej. W połowie lat 90. XX
w., gdy IKEA zaczęła budować swój nowy sklep, jej
Zarząd
proponował dofinansowanie
budowy
linii
tramwajowej wzdłuż ul. Piaśnickiej aż do powstającego
centrum handlowego. Niestety, wtedy nic z tego nie
wyszło. Dopiero budowa nowej zajezdni tramwajowej
dała
impuls
do
rozpoczęcia budowy tramwaju
na Franowo.
Rygorystyczne
normy
środowiskowe
spowodowały, że za najkorzystniejsze uznano budowę
linii tramwajowej w tunelu, przykrytym lekkim
zadaszeniem. W ten sposób tramwaj jest absolutnie
nieuciążliwy dla mieszkańców, co zapewne będzie
obiektem zazdrości osób mieszkających na Polance.
Franowo AD 2012
Za rozbudową osiedli ratajskich komunikacja miejska
przestała nadążać już w połowie lat 70. XX w.
Początkowo nowe osiedla tzw. Górnego Tarasu Rataj
obsługiwane były liniami autobusowymi z ronda Rataje.
Jednak wzrastająca liczba mieszkańców (przy niemalże
braku samochodów prywatnych) spowodowała klincz
komunikacyjny. Jedynym ratunkiem była szybka budowa
zaplanowanych tras tramwajowych. Od maja 1978 r.
rozpoczęto budowę pierwszego odcinka, od ul. Kórnickiej do „tymczasowej” (przetrwała 22 lata) pętli
na os. Lecha. Linia ta, znana jako trasa kórnicka, została
oddana do użytku 23 lutego 1979 r. Kolejnym etapem
była budowa linii w ul. Jedności Słowiańskiej (obecnie
Chartowo i Żegrze) do ronda Starołęka. Na linii tej od

Dawny węzeł os. Lecha. Stary wiadukt („bajoro”
po lewej) rozebrano, a następnie zrealizowano
od nowa – już jako fragment tunelu.
fot. Marek Malczewski, 13.02.2011
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Linie turystyczne w sezonie 2012 – z wizytą w pięciu polskich miastach

Dla turystów i mieszkańców

Michał Prałat

Linie turystyczne w Łodzi kursowały w każdą
niedzielę pomiędzy 1 lipca a 23 września.
Na zdjęciu: skład 5N+5ND (na linii 43 do Lutomierska) przejeżdża przez most nad Nerem.
fot. Michał Prałat, 26.08.2012
Podróż linią turystyczną jest bez wątpienia jednym
z atrakcyjniejszych
sposobów
zwiedzania
miasta.
Wycieczka historycznymi pojazdami, których nie
spotkamy już na regularnych liniach tramwajowych lub
autobusowych, połączona jest z żywą lekcją historii
o mijanych obiektach, znajdujących się w różnych
ciekawych – zarówno tych bardziej jak i mniej znanych –
zakątkach miast. Niezapomniane przejażdżki starymi
pojazdami komunikacji miejskiej oferowało w roku
ubiegłym wiele miast, a każda uruchomiona linia była
bez
wątpienia
godna
uwagi.
Rozpocznijmy
wielosetkilometrową
podróż
po
Polsce
śladami
najciekawszych wydarzeń związanych z historycznymi
pojazdami w służbie liniom turystycznym.

już zajezdni planowane jest utworzenie Muzeum
Komunikacji
Miejskiej.
Tuż
za
Konstantynowem
rozpoczyna się najbardziej urokliwy odcinek trasy, gdzie
torowisko ułożone zostało na pagórkowatym terenie
otoczonym klimatycznymi domkami oraz polami. Tuż
przed Lutomierskiem, w Kazimierzu, trasa odłącza się
od drogi prowadząc przez pola, a następnie zabytkowy
most nad Nerem, by po chwili zakończyć bieg na pętli
w Lutomiersku. Do obsługi takiego składu potrzebnych
jest aż ośmiu konduktorów, z których każdy ma
za zadanie (oprócz sprzedaży biletów – normalna taryfa
Zarządu Dróg i Transportu) przypilnować swoich drzwi,
z uwagi na brak elektrycznych mechanizmów otwierania
oraz faktu, że wagony są dwustronne i dwukierunkowe
(posiadają wyjścia po obu stronach). Zarówno
konduktorzy jak i motorniczy ubrani są w historyczne
mundury tamtejszego Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego. Historia łódzkich linii turystycznych
sięga 2003 roku, kiedy to na ulice miasta wyjechała linia
„0”, mająca na celu popularyzację wiedzy o historii
miasta i jego tramwajów. Godnym uwagi jest fakt, że
w 2011 roku w plebiscycie „Punkt dla Łodzi” turystyczna
zerówka otrzymała wyróżnienie w kategorii „Atrakcje”
za żywe spotkanie z historią komunikacji miejskiej.
Przystanek drugi: Stacja Warszawa
Oddalona od Łodzi, o ok. 120 km w linii prostej,
Warszawa dzięki Tramwajom Warszawskim oraz Klubowi
Miłośników Komunikacji Miejskiej w 2012 roku
uruchomiła turystyczną linię tramwajową „T”. Tym razem
obsługiwana była aż trzema brygadami, dwoma
wagonami zabytkowymi oraz warszawskim tramwajem
promocyjnym. Na trasie linii „T” pojawił się między
innymi jedyny w Polsce wagon typu 4NJ, wagony typu N,
13N, Lw oraz dobrze znany z poznańskich ulic wagon
102N 5 w barwach MPK Poznań. Warszawski tramwaj
promocyjny powstał natomiast poprzez przebudowę

Pierwsza stacja: Łódź
Słynąca
z
klimatycznych,
podmiejskich
linii
tramwajowych do Pabianic, Ozorkowa i Lutomierska
połączonych z infrastrukturą torowisk miasta, Łódź,
dzięki współpracy MPK z Klubem Miłośników Starych
Tramwajów uruchomiła zabytkowy skład 5N+5ND
z początku lat 60. ubiegłego wieku. Klimatyczny pociąg
pojawił się na trasie najbardziej malowniczej linii 43,
jeżdżącej z pętli Telefoniczna ulicami Pomorską,
Legionów,
Konstantynowską,
przez
Konstantynów
Łódzki, a następnie przez Kazimierz do Lutomierska.
Długość całej linii w jedną stronę wynosi 22,7 km.
Na wspomnianej trasie znajdują się także najciekawsze
atrakcje miasta, między innymi Muzeum Archeologiczne
i Etnograficzne, Muzeum Kanału „Dętka”, Muzeum Miasta
Łodzi, Centrum Nauki „Eksperymentarium”, Muzeum
Sztuki
ms2
oraz
Miejski
Ogród
Zoologiczny.
Do 1 kwietnia 2012 roku linię 43/43bis obsługiwała
zajezdnia Brus, miesząca się w połowie wyżej
wspomnianej trasy i należąca do spółki Tramwaje
Podmiejskie. W chwili obecnej, po przejęciu przez MPK
Łódź kursów wszystkich linii podmiejskich, w nieczynnej

Warszawska
tramwajowa
Tetka
wyjeżdżała
na trasę w każdą sobotę, niedzielę oraz święta.
W okresie
wakacyjnym
obsługiwana
była
aż trzema brygadami. Na zdjęciu: wagon 4NJ 838
podczas przejazdu przez most Gdański.
fot. Maciej Witkowski, 12.08.2012
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Warszawski kanciak na trasie linii T.
fot. Maciej Witkowski, 12.08.2012
jednego wagonu typu 105N. Z założenia przebudowany
tramwaj miał spełniać cztery podstawowe funkcje:
komunikacyjną,
informacyjną,
promocyjną
oraz
turystyczną. Założenia te zostały spełnione poprzez
zamontowanie monitorów LCD, systemu nagłośnienia
oraz zamontowanie pianina, które swoje miejsce
znalazło dokładnie na wysokości II i III drzwi (drzwi
te zostały zaślepione). W tramwaju można było również
otrzymać ulotki oraz specjalny bilet, zaś na ekranach
monitorów wyświetlane były filmy promujące stolicę.
W tak przebudowanej „stopiątce” wnętrze zaaranżowano
na styl retro, zastosowano drewno oraz stylowe dodatki
takie jak kinkiety, czy rolety. Wagon wyposażony został
również w klimatyzację. Podczas godzinnej podróży linią
„T”
każdy
pasażer
mógł
zobaczyć
najbardziej
charakterystyczne miejsca związane z historią Warszawy, m.in. pomnik prezydenta Narutowicza, kompleks
Filtrów Warszawskich, dawne więzienie na Pawiaku,
tereny byłego getta, wybieg warszawskich „miśków”,
Cytadelę, panoramę Starego Miasta z Zamkiem
Królewskim, kościół św. Anny i Muzeum Powstania
Warszawskiego oraz widoczne z wielu miejsc obiekty
Stadionu Narodowego i Pałacu Kultury. W każdym
wagonie
znajdowali
się
konduktorzy,
natomiast
w wybranych kursach jeden z członków stowarzyszenia
Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej wcielał się

Na trasie gdańskiej linii turystycznej spotkać
można m.in. ex wrocławski wagon 102Na.
fot. Michał Prałat, 25.08.2012

Wśród warszawskich atrakcji turystycznych jest
m.in. omnibus konny.
fot. Michał Prałat, 12.08.2012
w rolę przewodnika opowiadając historie stołecznego
miasta, mijanych obiektów oraz przybliżając szczegóły
budowy zabytkowego tramwaju i tras tramwajowych,
zdradzał także ciekawostki związane z komunikacją
miejską. W wagonach linii „T” obowiązywała normalna
taryfa ZTM Warszawa. Bilety kasowane były jednak
przez konduktorów dziurkaczami. Konduktorzy zobowiązani byli również napisać na bilecie godzinę rozpoczęcia
kursu oraz przystawić specjalną pieczątkę.
Przystanek trzeci: Gdańsk
Przenosimy się do grodu Neptuna. Tutaj również
uruchomione zostały tramwajowe linie turystyczne
jeżdżące dwoma trasami. Do obsługi linii skierowane
zostały wagony typu N oraz 102Na. Wagon N 11
mogliśmy spotkana trasie linii Tram Tour 1: Nowe
Ogrody - al. Zwycięstwa - al. Hallera - Kliniczna - Jana z
Kolna - Dworzec Główny - Brama Wyżynna - Centrum Urząd Miejski. W wagonie znajdował się przewodnik,
który opowiadał o historii miasta, mijanych obiektów
oraz
zdradzał
ciekawostki
komunikacyjne.
Linia
obsługiwana przez ex wrocławski wagon 102Na
oznaczony jako Tram Tour 2 jeździł natomiast z Nowych
Ogrodów – al. Zwycięstwa – al. Hallera – Gdańską –
Krasickiego do Latarni Morskiej (powrót przez Marynarki
Polskiej). Każdy pasażer mógł zwiedzić latarnię morską,
po czym wrócić wagonem do centrum miasta. Oba
tramwaje nie zatrzymywały się na przystankach
pośrednich, a przejazd mógł odbyć się dzięki zakupie
biletu o taryfie specjalnej u motorniczego pojazdu.
Oprócz tramwajów w Gdańsku można było skorzystać
z zabytkowego autobusu. Należący do ZKM Gdańsk,
zabytkowy Jelcz 043 23461 kursował na Subiektywnej
Linii Autobusowej na terenie Stoczni Gdańskiej. Dawni
pracownicy Stoczni Gdańskiej oprowadzali po swoim
miejscu pracy oraz przybliżali historię, uświadamiając
wielką rangę tych obiektów. Przemierzając tereny
stoczniowe autobus zatrzymywał się m.in. przy
warsztacie Lecha Wałęsy, płocie, przez który przeskoczył
były prezydent, dawnej sali BHP czyli miejscu podpisania
„porozumień sierpniowych” oraz dawnego budynku
Dyrekcji Stoczni. Na wszystkich liniach obowiązywała
taryfa specjalna.
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Nie tylko Warszawa ma szybką kolej miejską:
stacja czwarta, Gdynia
Z atrakcyjnego Gdańska migiem przenosimy się
do sąsiedniej Gdyni, po której, podobnie jak w Tychach
czy Lublinie, możemy poruszać się trolejbusami.
To właśnie z tymi pojazdami m.in. związana była linia
turystyczna w tym mieście. Oznaczona jako 326
kursowała we wszystkie niedziele i święta od 1 lipca
do 30 września. Na specjalnej trasie od pętli Grabówek
SKM (zajezdnia trolejbusowa PKT) przez ul. Morską,
Podjazd, 10 Lutego, Świętojańską, al. Zwycięstwa
do pętli Orłowo SKM Klif wysyłane były dwie brygady
historycznych
trolejbusów.
W
bazie
taborowej
Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni
znajdują się aż trzy zabytkowe pojazdy: Saurer 4TIILM
z 1957 roku o numerze 128 (pochodzącym z okresu
eksploatacji w szwajcarskim w St. Gallen), Škoda 9Tr20
z 1975 roku z oryginalnym, pochodzącym z lat 70.
numerem taborowym 359 oraz Jelcz 120MTE 10121
z 1994 roku. Wspomniana wyżej Škoda 9Tr20 zakupiona
została od Lubelskiego Towarzystwa Ekologicznej
Komunikacji i w stanie sprzed remontu kapitalnego nie
nadawała się do jazdy. Dzięki zorganizowanemu przez
PKT przetargowi na remont pojazdu udało wyłonić się
najkorzystniejszą ofertę. Zwycięzcą została firma Ekova
z Ostravy, mająca na swoim koncie remonty podobnych
historycznych pojazdów. Rozebrany do zera trolejbus
został wypiaskowany oraz wymieniono w nim wszystkie
skorodowane elementy konstrukcji, zamontowano nowe
poszycie oraz uszczelniono. Układ napędowy, osie
pojazdu oraz podstawy odbieraków i rezystory poddane
zostały regeneracji. W ten sposób, pomalowany
na kremowo-czerwony kolor, pojazd dołączył do czynnych eksponatów w Gdyni. Najstarszy gdyński trolejbus,
Saurer 4TIILM od 1992 roku jeździł po ulicach Warszawy
(w tym samym roku trafił do stolicy z St. Gallen)
i obsługiwał linię 51 do Piaseczna. W 2001 roku
sprowadzony został do Gdyni, gdzie po remoncie służy
do dzisiaj, jako czynny zabytek. Jelcz 120MTE jest
natomiast jednym z ostatnich trolejbusów z tej serii
w Gdyni, od początku eksploatacji związany z tym
miastem i stanowi najczęściej rezerwę w razie awarii

DAF MB 200 1934 to ostatni przedstawiciel serii
autobusów dostarczonych do Poznania w 1991 r.
Charakterystyczny żółty pojazd pojawia się także
na trasie linii turystycznej nr 100. Flotę „setki”
stanowiły ponadto ikarusy (260.04, 280.26,
435.22) i jelcze (043, PR110).
fot. Maciej Witkowski, 5.08.2012

Škoda 9Tr20 zakupiona została od Lubelskiego
Towarzystwa Ekologicznej Komunikacji, a po remoncie kursuje obecnie na trasie gdyńskiej linii
turystycznej obsługiwanej przez PKT.
fot. Michał Prałat, 22.07.2012
Skody lub Saurera. Przejazd historycznymi trolejbusami
odbywał się w normalnej taryfie ZKM Gdańsk.
Też stolica, lecz Wielkopolski: Poznań stacja piąta
Nigdy wcześniej w Poznaniu nie było tak silnie
rozbudowanych linii turystycznych jak w roku ubiegłym.
Kursujące od 28 kwietnia do 30 września linie:
tramwajowa 0 (jedna brygada) i autobusowa 100
(w tym roku aż trzy brygady) zabierały pasażerów
w każdą sobotę, niedzielę i święta. Wszystko uzupełnione zostało nocnymi kursami linii tramwajowej 0N,
(która początkowo miała dwie brygady). Duży wpływ na
przebieg linii turystycznych miały zmiany związane
z remontem ronda Kaponiera oraz przyległej do ronda
ul. Roosevelta. Linia autobusowa 100, obsługiwana
trzema pojazdami historycznymi, jeździła na trasie Stare
ZOO – Nowe ZOO zmienionymi trasami, a ostateczny jej
kształt wyglądał następująco: Gajowa – Sienkiewicza –
Mickiewicza – rondo Kaponiera – Św. Marcin –
Marcinkowskiego (przystanek przy Muzeum Narodowym), pl. Wolności, Ratajczaka, Krakowska, Most
Św. Rocha, Berdychowo, Baraniaka (przystanek), rondo
Śródka (przystanek), Termalna, pętla przy Termach
Maltańskich (przystanek) oraz dojazd Grodzieńską
i Krańcową do Nowego ZOO. Powrót tą samą trasą
do ronda Śródka, dalej przez Estkowskiego, Garbary
(przystanek), Armii Poznań (przystanek przy schodach
Cytadeli), Wzgórze Św. Wojciecha, Marcinkowskiego
(przystanek przy Muzeum Narodowym), 27 Grudnia,
Fredry,
Kościuszki,
Al.
Niepodległości,
Libelta,
Roosevelta do Gajowej. Po drodze każdy mógł zobaczyć
m.in. secesyjną zabudowę Jeżyc, budynek Zamku
Królewsko-Cesarskiego, budynki dawnego centrum handlowego ALFA, kościół św. Marcina, plac Wolności
z przyległymi budynkami, Stary Browar, most Św. Rocha
wraz z kościołem tego samego patrona, budynki
Politechniki, Jezioro Maltańskie, Katedrę i most Jordana,
tereny Cytadeli, czy aulę Uniwersytetu Adama
Mickiewicza. Do obsługi kierowane były głównie
autobusy historyczne poznańskiego MPK: Jelcz RTO,
Jelcz PR110, Ikarusy 260 i 280 oraz DAF MB 200.
Na linii pojawił się również jedyny w Poznaniu, wycofany
już z eksploatacji, Ikarus 435. Niestety rozmach
zaproponowany w roku ubiegłym nie do końca szedł
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w parze z jakością. Na linii autobusowej 100 kilkukrotnie
pojawiły się pojazdy niskopodłogowe marki Jelcz,
Solaris, Neoplan i MAN, co było spowodowane awariami
autobusów historycznych oraz częstym wysyłaniem
flagowego autobusu MPK, popularnego „Ogórka”,
na wynajmy. Kolejnym mankamentem było to, że
pomimo ciekawej trasy autobusu, który mijał wiele
obiektów znanych z pocztówek, tylko „Ogórek” i Ikarus
posiadały sprawne nagłośnienie, dzięki któremu można
było nawiązać jakąkolwiek interakcję z pasażerami
i opowiedzieć cokolwiek na temat mijanych obiektów.
Minusem był również fakt, że linia 100 straciła swój
charakter stricte turystyczny, a stała się bardziej linią
dowozową do Nowego ZOO i Term Maltańskich, co przy
wysokim koszcie biletu (4 zł normalny i 3 zł ulgowy,
również dla pasażerów wsiadających na Śródce
i jadących do Term/Nowego ZOO), była często ceną
zaporową.
Linia tramwajowa 0 rozpoczynała kursowanie w każdą
sobotę o 15.00 i 17.00 oraz niedzielę o 13.00 i 15.00.
Po zmianach związanych z zamknięciem ronda
Kaponiera jej ostateczna trasa przedstawiała się
następująco: GAJOWA – Zwierzyniecka – Kraszewskiego
– Dąbrowskiego – Przybyszewskiego – Hetmańska –
ZAJEZDNIA GŁOGOWSKA (MUZEUM MPK) – Hetmańska
– 28 Czerwca – Górna Wilda – Królowej Jadwigi –
Strzelecka – Podgórna – 27 Grudnia – Fredry – Most
Teatralny – PIĄTKOWSKA – Wielkopolska – Pułaskiego –
Roosevelta – Dąbrowskiego – Kraszewskiego –
Zwierzyniecka – GAJOWA. Na linii najczęściej pojawiał
się
historyczny
skład
Konstal
N+ND
602+456
(odpowiednio z 1949 i 1952 roku) oraz 102N 1 z 1969
roku. Podczas trwającej niespełna dwie godziny podróży,
każdy pasażer mógł usłyszeć zapowiedzi głosowe
na temat mijanych obiektów i budynków oraz posłuchać
konduktorów opowiadających o historii komunikacji
miejskiej przez mikrofon. W każdy kurs wpisana była
także wizyta w izbie pamięci MPK Poznań, gdzie każdy
mógł zobaczyć zgromadzone eksponaty, takie jak: stare
mundury pracowników, bilety, rozkłady jazdy oraz
tablice z oznaczeniem linii i tras. Nie lada atrakcją,
zwłaszcza dla dzieci, okazywał się jednak pulpit
szkoleniowy, zbudowany z jednego ze skasowanych
poznańskich wagonów typu 102N oraz kompletny
nastawnik jazdy z wagonu serii GT6. Podróżujący
turystycznym tramwajem pasażerowie mieli także
okazję do krótkiego spaceru po Parku Sołackim, skąd
byli odbierani i dowożeni na Gajową.
Uzupełnieniem oferty turystycznych podróży pojazdami
historycznymi była linia 0N. Nocna zerówka startowała
w wybrane soboty maja, sierpnia i września z Gajowej
o godzinie 21.00, zaś w czerwcu i lipcu o 22.00.
Zabytkowy skład N+ND zabierał pasażerów w niezwykłą
podróż przez najpiękniej oświetlone miejsca w Poznaniu
(wśród nich m.in. Zamek, Teatr Wielki, Collegium Minus,
most św. Rocha oraz dołączający do tego grona
Okrąglak).
Podobnie
jak
w
dziennych
kursach
wykorzystywane było nagłośnienie w pojeździe.
Pomimo moich uwag dotyczących linii 100, była ona linią
przewożącą więcej osób, niż linia 0. Z prawie 8,3 tysiąca
rozpowszechnionych biletów w poprzednim sezonie,
aż 7,1 tys. sprzedanych zostało w autobusie. Łącznie
w całym roku 2012 sprzedanych zostało 6397 biletów
normalnych i 1861 ulgowych. Największą frekwencję
odnotowano w maju, gdy zbytych zostało 1884 biletów

Poznańskie linie turystyczne miały w tym roku
„konkurencję” w postaci linii tramwajowej nr 17,
promowanej jako linia kursująca po trasie Traktu
Królewsko-Cesarskiego. Na trasie „zerówki”
kursował tradycyjnie skład N+ND, wspomagany
w razie konieczności flotą młodszych wagonów.
fot. Marcin Jurczak, 30.04.2012
normalnych i ulgowych, w sierpniu zaś 1585. Warto
wspomnieć, że w pierwszy weekend kursowania linii
turystycznych (ostatni weekend kwietnia) odnotowano
sprzedaż biletów na poziomie ponad 900. Z linii
turystycznych,
zwłaszcza
podczas
trwających
od 8 czerwca do 1 lipca 2012 r. finałów piłkarskich
mistrzostw Europy Euro 2012 korzystało dużo
obcokrajowców oraz gości z innych polskich miast.
Od 1972 roku pod opieką MPK Poznań pozostaje również
Kolejka Parkowa Maltanka, kursująca na trasie od ronda
Śródka od Nowego ZOO, znajdująca się również
w ofercie turystycznych podróży na terenie Poznania.
W 2012 roku kursowała ona od 16 kwietnia
do 2 października. Kursy odbywały się zarówno w dni
robocze (od godz. 10.00 do 19.00, co godzinę) jak
i w dni wolne od pracy (od 10.00 do 19.00, co pół
godziny). Na trasie najczęściej kursował skład ciągnięty
przez lokomotywę Wls-100. W wybrane weekendy
odbywały się natomiast „dni pary”, podczas których
uruchomiany był parowóz Bn2t 11458 Borsig z 1925
roku. Dzięki swojej popularności Maltanka przewozi
z roku na rok coraz więcej pasażerów. Informacje
te potwierdził również rok ubiegły, szczególnie ważny dla
Maltanki, która obchodziła w 2012 roku swoje 40.
urodziny.
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17 marca 2013 r. oficjalnie zaprezentowano wagon doczepny nr 436

Sanocka znów na trasie*

Grzegorz Jakubowski, Andrzej Kłos
Po drugiej wojnie światowej, w polskich miastach
posiadających sieć tramwajową, palącym problemem był
brak wystarczającej ilości sprawnego technicznie taboru
tramwajowego. Wagony sprzed wojny były w znacznej
mierze zniszczone oraz wyeksploatowane, więc tylko
część z nich nadawała się do użytku czy odbudowy.
Używane wagony sprowadzone przez okupantów
podczas wojny również były w złym stanie technicznym.
Podczas wojny, do miast będących w granicach Rzeszy
(Gdańska, Katowic, Poznania) trafiły nieliczne serie
fabrycznie nowych tramwajów produkcji wojennej –
KSW. W ramach odbudowy kraju zaistniała potrzeba
masowej produkcji nowego taboru. Brakowało jednak
projektów, które nadawałyby się do wdrożenia. Podjęto
więc decyzję o przejęciu, pozostawionej przez okupanta
w chorzowskiej fabryce, dokumentacji tramwaju
wojennego Kriegsstraßenbahnwagen (w skrócie KSW)
i dostosowaniu jej do możliwości wytwórczych polskich
fabryk. Zrezygnowano z elementów, których nie
produkował żaden polski zakład, czyli hamulca
szynowego, zamiast łożysk tocznych w maźnicach
zastosowano ślizgowe, hamulec postojowy tarczowy

zastąpiono
klockowym.
Zmieniono
też
sposób
mocowania okien w wagonie. W KSW szyby osadzone
były w uszczelkach gumowych, podobnie jak oszklenie
czoła w późniejszych tramwajach np. typu 105N.
W powojennych polskich wagonach szyby wprawiono
bezpośrednio w pudle (nadwoziu) i dociśnięto
od wewnątrz listwami drewnianymi. W górnej części
wydzielono wąską część uchylną okna. Ponadto
w drugim stopniu odsprężynowania resory gumowe
zastąpiono piórowymi, co poprawiło komfort jazdy.
Polską odmianę wagonów KSW nazwano typem
normalizowanym i stąd wziął się sposób oznaczenia
powojennych tramwajów polskich numerem oraz literą
„N”. Tramwaje normalizowane produkowano w wersjach
na dwie szerokości torów rozstaw metrowy – 1000 mm
oraz tor normalny – 1435 mm. Wagony na tor wąski
produkowały Fabryka Wagonów Świdnica, Konstal
i Stocznia Północna w Gdańsku. Wagony na tor normalny
produkowały trzy fabryki: Mostowagon – późniejsza
Chorzowska Wytwórnia Konstrukcji Stalowych – Konstal,
Stocznia Północna Gdańsk oraz Fabryka Wagonów
w Sanoku - później Państwowa Fabryka Wagonów

fot. Bartosz M. Kaj, 3.03.2013
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SANOWAG w Sanoku. Właśnie produkt tej ostatniej
fabryki jest naszym obiektem zainteresowania.
Enki z Sanoka w Poznaniu
Do Poznania dostarczono 20 sztuk fabrycznie nowych
doczep sanockich, osiem z uchylnymi oknami, pozostałe
dwanaście z opuszczanymi. W latach sześćdziesiątych
docierały z Warszawy do Poznania używane wagony
generacji N. W ramach tych dostaw MPK dostało
co najmniej 29 doczep produkcji sanockiej. Podsumowując, po ulicach Poznania kursowało przynajmniej
49 powojennych wagonów tramwajowych pochodzących
z Sanoka.
Wagon nr 436 wyprodukowany został w 1950 roku,
a przyjechał do stolicy Wielkopolski w ramach pierwszej
partii doczep (ponumerowanej 431-438). Ich eksploatację rozpoczęto w roku 1951. Wagony normalizowane
produkowane w kilku polskich wytwórniach różniły się
szczegółami. Do najważniejszych cech z początkowego
okresu produkcji, bez względu na producenta należą:
niesymetrycznie
umieszczona
kaseta
na
tablicę
kierunkową oraz jeden wywietrznik na ścianach
czołowych; okrągłe (a nie prostokątne), czerwone
światełko końca wagonu. W pierwszej połowie lat sześćdziesiątych miejski przewoźnik wprowadził pierwsze
zmiany w sanockich wagonach. Ławki dwuosobowe dla
pasażerów
skrócono
do
jednoosobowych,
przez
co zmieściło się więcej podróżujących na stojąco,
a liczba miejsc siedzących zmalała o 4. Na czołach
wagonów zamontowano prostokątne światła pozycyjne
z daszkowymi kloszami. Na przełomie lat 60. i 70. XX
wieku
wagony
przechodziły
remonty
połączone
z przebudową na jednostronne i jednokierunkowe.
Ciężkie, jednoczęściowe, ręcznie przesuwne drzwi
zastąpiono
dzielonymi,
rozsuwanymi
napędem
elektrycznym. Otwierane uchylnie w górnej części okna
zastąpiono opuszczanymi, stosowanymi w później
produkowanych wagonach dwuosiowych. Zamontowano
kierunkowskazy migowe, światła „stopu”, hamulce
szynowe, łożyska toczne na osiach kół, elektryczny
dzwonek sygnałowy. W tej postaci wagon 436 przetrwał
do końca eksploatacji, tj. do roku 1993. Pod koniec
eksploatacji jeździł w składzie szkoleniowym z wagonem
silnikowym numer 2049. Widywany był także jako druga
doczepa w liniowych trójskładach, aż do końca
eksploatacji kursując z numerem 2046.
17 lat remontu
W roku 1996 rozpoczęto remont i odbudowę wagonu.
Najpierw prowadzono go w zajezdni przy ul. Głogowskiej. Później na wydziale S-4 – Zakładu Napraw
Tramwajów MPK przy ul. Gajowej. Jednak prace
postępowały bardzo powoli i przerywane były na długie
okresy. Oficjalnie dnia 31.12.2005 r. tramwajowe
warsztaty naprawcze przy ul. Gajowej weszły w skład
nowo powstałej spółki-córki MPK, firmy Modertrans,
która przejęła zadanie remontu. 18.02.2010 r.
na wniosek KMPS-u i za aprobatą właściciela – MPK
Poznań Sp. z o.o. wagon został wpisany do ewidencji
zabytków ruchomych, stając się prawnie chronionym
obiektem
historycznym.
Zmusiło
to
właściciela
do wiernego odtworzenia wyglądu pojazdu podczas
remontu, w tym przypadku do stanu fabrycznego, jak
również dało możliwość nieinstalowania wymaganych
we współczesnych tramwajach hamulców szynowych,
czy pełnego oświetlenia zewnętrznego (generalnie

Wagon 436 w trakcie remontu w Biskupicach.
fot. Grzegorz Jakubowski, 11.03.2013
wagon wpisany do ewidencji zabytków nie musi spełniać
warunków dopuszczenia do ruchu). Częściowo wyremontowany wagon po raz pierwszy został zaprezentowany
podczas obchodów 130-lecia komunikacji miejskiej
w Poznaniu. Pomalowane i niewyposażone pudło z tarczą
o numerze 5 na dachu wystawiono dnia 27.6.2010 r.
na torze 11 przed halą Modertransu na Gajowej.
W związku z sukcesywną wyprowadzką kolejnych
obiektów
należących
do
MPK
i
Modertransu
ze sprzedanych terenów koło ul. Gajowej, dnia
5.7.2010 r. wagon przetransportowano do Biskupic
Wielkopolskich. Tam kontynuowano prace remontowe,
które wreszcie na początku roku 2012 nabrały tempa.
Poprawiono wszelkie poprzednie błędy wykonawcze –
zwężono słupki okienne, wykonano otwory pod
pojedyncze klatki wentylacyjne na czołach pojazdu.
Odnowiono podwozie – rozebrano i wypiaskowano ramę
do czystego metalu. Podwozie ma oryginalne wsporniki
resorów. Odtworzono oryginalną instalację elektryczną –
w wagonie wykorzystywane jest zasadniczo tylko
wysokie napięcie. W szafie nad jednym z pomostów
znajdują się wyłączniki oraz bezpieczniki oświetlenia
i ogrzewania. Lampy sufitowe połączone są szeregowo,
w dwie niezależne serie po pięć żarówek. W każdej serii
oświetlenia jest jedna żarówka oświetlająca tarczę
dachową. Pojazd ogrzewają cztery grzejniki umieszczone
pod środkowymi siedzeniami. Po prawej stronie, na
czołach tramwaju znajdują się po jednej okrągłej,
czerwonej lampce tylnego światła pozycyjnego. Jest ona
zasilana z akumulatora umieszczonego w obudowie
mechanizmu hamulca ręcznego. Akumulator okresowo
ładuje się na zewnątrz tramwaju. Ze względów
bezpieczeństwa (w sytuacji zaniku napięcia w sieci
trakcyjnej lampka końca pociągu nie świeciłaby)
zrezygnowano z zasilania jej z wysokiego napięcia.
W razie konieczności użycia oświetlenia awaryjnego
można wystawić w tylnym oknie wagonu przenośne
żółte światło pulsacyjne (ma ono zasilanie bateryjne).
Doczepa, podobnie jak inne ND, wyposażona jest
w solenoid hamowania – cewkę hamującą wagon
z wykorzystaniem prądu generowanego przez silniki
podczas służbowego hamowania elektrodynamicznego.
Wykonano
całkowicie
nową
stolarkę
wnętrza,
zamontowano chromowane poręcze (oryginalne były
niklowane). W najbliższym czasie mają zostać
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uzupełnione skórzane uchwyty wiszące na poręczach
podsufitowych. Wagon, zgodnie ze stanem fabrycznym,
nie
ma
zamontowanego
podwyższonego
fotela
przeznaczonego dla konduktora. Wagon ma czworo
szerokich, jednopłatowych drzwi wywodzących się
z wagonów KSW. W warunkach wojennych miały
umożliwić szybką ewakuację pasażerów do schronu
w przypadku nalotu i bombardowania miasta. Drzwi
wyposażone są w zamki, z możliwością zablokowania
kluczem kwadratowym. Na koniec remontu uzupełniono
wszelkie brakujące akcesoria i położono nową powłokę
lakierniczą. Wagon pomalowany jest w kolory kości
słoniowej, ciemnej zieleni i szarego (pudło) oraz posiada
czarne elementy (podwozie, sprzęgi). Oznaczony jest
zgodnie
z
historycznym
układem
emblematów:
nr taborowy, herb Poznania, napisy informacyjne, brak
nazwy czy logo przewoźnika – MPK.

wagon
oficjalne
zaprezentowano
mieszkańcom
i miłośnikom podczas obchodów 115-lecia uruchomienia
tramwaju elektrycznego 17 marca br. Tego dnia jeździł
z Ogrodów na Miłostowo, czyli po dawnej trasie linii
nr 8. Wcześniej, w dniu 3 marca trójskład N+ND+ND
wyruszył w pierwszą podróż z pasażerami, w ramach
przejazdu zamkniętego dla członków KMPS.
Wg powszechnie dostępnej wiedzy, poznańska doczepa
sanocka jest jedną z dwóch istniejących w Polsce
i jedyną zdatną do jazdy. Wagon tego producenta
posiadają w swojej kolekcji także Tramwaje Warszawskie. Tramwaj pod koniec lat dziewięćdziesiątych pozyskano ze Szczecina (wysłano go tam z Warszawy pod koniec lat sześćdziesiątych w związku z postępującymi
dostawami wagonów 13N), jest on jednak przebudowany na jednostronny przypominający 4ND.

Pierwszy prawdziwy zabytek
Ze względu na to, że wagon jest wpisany do ewidencji
zabytków, wszystkie prace musiały zostać wykonane
pieczołowicie. Technologie i użyte materiały również
musiały odpowiadać tym z okresu produkcji pojazdu.
Ponieważ dziś już są nie do odzyskania niektóre
elementy jak np. łożyska ślizgowe czy resory piórowe
mocowane na bolce, wykonano imitacje pokryw maźnic
i mocowania resorów. Odtworzono wszelkie uchwyty
poręczy odlane z aluminium. Na swoje miejsce powróciły
też usunięte kiedyś świetliki tablic informacyjnych,
łącznie z kratkami wywietrzników na czołach wagonu.
Na dachu pojawiły się znów kielichy mechanicznych
dzwonków sygnałowych uruchamianych ręcznie linkami
wewnątrz pojazdu. Dzięki wpisowi do ewidencji
zabytków mamy dziś w Poznaniu pierwszy pełnoprawny
zabytkowy wagon tramwajowy, odbudowany na stan
z lat 50. XX wieku. Nie jest konieczne wyposażanie go
w elementy wymagane przy aktualnie eksploatowanych
pojazdach. Dzięki opisanym zabiegom kolejne pokolenia
będą miały dokładny obraz tego, czym kiedyś jeździli
nasi ojcowie i dziadkowie.
5 lutego 2013 r. gotowy wagon przywieziono
do Poznania i rozładowano w zajezdni Głogowska.
W późniejszym okresie prowadzono jazdy próbne
po mieście. 12 lutego 2013 r. wagon uzyskał
dopuszczenie
Instytutu
Gospodarki
Przestrzennej
i Mieszkalnictwa do eksploatacji z pasażerami. Gotowy

Wyremontowana doczepka wraca z Biskupic.
fot. Krzysztof Dostatni, 5.02.2013

Doczepa
sanocka
jest
w
pełni
kompatybilna
z pozostałymi pojazdami serii N będącymi w posiadaniu
MPK Poznań. Posiada nieskładany sprzęg z głowicą
Alberta, standardowe dla wagonów dwuosiowych łącza
wysokiego napięcia oraz zasilania solenoidu. Wagon nie
posiada typowego dla przebudowanych wagonów serii N
niskonapięciowego gniazda KOL. Wagon nie ma także
niskonapięciowych urządzeń charakterystycznych dla
zmodernizowanych
wagonów
zasilanych
przez
to gniazdo, takich jak: kierunkowskazy, hamulce
szynowe czy napędy drzwi oparte na silnikach
od wiertarek tudzież nagłośnienia.
Ze względów estetycznych i prawnych doczepa sanocka
eksploatowana jest w dwuskładzie z wagonem 602 czy
trójskładzie z 602+456. W przyszłości wagon ma zyskać
silnikowego kompana ze swojej epoki – odbudowanego
na stan z połowy XX wieku. Mowa tutaj np. o unikalnym
wagonie N nr 2024 wyprodukowanym przez Stocznię
Północną w Gdańsku. Wagon 436 przypisany jest do
wydziału
S-2
eksploatującego
skład
wagonów
dwuosiowych N+ND 602+456 produkcji Konstalu.
Do czasu odbudowy kolejnego wagonu silnikowego
będzie okazjonalnie eksploatowany z pozostałymi
dwoma wagonami dwuosiowymi.
* artykuł o tym tytule ukazał się w specjalnym wydaniu
Przystanku przygotowanym z okazji 115-lecia tramwaju
elektrycznego. Na potrzeby tego wydania został rozszerzony
oraz opatrzony dokumentacją zdjęciową wagonu 436 w trakcie
remontu i po jego zakończeniu

Skład 602+436 podczas jazdy próbnej.
fot. Krzysztof Dostatni, 10.02.2013

3/2013 (128) 3/10

Klubowicze w akcji

Ratujmy stare bimby!

1% dla KMPS

Łukasz Bandosz
Remonty zabytkowych tramwajów są wyjątkowo
kosztowne, a do zrobienia wciąż jest bardzo dużo.
Można rzec, że w Poznaniu jesteśmy w tej kwestii bliżej
początku drogi niż jej końca. Klub Miłośników Pojazdów
Szynowych
będzie
jednak
realizował
ten
cel
sukcesywnie,
oczywiście
w
miarę
możliwości
finansowych.
Wszystkich
miłośników
komunikacji
miejskiej,
mieszkańców Poznania i całej Polski gorąco zachęcamy
do
wsparcia
tej
inicjatywy.
Prosimy
zarówno
o uczestnictwo w kweście „Ratujmy stare bimby”, jak
i teraz, w okresie rozliczania podatków, o przekazywanie
1% właśnie na Klub Miłośników Pojazdów Szynowych.
Jest to niezwykle proste. W odpowiedniej rubryce swojej
deklaracji
wystarczy
wpisać
nr
KRS
naszego
stowarzyszenia tj. 0000074961.
Środki, które zebraliśmy do tej pory są zgromadzone
na rachunkach bankowych i zostaną przeznaczone na
remont zabytkowego tramwaju. Najprawdopodobniej
będzie to wagon silnikowy, który będzie ciągnął
niedawno wyremontowaną doczepę sanocką ND 436.
Chcemy, aby był to N 2024 lub 4N 2022. Ten pierwszy
został wyprodukowany w Stoczni Gdańskiej, drugi jest
prawdopodobnie
jedynym
zachowanym
wagonem
silnikowym 4N, oba mają być po remontach tramwajami
dwukierunkowymi.

fot. 2 * Błażej Brzycki

Jako organizacja pożytku publicznego, czyli organizacja
dysponująca środkami publicznymi, jesteśmy zobowiązani do przygotowywania i publikowania sprawozdań
z naszej działalności. Można je znaleźć w specjalnej
bazie na stronie: pozytek.gov.pl. Pamiętajcie proszę
o Klubie Miłośników Pojazdów Szynowych rozliczając
swój podatek. Ratujmy stare bimby!

Ratujmy stare bimby!
Przekaż 1% podatku na ratowanie zabytkowych pojazdów!
Aby przekazać nam 1% podatku, w odpowiedniej rubryce
zeznania podatkowego należy wpisać:

Klub Miłośników Pojazdów Szynowych
KRS nr 0000074961
Serdecznie dziękujemy za udzielone wsparcie!
ogłoszenie własne Wydawcy
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115 lat tramwaju elektrycznego

Podróż sentymentalna

Agnieszka Jaworska-Goździewska
Tegoroczny
Dzień
Św.
Patryka
był
wyjątkowy.
Zapachniało magią Euro 2012, kiedy Poznań zielenił się
kibicami z północy, a wraz z ich przybywaniem wrastał
poziom radości w naszym mieście. 17 marca od rana
było zielono, wiosennie i słonecznie, choć ciągle
mroźnie. Irlandczycy nie przybyli w takiej ilości jak
w ubiegłym roku, ale innego optymizmu dostarczyli nam
członkowie Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych
i Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu,
zapraszając na imprezę z okazji 115 rocznicy
uruchomienia tramwaju elektrycznego w Poznaniu.
Jako osoba korzystająca na co dzień z usług komunikacji
miejskiej, nie spodziewałam się większych atrakcji

związanych z przejażdżką tramwajem. Jakże się
myliłam… Od rana przy dawnej zajezdni Gajowa pyszniły
się wyszorowane „stare bimby” obijając się od śniegu
swoją soczystą zielonością. Na widok umundurowanych
członków klubu, nasz synek podskoczył radośnie
i pobiegł przywitać się z „komdutolem”. Na mnie jednak
największe wrażenie zrobił, wpisany do Ewidencji
Zabytków Ruchomych, wagon odwzorowany według
oryginału z lat 50. XX wieku. Ten właśnie model
wybraliśmy, by z wielką pompą przejechać przez miasto
w stronę Miłostowa. Wypełniony do ostatniego miejsca
skład rozbrzmiewał radosnym chichotem dzieci. Mąż
dyskutował z fachowcami o sprawach technicznych,
a ja rozmarzyłam się wspominając swe dziecięce lata,
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kiedy z dziadkiem takim właśnie tramwajem jeździłam
codziennie na działkę.
Przejeżdżający tramwaj wzbudzał zrozumiałą ciekawość
przechodniów i pasażerów stojących na poszczególnych
przystankach.
Korzystający
z
przejażdżki
mogli
naprawdę poczuć się wyjątkowo, gdyż po drodze co
chwilę stawaliśmy w ogniu fleszy, robiących zdjęcia
pasjonatów miejskiej komunikacji.
Po powrocie na Ogrody przesiedliśmy się do wagonu
102Na, by zakończyć dzień w Muzeum Komunikacji przy
ul. Głogowskiej. Nieduże pomieszczenie, ale wrażeń
mieliśmy także sporo, odświeżając w pamięci etapy
życia naznaczone kolejnymi wzorami (i cenami) biletów
oraz kasowników. Ech, łza się w oku zakręciła.
Na tym ta wesoła przejażdżka się skończyła. Wróciliśmy
do domu z pamiątkami, przywołanymi wspomnieniami,
odmrożonymi nosami i z chęcią na bursztynowy,
irlandzki napój. Dorzucony grosz na rzecz „Ratowania
Starych Bimb” z pewnością zaowocuje kolejnymi
atrakcjami przy następnej rocznicy.

Pierwszym etapem imprezy była prezentacja
taboru na ul. Zwierzynieckiej. Później każdy
z tramwajów wykonał dwa kółka na innej linii.
Wśród uczestników imprezy rozdano 500 egzemplarzy specjalnego wydania Przystanku.
fot. Marcin Jurczak, 17.03.2013

Nowinki z Pyrogrodu
opr. Marcin Jurczak

TABOR – TRAMWAJE, AUTOBUSY I KOLEJ
Piątkowska bez niskiej podłogi.
Ze względu na uszkodzenie nawierzchni na łukach węzła
Wielkopolska, w trybie pilnym – od 11 grudnia 2012 r.
wycofano tabor niskopodłogowy z linii 5 i 9. Mróz
doprowadził tam do wybicia płyt, którymi wyłożone są
tory. Do czasu naprawy na niskopodłogowych brygadach
obu linii kursujących w kierunku pętli Piątkowska
kursowały tramwaje starszych generacji. Po usunięciu
usterki, Tramino i Combino wróciły na Sołacz. Pierwsze
tramwaje
niskopodłogowe
zaobserwowano
tam
w okolicach 20 grudnia 2012 r., choć zgodnie
z obwieszczeniem Działu Inżynierii Ruchu pojawiły się
one na tej trasie od 2 stycznia 2013 r. A skoro już mowa
o wagonach niskopodłogowych należy odnotować,
że siemensy Combino regularnie pojawiają się nie tylko
na „swoich” liniach (czyli obecnie 2, 8, 9 i 18), ale także
(oczywiście w mniejszej ilości) na wszystkich siedmiu
liniach, na których według planu kursują solarisy
Tramino (tj.: 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16).
Z życia wagonów zabytkowych.
Do grona zabytków dołączył wagon 436. Trójskład
N+ND+ND na dobre zadomowił się już w hali zajezdni
tramwajowej przy ul. Madalińskiego. Wagony 71, 615,
685 i 194+193 tradycyjnie kursują na liniach
regularnych. Wagon GT6 przypisany jest do trójki,
stodwójkę spotkać można na czwórce, a historyczne
stopiątki na linii nr 5. Wagon 805 z dniem 29 stycznia
2013
r.
przekwalifikowany
został
z
liniowego
na historyczny. Został tym samym zdjęty ze stanu
uruchomienia wagonów liniowych. Niestety dla holendra
nie znalazło się miejsce „pod dachem” i stacjonuje on na
terenie otwartym zajezdni Franowo.
Nowe autobusy – do końca roku. MPK
Poznań Sp. z o.o. ogłosiło przetarg na dostawę w formie

dzierżawy
25
fabrycznie
nowych
autobusów
niskopodłogowych. Większość z nich (23 szt.) stanowić
będą pojazdy o długości 11,5-12 m, pozostałe (2 szt.)
to autobusy przegubowe (17,5-18 m). Zamówienie
realizowane będzie w okresie od października do grudnia
2013 r. Dzierżawa autobusów nie będzie nowością – już
kilka lat temu zdecydowano się na taką formę „zakupu”
pojazdów. Dotyczyła dziesięciu solarisów Urbino 12 –
autobusy o numerach 1801-1810 (obecnie: 1615-1624)
wyróżniały się wówczas m.in. katowickimi tablicami
rejestracyjnymi. W tegorocznym przetargu oferty
oceniane będą według pięciu kryteriów: całkowitego
kosztu wynikającego z 8-letniego okresu dzierżawy
oferowanych pojazdów (79%), właściwości technicznoeksploatacyjnych (9%), warunków gwarancji (4%),
warunków serwisu (3%) i gotowości technicznej (5%).
Pod względem parametrów pojazdy będą bardzo
podobne do autobusów znanych już z ulic miasta (choć
naturalnie mogą być innej marki). Przetarg obejmuje
autobusy standardowe o układzie drzwi 2-2-2
i przegubowe w układzie 2-2-2-2 (pierwsze drzwi
otwierane do wewnątrz, kolejne: odskokowo-przesuwne
z fotokomórkami w słupkach drzwi), wyposażone m.in.
w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, półzamkniętą
kabinę kierowcy, komponenty systemu KWSR i systemu
informacji
pasażerskiej,
elektroniczną
tabliczkę
z numerem brygady, pokładowy automat do sprzedaży
biletów papierowych (bilety jednorazowe i krótkookresowe, sprzedaż za pomocą bilonu) czy światła
do jazdy dziennej wykonane w technologii LED.
Autobusy
posiadać
mają
system
monitoringu
(obejmujący
3
kamery
monitorujące
wnętrze
w autobusie krótkim, 4 w przegubowym oraz kamerę
cofania i kamerę obserwującą pole przed autobusem),
z funkcją rejestracji obrazu na nośniku wymiennym
(minimum 400 godzin pracy) i co najmniej 8-calowym
ekranem w kabinie kierowcy.
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Przy ocenie pojazdów preferowane będą rozwiązania
zunifikowane z już stosowanymi w MPK Poznań
(w zakresie marki autobusów, elementów układu
kierowniczego czy typów osi).
Uruchomienie autobusowe. Z dniem
28 stycznia MPK przestało
obsługiwać linię
88
i rozpoczęło obsługę linii 911. Na łączonej linii 67/911
kursowało od tego dnia (w dni robocze) 5 brygad AN18/4 plus dodatkowa poranna brygada szczytowa
obsługiwana taborem AN-12/3 (później zamieniona
na przeguba). W soboty uruchomienie wynosi 4 wozy
12-metrowe, a w święta – trzy wozy. We wszystkie dni
tygodnia uruchomienie 67/911 jest o 1 wóz wyższe niż
dotychczas na linii 67, co w połączeniu z likwidacją linii
88 (1 brygada) daje constans. Pomiędzy 5.11 a 28.01
wprowadzono także korekty na linii T1 – zmniejszając
liczbę wozów w dni robocze i soboty o dwa (z 12 do 10),
oraz na linii 97 – wprowadzając dodatkowe brygady
szczytowe poranną i popołudniową.
1 kwietnia korekcie uległ rozkład linii 67/911, rozpoczęły
kursowanie także tzw. brygady sezonowe. Zmianami
objęto także obsługę linii T1. Wg uruchomienia
z 1 lutego 2013 r. na linii tej kursowało 8 brygad z A-1

i 2 brygady z A-3 w dni robocze, 7 brygad z A-1
i 3 brygady z A-3 w soboty oraz 8 brygad w dni
świąteczne (po 4 z A-1 i A-3). Od 1 kwietnia 2013 r. obsługę T1 w dni robocze i soboty w całości zapewnia A-1
(po 9 brygad – czyli o jedną mniej niż dotychczas),
a obsługę T5 w dni robocze – w całości A-3 (5 wozów).
Uruchomienie tramwajowe. Zgodnie
z aktualnym (tj. od 1.04.2013 r.) uruchomieniem
na trasach w dni robocze pojawia się maksymalnie 169
pociągów tramwajowych (240 wagonów). Uruchomienie
Combino wynosi 8 z 14 sztuk (po dwa na liniach 2, 8, 9
i 18), Tramino: 35 z 45 sztuk (po pięć na liniach 5, 6,
10, 12, 14, 15, 16). Uruchomienie wagonów GT8 wynosi
40 z 50 wagonów (linie 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 25).
Niskopodłogowce z Fortecznej spotkać można na liniach
4, 7, 15, 17 (Bety – odpowiednio 2, 3, 2 i 2 brygady)
oraz na 6 i 11 (po trzy tatry). Uruchomienie stopiątek
wynosi 75% na S-1 (78 ze 104 wagonów) i 80% na S-3
(64 z 80 wagonów). Najwyższy wskaźnik uruchomienia
(nie licząc pojedynczych 102Na i GT6) mają obecnie
najstarsze wagony – zakładane uruchomienie wagonów
GT8 wynosi 80%.

Organizacja komunikacji miejskiej MPK Poznań w okresie świąteczno-noworocznym
Data (rozkład)

Zawieszone

24 grudnia
2012 r.
(poniedziałek,
rozkład dnia
roboczego)

47, 616

25 grudnia
2012 r. (wtorek,
rozkład
świąteczny)

11, 25, 46,
48, 50, 52,
63, 79, 83,
94, 97 i L

Skrócone godziny kursowania

Bez ograniczeń,
standardowo

Do ok. 17.00: wszystkie linie
54, 55, 58, 62,
tramwajowe, 45, 46, 48, 49, 50, 66, 67, 73, 74,
51, 52, 53, 57, 59, 60, 61, 63,
76, 77, 78, 80*,
64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 75,
82, 86***, 88,
79, 81, 83, 84, 85, 87, 90, 91,
89 i 98; 244,
92, 93, 94, 95, 96, 97, L, T1 i T5
247, 248

Wydłużone
godziny
kursowania

Uwagi

Kursy od ok.
17.00 na liniach
nocnych T i A
(za wyjątkiem
244, 247 i 248)

Od godz. 14.00: 4, 8, 9, 60, 84,
85, 95

Pozostałe linie
tramwajowe i
autobusowe

-

68****,
80*, 81**,
84**,
86***,

50, 97

-

Wszystkie linie
tramwajowe i
autobusowe (za
wyjątkiem 50,
80, 81, 84, 97)

-

80*, 81**,
84**

31 grudnia
2012 r.
(poniedziałek,
rozkład dnia
roboczego)

47, 616

Do ok. 21.00: wszystkie linie
tramwajowe, 45, 46, 48, 49, 51,
52, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65,
68, 69, 70, 71, 72, 75, 79, 81,
83, 84, 85, 87, 90, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 97, L, T1 i T5; do
godz. 19.00 linia 50

54, 55, 58, 62,
66, 67, 73, 74,
76, 77, 78, 80*,
82, 86***, 88,
89, 98, 244,
247, 248

Kursy od godz.
21.00 do godz.
6.00 na liniach
nocnych T i A

-

1 stycznia 2013
r. (wtorek,
rozkład
świąteczny)

11, 25, 46,
48, 50, 52,
63, 79, 83,
94, 97 i L

Od godz. 14.00: 4, 8, 9, 60, 84,
85, 95

Pozostałe linie
tramwajowe i
autobusowe

-

68****,
80*, 81**,
84**,
86***,

26 grudnia
2012 r. (środa,
rozkład
świąteczny)

* - linia skrócona do pętli Rudnicze (24.12: od godz. 18.00, 31.12 od godz. 20.00)
** - bez wjazdów pod Centrum Handlowe M1
*** - w godzinach zawieszenia linii 95: w obu kierunkach przez pętlę Psarskie
**** - w godzinach zawieszenia linii 60: linia wydłużona do pętli Strzeszyn
opr. Marcin Jurczak

3/2013 (128) 7/10

Nowinki z Pyrogrodu
OBJAZDY, ORGANIZACJA RUCHU,
ZMIANY TRAS I LINIE DODATKOWE
236 i 246 po nowemu. Od 3 grudnia 2012
r. zmianie uległy trasy linii autobusowych 236 i 246.
Dotychczas autobusy kursowały z ronda Kaponiera przez
ulice: Dąbrowskiego, Kościelną, Nad Wierzbakiem,
Wojska Polskiego, Witosa, Aleje Solidarności, Piątkowską
i Lutycką, skąd rozjeżdżały się w kierunku Podolan
i Strzeszyna (przez Strzeszyńską, Kosowską, Zakopiańską, Biskupińską – linia 236) oraz ul. Literackiej
(przez Golęcińską, Koszalińską – linia 246). Kursy
realizowano naprzemiennie, w efekcie czego do każdego
ze wspomnianych osiedli docierał autobus co godzinę
(z Podolan do Strzeszyna wydłużony był co drugi kurs),
a na wspólnym
odcinku
częstotliwość
kursowania
wynosiła 30 minut. Od nocy, z 3 na 4 grudnia 2012 r.,
wprowadzono nowe trasy, a linie stały się okrężnymi.
Linia 236 kursuje z centrum przez Podolany i Strzeszyn
(jak dotychczas), dalej ul. Koszalińską do Literackiej,
a następnie przez Golęcińską, Wojska Polskiego i po
starej trasie do centrum. Linia 246 kursuje identyczną
trasą, ale w przeciwnym kierunku (czyli centrum –
Literacka – Podolany – centrum). Realizując podobną
liczbę kilometrów dwukrotnie zwiększono częstotliwość
kursów na Podolany i Literacką, a na Strzeszyn – nawet
czterokrotnie.
Święta i Nowy Rok. Z okazji
świąt
Bożego
Narodzenia
oraz
Nowego
Roku
komunikację autobusową i tramwajową objęły liczne
zmiany. W dwa przedświąteczne weekendy (15-16 i 2223 grudnia) na linie 48, 59, 80, 81 i 84 skierowano
autobusy 18-metrowe. W dniach 21 grudnia – 1 stycznia
nie realizowano kursów linii 98 pod kampus UAM,
a w dniach 22 grudnia – 1 stycznia kursów szkolnych
na liniach 60, 89, 94. Założenia obsługi w okresie
świątecznym przedstawiono w tabeli. Na liniach nocnych
ekspediowano: w nocy z 24 na 25 grudnia 2012 r. dwa
pociągi z S-2 (standardowo), w nocy z 31 grudnia
na 1 stycznia dwa pociągi z S-1, dwa pociągi z S-2
i jeden pociąg z S-3. W sylwestra na liniach
autobusowych 231, 232, 234, 235, 238, 240, 242, 243
i 251 kursowały autobusy przegubowe, a na pozostałych
liniach nocnych: autobusy dwunastometrowe lub
w miarę
możliwości
nawet
większe.
Wydłużono
kursowanie linii nocnych w Wigilię (kursy od 17.00)
i Sylwestra (kursy od 21.00) – na przełomie roku
wydłużając trasę N21 (os. Sobieskiego – Fredry – plac
Wielkopolski – rondo Śródka – os. Lecha – GTR – rondo
Starołęka – DTR – rondo Śródka – Fredry –
os. Sobieskiego)
oraz
zwiększając
częstotliwość
wybranych linii (231, 234 i 251 w godz. 21.00-2.30
co 15 minut, N21 całą noc co 15 minut). W nocy,
z 24 na 25 grudnia oraz z 31 grudnia na 1 stycznia,
na liniach 233, 237 i 239 uruchamiano po dwa autobusy.
Matyi i okolice. W sobotę, 29 grudnia
2012 r., rozpoczęły się prace związane z przebudową
układu
komunikacyjnego
przy
okazji
budowy
Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego. Z tego
powodu wprowadzono zmiany w kursowaniu komunikacji
tramwajowej
i
autobusowej.
Zaplanowano
ruch
wahadłowy tramwajów po jednym torze z wykorzystaniem rozjazdów nakładkowych (w przypadku awarii
sygnalizacji świetlnej bezwzględne pierwszeństwo mają

tramwaje jadące po torze właściwym, tj. w stronę PKS),
a autobusy linii L skierowano objazdem, podobnie jak
inne pojazdy ogumione, przez parking przy biurowcu
DELTA.
Od
29
grudnia
odstawianie
wagonów
na Franowo, realizowane przez wydział S-1, odbywa się
ul. Hetmańską i GTR. Dotychczas dotyczyło to tylko
zajezdni Madalińskiego. Obecnie wszystkie wyjazdy
na Franowo kierowane są ul. Hetmańską. W związku
z istnieniem jednego toru zmiana była niezbędna, należy
jednak zauważyć iż powoduje to okresowe przeciążanie
węzła Traugutta. Więcej o funkcjonowaniu odcinka
jednotorowego przy ZCK pisaliśmy w Przystanku nr 126,
zainteresowanych odsyłamy zatem to umieszczonego
tamże tekstu Tomasza Gieżyńskiego.
Osiemnastką przez Wildę. Od 5 stycznia
zmianie uległa trasa linii tramwajowej nr 18. Od tego
dnia tramwaje zamiast odcinkiem jednotorowym przy
moście Dworcowym kursują po trasie: Zajezdnia
Głogowska – Hetmańska – 28 Czerwca 1956 r. – Górna
Wilda – Królowej Jadwigi – rondo Rataje – Jana Pawła II
– Trasa Kórnicka – Piaśnicka – Szwedzka – FRANOWO.
Tradycyjnie, przy okazji wprowadzenia ruchu liniowego
z ul. 28 czerwca 1956 r. w prawo (w ul. Hetmańską)
uruchomiono tymczasowy przystanek tramwajowy
Traugutta – przed skrzyżowaniem. Zatrzymują się
na nim wszystkie linie jadące przez Wildę, tj. 2, 9, 10
i 18. Równolegle (także od 5 stycznia) wprowadzono
korektę trasy linii autobusowej nr 71 w kierunku
Winograd. Z ul. Przemysłowej autobusy skręcają
w ul. Wujka, następnie przez Wierzbięcice dojeżdżają
do al. Niepodległości, dalej jadąc po trasie. Przy tej
okazji na ul. Wujka przeniesiono przystanek „Dworzec
PKS”.
Zmiana
ma
spowodować
zwiększenie
punktualności linii 71, której pojazdy długo oczekiwały
na możliwość skrętu w lewo na skrzyżowaniu przy
dworcu PKS.
Zmiany zimowe. W Święto Trzech Króli,
czyli 6 stycznia 2013 r., w komunikacji autobusowej
wprowadzono następujące zmiany: zawieszono linię 50,
skrócono linię 80 do pętli Rudnicze, nie realizowano
wjazdów kieszeniowych linii 98 pod Kampus UAM
Morasko. W okresie ferii zimowych, które trwają
od 14 do 27 stycznia 2013 r., zawieszono realizację
kursów szkolnych na liniach 60 (kursy do ul. Safony),
89 i 94 (wjazdy do przystanku Starołęka Wielka).
„Wahadło”
c.d.
Wagony
GT8ZR
dysponują
stosunkowo
skromnymi
możliwościami
przewozowymi (mniejsza liczba drzwi) co w połączeniu
z innymi utrudnieniami sprawiło, że wahadła bardzo
często kursowały poopóźniane. W styczniu zdecydowano
się na korektę rozkładu jazdy, a zmniejszenie
częstotliwości pozwoliło na wydłużenie postojów
na pętlach. Jednocześnie zrezygnowano z przesiadania
się motorniczych pomiędzy wagonami. Tramwaje linii 25
kursują obecnie co 15 minut w dni robocze i soboty oraz
co 20 minut w dni świąteczne, a na trasie pojawia się
od trzech (święta), przez cztery (soboty, dni robocze
w międzyszczycie i wieczorem) do pięciu brygad (szczyt
poranny i popołudniowy dnia roboczego).
Rataje z N21. Wielokrotnie
odkładana zmiana tras linii nocnych kursujących
po terenie Rataj weszła w życie z dniem 1 marca.
Tramwaje linii N21 kursują obecnie po trasie:
Os. Sobieskiego – Marcinkowskiego – Most św. Rocha –
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Os. Lecha – Rondo Starołęka – Kórnicka i dalej do pętli
Os. Sobieskiego. Wydłużenie N21 to odpowiedź na duże
zainteresowanie jakim cieszyła się ta linia podczas
kilkutygodniowego wydłużenia w czerwcu i lipcu
ubiegłego roku. Równolegle wprowadzono korekty
w połączeniach autobusowych. Linia 231 kursuje
wyłącznie w nocy z poniedziałku na wtorek (gdy N21
tradycyjnie nie jeździ), po trasie Rondo Kaponiera –
Rondo Rataje. Linia 232 kończy trasę na os. Rusa (bez
wjazdów do Kinepolis). Linia 233 kursuje z Mogileńskiej
do Ronda Kaponiera, a trzy kursy wydłużone są do
Zielińca. Nową trasę zyskała linia 237 – ze Starołęki do
Koziegłów (os. Leśne). Jest ona skomunikowana z N21
na przystankach Rondo Rataje (tramwaj do centrum)
i Politechnika (tramwaj z centrum). Skomunikowanie
co zapewnia komfort przesiadek dla połączeń w relacji
centrum – Starołęka i Starołęka – centrum.
Skomunikowania w kierunku Zawad i Koziegłów
zapewniają linie 233 i 237 przy rondzie Śródka.
Wybrane kursy linii 238 wydłużono do Franowa (dowóz i
odwóz motorniczych). Linię 241 zawieszono. Ponadto
drobne korekty tras wprowadzono na liniach 233, 238,
247 i 252. W związku ze zmianami z 2 do 3 wzrosło
uruchomienie nockowych helmutów. Uruchomienie
nocnych autobusów pozostało bez zmian. Dwa wozy
z 231 zasiliły linię 237, a wóz z 241 – linię 233. Zmiana
tras linii nocnych jest przez pasażerów „testowana” –
zmiany zostały wprowadzone na próbę, na 6 miesięcy.
Tramwajem – wolniej. Z dniem 11
marca wprowadzono nowe ograniczenia prędkości
dla tramwajów.
Dotyczą
one
ul.
Wierzbięcice.
Dla tramwajów jadących w kierunku Rynku Wildeckiego
wprowadzono ograniczenia do 20 km/h (Królowej
Jadwigi – ul. Topolowa) oraz 30 km/h (ul. Topolowa –
Rynek Wildecki). Dla bimb jadących w kierunku węzła
PKS ograniczenie na całym odcinku (Rynek Wildecki –
Królowej Jadwigi) wynosi 30 km/h. Wcześniej, z dniem
16
lutego
wprowadzono
ograniczenie
prędkości
dla tramwajów na ul. Dąbrowskiego. Na odcinkach
od ul. Staszica do ul. Kościelnej oraz od ul. Kraszewskiego do ul. Strzałkowskiego tramwaje powinny jeździć
z prędkością nie większą niż 20 km/h.
Misterium odwołane. Z okazji
uroczystości Misterium Męki Pańskiej (zaplanowanej
na 23 marca) przewidziano wzmocnienia na liniach komunikacyjnych. W ramach trakcji tramwajowej, w miejsce tradycyjnej linii D zaplanowano 5 dodatkowych
pociągów na linii 4: po 2 z S-1 i S-2 oraz 1 z S-3, a na
linii 74 – 7 dodatkowych brygad z A-1. W związku
z odwołaniem imprezy wzmocnienia pozostały jedynie
planem.
Święta
Wielkanocne
W związku ze świętami wielkanocnymi, wprowadzono
zmiany w komunikacji miejskiej. W okresie świątecznym
nie realizowano kursów szkolnych na liniach 60, 89 i 94
(28.03-2.04) a także kursów „studenckich” (czyli wjazd
pod kampus UAM) na linii 98 (29.03–2.04). W ramach
ograniczeń komunikacji tramwajowej, w dniu 31 marca
zawieszono linie tramwaje nr 11, 18 i 25, a do godz.
14.00 dodatkowo 8 i 9. W dniu 1 kwietnia nie kursowały
tramwaje linii 25. W ramach ograniczeń w komunikacji
autobusowej, w dniu 31 marca (niedziela) zawieszono
linie 46, 48, 50, 52, 63, 79, 83, 94, 97 i L, a do godz.
14.00 dodatkowo 60, 84, 85 i 95. W związku
z zawieszeniami linii 60 i 95 poranne kursy linii 68

wydłużono do Strzeszyna, a linii 86 skierowano przez
pętlę Psarskie. W dniach 31.03-1.04 linie 80, 81 i 84
kursowały w skróconych relacjach (do pętli Rudnicze
i Os. Rusa / Szpital), a linie 50 i 97 pozostały zawieszone także w świąteczny poniedziałek. W nocy z 1 na 2
kwietnia (pon./wt.) kursowały tramwaje linii N21.
Lech na wiosnę. Rozpoczęły
się rozgrywki piłkarskiej ekstraklasy. W marcu
na Stadionie Miejskim rozegrano dwa mecze. 1 marca
o godz. 20.45 odbywał się mecz Lech Poznań – Polonia
Warszawa. Z tej okazji wydłużono kursowanie
wybranych brygad na liniach 6, 7, 15 i T1. Dojazd
na spotkanie realizowano linią tramwajową nr 30 (15
pociągów) oraz linią autobusową T1 „kursującą
ze średnią częstotliwością kursów co ok. 4-5 minut”
a w razie konieczności „w tzw. trybie ciągłym”. Podobnie
jak w przypadku poprzednich meczów, na niezbędny
czas zawieszono linię tramwajową 25 by zapewnić
dojazd linią nr 30, w relacji Marcinkowskiego (odjazdy
co 7-8 minut od 18.15 do 20.00) – 27 Grudnia – Fredry
– Dąbrowskiego – Przybyszewskiego – Grunwaldzka.
Po przyjeździe ostatniego tramwaju wszystkie pociągi
wycofano do ronda, zawrócono, a następnie wycofano
w kierunku końcówki Węgorka by mogły one podjąć
kursy powrotne po meczu. Na linii 30 kursowało 9 pociągów z S-1 i 6 pociągów z S-3, w większości przypadków
(11 z 15) będących wydłużonymi brygadami popołudniowymi (linie 2, 5, 8, 10, 12, 18). Dojazd na spotkanie
Lecha Poznań z GKS-em Bełchatów (16 marca, godz.
18.00) zapewniała linia tramwajowa nr 30 (15
pociągów) oraz linia autobusowa T1 „kursująca
ze średnią częstotliwością kursów co ok. 4-5 minut”
a w razie konieczności „w tzw. trybie ciągłym”.
Wydłużono kursowanie łącznie sześciu pociągów
na liniach 6, 7 i 15 do ok. 17.15 – by zapewnić przed
meczem wyższą częstotliwość na liniach przejeżdżających przez rondo Jana Nowaka-Jeziorańskiego.
Po meczu autobusy linii T1 kursowały „w trybie ciągłym”,
a 15 pociągów wycofanych na Grunwaldzkiej wyjechało
na linie 6 i 15. Na linii 30 kursowało 8 pociągów z S-1
i 7 pociągów z S-3, w 14 na 15 przypadków będących
wydłużonymi brygadami krótkich zmian popołudniowych
(z linii 5, 8, 12, 14, 16, 17 i 18). Wozy te startowały
z Marcinkowskiego w godzinach 15.30-17.15, co 7-8
minut. Kolejny mecz rozegrano w dniu 5 kwietnia.
Organizacja meczu z Lechią Gdańsk była bardzo
podobna do wcześniejszych – na linii 30 kursowało 15
brygad (9 z Głogowskiej i 6 z Fortecznej). Tramwaje
pochodziły z wydłużenia pracy wybranych brygad linii 2,
5, 8, 10, 12, 14, 18, były wśród nich także trzy pociągi
dodatkowe.
Wiosenne bieganie. W dniu
16 marca z okazji IX Biegu Maniacka Dziesiąta,
w godzinach plus minus 11.30-13.30 zmienioną trasą
kursowały autobusy linii 57, 74, 76, 84 i 90. Zmiany
związane były z trasą biegu – autobusy kursujące
ul. abpa Baraniaka korzystały w obu kierunkach z jedni
południowej. Autobusy kursujące przez ul. Garbary
(czyli w kierunku południowym) w skierowano
objazdami: przez Estkowskiego, Wyszyńskiego, rondo
Śródka i Jana Pawła II (skąd 74 dalej po trasie, a linia
90 z nawrotką na rondzie – bez wjazdu na dworzec
autobusowy). Autobusy linii 76 kursowały po trasie
os. Dębina – most Królowej Jadwigi – rondo Rataje
(także bez wjazdu na dworzec).
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W dniu 7 kwietnia odbywał się 6 Poznań Półmaraton.
Trasa biegu była taka sama jak rok wcześniej, zatem
i zakres utrudnień dla komunikacji miejskiej – podobny.
Zmianami objęto łącznie 16 linii autobusowych (53, 54,
55, 57, 62, 65, 66, 71, 74, 76, 81, 84, 90, 92, 96)
a dwie kolejne (52, 97) zawieszono. Zmiany w kursowaniu autobusów wprowadzono na ok. 1,5 h przed
startem
półmaratonu,
wcześniej
dotyczyły
one
(od samego rana) wyłącznie autobusów 57 i 84 –
z powodu zamknięcia dla ruchu ul. abpa Baraniaka.
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ZTM I KOMUNIKACJA PODMIEJSKA
Suchy Las w ZTM. Z dniem 28
stycznia 2013 r. do sieci ZTM Poznań dołączyła gmina
Suchy Las. Z tej okazji małą rewolucją objęto
komunikację obejmującą obszar gminy, a zmiany
dotknęły także poznańskie linie miejskie. Zlikwidowano
linię nr 88 – jej funkcje na terenie miasta przejęła linia
nr 902. Zlikwidowano także linię nocną oznaczoną jako
900. Cześć połączeń przenumerowano: nr 906 na 904,
909 na 901, a 918 na 911. Linie 67 i 911 oraz 905 i 907
na wspólnych odcinkach trasy kursują naprzemiennie, co
pozwala na dwukrotnie podniesienie częstotliwości.
Autobusy ZKP zatrzymują się obecnie na wszystkich

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do ich
redagowania, skracania oraz opatrywania własnymi tytułami. Redakcja nie
odpowiada za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń.
Za poglądy i informacje przedstawione w artykułach odpowiadają ich autorzy.
Treść publikacji nie oznacza oficjalnego stanowiska Klubu Miłośników Pojazdów
Szynowych w Poznaniu.

przystankach na terenie miasta, wzdłuż obowiązujących
tras przejazdu. Uruchomiono także dwa nowe przystanki
w Poznaniu oraz dziewięć nowych przystanków na
terenie gminy. Nastąpiły także drobne przetasowania w
zakresie obsługi linii. MPK dojeżdża obecnie do
Biedruska (linia 911), a w zamian ZKP Suchy Las
realizuje kursy na terenie Moraska. Zmiany tras
zamieszczono w tabeli.

Zmiany tras po wejściu gminy Suchy Las do sieci ZTM Poznań
Numer
linii

Trasa

Częstotliwość
(rob / sob / św)

Przewoźnik

67

ŚRÓDKA DWORZEC – Wyszyńskiego – Estkowskiego – Garbary – Szelągowska
– Naramowicka – Radojewo - RADOJEWO

40 / 50 / 60

MPK

901

ZŁOTNIKI/OS. GRZYBOWE – Suchy Las, Powstańców Wlkp. – Suchy Las,
Sucholeska – Suchy Las, Bogusławskiego – Suchy Las, Działki – Suchy Las,
Leśna – Suchy Las, Meteorytowa – Stróżyńskiego – Szymanowskiego –
Szeligowskiego – SOBIESKIEGO DWORZEC

35 / 70 / 70

ZKP

902

SOBIESKIEGO DWORZEC – Szeligowskiego – Szymanowskiego – Stróżyńskiego
– Morasko – Meteorytowa – Suchy Las, Alejowa – Suchy Las, Bogusławskiego – 30-60 / 50 / 50
SUCHY LAS/DZIAŁKI

ZKP

904

ZŁOTNIKI/WIEŚ – Złotniki, Łagiewnicka – Złotniki, Jelonkowa – Złotniki,
Czołgowa – Jelonek, Obornicka – Suchy Las, Obornicka – Suchy Las,
Bogusławskiego – Suchy Las, Leśna – Suchy Las, Meteorytowa – Morasko –
Stróżyńskiego – Szymanowskiego – Szeligowskiego – SOBIESKIEGO DWORZEC

70 / 70 / 70

ZKP

905

CHLUDOWO/SZKOŁA – Chludowo, Szkolna – Chludowo, Kościelna – Chludowo,
Dworcowa – Zielątkowo, Dworcowa – Zielątkowo, Leśna – Golęczewo,
Dworcowa – Golęczewo, Szosa Poznańska – Złotkowo, Sobocka – Złotkowo,
Złota – Złotkowo, Lipowa – Złotniki, Obornicka – Jelonek, Obornicka – Suchy
Las, Obornicka – Obornicka – Jaroczyńskiego – Wojciechowskiego – Piątkowska
– Księcia Mieszka I – Przepadek – Al. Niepodległości – DWORZEC PKS

50 / 60-90 /
60-90

ZKP

907

CHLUDOWO/SZKOŁA – Chludowo, Szkolna – Chludowo, Kościelna – Chludowo,
Dworcowa – Zielątkowo, Dworcowa – Zielątkowo, Leśna – Golęczewo,
Dworcowa – Golęczewo, Szosa Poznańska – Złotkowo, Sobocka – Złotkowo,
Złota – Złotkowo, Lipowa – Złotniki, Obornicka – Jelonek, Obornicka – Suchy
Las, Obornicka – Obornicka – Mateckiego – Stróżyńskiego – Szymanowskiego –
Szeligowskiego – SOBIESKIEGO DWORZEC

40-50 / 110 /
110

ZKP

911

BIEDRUSKO/PARK – Biedrusko, Poznańska – Radojewo – Naramowicka –
Szelągowska – Garbary – Estkowskiego – Wyszyńskiego – ŚRÓDKA DWORZEC

40 / 50 / 60

MPK

opr. Marcin Jurczak
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Na 2013 r. zaplanowano kilkanaście drobnych remontów torowisk

Prace torowe, nie tylko weekendowe

Marcin Jurczak
Plan drobnych remontów i napraw torowisk na rok 2013
obejmuje łącznie 16 punktów. O szczegółowym zakresie
i planach remontowych na najbliższe miesiące miejski
przewoźnik oficjalnie poinformował już w kwietniu.
Jeszcze
przed
opublikowaniem
harmonogramu
podłączono sieć trakcyjną na rozjazdach przy Dworcu
Zachodnim. Prace te realizowano w dniach 9-10 marca.
Z tej okazji tramwaje linii 11 skierowano objazdem
przez Wildę (Starołęka – Traugutta – PKS – most
Dworcowy i dalej na Ogrody), a linie 14 i 25 przez
ul. Reymonta (14: ... – Królowej Jadwigi – most
Dworcowy – Roosevelta – Grunwaldzka – Reymonta –
Hetmańska – Zajezdnia Głogowska; 25: Węgorka –
Grunwaldzka – Reymonta – Hetmańska – Zajezdnia
Głogowska). Linia T5 kursowała w ten weekend
w wydłużonej relacji: Górczyn Dworzec – Głogowska –
Roosevelta – Bukowska – Zeylanda – Rondo Kaponiera.
Zmiany tras spowodowały zwiększenie uruchomienia na
liniach 14 i T5 (po 1 brygadzie) a zmniejszenie na linii
25 (o 1 helmuta).
W dniach 6-7 kwietnia prowadzono prace przy zwrotnicy
na węźle Traugutta od strony pętli Dębiec. W związku
z tym linie 2 i 10 skrócono do ul. Pamiątkowej (przejazd
przez zajezdnię Madalińskiego bez pasażerów), a linię 9
do Rynku Wildeckiego (nawrotka przez ul. Królowej
Jadwigi, Wierzbięcice i powrót Górną Wildą). Na trasie
Dębiec – 28 Czerwca 1956 r. – Hetmańska – Rolna –
Pamiątkowa – 28 Czerwca 1956 r. – Dębiec kursowały
trzy zatramwaje, ze średnią częstotliwością 7-10 minut.
Tramwaje na Gajowej
W dniach 20-21 kwietnia prowadzono prace na
ul. Dąbrowskiego. Z tej okazji, w związku z zamknięciem
dla ruchu tramwajowego odcinka Most Teatralny –
Rynek Jeżycki, na dwa dni ożyła trasa tramwajowa od
rynku Jeżyckiego do ul. Gajowej. To właśnie do
tymczasowej końcówki Gajowa skierowano tramwaje
linii 15. Zamknięcie odcinka ul. Dąbrowskiego
spowodowało zmiany linii tramwajowych nr 2, 10, 15
i 17. Dwójkę skierowano na Połabską, dziesiątkę na
Ogrody. Tramwaje linii 17 zastapiły w tych dniach
piętnastkę na trasie PST. Równocześnie uruchomiono
linię dodatkową nr 20, w relacji Gajowa – Ogrody, celem
sprawniejszej obsługi Jeżyc. W sobotę na linii 20
kursowało pięć brygad: dwie z S-3 i trzy z S-2 (kolejno:
20/1 655, 20/2 415 później 427, 20/3 712, 20/4 425,
20/5 702, kilka kółek jako 20/R wykonała rezerwa

Trójkątowanie na Gajowej: 15/1 530 i 20/3 712
(oczekujący do planu po kolizji). Poniżej: 712 odjechał w kierunku Ogrodów, a na przystanek wyjazdowy podstawia się 20/2 415.
fot. 2 * Marcin Jurczak, 20.04.2013
z Ogrodów 188+187), w niedzielę cztery pociągi (dwa
helmuty i dwie Bety). Na czas prowadzenia prac na
odcinku od ul. Prusa do ul. Strzałkowskiego wyłączono
z ruchu przystanki na odcinku ul. Dąbrowskiego (Rynek
Jeżycki, Most Teatralny), uruchamiając nieczynne
obecnie przystanki Rynek Jeżycki na ul. Kraszewskiego
i Kraszewskiego na ul. Zwierzynieckiej. Tymczasowy
przystanek końcowy dla linii 15 i 20 zlokalizowano przed
lewoskrętem w ul. Gajową. Tramwaje cofały się
z ul. Gajowej w ul. Zwierzyniecką, zabierając pasażerów

4/2013 (129) 1/12

Nowinki z Pyrogrodu

Remonty AD2013 – plan drobnych prac torowych
Termin
wykonania

Lokalizacja

Zakres robót

Ilość robót

Uwagi

6-7.04

Węzeł Traugutta
(od Dębca)

Wymiana zwrotnic i napędu

2 zwrotnice, skrzynia
ziemna, napędy

Prace weekendowe

20-21.04

Dąbrowskiego
(PrusaStrzałkowskiego)

Wymiana szyn, podkładów, płyt
EPT, akcesoriów torowych

170 mb szyny prostej
(67,5 m toru)

6-17.05

Most Chrobrego

Wymiana szyn wraz z naprawą
mocowań

64 m szyny (32 m toru)

6-11.05,
12-17.05

Małe Garbary /
Estkowskiego

Wymiana szyn, podlew, akcesoriów
torowych, betonowanie
i asfaltowanie

370 mb szyny łukowej
(2*92,5 m toru)

Górna Wilda
Wymiana szyn prostych, akcesoriów
(Niedziałkowskiego
torowych, podlew, betonowanie
– Rynek Wildecki)
i asfaltowanie

417 mb szyny prostej

Wykonawca
zewnętrzny
Wykonawca
zewnętrzny

1-14.06

Wykonawca
zewnętrzny

1-6.06

Górna Wilda
(Królowej Jadwigi Niedziałkowskiego)

Wymiana szyn, akcesoriów
torowych, podlew, asfaltowanie
i betonowanie

320 mb szyny (2 * 80 m
toru)

1-10.06

Górna Wilda /
Rynek Wildecki

Wymiana rozjazdów

2 rozjazdy

13-21.06

Miłostowo (pętla)

Wymiana podrozjezdnic,
podkładów, rozjazdu, szyn
łukowych i tłucznia

1 rozjazd, 140 mb szyny
łukowej (1*70 m toru)

29.06-8.07

Wierzbięcice

Wymiana szyn, akcesoriów
torowych, podlew, asfaltowanie i
betonowanie

250 mb szyny prostej

9-18.07

28 czerwca 1956 r.
(Wybickiego –
Pamiątkowa)

Wymiana szyn, akcesoriów
torowych, podlew, asfaltowanie i
betonowanie

25 mb szyny prostej

Matyi / Królowej
Jadwigi

Prace sieciowe, wymiana przewodu
jezdnego na skrzyżowaniu oraz w
ciągu Matyi - Królowej Jadwigi od
izolatorów przy PKS do izolatorów
przy Multikinie

1150 mb sieci trakcyjnej

Prace weekendowe,
wstrzymanie ruchu
tramwajowego na
węźle i okolicznych
odcinkach

3-10.08

Jana Pawła II /
abpa. Antoniego
Baraniaka
(przejazd przez
torowisko)

Wymiana szyn, akcesoriów
torowych, podlew, asfaltowanie i
betonowanie, równolegle wymiana
przewodu jezdnego sieci trakcyjnej
na odcinku Rondo Śródka – Abpa
Baraniaka

320 mb szyny prostej
(2*80 m toru) oraz 1420
mb sieci trakcyjnej

Całkowite zamkniecie
przejazdu przez
torowisko

Wrzesień

PST (LechickaKurpińskiego)

Wymiana szyn na odcinku od ST421 do ST4-26

840 mb szyny łukowej
(2*210 m toru)

Wstrzymanie ruchu
tramwajowego
nocnego, praca nocami

Wrzesień

Gwarna/ Św.
Marcin

Wymiana osprzętu I poprzeczek
sieci trakcyjnej

bd

Wstrzymanie ruchu
tramwajowego
nocnego, praca nocami

14-15.09

Rondo Rataje
od strony
Jana Pawła II

Wymiana rozjazdów, podrozjezdnic,
akcesoriów torowych I tłucznia

2 rozjazdy

Prace weekendowe

19-20.10

Węzeł PKS (Matyi /
Wierzbięcice)

Wymiana rozjazdów, podrozjezdnic,
podkładów, szyn łukowych plus
wymiana sieci trakcyjnej na łukach
Królowej Jadwigi / Wierzbięcice

2 rozjazdy oraz sieć

Prace weekendowe

15-16.11

Węzeł PKS
(Królowej Jadwigi/
Wierzbięcice)

Wymiana rozjazdów, podrozjezdnic,
podkładów, szyn łukowych plus
wymiana sieci trakcyjnej na łukach
Matyi / Wierzbięcice

2 rozjazdy oraz sieć

Prace weekendowe

3-4.08

Pętla przejezdna –
ruch tylko po „dużym
kole”

opr. RB/MJ na podstawie materiałów MPK Poznań Sp. z o.o., kwiecień 2013
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Nowinki z Pyrogrodu
z przystanku Zeylanda (kier. Ogrody). Trójkątowaniem
objęto dwie linie, obsługiwane kilkoma seriami taboru
(stopiątki, Alfy, Bety, helmuty, Tramino). Nie obyło się
bez drobnych komplikacji: w sobotni poranek w kierunku
rynku Jeżyckiego „zapędziła się” jedna z brygad linii 2
(zawrócona później na Gajowej), a Beta na linii 20
„przeleciała”
za
wyznaczoną
linię
zatrzymania
wjeżdżając na odcinek pozbawiony napięcia w sieci
trakcyjnej (tu interweniował Unimog). Generalnie objazd
i trójkątowanie funkcjonowało dobrze, a sprawnie
udzielana przez motorniczych informacja o zmianach
tras ograniczyła do minimum liczbę „zdezorientowanych”
pasażerów. Równolegle w okolicach Gajowej czuwali
pracownicy NN. Na czas wymiany szyn na Dąbrowskiego
zmienionymi trasami (od piątkowego wieczoru do
poniedziałkowego poranka) kursowały autobusy linii
236, 239 i 246. Trasę objazdu dla autobusów jadących
na dworzec kolejowy wyznaczono przez Kraszewskiego,
Bukowską, Zeylanda, Zwierzyniecką i Dworcową,
w przeciwnym
kierunku
przez
Mickiewicza,
Zwierzyniecką i Kraszewskiego.
Most z przetargu
Wiosną ogłoszono przetarg na wymianę 32 metrów toru
pojedynczego na moście Chrobrego. Prace te przeprowadził zewnętrzny wykonawca, a w ramach robót
wymienione zostały szyny czy uszkodzone betonowe
podpory. Przy wjeździe na most Chrobrego obowiązywało dotychczas ograniczenie prędkości tramwajów do
5 km/h spowodowane uszkodzeniem torowiska przez
samochód, który wypadł z trasy. Prace doprowadziły do
odtworzenia pierwotnego stanu torowiska. Z tej okazji
przez półtora tygodnia, od poniedziałku 6.05 do piątku
17.05 tramwaje czterech linii kursowały zmienionymi
trasami, a na utrudnienia przygotować musieli się także
kierowcy innych pojazdów (jezdnia w kierunku Śródki
była zwężona o jeden pas ruchu).
Na czas remontu trójka, czwórka i siedemnastka
skrócone zostały do placu Wielkopolskiego. Ósemka
kursowała objazdem przez most św. Rocha. Dodatkowo
uruchomiono linię tramwajową nr 19 w relacji Starołęka
– GTR – Zawady (tu zatrudnienie znalazł wagon 102Na),
a także linię autobusową T4 na trasie: Śródka Dworzec
– Wyszyńskiego – Estkowskiego – Małe Garbary – Solna
– Marcinkowskiego – 23 Lutego – Plac Wielkopolski.
W trakcie prac objazdem kursowała także linia
turystyczna nr 0, której tramwaje z okolic Politechniki
wracały na Gajową nie przez Katedrę, ale mostem
Królowej Jadwigi i Strzelecką. Równolegle trwały prace
związane z odnową przejazdu przez torowisko na
skrzyżowaniu ul. Estkowskiego i Małe Garbary, gdzie
wymieniono łuki torowiska.
Po oddaniu do eksploatacji nowego torowiska na moście
Chrobrego zmieniono na nim dopuszczalną prędkość
maksymalną.
Zgodnie
z
obwieszczeniem
Działu
Inżynierii Ruchu MPK Poznań Sp. z o.o. w dniach 17-24
maja br. wprowadzono ograniczenie prędkości dla
tramwajów na tym odcinku do 30 km/h. Warto
odnotować, że prace w obu miejscach (most
Chrobrego / Małe Garbary) zakończono nieco wcześniej
i stałą organizację ruchu przywrócono już w piątek
17 maja. Pierwotnie ruch miał być wznowiony w sobotę,
przyspieszenie wyniosło zatem jeden dzień.

Plac Wielkopolski – tymczasowa końcówka trójki,
czwórki i siedemnastki. Drugi (wewnętrzny) tor
pętli uruchomiony został 9 maja w godzinach
porannych. Należy zwrócić uwagę na debiut
tramwajów siemensa na linii 17.
fot. 3 * Dariusz Żaruk, 17.05.2013
To oczywiście nie koniec remontów zaplanowanych
na ten rok. Harmonogram kolejnych prac prezentujemy
w tabeli. Plan powstał w oparciu o informacje
udostępnione przez przewoźnika w kwietniu. Należy
zwrócić uwagę, że plan ten jeszcze w maju poddany
został drobnym korektom. I tak: prace zaplanowane na
Wildzie w dniach 1-14 czerwca przesunięto na drugą
połowę miesiąca. Z kolei prace na Miłostowie
(pierwotnie 13-21 czerwca) zrealizowano wcześniej.
Wymianę rozjazdu (czyli ruchu wyłącznie po torze
zewnętrznym) realizowano w dniach 3-12 czerwca.
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Krótki przegląd konstrukcji tramwajów niskopodłogowych

Od glizdy do Tramino

Robert Bartkowiak
Obecnie w państwach Unii Europejskiej i państwach
kandydujących eksploatowanych jest ponad 170
systemów tramwajowych. Największą liczbę sieci
tramwajowych posiadają Niemcy, drugie Francja,
a Polska - o dziwo - klasyfikuje się już na trzecim
i zasłużonym miejscu. Jeszcze na początku XXI wieku
Niemcy i Polska stanowiły blisko 60% całej sieci
tramwajowej w Unii Europejskiej [1]. Warto również
dodać, że w kwestii powstawania nowych sieci
tramwajowych w Europie, znaczny postęp zrobiła
Francja, która cały czas inwestuje w zupełnie nowe sieci
tramwajowe lub ciągle rozbudowuje te, które powstały
w ostatnich latach. Oznacza to popyt na nowe tramwaje
niskopodłogowe,
zwłaszcza
w
przypadku
sieci
budowanych od podstaw, a także dla istniejących
w wyniku starzenia się pojazdów eksploatowanych przez
przewoźników. Na ogół zakłada się, że okres
eksploatacji
pojazdów
szynowych
to
30
lat.
Z dotychczasowej praktyki wiemy, że okres ten może
znacznie się wydłużyć, także w przypadku pojazdów
tramwajowych. Ostatnie tendencje rynkowe wskazują
na duże zapotrzebowanie ze strony przewoźników
na nowoczesny, niskopodłogowy tabor. Warto się więc
przyjrzeć różnego rodzaju konstrukcjom tramwajów
niskopodłogowych dostępnych na rynku; wadom oraz
zaletom jakie płyną z posiadania tego typu taboru oraz
problemom, które można napotkać przy tworzeniu tego
typu konstrukcji. Zapraszam do lektury!
Trochę historii
Konstrukcja tramwajów na przestrzeni lat uległa
znacznym modyfikacjom. Widać to bardzo wyraźnie
na podstawie analizy poszczególnych etapów rozwoju
konstrukcji tramwajowych. Zmianie uległy nie tylko
same gabaryty pojazdów, pod wpływem zwiększającej
się liczby pasażerów, ale przede wszystkim wzrosły
wymagania konstrukcyjne i prawne. W długoletniej już
historii komunikacji tramwajowej możemy wyróżnić
cztery podstawowe etapy konstrukcyjne.
Pierwszy z nich to tramwaje konne, gdzie pojazdy były
produkowane jako relatywnie lekkie wagony przy użyciu
drewna. Koła oraz osie były przy obecnym wyobrażeniu
dość prymitywnie wykonane. Mimo rozwiniętej już dosyć
techniki budowania powozów i dorożek, konieczne było
rozwinięcie
nowego
sposobu
budowy
pojazdów
przystosowanych do jazdy po stalowych szynach.
Na dłuższą metę napęd w postaci koni okazał się
nieekonomiczny
i
nie
był
w stanie
zaspokoić
zwiększających się potrzeb przewozowych. Warto
podkreślić, że do ciągnięcia jednego wagonika używano
zazwyczaj dwóch koni. Najbardziej trafione rozwiązanie,
które na dobre zmieniło konstrukcję tramwajów,
a przede wszystkim sposób ich napędu, zostało
zaproponowane przez Wernera von Siemensa w 1879
roku. To właśnie on jako pierwszy zaprezentował światu
tramwaj elektryczny, który służy do dnia dzisiejszego
mimo
znacznych
modyfikacji
konstrukcyjnych
na przestrzeni lat.

Tu przechodzimy więc do drugiego etapu konstrukcyjnego, czyli tramwajów klasycznych. Tramwaje klasyczne zostały już co prawda wycofane z eksploatacji,
ponieważ nie odpowiadały potrzebom współczesnego
ruchu miejskiego. Istnieją jednak jeszcze miasta na
świecie, gdzie można je spotkać np. w Lizbonie, Bad
Schandau czy Woltersdorfie. Stanowią one do dziś atrakcję turystyczną miasta. Podstawową cechą tramwaju
klasycznego jest prostota budowy. Najłatwiej widać to
na najbardziej powszechnym w Polsce tramwaju typu N.
Były one przez wiele lat budowane w Polsce, w kilku
niewiele różniących się od siebie typach [2].
Kolejny trzeci etap to tramwaje nowoczesne. Jest to
nazwa umowna, ponieważ tramwaje tego typu pojawiły
się już w USA koło 1930 roku. Potrzeba modernizacji
taboru tramwajowego została wywołana wzrastającymi
wymogami ruchowymi, którym nie mogły sprostać zbyt
prymitywne już klasyczne tramwaje. W Polsce produkcja
tramwajów
unowocześnionej
konstrukcji,
opartej
na pojazdach PCC noszących nazwę 13N, rozpoczęła się
w 1960 roku [3]. W większości przypadków zrezygnowano z wagonów doczepnych na rzecz wagonów
silnikowych w tzw. układzie ukrotnionym, w którym
wagony (dwa lub więcej) są sterowane ze stanowiska
motorniczego pierwszego tramwaju. Powstało także
wiele różnych typów wagonów przegubowych, złożonych
z dwóch lub trzech członów.
Tramwaje nowoczesne są od początku lat 90. stopniowo
zastępowane przez ostatnią już generację pojazdów –
tramwaje niskopodłogowe. Dzięki takiej konstrukcji,
pasażerowie zyskują łatwiejszy dostęp do pojazdu,
niekiedy już nawet z poziomu platformy przystankowej
lub mają do pokonania tylko jeden stopień. Wszystko
zależy od konstrukcji oraz układu podzespołów w tramwajach. Tego niestety nie można powiedzieć o tramwajach klasycznych, które są jeszcze powszechne. Niewiele
jest przedsiębiorstw komunikacji miejskiej eksploatujących tramwaje, które w całości zastąpiły tramwaje nowoczesne pojazdami niskopodłogowymi. Wszystko za
sprawą wysokiego kosztu zakupu tramwajów niskopodłogowych. Dlatego wielu przewoźników oprócz zakupu
zupełnie nowych konstrukcji, decyduje się na modernizację posiadanego parku pojazdów. Dzięki temu
tramwaje nowoczesne zyskują na ekonomiczności.
Tramwaje niskopodłogowe – konstrukcje
Jedna z koncepcji podziału konstrukcji tramwajów
niskopodłogowych
została
przedstawiona
przez
Hondiusa.
Pojazdy
zostały
podzielone
na
trzy
podstawowe kategorie. Poniższe rysunki przedstawiają
układ członów oraz wózków widoczne z boku oraz z góry
pojazdu.
Czarna
powierzchnia
oznacza
część
niskopodłogową tramwaju, natomiast biała powierzchnia
to część wysokopodłogowa oraz zabudowa wózków
napędnych lub tocznych. Przedstawiony podział ukazuje
w
sposób
schematyczny
zasadnicze
zmiany
w tradycyjnym układzie tramwaju, jakie wprowadza się
celem uzyskania efektu w postaci niskiej podłogi.
W zależności od konstrukcji konieczne jest zastosowanie
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różnego
rodzaju
niekonwencjonalnych
rozwiązań
w stosunku do tramwajów wysokopodłogowych. Efekt
niskiej podłogi wymusza przeniesienie większości aparatury i urządzeń niezbędnych do funkcjonowania tramwaju z dołu na dach pojazdu. Konieczna jest również
odpowiednia zabudowa wózków napędowych i tocznych,
co wiąże się bezpośrednio z szerokością przejść
wewnątrz
pojazdu
i zapewnieniem
odpowiedniego
komfortu pasażerowi w poruszaniu się po tramwaju.

zestawami kołowymi – np. Tatra RT6N1, Konstal
typu 116N, Bombardier NGT6 [4].

Grupa A

Rysunek: Pojazd z grupy B3, układ B’1’1’B’ lub
Bo’1’1’Bo’ z przegubami podpierającymi moduły
zewnętrzne napędne, podparcie modułu
środkowego na samonastawnych wózkach
jednoosiowych typu EEF [4].

Rysunek: Pojazd z grupy A np. Protram 205WrAs
(Wrocław), Moderus Beta (Poznań), N8CNF
(Gdańsk), Konstal 114Na (Gdańsk).
W pojazdach tramwajowych z grupy A zakres
wprowadzonych zmian w celu uzyskania niskiej podłogi
jest najmniejszy. Nie wiąże się ze z większymi zmianami
w układzie biegowym i układzie napędowym tramwaju.
Nie stosuje się również specjalnych wózków, kół
o zmniejszonej
średnicy
lub
kół
pojedynczych
niesprzężonych osią. Udział niskiej podłogi oscyluje w
granicach 15-20% w zależności od konstrukcji
tramwaju. Pojazdy takie powstają na ogół w wyniku
modernizacji tramwaju współczesnego trzyczłonowego
poprzez wymianę członu środkowego na nowy
niskopodłogowy (np. ZKM Gdańsk z wagonami N8CNF)
lub dobudowanie członu środkowego w przypadku
pojazdu przegubowego dwuczłonowego (np. MPK
Kraków z wagonami EU8N); zdecydowanie rzadziej jako
pojazdy zupełnie nowe lub na bazie pudeł lub ram
pochodzących
z
pojazdów
przeznaczonych
do gruntownej modernizacji.

Rysunek: Pojazd z grupy B4, układ B’1’1’1’B’ z
wózkami jednoosiowymi między modułami w
systemie Talgo (układ portalowy) – np. Tramwaj
firmy Breda dla Lille [4].
W grupie pojazdów B układ napędowy tramwaju
pozostaje w całości bez zmian, natomiast konieczne jest
zastosowanie nowych rozwiązań w układzie biegowym.
Dotyczą one przede wszystkim wózków tocznych
podpierających moduły o obniżonej podłodze. Do tego
celu stosuje się zestawy kołowe o zmniejszonej średnicy
tocznej oraz rozprzężone koła pozbawione osi
w systemie portalowym. Udział niskiej podłogi jest już
zdecydowanie znaczny i wynosi koło 60 – 80% całej
długości pojazdu. Są to pojazdy całkowicie nowe,
produkowane pod konkretne zamówienie.
Grupa C

Grupa B

Rysunek: Pojazd z grupy B1, układ Bo’2’2’Bo’ lub
B’2’2’B’ z dwoma wózkami tocznymi w części
środkowej, wózki o mniejszej średnicy kół,
tradycyjne zestawy kołowe sprzężone, przeguby
stanowią podparcie dla zewnętrznych modułów
napędowych – np. Vevey ABB Be4/8 (Bern) [4].

Rysunek : Pojazd z grupy B2, układ B’2’B’, Bo’2’Bo’
lub Bo2Bo tzw. dwuprzegubowy moduł środkowy
stanowi wózek toczny dwuosiowy z rozprzężonymi

Rysunek: Pojazd z grupy C1, układ (1A)’(1A)’(1A)
(3 moduły) z wózkami pod częścią środkową
każdego z modułów – np. Tramwaj typu R dla
Frankfurtu nad Menem [4].

Rysunek: Pojazd z grupy C2, układ AAAA (3
moduły) z wózkami pod częścią środkową pod
każdym z modułów skrajnych, moduł środkowy
zawieszony na przegubach łączących go
z modułami skrajnymi – np. Tramwaj Cobra [4].
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ma zapewnić dzięki odpowiedniej ilości i
szerokości drzwi, szybszą wymianę pasażerów,

Rysunek: Pojazd z grupy C3, układ Bo2Bo
(5 modułów) z wózkami pod modułami skrajnymi
– np. Siemens Combino, Pesa 120Na Swing,
Solaris Tramino [4].

•

pojazdy wyposażone są w silniki asynchroniczne
zasilane
z
falowników
napięcia,
układy
mikroprocesorowe sterowania i coraz częściej
również w układy diagnostyki,

•

falowniki wraz z inną aparaturą elektryczną i
elektroniczną są zamontowane w dachowych
częściach członów,

•

w konstrukcji układów biegowych zwraca się
uwagę na oddziaływanie pojazdu na tor i zużycie
obręczy kół.

Tramwaje te oprócz licznych zalet posiadają także swoje
wady
lub
stwarzają
początkowe
problemy
eksploatacyjne tożsame z wprowadzeniem jakiegokolwiek innego typu tramwaju niskopodłogowego:
•

wysoki koszt zakupu jednostkowy jednego
wagonu, co jest związane głównie z zastosowaną
technologią
przy
budowie
pojazdu
niskopodłogowego, w porównaniu do zakupu
nowych tramwajów z wysoką podłogą, czy do
gruntownej modernizacji starszych wagonów;
przewoźnik zyskuje na pewno na cenie tylko
w przypadku zakupu większej partii wagonów, a
nie pojedynczych sztuk, dlatego idealnym
rozwiązaniem przy zakupie nowych wagonów
jest zakup większej partii nowych wagonów
przez kliku przewoźników w kooperacji,

•

konieczne
jest
przystosowanie
zaplecza
technicznego
do
obsługi
pojazdu
niskopodłogowego, czyli wyposażenie zajezdni
tramwajowej we wszystkie niezbędne sprzęty do
obsługi codziennej pojazdu; niezbędne są także
pomosty, które ułatwiają dostęp pracownikom
do osprzętu, który umieszczony jest na dachu
pojazdu,

•

niezbędne jest przystosowanie całej sieci lub jej
fragmentów, które będą obsługiwane przez
nowoczesne pojazdy; chodzi tutaj przede
wszystkim o dostosowanie przystanków do
tramwajów
niskopodłogowych
przez
ich
podniesie
do
wysokości
drzwi
oraz
zminimalizowanie przerwy pomiędzy platformą
przystankową, a samym pojazdem,

•

jazdy liniowe muszą być zazwyczaj poprzedzone
licznymi
jazdami
próbnymi
polegającymi
na sprawdzeniu dostępności sieci dla nowych
pojazdów oraz sprawdzeniu czy skrajnia taboru
nie jest przekroczona zwłaszcza w łukach toru;
ten problem dotyczy głównie starych sieci
tramwajowych, gdzie tory budowano dosyć
ciasno zwłaszcza w wąskiej i miejskiej
zabudowie centrum,

•

choć tramwaje niskopodłogowe przyspieszają
wymianę pasażerów na przystanku za sprawą
braku stopni w pojeździe, to ilość drzwi, którą
można zastosować w pojeździe jest niestety
ograniczona, co jest spowodowane obecnością
przegubów oraz wózków jezdnych i tocznych;
wpływa to tylko pozornie na szybszą wymianę
pasażerów co pokazują bardzo dobrze wyniki
dwugodzinnych pomiarów na przystanku Most
Teatralny.

Rysunek: Pojazd z grupy C4, układ A’(1)A’A’
portalowy typu Talgo, moduły skrajne wiszące
jednostronnie na portalach – np. Siemens ULF
typu A (A1) oraz B (B1) [4].
Grupa C charakteryzuje się całkowicie odmienną
koncepcją układu biegowego i układu napędowego.
W tym przypadku w sposób niekonwencjonalny musi być
rozwiązane umieszczenie silników i sposób przeniesienia
napędu oraz sposób prowadzenia rozprzężonych kół
(względem sprzężonych, ale w układzie niekonwencjonalnym) osi napędnej. Tramwaje w tej grupie na
całej długości są niskopodłogowe; warto jednak
podkreślić, że przewoźnicy zakładają jednak często
pewną tolerancję dla producentów i w miejscach
wózków podłoga jest nieznacznie podniesiona. Przejścia
pomiędzy różnymi wysokościami podłogi muszą być
wykonane w sposób łagodny. Zastosowanie stopni jest w
tym przypadku niedopuszczalne. Jest to również grupa
pojazdów, która umożliwia otrzymanie podłogi już 197
mm od główki szyny!
Wady i zalety tramwajów niskopodłogowych
Tramwaje niskopodłogowe wpisują się w
tendencje rozwojowe taboru tramwajowego:
•

światowe

rozwój taboru tramwajowego ukierunkowany
jest obecnie przede wszystkim na poprawę
wygody podróżowania taborem szynowym
rozumianym tutaj jako komfort jazdy – płynną,
dynamiczną
jazdę,
nawet
w
przypadku
ewentualnych poślizgów pojazdu; dodatkowo na
zwiększenie prędkości eksploatacyjnej oraz
pojemności tramwaju,

•

tworzone są konstrukcje wieloprzegubowe,
jednoczłonowe wykorzystywane jako tramwaje
klasyczne, tramwaje szybkie lub tabor premetra,

•

wagony tramwajowe budowane są z niską
podłogą na 75 - 100 % powierzchni użytkowej w
zależności od upodobań przewoźnika do tej
kwestii oraz są wyposażone w specjalne
urządzenia umożliwiające przewóz inwalidów
na wózkach oraz wózków dziecięcych,

•

udział niskiej podłogi oprócz ułatwienia dostania
się
do
pojazdu
osobom
starszym,
niepełnosprawnym, czy też rodzicom z wózkami,
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Tabela : Średni czas wymiany pasażerów na
przystanku w zależności od typu tramwaju,
udziału niskiej podłogi i ilości drzwi.

Typ
tramwaju
GT8
105Na+
105NaD
Moderus
Beta
Combino
Tramino
S105p

Udział
niskiej
podłogi
[%]

Ilość
drzwi
podwójnych
[szt.]

Ilość
drzwi
pojedynczych
[szt.]

brak

4/3/2

1/2

Średni
czas
wymiany
pasażerów na
przystanku [sek.]
21,7

brak

7

1

19,3

25

4

1

22,2

100

3

2

23,4

100

4

2

24

Źródło: opracowanie własne
Problemy konstrukcyjne
Tramwaje nowoczesne stanowią nadal podstawowy typ
taboru dla wielu przedsiębiorstw komunikacyjnych na
całym świecie. Jednak dla wielu z nich ich kolejna
modernizacja staje się po prostu ekonomicznie
nieopłacalna. Wtedy przewoźnicy stają przed trudnym
wyborem nowego typu taboru, jakim jest najnowszy
obecnie trend na rynku - tramwaj niskopodłogowy.
Producenci oferują obecnie wiele różnych konstrukcji
tramwajów niskopodłogowych. Każda z nich ma swoje
wady i zalety z punktu widzenia eksploatacji pojazdów.
Duża przewagą tej konstrukcji, istotną dla pasażera, jest
znaczne obniżenie podłogi w porównaniu do starszych
tramwajów,
co
zdecydowanie
ułatwia
wsiadanie
i wysiadanie zwłaszcza osób starszych, niepełnosprawnych, czy też rodziców z wózkami.
Dzięki zwiększającej się z roku na rok ilości tramwajów
niskopodłogowych na całym świecie, zauważono
zwiększenie się poziomu rozwoju społeczeństwa. Chodzi
tutaj między innymi o zabezpieczenie możliwości
uczestnictwa w życiu publicznym osób starszych
i niepełnosprawnych. Jednym z poważniejszych problemów dla tych osób jest poruszanie się środkami
komunikacji miejskiej. Trudności przy wsiadaniu
i wysiadaniu
oraz
warunki
przemieszczania
się
we wnętrzu pojazdu decydują o jego przydatności,
a więc i o ocenie jakości komunikacji miejskiej
i pośrednio o poziomie sprawności władz miasta lub
organizatora transportu publicznego działającego na
zlecenie miasta.
Na podstawie przeprowadzonych badań wysokość
stopnia ponad poziomem peronu równą 150 mm bez
stosowania dodatkowych uchwytów może pokonać około
70% osób starszych, a wysokość 300 mm tylko 30%.
Wprowadzenie uchwytów powoduje, że powyższe liczby
wzrastają odpowiednio do 100% i 80%. Trzeba jednakże
pamiętać, że uchwyty z jednej strony zakłócają
możliwość manewrowania np. wózkiem inwalidzkim, ale
z drugiej strony przy szerokim wejściu również
porządkują strumienie wysiadających i wsiadających
podróżnych.
W
1987
roku
konsorcjum
DUEWAG/VeVeY/ABB
zaprezentowało
tramwaj
dla

Wózki tramwaju Solaris Tramino S105p. To co
rzuca się w tym przypadku od razu w oczy, to
brak klasycznej osi.
fot. 2 * Robert Bartkowiak
Genewy, który posiadał obniżoną podłogę na przestrzeni
60% swojej długości. Był to tramwaj średnioniskopodłogowy, gdyż wysokość podłogi nad główką
szyny wynosiła w części obniżonej 480 mm.
Zastosowano przy tym wysuwane stopnie na wysokości
260 mm. Spowodowało to gwałtownie zainteresowanie
tzw. tramwajami niskopodłogowymi, których niskie
usytuowanie
podłogi
umożliwia
łatwe
wsiadanie
i wysiadanie
również
osobom
niepełnosprawnym.
Pierwszy w pełni niskopodłogowy tramwaj, o wysokości
podłogi w części obniżonej 350 mm, jest dziełem firmy
GEC Alsthom/De Dietrich i jeszcze w tym samym roku
pojawił się na ulicach Grenoble. Tramwaj ten „jak żaden
inny, obudził zainteresowanie polityków całego świata”.
Spowodowało to niespotkany renesans komunikacji
tramwajowej. Do dziś pojawiło się wiele nowych,
nierzadko o rewolucyjnych rozwiązaniach technicznych,
tramwajów niskopodłogowych.
Dalszy rozwój konstrukcji zależy od tego, jakie zalety
i wady wykażą w eksploatacji nowe, często bardzo
eksperymentalne konstrukcje. Silna konkurencja między
konsorcjami producentów nie pozwoliła na wyłonienie
się wspólnego rozwiązania standardowego, chociaż
wyraźnie ujawniły się określone tendencje, do których
należy zaliczyć przede wszystkim:
•

dążenie do obniżenia podłogi na całej długości
pojazdu;
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•

dążenie do jak najniższego poziomu podłogi
(typowa wysokość wynosiła 350mm);

•

zwiększenie komfortu jazdy i obniżenie poziomu
hałasu;

•

obniżenie energochłonności taboru;

•

zmniejszenie zakresu
zachowania czystości.

obsługi

i

Sposoby obniżenia podłogi w pojeździe szynowym:

ułatwienie

Tendencje te wymusiły zerwanie z tradycyjnymi
„żelazkowymi”
standardami
w budowie
pojazdów
szynowych, jak np. sprzęgnięcie kół w obrębie jednego
zestawu kołowego przez sztywną oś. Dało to impuls do
nowych, czasami bardzo śmiałych koncepcji.
Konstrukcja
pojazdu
niskopodłogowego
wymaga
rozwiązania następujących ważnych problemów:
•

wyboru sposobu powiązania kół w obrębie
jednej osi, ewentualnie wózka oraz systemu
zawieszenia;

•

wyboru systemu sterowania ustawieniem kół
w łuku;

•

wyboru rodzaju silników napędowych i systemu
zasilania;

•

wyboru
systemu
przeniesienia
i rozmieszczenia silników;

•

wyboru koncepcji podziału pojazdu na człony
oraz sposobu powiązania między nimi;

•

wybór koncepcji układu drzwi i ich mechanizmu.

Rysunek : obniżenie podłogi między wózkami
(lektyka)

napędu

Główna koncepcja układu pojazdu wynika z przyjętych
prognoz potoków pasażerów na planowanej trasie
i przyjętego ogólnie normatywu dopuszczalnej ilości
stojących pasażerów na 1 m2 powierzchni pojazdu.
Normatyw ten przyjmuje się jako równy 6 osób/m2.
Założenie to powoduje, że dla uzyskania przewozów na
poziomie 100 tys. pasażerów dziennie konieczny jest
pojazd o długości około 30 m przy szerokości 2,3 m
(przykładem Grenoble). Pojazd taki, aby odpowiednio
wpisywał się w łuki, musi być pojazdem członowym,
o budowie
modułowej
umożliwiającej
różnorodne
zestawienie
układu
tramwaju.
Drugim
istotnym
elementem
koncepcji
pojazdu
jest
zakładane
przyspieszenie rozruchu i opóźnienie hamowania, które
powinny wynosić:
•

w przypadku przyspieszenia – powyżej 1 m/s2;

•

dla opóźnienia – 2 m/s2.

Powoduje to, że należy się liczyć z koniecznością
zainstalowania silników o mocy 300 - 400 kW przy
przewidywanej masie pojazdu 30-35 ton. Wielkości
przyspieszeń decydują o uzyskiwanych prędkościach
maksymalnych, jednakże o prędkości handlowej
decyduje również czas postoju na przystankach, który
zależy od ilości par drzwi, ich szerokości i rozplanowania
wnętrza pojazdu (niska wysokość podłogi sprzyja
skróceniu tego czasu). Są to problemy ważne, gdyż ich
prawidłowe rozwiązanie, powiązane także z odpowiednią
organizacją
ruchu,
może
doprowadzić
np.
do
zmniejszenia
wymaganej
liczby
pojazdów
eksploatowanych na danej trasie, co przy średniej cenie
około 7 mln PLN za pojazd jest oszczędnością bardzo
istotną [4].

Rysunek : zastosowanie kół jezdnych o mniejszym
promieniu

Rysunek : podłoga z niecką przy zastosowaniu
klasycznych zestawów kołowych
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Rysunek : podłoga z niecką z zastosowaniem kół
pojedynczych (brak osi, tzw. budowa portalowa)
Podsumowanie i wnioski
Obecnie odchodzi się od konstrukcji tramwajów
wysokopodłogowych, które są eksploatowane w trakcji
ukrotnionej, na rzecz niskopodłogowych pojazdów
wieloczłonowych jednoprzestrzennych.
Tramwaje niskopodłogowe charakteryzują się bardzo
często powtarzalnością elementów oraz wpisują się
w ogólnoświatowe
trendy
rozwoju
komunikacji
tramwajowej. W obecnej sytuacji są one ukierunkowane
nie tylko na zapewnienie pasażerowi odpowiedniego
komfortu podróżowania, bezpieczeństwa czy jakości
usług transportowych, ale także na parametry
techniczno-eksploatacyjne
z punktu
widzenia
przewoźnika. Są to konstrukcje tramwajów, która
znalazły poparcie na rynku, przez co cały czas ewoluują
w celu wyeliminowania poszczególnych mankamentów
wynikających ze specyfik konstrukcyjnych.
Komunikacja tramwajowa cały czas się rozwija, dzięki
widocznemu zainteresowaniu ze strony organizatorów
transportu miejskiego, w związku z tym konieczne
będzie zaspokojenie popytu na nowe i zarazem
komfortowe pojazdy niskopodłogowe.

Siemens ULF podczas przeglądu lub naprawy bez
charakterystycznych
zabudowań
przegubów,
które kryją pionowo zamontowane silniki
asynchroniczne prądu przemiennego oraz budowę
portalową – rozprzężone koła.
fot. 2 * Robert Bartkowiak

Sposób przeniesienia napędu w przypadku
pojazdów niskopodłogowych bywa kłopotliwy.
W przypadku
tramwajów
typu
Combino
rozwiązano to w dość ciekawy sposób. W związku
z tym, że naprzeciwległe koła jezdne nie są
połączone
wspólnymi osiami, jeden silnik
trakcyjny napędza dwa koła z tej samej strony.

Literatura:
[1] Raczyński J., Miejski transport szynowy w Unii
Europejskiej, Technika Transportu Szynowego,
nr 4/2005
[2] Podolski J., Transport w miastach, Wydawnictwo
Komunikacji i Łączności, Warszawa 1979, str. 105
[3] Podolski J., Transport w miastach, Wydawnictwo
Komunikacji i Łączności, Warszawa 1979, str. 111
[4] Grajnert J., Tramwaje niskopodłogowe – przegląd
konstrukcji (1), Technika transportu szynowego,
nr 2/1995

Tramwaje
niskopodłogowe
powstają
także
w wyniku modernizacji pojazdów starszego typu.
Na zdjęciu: skład tatr T3R.PLF i T3P (320+255)
na ulicach Pilzna. Pierwszy wagon posiada
całkowicie nowe pudło z częścią niskopodłogową
– pudło to jest dłuższe i węższe.
fot. Marcin Jurczak

4/2013 (129) 9/12

Nowinki z Pyrogrodu

Nowinki z Pyrogrodu
opr. Robert Bartkowiak

TABOR
Flagi na tramwajach – ale białoniebieskie? Ku zaskoczeniu wielu mieszkańców
Poznania, 19 marca br. wszystkie tramwaje, które
wyjechały tego dnia do obsługi linii zostały udekorowane
w dwie biało-niebieskie flagi. Nie jest to rozwiązanie
zupełnie obce Poznaniakom, ponieważ pojazdy MPK
Poznań już od wielu lat przypominają danego dnia
o ważnej rocznicy z punktu widzenia naszego kraju,
regionu lub miasta, poprzez zamontowanie na dachach
lub lusterkach pojazdów małych, biało-czerwonych flag.
Tym razem dziwił jednak ich kolor, który związany jest
z barwami drużyny ze stolicy Wielkopolski. Wszystko to
za sprawą „okrągłej” 91 rocznicy założenia drużyny
piłkarskiej Lech Poznań.
Zakupy gminne. Pod koniec 2012 r.
komunikacja autobusowa gminy Kórnik wzbogaciła się
o dwa kolejne pojazdy marki Solaris. Są to autobusy
z 2004 r., służące dotychczas w niemieckiej firmie
Ettenhuber (Schlacht/Glonn, sieć MVV). Solarisy Urbino
15 otrzymały numery 68 i 69. W lutym 2013 r. dołączyła
do nich kolejna deskorolka. Trzyosiowy mercedes Citaro
(rocznik 2007) wyjechał na trasy z numerem 70.
O fabrycznie nowy autobus wzbogaciła się z kolei
komunikacja gminy Swarzędz. Zakład Gospodarki
Komunalnej zakupił kolejnego Solarisa Urbino 18.
Autobusy otrzymał dwa biletomaty, wifi, ekrany LCD
oraz system monitoringu. Wóz o numerze 001
zadebiutował na linii 401. 28 grudnia 2012 r. Transkom
Czerwonak wzbogacił swoją flotę o dwie kapeny Urby.
Pojazdy o numerach rejestracyjnych PO 958VE i PO
971VE obsługują m.in. nowe linie autobusowe: 301
(Owińska – Potasze) i 302 (Promnice – Bolechowo –
Trzaskowo – Promnice).

OBJAZDY, ORGANIZACJA RUCHU,
ZMIANY TRAS I LINIE DODATKOWE
Wiadukt Kosynierów Górczyńskich.
Remont drugiego wiaduktu na Górczynie (wiadukt
wschodni – kierunek do centrum) wymusił korektę tras
kilku
linii
autobusowych.
Dla
przypomnienia
od 18.08.2012 roku linia nr 49, 75 oraz 249 zostały
skierowane w kierunku Górczyna przez ulicę Bojanowską
oraz Głogowską. Natomiast linie podmiejskie 614 oraz
701,
by
dostać
się
na
dworzec
autobusowy
na Górczynie,
kursują
przez
ulicę
Leszczyńską,
Bojanowską oraz Głogowską. Warto również dodać, że
ulica Bojanowska na czas remontu stała się bus-pasem
dla pojazdów komunikacji miejskiej w kierunku
Górczyna i obowiązuje tam zakaz ruchu dla innych
pojazdów. Budowa nowego wiaduktu od 16 lutego br.
wkroczyła w drugą fazę, co wiązało się z dodatkowymi
utrudnieniami, czyli całkowitym zamknięciem dla ruchu
na ulicy Rakoniewickiej pod budowanym wiaduktem.
W związku z tym w dniach 16.02 – 30.04 br. autobusy
linii nr 49, 75, 249 kursowały w kierunku Dębca
i Azaliowej przez ulicę Głogowską oraz Ostatnią. Zmiany
dotknęły także komunikację podmiejską. Linie 614 oraz

701 w kierunku Lubonia i Komornik kursowały przez
ulicę
Głogowską,
Ostatnią
oraz
Leszczyńską.
Zakończenie prace przy nowym wiadukcie jest
planowane na wrzesień br.
Oszczędności. W związku z optymalizacją
układu komunikacyjnego od 1 maja br. tramwaje linii nr
25 kursują tylko w dni robocze do godziny 18. Nie
kursują już w ogóle w soboty, niedziele oraz święta.
Wszystko to za sprawą cięć budżetowych po gruntownej
analizie frekwencji na tej linii. Ma to zapewnić niezbędne
dla ZTM Poznań oszczędności w celu utrzymania
dotychczasowego rozkładu, a co ciekawe wpłynąć na
poprawienie punktualności na najbardziej uczęszczanych
liniach. Jednocześnie, z uwagi na niepogorszenie usług
komunikacji tramwajowej na Łazarzu, korekcie uległy
rozkłady linii nr 11, która została zsynchronizowana
w soboty i niedziele z rozkładem linii nr 14.
Nieznacznych korekt dokonano również w rozkładach
jazdy linii tramwajowych nr 4, 7, 17 oraz autobusowej
nocnej 247.
Przeniesienie i likwidacja przystanków.
W wyniku budowy dodatkowego pasa ruchu na ulicy
Niestachowskiej w kierunku ulicy Dąbrowskiego od dnia
8 marca br. aż do odwołania, przeniesiony został
przystanek Niestachowska za skrzyżowanie z ul. Św.
Wawrzyńca. Jednocześnie do czasu zakończenia prac
w tym rejonie, przystanek stał się przystankiem
„na żądanie”. Natomiast w Biedrusku, z przyczyn
technicznych od 3 kwietnia br., został wyłączony
z użytkowania przystanek Biedrusko / Jesionowa
zlokalizowany
na
ul.
Poznańskiej.
Jednocześnie
pasażerów uprasza się o korzystanie z przystanku
Biedrusko / Jednostka Wojskowa. Na stałe zmieniono
również lokalizację przystanku Puszczykowo / Niwka
Szpital w okolicy szpitala w Puszczykowie, który
obsługiwany jest przez linię podmiejską nr 651.
Przystanek został przeniesiony z parkingu na ulicę
Kraszewskiego, gdzie uruchomiona zostanie nowa
zatoka autobusowa. Od 15 kwietnia br. dla autobusów
linii nr 691 przy wjeździe do Borkowic od strony Drużyny
uruchomiono nowy przystanek Borkowice/Makowa n/ż.
Remont ulicy Pustej. Od 11 kwietnia br.
z użytkowania została wyłączona pętla autobusowa
Mogileńska oraz droga dojazdowa do zajezdni
autobusowej przy ulicy Warszawskiej. Przystanek
początkowy i końcowy dla autobusów linii nr 57, 233
i 245 został zlokalizowany na ul. Mogileńskiej przy
skrzyżowaniu z ul. Pułtuską. Autobusy nawracają bez
pasażerów na terenie zajezdni. Wjazd na teren zajezdni
odbywa się boczną bramą od ul. Mogileńskiej. Dotyczy
to także pojazdów wyjeżdżających i zjeżdżających
do zajezdni z innych linii komunikacyjnych.
Prace drogowe. W dniach 12 oraz 13
kwietnia
prowadzone
były
prace
drogowe
na skrzyżowaniu ulicy Bobrzańskiej z ulicą Żegrze.
Pierwszego dnia remontu nie wiązało się to z żadnymi
utrudnieniami dla ruchu autobusowego, natomiast dnia
następnego autobusy linii nr 62, 66, 96 i 97 kursowały
objazdem przez ulicę Żegrze z konieczną nawrotką na
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nr 81 kursowała tylko do przystanku os. Rusa/Szpital.
W dniu 2.05 (czwartek) obowiązywał standardowy
rozkład sobotni, z jednym wyjątkiem. Na linii
autobusowej nr 76 obowiązywał rozkład z dnia
roboczego. W całym okresie długiego weekendu czyli od
1.05 do 5.05 wszystkie kursy na linii nr 98 były
realizowane bez wjazdu na Kampus UAM.

Nowy znak tramwajowy
Baczni
obserwatorzy
szlaku
tramwajowego
w Poznaniu pewnie zauważyli już nowy znak,
który zawisł bezpośrednio na sieci trakcyjnej lub
na słupach trakcyjnych w bardzo wielu punktach.
Jest to informacja dla motorniczych, która
wskazuje łuki toru smarowane automatycznie.
W infrastrukturze torowej znajdują się smarownice,
które
służą do
smarowania obrzeży
zestawów kołowych w celu zmniejszenia hałasu
emitowanego przez pojazd jadący po łuku toru.
Nowy znak pojawił się po raz pierwszy w lutym
bieżącego roku. Obecnie wszystkie miejsca
w Poznaniu, gdzie występują smarownice, są już
oznaczone nowym znakiem.
fot. Robert Bartkowiak
skrzyżowaniu ulicy Żegrze z ulicą Kurlandzką i Inflancką.
Chcąc uniknąć opóźnień kursów, mogących wynikać
z wydłużenia trasy, autobusy w/w linii nie zatrzymywały
się na istniejących przystankach dla linii nocnych.
Prowadzone prace nie miały żadnego wpływu na ruch
tramwajowy w tym punkcie.
Wjazdy kieszeniowe. Od dnia 22 kwietnia
br. nastąpiła korekta trasy autobusów linii nr 54. Od tej
pory wszystkie kursy na tej linii są realizowane z tzw.
wjazdem kieszeniowym w obu kierunkach na ulicę
Szczepankowo
do
tymczasowego
przystanku
Gospodarska,
gdzie
dokonywany
jest
manewr
zawracania. Trasa linii nr 54 z uwzględnieniem korekty
trasy:
FRANOWO - Szwajcarska - Kurlandzka Bobrzańska - Krzywoustego - Ługańska - Szczepankowo
(nawrót na przystanku Gospodarska) – Szczepankowo Oliwkowa - Glebowa - Plonowa - Spławie – SPŁAWIE,
powrót: SPŁAWIE - Spławie - Plonowa - Glebowa Oliwkowa - Szczepankowo (nawrót na przystanku
Gospodarska)
–
Szczepankowo
Ługańska
Krzywoustego - Wiatraczna - Kurlandzka - Szwajcarska
– FRANOWO.
Długi weekend majowy.
W związku
ze
zmniejszonym
zapotrzebowaniem
na usługi transportu publicznego w okresie długiego
weekendu
majowego
wprowadzono
ograniczenia
w kursowaniu linii tramwajowych oraz autobusowych.
W dniach 1.05 (środa) oraz 3.05 (piątek) obowiązywał
świąteczny rozkład jazdy. Standardowo już w tych
dniach zawieszona została linia nr 50, natomiast linia
nr 80 została skrócona do przystanku Rudnicze, a linia

Mecze Lecha. Brak klasycznej
pętli tramwajowej spowodowany budową III Ramy
komunikacyjnej Poznania nie tylko utrudnia życie
mieszkańcom
Grunwaldu,
ale
także
komplikuje
organizację meczy na Stadionie Miejskim. W dniu 21
kwietnia br. podczas meczu Lech Poznań – Zagłębie
Lubin wprowadzono szereg zmian w funkcjonowaniu
komunikacji miejskiej, zarówno tramwajowej jak
i autobusowej. Przede wszystkim wzmocniono obsługę
linii autobusowych nr 45, 50, 63 oraz 91, kierując do ich
obsługi pojazdy przegubowe. Doraźnie zapewniono
kursowaniu autobusów za tramwaj w trybie ciągłym.
W godz. od 14:30 do 16:15 wykonanych zostało 15
kursów na linii tramwajowej nr 30 po trasie: Rondo
Rataje – Królowej Jadwigi – Matyi – Roosevelta –
Grunwaldzka
–
Stadion
Miejski.
Tramwaje
po
dowiezieniu pasażerów do przystanku Stadion Miejski,
dojechały dalej puste do przystanku Węgorka, gdzie
ustawiały się w kolejce oczekując na dalsze dyspozycje.
Po rozpoczęciu meczu wszystkie tramwaje zgromadzone
od Węgorka do Stadionu Miejskiego wycofano w asyście
Nadzoru Ruchu do ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego,
gdzie nastąpił proces tzw. trójkątowania i wszystkie
tramwaje wróciły z powrotem na Węgorka. Całkowitemu
zawieszeniu uległa linia tramwajowa nr 25 od około
godz. 14:30. Ostatni odjazd z zajezdni Głogowska odbył
się o godz. 14:14, natomiast ostatni odjazd z Węgorka o
godz. 14:40. Pociągi na linii nr 30 uruchomiły wydziały:
S1 (9 pociągów) oraz S3 (6 pociągów).
Analogiczne zmiany wprowadzono w dniu 4 maja br.
podczas meczu Lecha Poznań z Wisłą Kraków. Zmianie
uległa tylko trasa tramwaju linii nr 30, gdzie
w godzinach 15:30 – 17:15 wykonanych zostało 15
kursów: Marcinkowskiego – 27 Grudnia – Fredry –
Dąbrowskiego – Przybyszewskiego – Grunwaldzka –
Stadion Miejski. Tym razem zmieniło się uruchomienie
pomiędzy wydziałami – S1 (7 pociągów) i S3 (8
pociągów). Dodatkowo w celu zapewnienia jeszcze
lepszego dojazdu w okolice stadionu, do godz. 17:15
tramwaje linii nr 6, 7 i 15 kursowały ze średnią
częstotliwością co 15 minut. W związku z tym wydłużono
kursowanie następujących brygad: 6/3 (S-3), 6/7 (S-3),
7/4 (S-2), 15/4 (S-1) oraz 15/8 (S-3).
Objazd w Luboniu. Prace kanalizacyjne
na ulicy Jana III Sobieskiego w Luboniu wymusiły w
okresie od 8 do 12 kwietnia br. objazd dwóch linii
podmiejskich oraz jednej linii nocnej. Autobusy linii
nr 614, 701 oraz 243 zostały skierowane w obu
kierunkach przez ulicę 1 Maja, Ogrodową, Armii Poznań
i Krętą. Wiązało się to z całkowitym wyłączeniem
z użytkowania przystanków autobusowych Luboń/Kościół
oraz Luboń/Podgórna. Na trasie objazdowej autobusy
zatrzymywały się na istniejących przystankach na ulicy
Armii
Poznań.
Dodatkowo
utworzone
przystanki
tymczasowe Luboń/1 Maja Szkoła - w obu kierunkach,
na ulicy 1 Maja na wysokości Szkoły Podstawowej nr 4
oraz Luboń/R. Maya – w kierunku do Poznania, na ulicy
Ogrodowej przy skrzyżowaniu z ulicą Dworcową.
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Nowa bezpłatna linia autobusowa.
Od 15 kwietnia została uruchomiona bezpłatna linia
autobusowa nr 630. Powstała ona z myślą o zapewnieniu
dogodnego dojazdu z różnych części Poznania
do centrum handlowego Factory Outlet mieszczącego się
w Luboniu. Póki co bezpośredni dojazd do centrum
handlowego był możliwy tylko dzięki linii nr 610 z Dębca
oraz dworca autobusowego na Górczynie. Autobus tej
linii zatrzymuje się na następujących przystankach:
Luboń, Factory Outlet – Kordeckiego – Rondo Jana
Nowaka - Jeziorańskiego – Polna/Szpital – Uniwersytet
Ekonomiczny – Niezłomnych – AWF – Rondo Rataje –
Rondo Starołęka –Rolna – Łozowa – Luboń, Factory
Outlet. Tym samym jest to linia o trasie okólnej. Linię
obsługuje przewoźnik z Lubonia – Translub.
Korekta rozkładów jazdy. Od 15 kwietnia
br. nastąpiła zmiana rozkładów jazdy dla linii
podmiejskich 527 oraz 691. Kursy linii nr 527
ze Starołęki zostały przyspieszone: z 6:10 na 6:05,
z 10:50 na 10:40, z 12:00 na 11:55, z 18:15 na 18:10.
Jednocześnie zawieszono kurs ze Starołęki do Kamionek
o 8:45. Zmieniono również godziny odjazdów z Borówca
z 6:50 na 6:45, z Kamionek z 10:10 na 10:00,
z Borówca z 12:35 na 12:40, z Kamionek z 18:50
na 18:45 oraz z Daszewic z 19:45 na 19:50. Korekcie
uległ również czas przejazdu w obu kierunkach. Wielu
zmian dokonano również w rozkładzie linii podmiejskiej
691 - odjazdy z Mosiny: z 6:32 na 6:35, z 7:07 na 7:12,
z 8:07 na 8:12, z 15:27 na 15:17, z 16:27 na 16:22
(kurs zostaje skrócony do Krosno/Osiedle), 17:17 (kurs
wydłużony do Borkowic), z 18:02 na 18:27, z 20:02
na 20:32; odjazdy z Krosno/Osiedle: z 6:40 na 6:43,
z 8:15 na 8:20, z 18:10 na 18:35, z 20:10 na 20:40;
skrócony o odcinek Borkowice - Krosno kurs z Borkowic
o godz. 16:47 - odjazd z Krosna o 16:30; wydłużony
o odcinek Borkowice - Krosno kurs z Krosna o 17:25 odjazd z Borkowic o godz. 17.37; odjazdy z Borkowic:
z 16:02 na 15:52, z 16:47 na 17:37.

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
Bilety czasowe ważne dłużej. W związku
z uciążliwym dla pasażerów remontem ronda Kaponiera
zdecydowano od 27 marca 2013 roku do 31 sierpnia
2013 roku we wszystkie dni robocze (od poniedziałku
do piątku) od godziny 6:00 do 19:00 oraz w soboty
od godziny 8:00 do 14:00 wydłużyć bilety czasowy.
Ważność biletu 15-minutowego przedłużona została do
25 minut, a 30-minutowego aż do 45 minut. Jest
to tylko niestety rozwiązanie doraźne, które w żaden
sposób nie rozwiązuje problemu objazdów związanych
z remontem oraz brakiem priorytetu dla tramwajów
na trasach objazdowych.
Na sprzedaż. Już po raz drugi na sprzedaż
została wystawiona spółka córka MPK Poznań, czyli firma
Modertrans z Biskupic. W poprzednim podejściu
zainteresowanie kupnem 100% udziałów spółki wykazał
najpierw Newag z Nowego Sącza, a potem czeska
Škoda. Obie firmy nie złożyły jednak ostatecznie swojej
oferty. Ponowny termin składania ofert wyznaczono na
dzień 24 maja 2013 roku o godz. 14:00. Na swój dalszy
los czekają również tory odstawcze na Budziszyńskiej,
które od listopada 2012 roku (z chwilą zamknięcia trasy
tramwajowej na Junikowo, w związku z koniecznością
budowy wiaduktu dla III Ramy komunikacyjnej
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Poznania) nie są już używane przez MPK Poznań do
garażowania tramwajów.
W mediach. W ostatnich miesiącach
lokalne media bardzo wiele uwagi poświęcają sprawom
związanym z transportem publicznym w naszym
mieście. Obok licznych publikacji o objazdach,
remontach i utrudnieniach w ruchu, wynikających
z awarii i wypadków, można było wiele przeczytać m.in.
o opóźnieniach tramwajów i wypadaniu kursów.
W mediach regularnie publikowane są listy czytelników
oburzonych faktem systematycznie pogarszającej się
jakości usług transportowych. Trzeba jednak przyznać,
że choć komfort samej podróży stale się podnosi
(poprzez
modernizację
taboru
i
infrastruktury),
to punktualność (zatem i wiarygodność) transportu
miejskiego w ostatnich latach dramatycznie spada.
Część opóźnień i niezrealizowanych kursów wynika
z winy przewoźnika (awarie, błędy pracowników płynące
ze źle dobranego czasu przejazdu i obecności
synchronizacji tylko na papierze), część z rosnącego
natężenia ruchu i źle funkcjonujących sygnalizacji
świetlnych.
Zmiany personalne w MPK Poznań.
Nadszedł koniec kadencji obecnej rady nadzorczej MPK
w Poznaniu. W związku z powyższym ogłoszony został
konkurs na jej nowych członków. Do tej pory członków
zarządu było trzech i w tej kwestii nic nie zmieni prezes oraz dwie dodatkowe osoby dyrektor ds.
tramwajów i ds. autobusów). Teraz członkowie będą
odpowiedzialni za sprawy ekonomiczne i techniczne
spółki. Do konkursów zgłosili się: na stanowisko Prezesa
Zarządu czyli Dyrektora Naczelnego: Lipnicki Andrzej,
Olszewski Piotr i Tulibacki Wojciech; Członka Zarządu
czyli Dyrektora Finansowo-Ekonomicznego: Aleszczyk
Józef Andrzej, Olszewski Piotr, Sielawa Mariola, Sobala
Wojciech, Wojciechowski Marian i Zalwowski Jerzy;
Członka Zarządu czyli Dyrektora Technicznego: Bernacik
Jacek, Durzyńska Beata, Grzybowski Marek i Rusak
Zbigniew. Kandydaci musieli spełniać szereg wymagań,
posiadać polskie obywatelstwo i wykształcenie wyższe.
Liczył się
również
staż
pracy
na
stanowisku
kierowniczym – co najmniej 5-lat oraz niekaralność.
Wśród dodatkowych wymagań pojawiły się znajomość
języków obcych (angielski lub niemiecki), a także
ukończenie studiów kierunkowych lub podyplomowych
związanych z komunikacją zbiorową, finansami lub
zarządzaniem. Nowy Zarząd tworzyć będą Wojciech
Tulibacki, Jerzy Zalwowski oraz Marek Grzybowski.
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Linie turystyczne w sezonie 2013

Zerówka z sanocką

Robert Bartkowiak
27 kwietnia rozpoczął się kolejny sezon linii
turystycznych oraz kolejki wąskotorowej Maltanka. Tego
dnia po raz pierwszy w tym roku na ulice Poznania
wyjechały zabytkowe tramwaje i autobusy. Linie
turystyczne 0 i 100 oraz kolejka Maltanka kursują
we wszystkie soboty, niedziele oraz dodatkowo w dni
świąteczne czyli 1, 3, 30 maja oraz 15 sierpnia.
Kursy dzienne na linii nr 0 obsługiwane są jak co roku
najstarszym składem wśród wszystkich poznańskich
zabytkowych tramwajów: N+ND 602+456. Nowością
jest uruchomienie w wybrane dni trójskładu N+ND+ND
602+456+436. Potrójniak kursuje 4-5.05, 1-2.06, 2223.06, 13-14.07, 10-11.08, 31.08-1.09, 21.09-22.09
oraz 29.09 (dodatkowo: 24-25.08 z okazji Dni Twierdzy
Poznań).
Spotkać można także „niespodziankę”,
w postaci składu N+ND 602+436 (taki zestaw widziano
na zerówce 27.07 czy 3-4.08). Na 11 sierpnia
zaplanowano kursy dwóch brygad – co ma związek
z pierwszą rocznicą oddania do eksploatacji trasy
tramwajowej na Franowo.
Podobnie jak dawniej, w sezonie występują dwa
warianty dziennej trasy linii nr 0, w zależności od
godziny odjazdu. Wariant pierwszy (o godz.: 12.00,
14:00, 16:00) jest to kurs po trasie: GAJOWA –
Zwierzyniecka – Kraszewskiego – Dąbrowskiego –
Przybyszewskiego – Grunwaldzka – Roosevelta –
Głogowska – ZAJEZDNIA GŁOGOWSKA – Hetmańska –
Reymonta – Przybyszewskiego – Dąbrowskiego –
Kraszewskiego – Zwierzyniecka – GAJOWA. Wariant
drugi (kursy o godz.: 13.00, 15:00, 17:00) realizowany
jest trasą: GAJOWA – Zwierzyniecka – Kraszewskiego –
Dąbrowskiego – Fredry – Gwarna – Święty Marcin –
Marcinkowskiego – Podgórna - Dowbora Muśnickiego –
Kórnicka – Jana Pawła II – rondo Śródka –
Wyszyńskiego – Estkowskiego – Małe Garbary – Wolnica
– plac Wielkopolski – 23 Lutego – Mielżyńskiego –
Fredry
–
Dąbrowskiego
–
Kraszewskiego
–
Zwierzyniecka – GAJOWA.
Trasa przejazdu zerówki ulega zmianom m.in. z powodu
remontów torowisk. W maju, w trakcie prac na moście
Chrobrego zerówka kursowała po trasie: GAJOWA - ... Kórnicka – Jana Pawła II – rondo Rataje – Krzywoustego
– Strzelecka – Podgórna – 27 Grudnia – Fredry - ... GAJOWA. Kolejny objazd zaplanowano na sierpień –
wtedy bowiem zamknięta dla tramwajów była ul. Jana
Pawła II na odcinku od Kórnickiej do ronda Śródka
(szczegóły objazdów w Nowinkach z Pyrogrodu).

Trójskład 602+456+436 na trasie zerówki.
fot. 2 * Robert Bartkowiak, 4.05.2013
Podobnie jak w latach ubiegłych, również i w tym roku,
realizowane są przejazdy nocnymi kursami zabytkowym
taborem tramwajowym. W soboty: 4.05, 1.06, 22.06,
13.07 (o godz. 22.00) oraz 10.08, 31.08 i 21.09
(o godz. 21.00) możliwa jest przejażdżka trójskładem
N+ND+ND oraz wagonem 102N. Kursy w nocnym
wydaniu realizowane są po trasie: GAJOWA –
Zwierzyniecka – Kraszewskiego – Dąbrowskiego –
Fredry – Gwarna – Święty Marcin – Podgórna –
Strzelecka – Królowej Jadwigi – Matyi – Głogowska –
Hetmańska – 28 Czerwca – Górna Wilda – Królowej
Jadwigi – Jana Pawła II – Kórnicka – Dowbora
Muśnickiego – Podgórna – plac Wolności – Fredry –
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Setka i zerówka na ul. Kórnickiej. W rolach
głównych: Jelcz PR110 1383 i skład 602+436.
Okazjonalnie spotkać można wagon 436 jako
pierwszą (i jedyną) doczepkę do N 602.
fot. Maciej Witkowski, 28.07.2013
Dąbrowskiego
GAJOWA.

–

Kraszewskiego

–

Zwierzyniecka

–

22 czerwca 2013 r. na trasie linii 100 pojawił się
Ikarus 435. Warto odnotować pojawienie się
Białej Damy na linii turystycznej, gdyż był to
ostatni dzień służby tego pojazdu u poznańskiego
przewoźnika. Autobus trafił do hobbystów
z Warszawy. W Poznaniu nie podejmowano
działań mających na celu zachowanie Ikarusa
435 wśród pojazdów zabytkowych.
fot. Robert Bartkowiak, 22.06.2013
W tym roku linia autobusowa nr 100 realizuje kursy
z częstotliwością 30 minut i zapewnia dogodny dojazd
do Term Maltańskich. Na linii można się przejechać
Jelczem 043 Caro, Ikarusem 280, Jelczem PR110 ,
DAFem MB200 lub Ikarusem 260. W pierwszej części
sezonu kursowały dwa wozy, obecnie każdego dnia
kursują trzy brygady. Dokładny przebieg trasy linii nr
100 jest następujący: GAJOWA – Sienkiewicza –
Mickiewicza – Zwierzyniecka – Święty Marcin –
Marcinkowskiego – Plac Wolności – 3 Maja – Ratajczaka
– Kościuszki – Krakowska – Kazimierza Wielkiego – Most
św. Rocha – Piotrowo – Berdychowo – Jana Pawła II –
RONDO ŚRÓDKA – Warszawska – św. Michała –
Warszawska – Osiedle Maltańskie – Krańcowa – MALTA
NOWE ZOO – Krańcowa – Osiedle Maltańskie –
Warszawska – św. Michała – Warszawska – RONDO
ŚRÓDKA – Wyszyńskiego – Estkowskiego – Wolnica –
Solna – al. Niepodległości – Libelta – Roosevelta –
Słowackiego – Mickiewicza – Zwierzyniecka – GAJOWA.

Tabor setki jest mocno zróżnicowany. Obok
ogórka można tu spotkać jelcza PR110 1383,
DAFa MB200 1934, ikarusy (260.04 1735, 180.26
1545) czy nawet neoplany. Zdarza się też, że po
awarii na trasie kurs podejmuje niskopodłogowa
rezerwa (w postaci na przykład solarisa).
fot. Bartosz M. Kaj, 17.08.2013,
Maciej Witkowski, 20.07.2013

W przypadku linii turystycznej nr 0 i 100 cena biletu
jednorazowego normalnego wynosi 4 zł, natomiast
ulgowy do 16 roku życia to wydatek rzędu 3 zł. Dla
rodzin przygotowano specjalną ofertę, czyli tzw. bilet
rodzinny za 12 zł, który upoważnia do jednorazowego
przejazdu liniami turystycznymi 0 i 100 na całej trasie
oraz do zwiedzania Muzeum Komunikacji. Może z niego
skorzystać do 5 osób, w tym maksymalnie 2 osoby
dorosłe. Bilety do nabycia w pojeździe u konduktorów
z KMPS. W przypadku kolejki Maltanka, bilety można
kupić w kasach na stacji zarówno początkowej jak
i końcowej. Przejazd w jedną stronę dla osoby dorosłej
to koszt 6 złotych, dla dziecka w wieku do 16 roku życia
to 4 złote. Istnieje również możliwość zakupu biletu
rodzinnego za 18 złotych.
Zabytkowym tramwajem, autobusem oraz wąskotorową
koleją będzie można się przejechać do 29 września.
Nie należy tego jednak odkładać na później i już teraz
skorzystać z tej oferty!
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Krótka historia wędrówki tramwajów pod ziemię

Tramwaj bezkolizyjny wczoraj i dziś

Karol Tyszka
Już w XIX wieku miasta w Europie i w Ameryce
Północnej rozrosły się do tego stopnia, że konieczne
stało się posegregowanie ruchu na różnych poziomach,
gdyż poszczególne potoki przestawały się mieścić
na jednej płaszczyźnie. W 1830 roku wybudowano
pierwszy tunel kolejowy pod miastem – łączył on
nowowybudowane linie kolejowe w Liverpoolu w Wielkiej
Brytanii z tamtejszym portem, ale przewożono nim tylko
towary. Tylko cztery lata później wybudowano Murray
Hill Tunnel w Nowym Jorku, którym także dowożono
towary. Natomiast w 1863 roku – czyli dokładnie 150 lat
temu – otwarto w Londynie pierwszą linię podziemnej
kolei pasażerskiej.
Przez drugą połowę XIX i pierwsze dwie dekady XX
wieku
rozwój
wielu
miast
europejskich
i północnoamerykańskich szedł w parze z rozwojem ich
sieci tramwajowych. Choć rozwijały się one na
powierzchni ziemi – niekiedy obok sieci metra – powoli
przestało brakować dla nich miejsca na ulicach, wraz
z przyrostem liczby innych pojazdów. W 1897 roku
wybudowano więc dla tramwajów pierwszy na świecie
tunel – pod wiecznie zakorkowaną Tremont Street
w centrum Bostonu. W 1906 natomiast otwarto, łączący
obie połowy sieci tramwajowej w Londynie, tunel pod
ulicą Kingsway. Jednakże na kontynencie europejskim
było to wówczas rozwiązanie jedyne w swoim rodzaju –
wszędzie indziej kontynuowano ekspansję tramwajów
na powierzchni. W Londynie zaś jeszcze w latach 30. XX
wieku, zdecydowano się na stopniowe zastępowanie
tramwajów trolejbusami, kontynuując jednocześnie
ekspansję sieci metra.
W Stanach Zjednoczonych historia potoczyła się nieco
inaczej. Już w 1908 roku z taśmy produkcyjnej fabryki
Henry’ego Forda w Detroit zjechał pierwszy samochód
oznaczony
jako
Model
„T”.
Do
1927
roku
wyprodukowano 15 milionów egzemplarzy tego pojazdu.
USA zalewały tanie, dostępne dla niemalże każdego
samochody, które zaczęły dość poważnie konkurować
o przestrzeń uliczną z tramwajami, nawet na szerokich
alejach centrów tamtejszych miast. Dla większości sieci
tramwajowych oznaczało to powolną likwidację coraz to
większych
odcinków
–
często
zastępowanych
„prawdziwym” metrem. Inne natomiast zdecydowały się
na bardziej racjonalne rozwiązanie - wybudowanie tuneli
pod najbardziej oblężonymi ulicami. Rozwiązanie to było
bardziej zasadne, ze względu na napęd elektryczny
tramwajów, który umożliwiał im pokonywanie stromych
podjazdów na krańcach odcinków podziemnych, a także
zapewniał komfortowe warunki podróży, eliminując
problem bardzo uciążliwych pod ziemią spalin.
Takie tunele powstały na początku XX wieku w Filadelfii
(1906 r.) i w Newark (1935 r.). W Chicago niektóre
tramwaje i pociągi podmiejskie (w tym słynny Chicago &
North Shore Electroliner, potrafiący osiągnąć ponad 200
km/h) przerzucono na sieć wiaduktów znajdujących się
ponad ulicami centrum – dzisiaj stanowią one centralną
część tamtejszej sieci metra. W San Francisco
i w Pittsburghu wybudowano natomiast tunele pod

wzgórzami
dzielącymi
poszczególne
dzielnice
od centrum. Co ciekawe, wszystkie w/w sieci przetrwały
do dziś – w odróżnieniu od znacznej większości
klasycznych sieci tramwajowych w USA.
W Europie Zachodniej tunele tramwajowe na dobre
rozpoczęto budować w latach 60. i 70. Większość krajów
dość znacznie wzbogaciła się w latach 50. i 60.,
co spowodowało znaczny wzrost liczby samochodów.
W głowach polityków, architektów i urbanistów królował
natomiast
modernizm,
nakazujący
traktowanie
transportu indywidualnego jako środka transportu
przyszłości. Podczas gdy w Stanach Zjednoczonych i we
Francji modernizm doprowadził do niemal całkowitego
wyginięcia
tramwajów
jako
środka
transportu,
w Niemczech zdecydowano się na świadome usunięcie
go z drogi przeznaczonej dla samochodów. Wraz
z wybudowaniem szerokich, często bezkolizyjnych arterii
drogowych, komunikację szynową zaczęto spychać pod
ziemię. Podczas gdy metropolie bawarskie (Monachium
i Norymberga) pokusiły się na stworzenie sieci
„pełnoprawnego” metra, inne niemieckie miasta (m.in.
Hanower, Stuttgart, Bielefeld, Ludwigshafen, Frankfurt
nad Menem), a także Wiedeń, Bruksela czy Antwerpia
zdecydowały się na przesunięcie linii tramwajowych
o jeden poziom w dół. Podczas, gdy w Brukseli
i Antwerpii czyniono tak z myślą o późniejszym
wykorzystaniu tuneli przez metro wraz z rozwojem
miasta i przyrostem popytu na komunikację miejską,
w Niemczech myślano o tym rozwiązaniu raczej jako
o końcowej formie rozwoju sieci tramwajowej w danym
mieście.
Sieciom,
którym
dobudowano
odcinki
podziemne, nadano nawet nową nazwę – „Stadtbahn”,
czyli „kolej miejska” – w odróżnieniu od „Strassenbahn”,
czyli – w dosłownym tłumaczeniu - „kolej uliczna”.
Koncepcja kolei miejskiej znacznie przyspieszyła także
rozwój pojazdów tramwajowych. Pociągi złożone
z wagonów dwuosiowych nie bardzo pasowały do obrazu

Londyn. Dawny portal tunelu tramwajowego pod
Kingsway. Dziś używany jest jako punkt wstrzykiwania betonu by ustabilizować grunt dla będącego w budowie innego tunelu, linii Crossrail.
fot. Karol Tyszka, 6.08.2013
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nowoczesnej sieci tramwajowej, która aspirowała wręcz
do bycia metrem. Dlatego też zaczęto projektować
wagony
przegubowe,
sześcioosiowe
i
dłuższe.
W Niemczech zdecydowano też, że w celu skrócenia
czasu obsługi stacji podziemnych, pasażerowie powinni
móc wchodzić do wagonów bez pokonywania stopni.
Jako, że wówczas tramwaje niskopodłogowe były jeszcze
dopiero co najwyżej pomysłami w głowach inżynierów,
zdecydowano się na skopiowanie rozwiązania znanego
z sieci metra. Na stacjach podziemnych wybudowano
wysokie perony. Podczas gdy we Frankfurcie nad Menem
większość
przystanków,
konwertowanej
wówczas
na kolej
miejską
sieci
kolejek
podmiejskich
(„Lokalbahnen”), posiadała już wysokie perony, w innych
miastach w pojazdach wybudowano elektrycznie
składające się schodki, które umożliwiały także wejście
do nich z poziomu ulicy. Jedynie w Kassel i Ludwigshafen
zdecydowano się na wybudowanie stacji kolejki
miejskiej na poziomie tylko nieco wyższym niż normalny
krawężnik.
Dopiero w latach 80. niektóre projekty kolei miejskiej
zaczęły osiągać nieco niezdrowe rozmiary – głównie
ze względu na wybujałe ambicje lokalnych polityków.
W Stuttgarcie pierwszy tunel tramwajowy zrealizowano
w 1972 roku – już wtedy podjęto decyzję o kompletnym
przestawieniu sieci tramwajowej z rozstawu szyn 1000
mm na 1435 mm; oraz o poszerzeniu skrajni do 2,65 m,
przy zastosowaniu wysokich peronów. Projekt ten
dopiero niedawno został ukończony. Lecz mimo, że
budowa sieci kolei miejskiej zajęła Stuttgartowi nieco
ponad 40 lat, to dzięki temu miasto zyskało środek
transportu, który jest szybszy i pojemniejszy od
normalnego tramwaju – zapewne za cenę mniejszą niż
budowa sieci konwencjonalnego metra.
Kompletną klapą zakończyła się natomiast próba
budowy kolei miejskiej w belgijskim Charleroi. Pod
koniec lat 60. rozpoczęto tu budowę pierwszego odcinka
tunelu, w który zamierzano wprowadzić ruch gęstej
wówczas sieci tramwajów podmiejskich („Vicinales”).
Niestety – sieć tramwajów podmiejskich wokół miasta
zaczęła
zwijać
się
szybciej
niż
przewidywano,
co przekładało się na zmniejszające się potoki
pasażerów korzystających z sieci. To, oraz dodatkowe
zawirowania polityczne spowodowały, że niektórych linii
nie otwarto dla ruchu pasażerskiego pomimo tego, że
zostały one wybudowane i w pełni wyposażone we
wszystkie potrzebne elementy infrastruktury. Ponadto
miasto okazało się być zbyt małe na taką sieć posiadające 200 tys. mieszkańców Charleroi jest jednym
z mniejszych miast, które zdecydowało się na budowę
tuneli tramwajowych. Postępująca likwidacja zakładów
metalurgicznych w mieście także przyczyniła się
do zmniejszenia liczby pasażerów. Z tych względów
do niedawna sieć była czynna tylko do 20:00,
a na liniach obowiązywała częstotliwość półgodzinna,
co ze skomplikowanego systemu tuneli czyniło istny
symbol megalomanii.
Trzecim ważnym przykładem przerostu formy nad
treścią jest Zagłębie Ruhry, gdzie już od lat 70.
planowano wybudowanie ogromnej sieci kolei miejskiej,
mającej opleść wszystkie miasta i osiedla tej
gigantycznej aglomeracji. Ustanowiono dla tej sieci
standardy – podobnie jak w Stuttgarcie miały po niej
kursować
sześcioosiowe
wagony
przegubowe
o rozstawie kół 1435 mm, przystosowane do obsługi

Charleroi. Duża część tras tramwajowych została
tu poprowadzona bezkolizyjnie – tunelami lub
wiaduktami. Na zdjęciu górnym: stacja Parc wówczas funkcjonująca jako przystanek końcowy
z powodu prac prowadzonych między przystankami Parc i Sud. Na zdjęciu dolnym: widok ze
stacji Beaux-Arts na rozgałęzienie w kierunku
Sud i Anderlues, tramwaj linii 54 skręca w stronę
Sud. Zakończenie wspomnianych prac pozwoliło
na „domknięcie” ringu wokół centrum, po czym
(w 2012 r.) dokonano reorganizacji komunikacji
tramwajowej. Pięć linii (54, 55, 84, 88 i 89)
zastąpiono trzema (M1, M2 i M3). Czwartą linię
(M4 do Soleilmont) uruchomiono w czerwcu
2013 r. Charleroi to jedno z mniejszych miast
z siecią tuneli tramwajowych, przykład megalomanii i przerostu infrastruktury nad potrzebami
przewozowymi.
fot. 2 * Tomasz Gieżyński, 15.03.2008
wysokich jak i niskich peronów. W odróżnieniu
od Stuttgartu, zdecydowano się jednak na zastosowanie
bardziej kompatybilnej z klasycznymi tramwajami
szerokości wagonów 2,40 m. Spowodowane to było
chęcią wykorzystania możliwie wielu istniejących
odcinków sieci tramwajowych. Niestety – także i tutaj
nie udało się osiągnąć zamierzonego celu. W efekcie
wybudowano w każdym większym mieście Zagłębia
co najmniej
jeden
tunel
o
kompletnie
innych
parametrach niż istniejące np. w Essen, Muelheim czy
Bochum sieci wąskotorowe. To, co miało być spójną
siecią jest zbiorem pojedynczych tuneli, gdzie
częstotliwości kursowania w weekendy dochodzą – np.

5/2013 (130) 4/8

Z kraju i ze świata

Bruksela. Na górnym zdjęciu: stacja Lemonnier.
Na
dolnym:
widok
ze
stacji
Lemonnier
w kierunku południowym. Lemonnier to węzłowa
stacja zlokalizowana w tunelu. Czterotorowy
odcinek pełni także funkcję torów postojowych –
ze względu na układ przelotek możliwe jest
wykorzystanie torów skrajnych dla wagonów
rezerwowych. Drugi tor od lewej prowadzi w lewo,
w kierunku północno-zachodnim (aktualnie: linia
51 do Heysel i 82 do Berchem-Sainte-Agathe) –
za rozjazdem znajdują się perony stacji. W relacji
północ-południe kursują linie 3 i 4. Na odcinku
Gare du Nord – Albert trasa nosi marketingową
(i handlową) nazwę „premetra”. W rzeczywistości
„premetro” w Brukseli to nic innego jak tramwaj
poprowadzony po prostu pod ziemią. Dowodem
tego, że to fragment typowej sieci tramwajowej
mogą być jednopoziomowe przejścia przez tory,
widoczne właśnie na Lemonnier.
fot. 2 * Tomasz Gieżyński, 12.03.2008
w Duisburgu – do oszałamiającej wartości 30 minut.
Stały się one ponadto kamieniem u szyi podupadających
finansowo w wyniku przemian strukturalnych miast
Zagłębia. Rząd federalny chętnie dopłacał do budowy
tuneli, jednak nie jest zainteresowany partycypowaniem
w kosztach ich utrzymania. Wiele miast stoi obecnie
przed koniecznością wymiany starzejących się systemów
sterowania ruchem i wykonania drogich remontów stacji
podziemnych.
Doświadczenia niemieckie i amerykańskie pokazują, że
tunel tramwajowy staje się dla sieci tramwajowej jej

Stuttgart. Miasto konsekwentnie modernizuje
sieć tramwajową. Przez lata kolejne odcinki sieci
przebudowywane były z rozstawu szyn 1000 mm
na 1435 mm, wraz z dopasowaniem do skrajni dla
taboru o szerokości 2,65 m. Dzięki konsekwentnym modernizacjom miasto zyskało środek
transportu szybszy i pojemniejszy od zwykłego
tramwaju. Na zdjęciu górnym: wagon w tunelu na
stacji Hauptbahnhof. Na dolnym: wlot do tunelu
na stacji Bopser. Widoczna na zdjęciu trzecia
szyna nie jest używana, a w wielu miejscach
rozebrana – na tym odcinku od 20 lat i tak
służyła wyłącznie jako dojazd techniczny
do warsztatów Mõhringen.
fot. 2 * Tomasz Gieżyński, 2.06.2013
wyznacznikiem. Gdy jest źle przemyślany – zbyt wiele
kosztuje, jest wybudowany w złym miejscu lub po
prostu nie podróżuje nim zbyt wielu ludzi – staje się on
wielkim problemem finansowym i wizerunkowym dla
miasta. Jednakże gdy system tuneli i tras bezkolizyjnych
zostaje dobrze przemyślany – jak m. in. w Hanowerze,
Stuttgarcie czy Bremie (gdzie istnieje kilka odcinków
szybkiego tramwaju na powierzchni) – staje się on
nieodzownym elementem tkanki miasta, bez którego
większość jego mieszkańców nie wyobraża sobie jego
funkcjonowania. W wielu przypadkach (np. Newark,
USA) staje się on jedynym powodem dla zachowania
sieci tramwajowej, która potem odżywa i jest
przedłużana. Dlatego – jak przy każdej większej
inwestycji – warto przed wbiciem pierwszej łopaty
dobrze się zastanowić, czy dana modernizacja jest
naprawdę potrzebna.

5/2013 (130) 5/8

Nowinki z Pyrogrodu

Nowinki z Pyrogrodu
opr. Marcin Jurczak

TABOR
Bety nr 14 i 15. W nocy z 24 na 25
kwietnia przywieziono czternastą Betę o numerze 428.
30 kwietnia wagon został odebrany, pierwszy kurs
z pasażerami wykonał 3 maja na linii 15/5. Wagon 428
odróżnia się od poprzednich diodowymi światłami
pozycyjnymi z przodu pojazdu. W nocy z 26 na
27 czerwca przywieziono kolejną Betę, czyli wagon 429.
Piętnasta Beta (też z „diodami”) zadebiutowała 2 lipca
na linii 15/8.
Tramwajów coraz mniej. W związku
ze skromnymi częstotliwościami wakacyjnymi uruchomienie tramwajowe w lipcu spadło do historycznie
niskiego poziomu 107 pociągów. Na trasy wyjeżdżała
zatem mniej niż połowa posiadanego taboru – 31 %
stopiątek z Głogowskiej (32 ze 104 wagonów), 28 %
stopiątek z Fortecznej (22 z 80) i 50 % helmutów (25
z 50, w tym 3 wozy na N21). Nieco lepiej wyglądało
uruchomienie wozów NF, wynoszące od 57 % (8 z 14)
w przypadku Combino, przez 60 % (27 z 45 Tramino
i 6 z 10 tatr) do 71 % (10 z 14 Bet). Solarisy kursowały
na liniach 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16, Combino: 2, 8 i 9,
Tatry: 6 i 18, a Bety: 4, 7 i 17. Tym samym na każdej
z linii tramwajowych dziennych występowały co najmniej
dwie brygady niskopodłogowe (a na większości trzy lub
cztery). Jeszcze niższe uruchomienie (106 pociągów)
odnotowano po rozpoczęciu remontu na rondzie
Starołęka w dniu 9 lipca 2013 r.
PEKA
coraz
bliżej.
W pierwszej połowie czerwca instalację (okablowanie)
pod czytniki kart PEKA założone miały już następujące
autobusy i tramwaje (dla 105Na podano tylko numer
pierwszego wagonu): 1101-1116, 1119, 1122-1123,
1128-1129, 1604-1605, 1607-1611, 1614-1629, 18141861, 108, 112, 116, 126, 128, 134, 136, 138, 142,
148, 156, 162, 172, 190, 206, 212, 220, 230, 242, 244,
250, 252, 254, 256, 260, 262, 264, 270, 276, 282, 288,
306, 318, 320, 332 i 334, 701. Według stanu
na początek sierpnia do listy wyposażonych w okablowanie tramwajów dołączyły 86, 98, 106, 114, 118, 130,
140, 148, 158, 174, 238, 246, 248, 280, 290, 302, 304,
308, 310, 312, 314, 316, 322, 324, 326, 328, 330.
Wśród autobusów okablowania nie dostały dotychczas:
1051-1060, 1215-1221, 1265-1270, 1401, 1402-1408,
1450-1458, 1493, 1553-1554, 1601-1603, 1640-1642,
1646, 1649, 1756, 1801-1808, 1890, 1990. Mając
w perspektywie dostawy nowych autobusów spodziewać
się należy że zaplanowane do wycofania pojazdy
instalacji nie otrzymają. Spotkać to może serie NL202
(10xx), NG312 (12xx), M121M (1551) czy N4021td
(173x).
Perypetie wozów nietypowych. Wagony
685 i 694 dzielnie walczą bez stałego przydziału, 615
z kolei realizuje się między innymi jako wagon
szkoleniowy. Wagon 805 w dalszym ciągu parkuje
na terenie otwartym (tor 28) zajezdni Franowo. 17 sierpnia podczas obsługi linii turystycznej awarii nastawnika
uległ skład 602+456. 102N w zastępstwie obsługiwał

zerówkę, a 102Na odpoczywał na Fortecznej – wraca na
trasy w dniu 1.09 (linia 0). Skład 105N kursował
w wakacje m.in. na linii 16.

OBJAZDY, ORGANIZACJA RUCHU,
ZMIANY TRAS I LINIE DODATKOWE
Ograniczenia małe i duże. W dniach 1724 maja obowiązywało ograniczenie do 30 km/h
na Moście Bolesława Chrobrego. Z dniem 20 sierpnia,
po wielu miesiącach wielokrotnie przerywanych prac,
zniesiono ograniczenie prędkości do 20 km/h dla
tramwajów na ul. Pułaskiego (od ul. Cichej do ul. Armii
Poznań). Tym samym za wyjątkiem „piątek” tramwaje
najbardziej powinny zwalniać w tych miejscach, gdzie
obowiązuje ograniczenie do 10 km/h (wjazd na budowę
PST, Poznańska pod wiaduktem, łuki przy Marcinkowskiego i przy Kupcu Poznańskim, rondo Żegrze).
Po dwóch (!) wykolejeniach wagonów RT6N1 w dniu
4 lipca, na odcinku od przystanku Polanka do przejścia
dla pieszych na wysokości Orlego Gniazda wprowadzono
w obu kierunkach ograniczenie do 20 km/h.
Grillowanie z N22. Z okazji
Wielkiego Grillowania UAM w nocy z 8 na 9 oraz z 9 na
10 maja uruchomiono po dwa pociągi dodatkowej linii
tramwajowej nr N22, po trasie Os. Sobieskiego – Fredry
– Marcinkowskiego – Fredry – Os. Sobieskiego,
wzmacniając tym samym linię N21. Na linię dodatkową
wystawiono wagony z Fortecznej (dwie Bety), oznaczone
jako brygady 3 i 4. Ze względu na dużą frekwencję,
drugiej nocy obsługę wzmocniono o trzeci wóz, który
przysłała na trasę zajezdnia przy ul. Głogowskiej.
Wielkie Grillowanie dla komunikacji miejskiej zakończyło
się tak jak zwykle – awariami i dewastacjami taboru,
a podobnie jak w latach ubiegłych liczba chętnych
na przejazd przewyższała liczbę miejsc w wagonach.
Pożegnanie z jednotorem. Z miesiąca na
miesiąc coraz lepiej funkcjonował odcinek jednotorowy
przy dworcu PKS. Przypomnijmy – po korektach
sygnalizacji i zmianie trasy linii 18 – nie notowano tu
żadnych problemów z przepustowością. W dniach
10 i 11 maja ruch na remontowanym odcinku odbywał
się po obu torach. Na torze północnym (nowym)
w kierunku ul. Roosevelta wprowadzono w tych dniach
ograniczenie 15 km/h, na torze południowym (starym)
w kierunku dworca PKS – do 20 km/h. Od niedzieli, 12
maja ruch odbywał się po nowym torze północnym.
W związku z tym, że od tego momentu tramwaje poruszały się po nowym, ale jeszcze niewykończonym odcinku torów, ze względu na bezpieczeństwo pasażerów
wprowadzono
całkowity
zakaz
otwierania
drzwi
w tramwajach na odcinku jednotorowym. W sobotę
10 sierpnia przywrócono tramwajowy ruch dwukierunkowy, zdejmując rozjazdy nakładkowe. W dalszym ciągu
obowiązuje tu ograniczenie prędkości do 15 km/h – ze
względu na trwające dookoła prace budowlane.
64 warianty trasy. Na ciągłe niespodzianki
muszą być przygotowani w ostatnich miesiącach
pasażerowie linii 64. Od dnia 14 maja korekcie poddano
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kursy w kierunku Literackiej, skierowane trasą
objazdową przez Arciszewskiego – Palacza – Kasprzaka
– Matejki. Przyczyną była awaria wodociągowa
na ul. Chociszewskiego. Na trasie objazdowej zlokalizowano dodatkowe przystanki przy ul. Palacza oraz przy
ul. Kasprzaka. W dniach 17-18 lipca zmienioną trasą
ponownie kursowały autobusy jadące w kierunku ul. Nad
Wierzbakiem.
Z
powodu
awarii
wodociągowej
na ul. Kościelnej, linie 64, 236 i 246 skierowano przez
Kraszewskiego,
Kościelną,
Poznańską,
Pułaskiego
i Wielkopolską. Od dnia 5 sierpnia objazd ten
funkcjonował ponownie, w związku z kolejną awarią
wodociągową w tym samym miejscu.
Ograniczenia świąteczne.
W czwartek
30
maja,
z
okazji
Bożego
Ciała
wprowadzono świąteczny rozkład jazdy. W dniu 31 maja
(piątek) obowiązywał rozkład sobotni, za wyjątkiem linii
76 i podmiejskich ZTM, dla których standardem w takie
dni jest rozkład dnia roboczego. W te dni obowiązywał
tradycyjny zestaw skróceń tras (98 bez wjazdu
pod Kampus UAM, zawieszenie linii 50, skrócenie linii 80
i 81). Skrócenia „marketowe” obowiązywały także 19
maja (Zielone Świątki). 14 sierpnia (środa) obowiązywał
rozkład dnia roboczego, 15 sierpnia (czwartek) – rozkład
dnia świątecznego z ograniczeniami „marketowymi”,
16 sierpnia (piątek) – sobotni rozkład jazdy z wyjątkiem
linii 76. W sobotę (17 sierpnia) i niedzielę (18 sierpnia)
tramwaje i autobusy kursowały normalnie.
Rowerzyści kontra transport
publiczny. 18 maja w godzinach 12.00-17.00,
zmienioną trasą kursowały autobusy linii 86. Przyczyną
był wyścig kolarski organizowany na Smochowicach.
Autobusy kursowały po trasie: OGRODY – … – Dąbrowskiego – droga serwisowa wzdłuż ul. Dąbrowskiego (tzw.
dawna Dąbrowskiego od wiaduktu na Smochowicach) –
Leśnowolska – Sianowska – Słupska – Dąbrowskiego –
… – KIEKRZ. 25 maja na zmienioną trasę skierowano
autobusy sucholeskie – z powodu wyścigu kolarskiego
ulicami
Bogusławskiego,
Alejową,
Meteorytową,
Morasko, Meteorytową i Leśną. Zmienioną trasą
kursowały autobusy linii 901, 902 i 904. Tradycyjnie
najwięcej zamieszania powodują duże imprezy miejskie.
Z okazji imprezy LOTTO POZNAŃ TRIATHLON w dniu 4
sierpnia całkowicie (!) zamknięto trasę tramwajową do
Miłostowa
uruchamiając
autobus
za
tramwaj,
zawieszono także (do godz. 15.00) kursowanie Maltanki.
Mieszkańcy os. Warszawskiego korzystać mogli z
autobusów za tramwaj linii T8, kursujących ze Śródki do
Miłostowa, ale co ciekawe – z przystankami wyłącznie
(!) w kierunku centrum. Ruch odbywał się tu
dwukierunkowo północną jezdnią, a umieszczenie na
pasie rozdziału przystanków tymczasowych uznano za
niebezpieczne
dla
pasażerów
i zawodników.
Ze
względów bezpieczeństwa wyłączono z ruchu także
przystanki tramwajowe Baraniaka. Zmienionymi trasami
kursowały autobusy linii 52, 55, 66 i 84, uruchomiono
także linię D w relacji Mogileńska – Pusta – Ziemowita –
Leszka. Setka do godz. 15.00 kursowała skróconą trasą
do ronda Śródka.
Dodatki do Strzeszynka. W dniach 28 i 29
maja uruchomiono linię autobusową nr 95 BIS, na trasie
Ogrody – Golęcin – Strzeszynek. Obsługę na tej linii
zapewniły wozy wycofane z 616/6 i 616/5 – z Górczyna
skierowane na Ogrody i do obsługi łącznie czterech
kursów (18.00, 18.30, 19.05, 19.25). Odwozy

ze Strzeszynka realizowano w godzinach późnowieczornych, poprzez wydłużenie brygad 64/3 (po drodze
wymiana wozu na 18m), 64/8, 91/6 i 86/2, które
zrealizowały kursy po trasie Strzeszynek – Koszalińska –
Golęcińska – Wojska Polskiego – Niestachowska –
Żeromskiego – Dąbrowskiego – Roosevelta – Rondo
Kaponiera. Przyczyną zmian był Enter Music Festiwal.
Jako ciekawostkę uznać należy zalecenie, by linię 95 bis
obsługiwały wozy z monitoringiem, „celem przekazania
do ZTM nagrań mających na celu dokonanie analizy
wykorzystania autobusów”.
Remont torowiska I – Miłostowo.
Realizowane są kolejne prace torowe zaplanowane
na ten rok. W dniach 3-12 czerwca prowadzono prace
torowe na pętli Miłostowo. Przejezdny był w tym czasie
tylko tor zewnętrzny – wyprzedzanie na pętli odbywało

MPK „na piątkę”
23 maja 2013 r. wprowadzono ograniczenie
prędkości do 5 km/h dla tramwajów skręcających
z mostu Teatralnego w kierunku ul. Poznańskiej.
Od 14 czerwca „w związku z bardzo złym stanem
technicznym nawierzchni torowej” wprowadzono
ograniczenie do 5 km/h na całym węźle Most
Teatralny. Zgodnie z obwieszczeniem Działu
Inżynierii Ruchu, redukcja prędkości obejmuje
cały węzeł ograniczony rozjazdami najazdowymi
i zjazdowymi, choć znaki na sieci powieszono
nieco inaczej – umieszczając wewnątrz „strefy 5”
także po kilkadziesiąt metrów toru z każdej strony
skrzyżowania. Od 11 maja wprowadzono ograniczenie do 5 km/h dla tramwajów skręcających ze
Starołęckiej w stronę GTR, 14 czerwca: na ul.
Górna Wilda w kierunku centrum – na odcinku od
ul. Różanej do końca przystanku tramwajowego
Różana. Ograniczenie do 5 km/h obowiązywało na
odcinku jednotorowym przy PKS (oba rozjazdy
nakładkowe), „piątka” od kilku miesięcy straszy
także przy skręcie z Gwarnej w ul. Św. Marcin.
Za wyjątkiem ul. Górna Wilda i ronda Starołęka
(po wykonaniu prac torowych) i Matyi (zdjęte nakładki) wszystkie wspomniane ograniczenia obowiązują do dziś. Jak wiadomo, pokonywanie łuku
z taką prędkością wagonami generacji 105N i pochodnymi w wersjach deptanych jest technicznie
nieosiągalne, a utrzymanie prędkości 5 km/h także innymi typami wagonów nierzadko bywa niewskazane, chociażby ze względów praktycznych.
fot. Marcin Jurczak, 16.07.2013
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się przez wjazd na tor wewnętrzny i wycofanie na
przystanek dla wysiadających. W tych dniach rezerwy
czynnej nie uruchamiano.
GT na Hlonda. W związku z organizacją
imprezy
GRAN
TURISMO
POLONIA,
na
ulicy
abpa Hlonda, w dniu 30 czerwca objazdem (przez
Smolną, Główną i Zawady) kursowały autobusy linii 78.
Lato
w
komunikacji.
W poniedziałek, 1 lipca wprowadzono letnią organizację
ruchu. Tramwaje kursowały w dni robocze co 15 minut
(po 19.00 co 20 minut), w soboty i dni świąteczne
co 20 minut (w święta do 10.00 – co 30 minut).
Równolegle zawieszono linie 3, 11 i 25, aby zapewnić
cywilizowaną obsługę komunikacyjną mieszkańcom
Łazarza, na ul. Głogowską wróciły tramwaje linii 18,
gdzie kursowały wraz z czternastką w zmienionej
na wakacje relacji (Os. Sobieskiego – Żeromskiego –
Bałtyk – Zajezdnia Głogowska). Na liniach autobusowych ruch odbywał się także według rozkładu letniego
– co 15 minut dla linii najważniejszych, bez kursów
szkolnych na liniach 60, 89 i 94 i przy zwieszeniu linii
47. Podobnie jak w latach ubiegłych, uruchomiono
dodatkowe sezonowe wozy na linii 95, a linię 46
przedłużono do Strzeszynka (siedem dni w tygodniu
od 9 do 19, w dni wolne wozami przegubowymi).
Remont torowiska II –
ul. Górna Wilda. W dniach 22 czerwca – 8 lipca
prowadzono prace torowe na ul. Górna Wilda, na odcinku od ul. Niedziałkowskiego do węzła Rynek Wildecki
(obok szyn wymieniono tam rozjazdy). Z tej okazji
objazdami przez ul. Królowej Jadwigi i Wierzbięcice
kursowały linie tramwajowe nr 2, 9 i 18 (do czasu
wakacyjnego zawieszenia). Pierwotnie zakończenie prac
planowano na 5 lipca, ostatecznie tramwaje wróciły na
ul. Górna Wilda od wtorku 9 lipca (remont przedłużono).
Remont torowiska III –
Rondo Starołęka. Od dnia 9 lipca prowadzono prace
przy wymianie zwrotnic na rondzie Starołęka – od strony
południowej. W związku z tym, zmiany tras objęły pięć
linii tramwajowych, cztery z nich skrócono do Ronda
Starołęka. Linie 4, 5, 12 i 17 dojeżdżały do ronda stałymi trasami, a następnie wracały przez GTR (4, 12) lub
DTR (5, 17). Piętnastkę wydłużono z ronda Starołęka do
Traugutta, a nawrót odbywał się przez zajezdnią Madalińskiego. Na ul. Starołęckiej kursowały wagony linii
nr 23 – w tej roli zatrudniono wagony GT8ZR. Tramwaje
z ronda Starołęka wycofywały się przez pętlę Stomil.
Linie wróciły na swoje stare trasy od 19 lipca.
Remont torowiska IV –
ul. 28 Czerwca. Tego samego dnia (19 lipca)
zamknięto dla ruchu tramwajowego ul. 28 Czerwca
1956 r. pomiędzy Pamiątkową a Wybickiego. Dziewiątkę
skierowano do Rynku Wildeckiego (nawrót po zewnętrznym łuku), dwójkę przez Matyi, Głogowską i Hetmańską, a dziesiątkę przez Głogowską i Hetmańską na
Dębiec. Zmienionymi trasami kursowały także linie 71
i 243. Równocześnie uruchomiono trzy autobusy
za tramwaj na trasie Traugutta – Dworzec PKS,
kursujące ze średnią częstotliwością 12 minut. Remont
zakończył się w poniedziałek 29 lipca. To nie koniec prac
na Wildzie – kolejne prace prowadzono na ul. Jana
Pawła II, węźle Dworzec PKS, rozpoczęto także remont
na ul. Wierzbięcice.
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ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
Nową trasą, ale rzadziej. „Od 1 września
komunikacja miejska w Poznaniu będzie funkcjonowała
w nowym, wyższym standardzie” – poinformował ZTM.
1 września otwarte zostanie przedłużenie PST do Dworca
Zachodniego, tramwaje wrócą także na Junikowo.
Szczegółowo o zmianach napiszemy w kolejnym
wydaniu, w tym miejscu koniecznie należy jednak
wspomnieć o zmniejszeniu częstotliwości kursowania
komunikacji tramwajowej. Od września tramwaje
w szczycie porannym kursować będą (jak zwykle
w rozkładzie zimowym) co 10 minut. Bez zmian
pozostanie „dwunastominutówka” w międzyszczycie,
nowością (na okres wrzesień-grudzień) jest likwidacja
szczytu
popołudniowego
i obniżenie
częstotliwości
kursowania tramwajów po południu w dni robocze z 10
do 12 minut. Likwidacji ulega także szczyt sobotni –
przez całą sobotę tramwaje będą kursować co 20 minut
(dotychczas od 9 do 15 kursowały co kwadrans).

Zastępcze Bety na piątce
1 maja na prawoskręcie z ul. Starołęckiej
w kierunku GTR wykoleił się wagon 531. Dzień
później w tym samym miejscu wytramwajeniu
uległ 515. Z dniem 11 maja wycofano z tego łuku
wszystkie sześcioosiowe wagony niskopodłogowe,
dla pozostałych typów wprowadzając ograniczenie
do 5 km/h. Z tej okazji na traminowej linii 5
kursowały Bety. Po serii wykolejeń, ostatecznie
zniszczone zwrotnice wymieniono w lipcu.
fot. Bartosz M. Kaj, 22.05.2013
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Krótka historia wagonów GT10 w Duisburgu

Nowoczesne helmuty (już wkrótce?) na sprzedaż
Tomasz Gieżyński
W Zagłębiu Ruhry funkcjonuje kilka sieci tramwajowych,
zarówno normalno-, jak i wąskotorowych (1000 mm).
Między
niektórymi
miastami
funkcjonują
linie
podmiejskie,
częstym
rozwiązaniem
jest
także
umieszczenie fragmentów tras w tunelach. To właśnie
budowa
odcinków
podziemnych
skłoniła
władze
przewoźnika
DVG
w
Duisburgu
–
Duisburger
Verkehrsgesellschaft – do zamówienia wagonów, które
będą mogły obsługiwać podziemne trasy. Wymagania
były następujące:
- wagony dwukierunkowe i dwustronne,
- szerokość pudła do 2200 mm,
- sterowanie chopperowe.
Na początku lat 80. XX wieku jeden z istniejących
wagonów GT8 (nr 1000) z 1966 roku testowo
wyposażono podczas remontu w pudło o kształtach
przyszłego wagonu, nowe płaty drzwi po obu stronach,
drugą kabinę itp. Już w 1984 roku zamówiono pierwsze
14 sztuk specjalnie zmodyfikowanej dla Duisburga
wersji N8C, która otrzymała oznaczenie typu GT8C-DU.
Dostawy rozpoczęły się w 1986 i trwały do 1993 roku,
w międzyczasie zwiększono zamówienie do 45 sztuk.
Pierwsze trasy w tunelach otwarto 11.07.1992 r. i większość serii była już wtedy na miejscu. Tabor z Duisburga
był wspomagany także przez własne i przyjeżdżające
z Düsseldorfu „Stadtbahny” serii B80C, obsługujące linię

Wagony 1027 i 1001 w obsłudze linii 901 i 903
na węźle Marxloh Pollmann.
fot. 2 * Tomasz Gieżyński, 18.09.2007
międzymiastową U79. Nowe przegubowce GT8C-DU
skierowano do obsługi linii duisburskich, które
oznaczane są numerami od 901 wzwyż.

Wagon GT10NC-DU w podziemnej części stacji
Mülheim an der Ruhr (Hbf).
fot. Marek Malczewski, 25.09.2009

Szybko stało się jasne, że w warunkach przyspieszenia
i poprawienia funkcjonowania komunikacji tramwajowej
pojemność wagonów okazuje się niewystarczająca.
Jednocześnie zaczęły pojawiać się trendy zmierzające do
zainstalowania w wagonach tramwajowych jednego lub
wielu wejść w strefie obniżonej podłogi. Decyzja była
szybka i już w latach 1996-1997 całą serię wyposażono
w dodatkowy człon z niską podłogą, montując go
w kolejności odwrotnej, tj. od wagonu 1045 do 1001.
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Z kraju i ze świata

GT10NC-DU 1031 zakończył bieg na przystanku
pośrednim Watereck jako kurs szczytowy. Trasa
wiedzie dalej w podstawowej relacji do Dinslaken.
Skojarzenia z Poznańskim Szybkim Tramwajem
i możliwością wykorzystania tego typu wagonów
do obsługi skróconych kursów szczytowych są jak
najbardziej poprawne.
fot. Tomasz Gieżyński, 18.09.2007
Wagony zmieniły oznaczenie na GT10NC-DU (wagon
przegubowy, silnikowy, dziesięcioosiowy, niskopodłogowy, o sterowaniu chopperowym i wykonany jako
wersja dla miasta Duisburg). Znowu jako królik
doświadczalny posłużył wagon 1000 – to w nim najpierw
zabudowano niską wstawkę. W wyniku przeprowadzonej
modernizacji otrzymano wagon o długości 32,64 m
i prędkości maksymalnej 60 km/h. Prędkość została
zmniejszona o 10 km/h z uwagi na zwiększenie masy
pojazdu przy pozostawieniu silników tej samej mocy.
Od tej pory wagony z powodzeniem kursują po sieci
Duisburga, dodatkowo na linii 901 także zaglądając po
sąsiedzku do Mühlheim (Ruhr). W latach 1999-2002 trzy
najstarsze egzemplarze jeździły w Amsterdamie, gdzie
pomagały w obsłudze mocno frekwentowanej linii 5,
posiadającej jedną ślepą końcówkę. Dopiero opóźniająca
się
z
powodu
naprawy
alugripów
dostawa
dwukierunkowych siemensów Combino pozwoliła wozom
1001, 1002 i 1003 wrócić do domu.
Do niedawna wydawało się, że przed GT10NC-DU
jeszcze spokojne kilkanaście lat służby. Nie są to
bowiem wagony bardzo stare – niektóre osiągnęły
dopiero wiek 25 lat, co dla tramwajów jest zazwyczaj
Dane techniczne wagonów GT10NC-DU
Producent

Duewag

Lata produkcji

1986-1993

Rozstaw szyn

1435 mm

Długość

32 640 mm

Masa własna

35,4 t

Prędkość maksymalna

60 km/h

Zasilanie

750 V, sieć trakcyjna

Liczba miejsc siedzących / stojących*

62 / 114

Wysokość podłogi

280 mm (człon NF)
780 mm (człony HF)

Źródło: wikipedia
* - według standardów niemieckich

Wnętrze wagonu 1043, z widokiem na część
wysoko- i niskopodłogową.
fot. 2 * Marek Malczewski, 25.09.2009
drugą młodością. Okazało się jednak, że DVG zamierza
kupić nowe pojazdy. Dostawy mają odbyć się w latach
2017-2019 i prawdopodobnie wówczas cała seria tych
ciekawych i niezmiernie funkcjonalnych wagonów będzie
do pozyskania. Czy MPK Poznań, po ewidentnej
przegranej na rynku transferowym bitwie z Krakowem
o wagony GT8S, będzie w stanie zdobyć te tramwaje?
Lepszych pojazdów nie ma w całej Europie: pojemne
(długość solarisa Tramino), dwukierunkowe, z niską
podłogą,
o
rozruchu
chopperowym.
Pewnym
mankamentem do przezwyciężenia będzie z pewnością
nominalne napięcie zasilania 750V=, ale zapewne warto
pokusić się o analizę opłacalności tego rozwiązania.
Seria 45 sztuk to ilość pozwalająca rozsądnie
gospodarować częściami zamiennymi, a także zastąpić
sporo wagonów GT8 i 105Na, które za kilka lat znowu
będą tego pilnie wymagać.
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IV Poznański Dzień Organizacji Pozarządowych, Europejski Dzień Bez Samochodu

Dzień organizacji... i bez samochodu

Błażej Brzycki, Marcin Jurczak
14 września, już po raz czwarty, odbył się w Poznaniu
Dzień Organizacji Pozarządowych. W tym roku hasłem
dnia było „Generowanie dobrej energii”. Swoje stoisko
w ramach akcji miało również stowarzyszenie Klub
Miłośników Pojazdów Klubowych. W domku nr 1
prezentowaliśmy działalność stowarzyszenia na przygotowanych materiałach. Obejrzeć można było również
historyczne
zdjęcia
tramwajów
z
Poznania.
Dla odwiedzających stoisko przygotowaliśmy aktualne
wydanie „Przystanku” (nr 130) oraz ulotki o KMPS.
W ciągu całego dnia imprezy (w godz. 10.00-17.00)
stoisko odwiedziło wiele osób zainteresowanych pomocą
w
„Ratowaniu
starych
bimb”.
Mamy
nadzieję,
że przybliżenie naszej działalności poskutkuje odbudową
kolejnego tramwaju. Wśród odwiedzających dominowali
również starsi mieszkańcy Poznania, którzy z chęcią
opowiadali o podróżowaniu tramwajami w latach swojej
młodości – między innymi „winogronach”.

autobusy, „flagowe” pojazdy czterech przewoźników:
MPK Poznań (solaris Urbino 18 Hybrid 1890) oraz trzech
z gmin obecnych w sieci ZTM Poznań. Były to MAN Lion's
City z ZKP Suchy Las (119), Solaris Urbino 12
z Translubu (050) oraz MAN Lion's City z Komornik (02).
W
tym
miejscu
trzeba
obiektywnie
przyznać,

W godzinach 10.00-15.00, wraz z Fundacją Wspierania
Twórczości, Kultury i Sztuki – ARS, uruchomiliśmy
specjalny tramwaj na linii nr 24, obsługiwany wagonem
Konstal 102Na 71. Rozkład tramwaju zakładał przejazd
trasą: AL. MARCINKOWSKIEGO – Plac Wolności –
27 Grudnia – Fredry – Dąbrowskiego – Zwierzyniecka –
GAJOWA – Zwierzyniecka – Dąbrowskiego – Fredry –
Mielżyńskiego – 23 Lutego – PLAC WIELKOPOLSKI –
23 Lutego – Mielżyńskiego – Gwarna – Święty Marcin –
AL. MARCINKOWSKIEGO. Niestety, pętla na Placu
Wielkopolskim nie została przetarta. Na pierwszym
kursie, ze względu na zanieczyszczoną zwrotnicę.
tramwaj został skierowany na Zawady, na kolejnym na
przeszkodzie stanęły samochody w skrajni pojazdu, co
poskutkowało kursowaniem na stałe przez Śródkę i Most
Św. Rocha. Na pokładzie „Księżniczki” przygotowane
zostały atrakcje dla najmłodszych pasażerów. (BB)
Kolejną okazją, by zajrzeć do wnętrza zabytkowych
pojazdów, a przy okazji dowiedzieć się nieco więcej
o poznańskiej komunikacji miejskiej, był „Tydzień bez
samochodu”, odbywający się w dniach 16-22 września.
W tych dniach każdy kierowca mógł za darmo wybrać
się w podróż komunikacją miejską – o ile posiadał przy
sobie
ważny
dowód
rejestracyjny
samochodu
(niekoniecznie zarejestrowanego na własne nazwisko).
Kulminacyjnym momentem tygodnia był Europejski
Dzień Bez Samochodu, który w tym roku wypadł
idealnie dla organizacji tego typu imprez czyli, w trakcie
weekendu. Niedzielne atrakcje zlokalizowano w centrum
miasta, w ciągu ul. Św. Marcin. Szkoda, że już na starcie
strzelono sobie w kolano, ustawiając „wystawę” tramwajów pod Zamkiem, a pozostałe „atrakcje” – przed
biurowcami „Alfy”. To rozbiło imprezę i wprowadziło do
niej nieco chaosu – spora część zwiedzających ekspozycję autobusową nie dotarła do tramwaju, a tramwaje samotnie stały daleko od pozostałych atrakcji.
Ekspozycja tramwajowa składała się z dwóch pociągów.
Jako pierwszy na przystanku Św. Marcin ustawiony
został skład N+ND+ND 602+456+436, za nim: solaris
Tramino 515. Na „wystawę” składały się także cztery

Europejski Dzień Bez Samochodu. Od góry:
wystawa tramwajowa, wystawa autobusowa oraz
okolicznościowa ekspozycja towarzysząca pojazdom komunikacji podmiejskiej.
fot. 3 * Marcin Jurczak, 22.09.2013
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że wszystkie cztery pojazdy robiły na zwiedzających
pozytywne
wrażenie.
Trzy
nowe
autobusy
zaprezentowane
przez
przewoźników
gminnych
to dowód na to, że komunikacja podmiejska wcale nie
musi kojarzyć się z podniszczonym poniemieckim
taborem i może zaoferować komfort taki sam, jak usługi
przewoźnika poznańskiego. W autobusach umieszczono
wystawę tematyczną, prezentując krótką historię
komunikacji
gminnych.
Prezentacji
autobusów
towarzyszyła promocja komunikacji publicznej –
integracji transportu zbiorowego, czy nowych rozwiązań
systemu biletowego (PEKA). Była to także okazja

do promocji ze strony samych gmin. Do współpracy
zaproszono także przewoźników kolejowych.
W tym samym czasie trwało także głosowanie nad
projektami zgłoszonymi przez mieszkańców w ramach
Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego; chętni mogli
oddać głos także w trakcie obchodów „dnia bez
samochodu”. Z kolei w piątek 20 września za darmo
można było skorzystać z systemu rowerów miejskich,
obsługiwanego przez firmę Nextbike. Dodatkowo
użytkownicy systemu przez kilka wcześniejszych dni
(16-19 września) mieli możliwość wygrania voucherów
na darmowe przejazdy i wycieczki rowerowe. (MJ)

Przejazd Mercedesem Citaro i zakończenie eksploatacji Ikarusa 435 w MPK Poznań

Powitanie lata z Kombusem... i pożegnanie z Białą Damą

Bartosz M. Kaj
solidne wykonanie wnętrza i dbałość o każdy detal autobus powstał w niemieckich zakładach mercedesa
w Mannheim. Dzisiaj jest to jedyny taki pojazd w Polsce.
Prócz KPA Kombus trzyosiowe Citaro L (także zakupione
jako używane) eksploatowane są jedynie (w ilości pięciu
sztuk) przez PKM Sosnowiec. Pojazdy te należą jednak
do pierwszej generacji, tej sprzed modyfikacji nadwozia.

Pamiątkowe zdjęcie imprezowego mercedesa
z kursującym 22 czerwca na linii turystycznej
ikarusem 435. Tego dnia ikarus zakończył służbę
w MPK Poznań Sp. z o.o.
fot. Bartosz M. Kaj, 22.06.2013
W drugim dniu kalendarzowego lata, tj. 22 czerwca
2013 r. odbyła się impreza autobusowa zatytułowana
„Trzeci raz z KOMBUSem, nowym autobusem”, która
została
zorganizowana
przez
Poznański
Portal
Komunikacyjny (PPK). Podobnie jak podczas dwóch
poprzednich edycji, także i w tym roku, organizatorzy
wybrali pojazd z bogatej floty KPA Kombus. Tym razem
wybór padł na zakupiony zimą autobus Mercedes O530L,
który to jest trzyosiową wersją dobrze znanego modelu
Citaro. Pojazd o numerze 70 został wyprodukowany
w 2006 roku i przypuszczanie służył jako autobus
demonstracyjny (testowy). Kombus zdecydował się
pozostawiać oryginalne malowanie (kojarzące się
z barwami BVG Berlin), a także dodatkowo, po obydwu
bokach, umieścił sporych rozmiarów własne logo, a obok
niego rozpoznawaną na całym świecie gwiazdę
mercedesa, co wygląda ciekawie i nie daje się nie
zauważyć.
Autobus należy już do drugiej, nowszej generacji
rodziny Citaro produkowanej od 2006 roku. Jedną z jej
cech jest zmodyfikowaną ściana przednia i tylna oraz
zdecydowanie bardziej przyjazny środowisku silnik
(spełniający normę Euro 4). Należy też podkreślić

Obecne trzon floty KPA Kombus stanową autobusy marki
Mercedes wśród których prym wiedzie cały czas
klasyczny już model O405N, choć nie brakuje i innych
(także używanych) pojazdów z charakterystyczną
gwiazdą na przedzie. Prócz nich na stanie kórnickiego
przewoźnika znajdują się m.in. cztery trzyosiowe
Solarisy Urbino 15 (dwa zakupione jako fabrycznie nowe
w 2008 i dwa używane) oraz cały czas jeszcze dwa
Autosany H6. Ciekawostką jest też Neoplan N4009
nr 67,
który
jeszcze
całkiem
niedawno
służył
w poznańskim
MPK
(1923),
a
później
znalazł
zatrudnienie m.in. przy obsłudze linii 691, którą Kombus
obsługiwał na zlecenie ZTM Poznań. Imprezowy
Mercedes Citaro L najczęściej pojawia się na liniach 501
i 560 zaczynających swoje kursy na Dworcu Rataje, a po
planowanym pełnym włączeniu linii kórnickich do sieci
ZTM Poznań zobaczymy go zapewne i na innych trasach.
Podczas czerwcowej imprezy PPK trzyosiowy mercedes
odwiedził tym razem okolice na północ i wschód
od Poznania docierając najdalej aż do Pobiedzisk. Trasa
przejazdu w wielkim skrócie przedstawiała się
następująco: Poznań Rataje Dworzec – Janikowo –
Koziegłowy – Czerwonak – Miękowo – Owińska –
Bolechowo – Murowana Goślina – Boduszewo –
Łopuchówko – Łopuchowo – Sławica – Rejowiec –
Pawłowo Skockie – Kiszkowo – Sroczyn – Pomarzanki –
Bednary – Wronczynek – Wronczyn – Pobiedziska –
Kapalica – Kociałkowa Górka – Buszkówiec – Glinka –
Kostrzyn – Tarnowo – Jagodno – Góra –Jankowo –
Sarbinowo – Łowęcin – Swarzędz – Poznań Malta –
Poznań rondo Rataje.
Nie od dziś wiadomo, że dla większości miłośników
istotą tego typu przejazdów (nie tylko autobusowych,
ale też tramwajowych, czy kolejowych) są fotostopy. Nie
inaczej było i tym razem, a dobra – już letnia – pogoda
dodatkowo temu sprzyjała. Autobus prowadzony przez
sympatycznego kierowcę „pozował” m.in. na pętli 73
Janikowo, na tle wyremontowanego dworca PKP
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w Pobiedziskach, Elektrociepłowni Karolin, gorzelni
w Murowanej Goślinie czy lokalnej drodze w miejscowości Buszkowiec. Duża liczna fotostopów sprawiła, że
każ-dy uczestnik mógł znaleźć „miejscówkę” według
własnych preferencji, czy też wykonać ujęcia typowo
portretowe.

dołączyła do stale powiększającego się grona starych
pojazdów, które pozyskuje z całej Polski stołeczny
KMKM. Kilku uczestników imprezy PPK skorzystało także
z możliwości odbycia krótkiej przejażdżki 1951 podczas
ostatniego kursu z Nowego Zoo do ul. Termalnej, gdzie
odbył się finałowy fotostop.

Żegnamy Białą Damę

Słów parę o samym dość interesującym autobusie jakim
jest bez wątpienia Ikarus 435: jest to pojazd
średniopodłogowy klasy MEGA o długości 18 m, a więc
dłuższy o 1,5 m od klasycznego Ikarusa 280, należący
do całej rodziny autobusów miejskich serii 400
(obejmującej różne długości i typy, w tym w całości
niskopodłogowe). Autobus był produkowany w latach
1985-2002 w fabryce znajdującej się w stolicy Węgier –
Budapeszcie. Poznański egzemplarz został wyprodukowany w 1993 roku, a na stan MPK trafił w 1994 wraz
z partią 19 Ikarusów 280.70A, zwanych w kręgach
miłośniczych ekologami. Początkowo otrzymał numer
1501, który w wyniku reformy numeracyjnej z końca
2006 został zmieniony na 1901, a raptem parę dni
później na 1951.

Niewątpliwie jednak przysłowiową wisienką na torcie był
finał imprezy już w Poznaniu czyli „ustawka” (jak to
nazwali sami uczestnicy przejazdu) w rejonie Nowego
Zoo i Term Maltańskich imprezowego Citaro L
z autobusem Ikarus 435 1951 z MPK Poznań, który tego
dnia obsługiwał linię turystyczną 100. Warto dodać,
że była to naprawdę ostatnia okazja, aby się nim
przejechać i wykonać pożegnalne ujęcia w stolicy
Wielkopolski, bowiem Biała Dama już dzień później

W styczniu 2010 roku odbyło się uroczyste pożegnanie
wysokopodłogowych Ikarusów i tym samym na liniach
dziennych (według ustaleń ZTM) mogły się pojawiać
wyłącznie pojazdy niskopodłogowe. Biała Dama mająca
jeszcze
dopuszczenie
do
ruchu
została
zatem
przydzielona do pracy na liniach nocnych i jeszcze
na początku tego roku można ją było spotkać choćby
na 234. Początkowo były też plany zachowania tego
pojazdu (a także trzyosiowego Neoplana) jako pojazdów
historycznych, ale ostatecznie nie powiodły się, a drugi
z wymienionych autobusów został skasowany.
Obecnie w Polsce dwa (z pięciu zakupionych) autobusy
tej serii eksploatuje jeszcze MPK Częstochowa. Znacznie
popularniejsze są co jest w pełni zrozumiałe
na Węgrzech, ale też spotkać je można chociażby
na ulicach Bratysławy. Największą ich ilość jednak trafiła
do Moskwy gdzie otrzymały malowanie niemal
identycznie co 1951 tyle, że z dodatkowym zielonym
pasem poniżej linii okien.
Co ciekawe poznański Ikarus 435 nigdy nie doczekał się
modernizacji (jak to miało miejsce w przypadku
Ikarusów 280.70 z tej samej dostawy) i barw
zakładowych MPK. Przez swoje charakterystyczne biało –
zielone barwy zawsze się wyróżniał na ulicach i dzięki
temu parę lat temu zyskał przydomek Biała Dama.
Poznański rodzynek początkowo nie posiadał pixelowych
wyświetlaczy, a jedyne miejsce na tablice kierunkowe.
Elektroniczne
wyświetlacze
zamontowano
dopiero
ładnych parę lat później, natomiast pod koniec roku
2009 MPK zdecydowało się wymienić oryginalne, bardzo
wygodnie fotele na powszechnie stosowane w nowych
autobusach twarde „plastiki” marki Ster co nie spotkało
się z aprobatą i to nie tylko poznańskiego świata
miłośników pojazdów.

Imprezowy mercedes Citaro.
fot. 3 * Bartosz M. Kaj, 22.06.2013

Warto zaznaczyć, że podczas pożegnalnej służby na linii
100, autobus otrzymał brakującą cyfrę 5 w oznaczeniu
modelu na ścianie przedniej, która widniała w tym
miejscu jeszcze w latach 90, a później została
zastąpiona żółtą cyfrą używaną do numeracji taboru.
Pozostaje tylko mieć nadzieję, że jedyny Ikarus 435 jaki
jeździł po Poznaniu jeszcze kiedyś zawita do naszego
miasta, tym razem już jako wyremontowany pojazd
historyczny.
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Nowinki z Pyrogrodu
opr. Marcin Jurczak

TABOR
Ciekawostki autobusowe
i tramwajowe. 1 listopada hybryda objawiła się na linii
173. W ostatnich miesiącach, w czasach zwiększonego
uruchomienia autobusowego, na przewozie pracowniczym Bridgestone spotkać można było m.in. DAFa
MB200 1934. Drastycznie spadła ilość eksploatowanych
neoplanów. Według stanu na 24 grudnia w ruchu
pozostawały cztery wozy serii N4016 (1522, 1524,
1527, 1529) i pięć melexów (1731-1734 plus
szkoleniowy 1999). Przegubowe 1731-1733 obstawiają
rezerwy czynne (dworce Rataje, Śródka, Sobieskiego)
i linie nocne – 232 oraz czasem 234. 1734 jest obecnie
odstawiony, a N4016 kursują głównie na szczytowych
brygadach podobnie jak jelcze Vecto, czasem trafiając
także na linie 57 i 85, pojawiają się również na nockach:
236, 243 czy 248. Tramwajowi statystycy z całą
pewnością odnotowali także fakt okrągłej rocznicy
wprowadzenia do eksploatacji wagonów Siemens
Combino. 12 grudnia 2003 wagon 501 wyjechał na trasę
linii 14 – kombajny mają zatem za sobą okrągłą liczbę
10 lat eksploatacji.
Helmuty idą na złom. Ostatnie tygodnie
upłynęły pod znakiem wyraźnego zmniejszenia ilości
liniowych wagonów niemieckich z tzw. demobilu.
Prześledźmy zatem wybrane zmiany i nowości
„na Madalinie”. W sobotę 9 listopada wagon 654
najechał na śmieciarkę przy Rynku Wildeckim. Uderzenie
było
konkretne,
ucierpiał
prawy
bok
wagonu,
przestawiony został także nastawnik, co poskutkowało
decyzją o kasacji. Po prawie 17 latach zakończono tym
samym eksploatację ostatniego z pierwszej transzy
helmutów. Przypomnijmy – wagon 654 (ex 2455)
wyprodukowany został w roku 1959 i przyjęty na stan
MPK 6 grudnia 1996 r., jako pierwszy z pierwszej serii
wagonów GT8. Był też ostatnim z helmutów, które
na Madalinę trafiły dopiero po likwidacji Gajowej (czyli
stacjonowały na Gajowej od początku eksploatacji
w Poznaniu aż do likwidacji zajezdni). Wagon 654
formalnie został wycofany z eksploatacji z dniem
28 listopada. Tym samym po raz pierwszy od kilkunastu
lat ilość liniowych wagonów z demobilu spadła poniżej
50 sztuk. Wagon 655 (ex 2454) w październiku pozbył
się wieloletniej reklamy Selgros i przemalowany został
w barwy zakładowe. Długo w tych barwach nie pojeździł
– 27 listopada podczas obsługi linii 20 uległ kolizji i tak
zakończyła się jego kariera (także imponującej, ponad
16-letniej
eksploatacji
w
polskich
warunkach).
Po demontażu wybranych elementów 655 zyskać ma
nowe życie jako kawiarenka tramwajowa zlokalizowana
w pobliżu ronda Rataje. Za datę wycofania 655 uznać
należy (według różnych źródeł) 19 lub 24 grudnia.
Po wycofaniu wagonów 654 i 655 ostatnim czterodrzwiowym wagonem GT8 i ostatnim wagonem GT8
wyposażonym w tradycyjne żarówki pod sufitem
pozostaje 662, przeznaczony jest on jednak do wycofania w następnej kolejności. Pocięto także wagon 663,
który przez wiele miesięcy przypominał o tragicznym
wypadku
przy
Małych
Garbarach,
którego
był

Nowe solarisy już na trasie
Dojechały już wszystkie wozy z serii solarisów
finansowanych przez PKO BP. Pierwsza partia
obejmowała dziesięć wozów, a ich dostawę
realizowano w drugiej połowie października. Sześć
(1651-1656) trafiło na A-1, zaś cztery kolejne
(1459-1462) na A-3. Pierwsze nowe autobusy
zadebiutowały w dniu 12 listopada: 1651 na 66/1,
1653 na 81/2, 1654 na 85,4, 1655 na 90/2. 1656
szybko wrócił do zajezdni z linii 54. Wydział A-3
uruchomił 1459 na 45/1, a krótko po południu
1460 na 80/3 – ten także szybko zakończył swój
pierwszy dzień pracy na linii. Już drugiego dnia
„chrzest”
przeżył
1655
zderzając
się
z
samochodem osobowym. 10 grudnia na A-1 trafiły
18-metrowce – otrzymały numery 1895 i 1896. W
grudniu na Kaczą trafiły także kolejne wozy 12metrowe – łącznie 13 sztuk (1463-1475). W
sprawie
szczegółów
dotyczących
samych
autobusów odsyłamy Szanownych Czytelników do
Przystanku nr 128.
fot. Bartosz M. Kaj, 12.11.2013
uczestnikiem. Wagon 656 po wieloletniej jeździe
z reklamą Kreisel, miał robione wyprawki i jeździł już w
malowaniu zakładowym. Docelowo także i ten wagon
mógłby znaleźć zatrudnienie jako kawiarenka, wracając
przy okazji do swojej pierwotnej funkcji. Reklama
Selgros (w nowej kolorystyce) pojawiła się na wagonie
712. Wagon 615 znajduje zatrudnienie m.in. przy
szkoleniu motorniczych z Głogowskiej na helmuty.
Wagon 907 pomimo kolizji nie został przemalowany
w barwy MPK i wciąż kursuje w malowaniu VGF
(subaruvistablue). Według stanu na 5 grudnia wydział S2 eksploatował liniowo wagony: 615, 655, 656, 659,
662, 664, 666, 668-671, 683-685, 687-713 oraz 678,
680, 901, 903-907, czyli łącznie 49 sztuk w tym
8 frankfurtów. Z trzech ostatnich dostaw (czyli
helmutów dostarczonych w ciągu ostatnich 10 lat)
skasowano dotychczas tylko jeden wagon – rozbitego
w wypadku 686.
Z życia wagonów zabytkowych. Wagony
generacji N dzielnie jeżdżą w różnych konfiguracjach
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(ostatnio np. 602+436 na 100-leciu linii 9). Z dniem 28
października 102N 1 oraz 102Na 71 znalazły nowe
miejsce noclegowe – w hali zajezdni Franowo na torze
nr 4. Uchwałą Zarządu MPK z dniem 27 listopada 2013 r.
wagon 102Na 71 przekwalifikowany został z liniowego
na historyczny. To ważna chwila dla poznańskich
wagonów i dla historii polskich tramwajów. Wraz z tą
decyzją zakończyła się liniowa eksploatacja wagonów
generacji 102, poznański rodzynek był bowiem ostatnią
liniową stodwójką w kraju. Ostatnim dniem liniowej
eksploatacji Księżniczki był 10 września, kiedy to wagon
kursował na brygadzie 4/3. Pod koniec października
do franowskiej hali trafił także 805. 20 listopada
w godzinach porannych przyholowany został na Madalinę
celem przygotowania do katarzynkowej wystawy. Wagon
został umyty... i dzień później wrócił na Franowo (czyli
gwiazdą imprezy nie został). Na święta „zabytkiem”

został także kolejny rodzynek – GT6 615. Wagon został
zdjęty ze stanu liniowego i wpisany na stan taboru
historycznego. Nastąpiło to z dniem 24 grudnia,
a wagon 615 był jeszcze widziany na brygadzie 3/4
w dniu 23 grudnia.
Uruchomienie tramwajowe. Od 1 września tatry trafiły na linie 1, 11 i 12 (405), bety na 4, 13,
17 i 18 a Combino na 2, 7, 8 i 9. Uruchomienie Tramin
spadło o jedną sztukę względem przedwakacyjnego, a w
szczycie porannym na trasy wyjeżdżało 165 pociągów.
Należy zauważyć „zniknięcie” tatr z linii 13 – ze względu
na trasę objazdową przez Dąbrowskiego i Przybyszewskiego. Okazało się, że łuki przy Żeromskiego nie
dysponują odpowiednią ilością przestrzeni i dochodzi
tam do przetarć z udziałem najszerszych poznańskich
tramwajów. Łącznie w uruchomieniu wrześniowym
zapisano 8 z 14 siemensów, 34 z 45 solarisów, 6 z 10
tatr i 10 z 15 moderusów Beta. Najwyższe uruchomienie
pojedynczej serii (za wyjątkiem rodzynka GT6 na trójce)
przypadło w udziale stopiątkom z Fortecznej, których
planowo wyjeżdżało 32 z 39 pociągów (82%). Z dniem
23 września zamknięto węzeł most Teatralny, co
przełożyło się na zmiany w uruchomieniu (w szczycie
dnia roboczego – spadek do 150 pociągów). Wagony
Combino skierowano na linie 2, 7, 9 i 20, solarisy na 5,
6, 10, 12, 14, 15 i 16, GT6 na 9, tatry na 1, 12 (405)
i 13, a Bety na 3, 4, 8 i 18. Odnotować należy debiut
planowej obsługi niskopodłogowej na liniach 3 (jedna
Beta od rana do godz. 19) i 20 (dwie długie brygady
Combino). Drobnych korekt uruchomienia dokonano od
4 listopada, m.in. przesuwając wagon GT6 z linii 9 na
linię 20.

OBJAZDY, ORGANIZACJA RUCHU,
ZMIANY TRAS I LINIE DODATKOWE

Po remoncie... wciąż na budowie
Za nami wymiana rozjazdów na węźle Most
Teatralny, w drugiej połowie stycznia oddano do
użytku
także
zmodernizowane
(na
razie
częściowo) rondo Kaponiera. Na zdjęciach: 10
grudnia, 2/1 688 przetacza się przez węzeł MT,
w asyście służb NN (sygnalizacja aż do dzisiaj
generuje tam spore tramwajowe korki). Zdjęcie
dolne: 27 stycznia, moderus deptus 140+141
na linii 18 oczekuje na możliwość zjazdu z ronda.
Na pierwszym planie – tymczasowe przejście
dla pieszych.
W
obu
przypadkach
przejazd
dla tramwajów uruchomiono przed zakończeniem
prac budowlanych.
fot. 2 * Marcin Jurczak

Nową trasą ale rzadziej.
1 września uroczyście otwarto nową trasę tramwajową
pomiędzy Mostem Teatralnym a ul. Głogowską,
uruchomiono także odcinek ul. Grunwaldzkiej do przebudowanej pętli Junikowo. Z tej okazji na trasy wróciły
tramwaje linii 1, 3, 11 i 13, a zmianie uległy trasy
dwunastki, czternastki i piętnastki. I tak od 1 września,
linie 12, 14 i 15 kursowały z os. Sobieskiego przez
Dworzec Zachodni i dalej odpowiednio: ul. Królowej
Jadwigi do Starołęki, ul. Głogowską do Górczyna i przez
Bałtyk do Junikowa. Korektom poddano także linie
kursujące ul. Grunwaldzką. Linia 1 wróciła na trasę z
Franowa do Junikowa (przez GTR i Hetmańską), szóstka
– Miłostowo – Budziszyńska (przez ul. Królowej
Jadwigi). Linia 13 ponownie kursowała ul. Grunwaldzką,
ze Starołęki przez most św. Rocha i Fredry do
Budziszyńskiej, a 15 wspomnianą trasą do Junikowa.
W porównaniu do wcześniejszego układu (sprzed
zamknięcia Grunwaldzkiej) zamieniono końcówki linii 13
i 15 – tą pierwszą skrócono do Budziszyńskiej, drugą
wydłużono do Junikowa. Wydłużone, sobotnio-niedzielne
kursy do Junikowa realizuje od tego dnia przez linię nr
6. Wśród zmian wrześniowych znalazły się także:
zmiana tras linii autobusowych nr 45 (od teraz: Kacza –
Dworzec Zachodni) i 248 (Radojewo – rondo Kaponiera),
a także typowe korekty powakacyjne: przywrócenie linii
47 i kursów szkolnych (60, 89 i 94), likwidacja kurów
sezonowych do Kiekrza (95) i wydłużonych do
Strzeszynka (46).
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Teatralka do remontu. Z dniem 23
września rozpoczęto długo oczekiwane prace przy
moście Teatralnym. Z tej okazji układ komunikacji
tramwajowej wywrócono do góry nogami, wprowadzając
liczne korekty wynikające z zamknięcia najważniejszego
węzła komunikacyjnego w mieście. O szczegółach
trwającego dłuuugie tygodnie remontu i sposobie jego
wykonania – za miesiąc.
Drobiazgi z centrum. Korzystając
z zamknięcia mostu Teatralnego wymieniono łuki
i rozjazdy na ul. Fredry od strony Okrąglaka.
Na zwrotnicy najazdowej wykorzystano mechanizm
zwrotnicy
pozyskany
ze
zdemontowanej
wajchy
wjazdowej na tory odstawcze Budziszyńska. Próby
ruchowe nowych rozjazdów przeprowadzono w dniu 8
listopada. Odnotujmy także, iż z dniem 30 października
wyłączono napięcie w sieci trakcyjnej na ul. Towarowej –
co jest związane z budową Centrum Edukacji Usług
Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego. Na samej
Towarowej załatano dziury po wybitej kostce brukowej –
same prace sprawiają niestety wrażenie przeprowadzonych w sposób niechlujny.
Ratajczaka coraz bliżej. Prezydent
Miasta
Poznania
obwieścił
wydanie
decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pod nazwą „Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka
w Poznaniu". Projekt ten obejmuje takie elementy jak:
budowa dwutorowej trasy tramwajowej w ul. Niezłomnych oraz w ul. Ratajczaka (na odcinku od skrzyżowania
z ul. Królowej Jadwigi/Wierzbięcice do ul. 27 Grudnia),
przebudowa torowiska w ul. 27 Grudnia i przy pl. Wolności, przebudowa torowiska w ul. Św. Marcin, przebudowa torowiska w ul. Wierzbięcice (na odcinku od węzła
Królowej Jadwigi/Wierzbięcice do ul. ks. J. Wujka),
przebudowa
torowiska
w
al.
Marcinkowskiego,
przebudowa torowiska w ul. Matyi (na odcinku od węzła
Królowej Jadwigi/Wierzbięcice do ul. Przemysłowej),
przebudowa rozjazdu na skrzyżowaniu ul. Towarowa/Św.
Marcin, przebudowa węzłów rozjazdowych: "Królowej
Jadwigi/Wierzbięcice" oraz "Okrąglak", przebudowa
ul. Kantaka, ul. Gwarnej, ul. Mielżyńskiego i ul. Fredry
(na odcinku od węzła "Okrąglak" do ul. Kościuszki) oraz
przebudowa
i
dostosowanie
istniejącego
układu
drogowego do uwarunkowań lokalizacyjnych, wprowadzonych realizacją przedsięwzięcia, a także usunięcie
kolizji infrastrukturalnych towarzyszących ww. zakresowi. Obok samej trasy powstać mają zatem także
przydatne łuki torowisk – wyjazd z ul. Towarowej
w kierunku Zamku czy łuki przy Okrąglaku. W praktyce
„projekt Ratajczaka” (nie oceniając przydatności samej
tytułowej trasy) oznacza zatem podniesienie elastyczności układu torowisk w sporej części centrum miasta.
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częstotliwości kursowania w wakacje) ograniczenia
komunikacji tramwajowej w ostatnich latach. Kolejne
cięcia skutkują spadkiem konkurencyjności bimb
względem innych środków transportu i stoją w opozycji
z
założeniami
Zrównoważonego
Planu
Rozwoju
Transportu
Publicznego
Aglomeracji
Poznańskiej,
w którym znalazł się zapis, iż „zmodernizowana sieć
tramwajowa stanowić powinna podstawowy środek
transportu miejskiego”.
Junikowo po nowemu. Wraz z nową trasą
tramwajową w dniu 2 września uruchomiono Punkt
Obsługi Klienta ZTM na Junikowie. Przez pierwsze dwa
tygodnie obiekt działał od 10.00 do 17.00, później
wprowadzono w nim typowe dla pozostałych POKów
ZTM godzin otwarcia – od 6.00 do 20.00. Z dniem 23
września uruchomiono dawne przystanki tramwajowe
Budziszyńska
w
bezpośrednim
sąsiedztwie
pętli
(wjazdowy/wyjazdowy) – funkcjonują one równolegle
z otwartymi
1 września przystankami w ciągu
ul. Grunwaldzkiej.

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
Wrześniowe cięcia. Wraz z rozkładem
wrześniowym zrezygnowano z popołudniowego szczytu
komunikacyjnego. W efekcie tramwaje kursują dziś
co 10 minut w szczycie porannym, a potem aż do
wieczora równo co 12 minut (wieczorem co 20).
Zlikwidowano także 15-minutowy szczyt sobotni, w dni
wolne tramwaje kursują zatem co 20 (sobota, święta
poza godzinami porannymi) lub nawet 30 minut (święta
do 10.00). To kolejne (po likwidacji 12-minutowej

Niedobitki N4016 i N4021td
Według stanu na 24 grudnia w ruchu pozostawały
cztery wozy serii N4016 (1522, 1524, 1527, 1529)
i pięć melexów. N4016 kursują głównie na
szczytowych brygadach podobnie jak jelcze Vecto.
Przegubowe neoplany (1731-1733) obsługują
rezerwy czynne (Rataje, Śródka, Sobieskiego)
i wybrane linie nocne.
fot. Bartosz M. Kaj, 12.11.2013
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Rozpoczęły się prace związane z odbudową pierwszego tramwaju elektrycznego

Typ I – odbudowa podwozia

Błażej Brzycki
Wagony silnikowe Typu I zostały wyprodukowane
w latach 1897 – 1898 i do Poznania trafiły w liczbie
15 sztuk, oznaczone numerami 1 - 15. Podwozie pochodziło z firmy Bergische Stahlindustrie, a wyposażono je
w aparaturę elektryczną firmy Union Elektrizitätz Berlin.
Wagony były jednosilnikowe, z silnikiem typu GE800
o mocy 15 KM. Posiadały 16 miejsc siedzących
we wnętrzu wagonu (pasażerowie siedzieli na dwóch
ławkach wzdłuż ścian bocznych wagonu) oraz 12 miejsc
stojących
na
odkrytych
platformach
pomostów.
Wyposażone były po trzy łukowo zakończone okna
na każdej ze ścian bocznych. Prąd doprowadzano
z górnej sieci trakcyjnej przez odbierak w kształcie
drążka, zakończonego rolką toczącą się po drucie.

Wagon Typu I na ul. Grunwaldzkiej.
fot. z archiwum MPK Poznań, 1911 r.
W latach 1923 - 1927 dwa wagony przebudowano na
ciężarowe, dwa kolejne zaś przeniesiono do taboru
gospodarczego. Pozostałe jedenaście przebudowano na
doczepne, które kursowały po Poznaniu do końca lat 60tych ubiegłego wieku. Jeden z wagonów gospodarczych
wiele lat pełnił funkcję kontenera na odpady ze stolarni
w zajezdni przy ul. Gajowej.

rys. Grzegorz Jakubowski

To właśnie pozyskane podwozie stało się podstawą
do odtworzenia wiernej repliki wagonu silnikowego
Typu I (stan oryginału nie pozwala na jego powrót do
ruchu). W ubiegłym roku podwozie przetransportowano
z zajezdni przy ulicy Głogowskiej do Modertransu
w Biskupicach, gdzie zostało oczyszczone, rozebrane
na części i rozpoczął się żmudny proces odtwarzania
poszczególnych elementów. Dotychczas udało nam się
wykonać odlewy kół szprychowych, sprężyn, prowadnic
oraz osłon maźnic. Znaleźliśmy również oryginalne
silniki elektryczne w miejscowości Jabłoniec koło
czeskiego Liberca. W pierwszym półroczu 2015 roku
planujemy je sprowadzić do Poznania, gdzie następnie
zostaną naprawione. Po odtworzeniu wózka, będziemy

Ratujmy Stare Bimby!
Przekaż 1% podatku na ratowanie zabytkowych pojazdów!

Klub Miłośników Pojazdów Szynowych, KRS nr 0000074961
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fot. Krzysztof Dostatni
mogli przystąpić do odbudowy drewnianego nadwozia
wagonu.
Konstrukcja
nadwozia
musi
zostać
przygotowana z odpowiedniego drewna bukowego.
Konieczne jest również pozyskanie nastawnika jazdy –
decydującego o rozpędzaniu i hamowaniu tramwajem.
Ważnym elementem jest również drążkowy odbierak
prądu, który musi umożliwiać poruszanie się po
dzisiejszej sieci trakcyjnej.
Tak odtworzony tramwaj zasili flotę tramwajów
historycznych,
należących
do
Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego i uświetniać będzie
imprezy związane z historią poznańskich bimb. Mamy
nadzieję, że wszelkie prace zakończymy w 2016 roku.
By tak się stało, niezbędne jest dalsze wsparcie naszych

Wagon Typu I jako pojemnik na odpady
ze stolarni, na terenie zajezdni tramwajowej
przy ul. Gajowej.
fot. Marcin Jurczak, 9.03.2008
akcji „Ratowania Starych Bimb” oraz przekazywanie 1%
podatku, do czego serdecznie zachęcamy.
Klub Miłośników Pojazdów Szynowych od 2005 roku
prowadzi zbiórkę pieniędzy na rzecz Ratowania Starych
Bimb, a od 2009 nasza organizacja dołączyła do grona
Organizacji
Pożytku
Publicznego,
której
można
przekazać 1% podatku. Zebrane w ten sposób pieniądze
gromadzimy na dwóch specjalnych kontach bankowych
– oddzielnie dla zbiórki publicznej i OPP. W 2014 roku
łączna zebrana kwota pozwoliła nam na rozpoczęcie
odbudowy
pierwszego
elektrycznego
tramwaju
w Poznaniu – wagonu Typu I.

Trwają prace przy „renowacji” wagonu GT6 615

Zabytek z Düsseldorfu

Marcin Jurczak
Używane tramwaje z Düsseldorfu na dobre wpisały się w
poznański
krajobraz.
Kremowo-czerwona
flota
eksploatowana jest na ulicach stolicy Wielkopolski już od
prawie dwudziestu lat. Wraz z pierwszą piątką wagonów
GT8 wiosną 1996 r. na poznańskich torach nastała
„nowa jakość”. Dziś na helmuty patrzymy inaczej, mając
przed oczami kilkadziesiąt nowoczesnych wagonów
niskopodłogowych, na tle których... widać lata
eksploatacji niemieckich „staruszków”. A przy okazji
wycofania z eksploatacji ostatniego z wagonów
w krótszej, sześcioosiowej wersji pojawia się pytanie: co
dalej?

Wagon GT6 615 przyjęty został na stan MPK
Poznań 20 grudnia 2000 r. Pochodzi z 1957 r.,
w Düsseldorfie kursował z numerem 2513.
Z Niemiec sprowadzono łącznie 19 wagonów GT6
– pięć z Düsseldorfu i 14 z Frankfurtu nad
Menem. W Poznaniu eksploatowane były one
liniowo z numerami od 600 do 615.
fot. Jakub Gielniak, 30.12.2000

Przez ostatnie kilka lat rolę „flagowego” pojazdu do
obsługi wycieczek i przewozów zorganizowanych pełnił
wagon GT8 685. Był ostatnim GT8 w klasycznym,
niemieckim malowaniu aż do pozyskania kolejnej serii
wagonów i wprowadzenia ich do ruchu w latach 20102011. Wraz z kolejną zakupioną w Niemczech serią (21
wagonów, poznańskie numery 693-713) na ulicach
pojawiło się łącznie kilkanaście wagonów w kremowym
malowaniu.
Równolegle z dostawami nowych wozów kasacjom
poddano najstarsze wagony, likwidując także flotę
pojazdów w krótszej wersji, sześcioosiowej. W MPK
Poznań pozostały zatem wagony GT8 (kilkadziesiąt
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Jednym z elementów przywracanych w wagonie
GT6 615 są oryginalne niemieckie kasetony na
„tablice” boczne.
fot. Maciej Witkowski

Ostatni wagon GT6 na linii specjalnej D z okazji
15-lecia trasy PST. W 2011 r. wagon odmalowano,
zamontowano też oryginalny, duży reflektor.
fot. Marcin Jurczak, 29.01.2012

sztuk) oraz pojedyncze wagony GT6, wyłącznie jako
pojazdy techniczne (trzy holowniki i wóz służb
torowych). Wyjątkiem od tej reguły jest kremowy wagon
615, po wycofaniu z eksploatacji przeznaczony do
zachowania jako historyczny.

elektryczną zasilającą kasetony. Nie obyło się bez
wymiany uszkodzonych głośników, które pozyskano
z kasowanego wagonu 666. Czyszczeniu poddano
instalację oświetlenia awaryjnego, wymieniono ozdobne
listwy we wnętrzu wagonu, umieszczone na obudowach
maszyn drzwiowych. Oczyszczono i zakonserwowano
podwozie.

Na przestrzeni lat wagony GT poddawano w Poznaniu
licznym modernizacjom – montując zabudowę kabiny,
tachograf, radiostację, nadajnik systemu TRACK200, czy
przełącznik VETRA. Zmian było znacznie więcej, a wraz
z wycofaniem wagonu GT6 615 z eksploatacji liniowej
pojawiła się szansa, by przywrócić możliwie dużo
oryginalnych elementów wyposażenia wnętrza i usunąć
poznańskie przeróbki. Członkowie Klubu Miłośników
Pojazdów Szynowych przy wsparciu MPK Poznań
Sp. z o.o. podjęli się tego niełatwego zadania.
Pierwszy etap prac przeprowadzono na terenie zajezdni
tramwajowej przy ul. Fortecznej. Sześcioosobowy zespół
spędził na realizacji zadań kilkadziesiąt godzin.
Wymieniono obudowę kabiny – demontując tę
z eksploatacji
liniowej
i
montując
oryginalną.
Wymieniono na oryginalne lustro zewnętrzne, likwidując
także instalację jego ogrzewania. Zamontowano
fabryczne kierunkowskazy boczne, „podmieniając” je
z gospodarczym wagonem 2608. Założono kasetony na
filmy z trasą przejazdu (w Poznaniu wykorzystywano
zamiast nich tablice), naprawiając przy okazji instalację

To nie koniec prac. Rozpoczął się drugi etap
„uhistoryczniania” wagonu, prowadzony na Franowie
przy wsparciu pracowników zajezdni. Zaplanowano w
nim
m.in.
demontaż
kolejnych
„współczesnych”
elementów wyposażenia – radiotelefonu i tachografu,
a także przełożenie przełączników systemów TRACK
i VETRA na prawą ścianę w kabinie motorniczego (tam
nie będą się tak rzucały w oczy). W wagonie
przywrócony zostanie stary układ działania fotokomórek,
odtworzone zostanie także wiele detali wyposażenia.
Wybrane elementy drewniane są już dorabiane, a części
wyposażenia pozyskiwane z kasowanych wagonów GT.
Prace nad wagonem GT6 615 postępują. Godziny
spędzone w zajezdni nie idą na marne, zespół w pocie
czoła montuje kolejne „historyczne” elementy. Już
wkrótce wagon GT6 będzie mógł „cieszyć oko”
pasażerów. A okazja jest nie byle jaka – 135-lecie
komunikacji miejskiej w Poznaniu zbliża się wielkimi
krokami.

Zarząd stowarzyszenia Klub Miłośników Pojazdów Szynowych uprzejmie informuje, że
mocą decyzji Prezydenta Miasta Poznania nr SO.I.5311–71.2013 nasze stowarzyszenie
przeprowadzało zbiórkę publiczną w okresie 1.01.2014 – 31.12.2014 r., z której fundusze
przeznaczone będą na cele statutowe stowarzyszenia, w tym na remont historycznego
taboru tramwajowego miasta Poznania.
W wyniku zbiórki przeprowadzanej w pojazdach zabytkowych oraz na podstawie wpłat na
rachunek stowarzyszenia zebrano środki finansowe na kwotę 2962,35 złotych.
Zebrane fundusze wesprą prowadzoną odbudowę podwozia pierwszego poznańskiego
silnikowego wagonu elektrycznego Bergische Stahlindustrie Typ I z 1898 r.
Wszystkim osobom wspierającym naszą akcję serdecznie dziękujemy!
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Klubowicze w akcji

Każdy podatnik może wesprzeć ratowanie zabytkowych tramwajów

1% podatku na stare bimby

Łukasz Bandosz
Rozliczając się z podatku dochodowego za 2014 r.
można przekazać 1% na rzecz Klubu Miłośników
Pojazdów
Szynowych.
Od
kilku
lat
polskie
prawodawstwo umożliwia podatnikom przekazanie 1%
płaconego przez siebie podatku dochodowego na rzecz
organizacji pożytku publicznego (OPP). Podatnik dostał
wybór na jaki cel chce przeznaczyć ten 1% podatku,
który i tak płaci. Może oddać go Skarbowi Państwa lub
przekazać na rzecz jednej z uprawnionych do tego OPP.
By trafić na tworzoną każdego roku listę uprawnionych
do pozyskiwania środków z 1%, organizacje te, poza
koniecznością uzyskania statutu OPP w sądzie,
są zobowiązane do wypełnienia kilku ustawowych
obowiązków.
Wśród OPP, na które można przeznaczyć 1% swojego
podatku, można znaleźć stowarzyszenia i fundacje
zajmujące się opieką nad chorymi dziećmi, osobami
starszymi czy też zwierzętami. Są tam też organizacje
zbierające środki na rzecz lokalnych społeczności oraz
organizowania akcji społecznych, popularyzacji wiedzy,
ochrony środowiska i zabytków. Przekrój jest ogromny.
Wśród uprawnionych do pozyskiwania środków z 1%
podatku dochodowego jest również Klub Miłośników
Pojazdów Szynowych. Zebrane pieniądze przeznaczone
zostaną na remont jednego z wagonów tramwajowych.
Z pewnością może dziwić fakt, że od lat zbieramy
pieniądze na ten sam cel, a efektów nie widać.
Prowadzimy kwestę „Ratujmy stare bimby”, zbieramy
środki ze składek członkowskich oraz właśnie z 1%.
Jednak realizacja celów statutowych KMPS wymaga
znacznych środków finansowych. Z tego względu

9 kwietnia 2009 r., podczas wspólnej akcji MPK
i KMPS wydobyty został z działki w okolicach
ul. Glinianej wagon typu Carl Weyer o numerze
305 – pochodzący z 1905 r.
fot. 2*Marcin Jurczak, 9.04.2009
zachęcam do wsparcia naszych starań właśnie poprzez
przekazanie 1% płaconego przez siebie podatku na
rzecz Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych. Wystarczy
w odpowiedniej rubryce zaznania podatkowego wpisać
numer KRS naszego stowarzyszenia – 0000074961.
Gorąco prosimy o wsparcie.
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Interesujesz się komunikacją miejską?
Zbierasz bilety, rozkłady jazdy i inne pamiątki?
Chcesz poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach?

Zapraszamy do KMPS!
Zebrania stowarzyszenia Klub Miłośników Pojazdów
Szynowych w Poznaniu odbywają się średnio co trzy
tygodnie.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na:
www.kmps.org.pl lub napisz: zarzad@kmps.org.pl
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