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RozmowazMarkiemSt!p",
wiceprezydentemGdyni

Gdy!ska komunikacja trolej-
busowa przetrwa"a ju# 70 lat
i nic nie zapowiada jej
zmierzchu.Wprost przeciw-
nie, z roku na rok si$ rozwija.
Taki stan rzeczymnie cieszy.
Jeszcze stosunkowo niedawno
w europejskichmiastach pano-
wa!a tendencja na likwidowanie
komunikacji trolejbusowej
i zast"powania jej autobusami.
Tak#e i wGdyni zastanawiali-
$my si" nad tym, ale ciesz" si",
#e nie ulegli$mypodobnej
pokusie.Dzi$ bowiemobowi%-
zuj%ce trendy si" zmieni!y.
Instytucje Unii Europejskiej
zacz"!y namawia&w!adze
miast do organizowania komu-
nikacji miejskiej przy u#yciu
pojazdów nap"dzanych energi%
elektryczn%.Tymczasem trolej-
bus jest obecnie jedn% z nielicz-
nych, sprawdzaj%cych si",
takich technologii.

S% jeszcze tramwaje.
Zgadza si", ale z kilku wzgl"dów
nie jestmo#liwewprowadzenie
wGdyni do eksploatacji takich
pojazdów.Przedewszystkim
poza nielicznymi ulicami, jak
W!adys!awa IV, niemamiejsca
na budow" torowisk.

Powrót trolejbusów do "ask
u"atwi" Gdyni pozyskiwanie
unijnych funduszy na ich
zakup?
Zdecydowanie tak. Przy unij-
nymwsparciu uda!o si" nie
tylko zakupi& dziesi%tki nowo-
czesnych pojazdów nap"dza-
nych pr%dem.Wyd!u#yli$my te#
trakcj" trolejbusow%

do Kaczych Buków i na ul.Mi"-
tow%wgdy'skiej dzielnicy
D%browa.Wybudowali$my
nowoczesn% zajezdni" przy ul.
Zakr"t doOksywia.Tow!a$nie
tamprzeniesiona zosta!a z al.
Zwyci"stwa siedziba Przedsi"-
biorstwa Komunikacji Trolejbu-
sowej. By!o to dlamiasta
korzystnew dwójnasób,
bowiem zwolni!y si" grunty
na zrealizowanie innej, kluczo-
wej dlamiasta, unijnej inwesty-
cji - rozbudow"Pomorskiego
ParkuNaukowo-Technologicz-
nego.Dzi$ za pieni%dze UE
modernizowana jestm.in. sie&
trakcyjna, nie tylko wGdyni,
lecz i w Sopocie.Unia docenia,
#e trolejbusy s% pojazdami
wybitnie proekologicznymi,
w ogóle nie emituj%cymi spalin.
Maj%w tymwzgl"dzie przewa-
g" nawet nad najnowocze$niej-
szymi autobusami, nap"dzany-
mi silnikami, spe!niaj%cymi
rygorystyczne standardy emisji
spalin, normy Euro 5 i Euro 6.

Zaanga#owali&cie si$ w pro-
mowanie komunikacji trolej-
busowej wspólnie z kilkoma
partnerami z Europy.

Uczestniczymywunijnympro-
jekcieTrolley.Jego celem jest
nie tylko wymiana do$wiadcze'
mi"dzymiastami, posiadaj%cy-
mi ju# komunikacj" trolejbuso-
w%, ale tak#e popularyzacja
takich rozwi%za'. Liderempro-
gramu jest Salzburg, austria-
ckiemiasto z kraju „starej” UE,
w którym ca!a komunikacja
miejska oparta jest na trolejbu-
sach.Jednym z partnerów jest
jednak tak#e Lipsk, du#e, nie-
mieckiemiasto, gdzie trolejbu-
sów jeszcze niema, a jegow!a-
dze dopiero podpatruj% rozwi%-
zania innych uczestników pro-
jektu.

Tak#e od Gdyni - w kwestii
komunikacji trolejbusowej -
mo#na ju# wielu rzeczy si$
nauczy'.
Cieszymnie, #e jeste$my ju#
na tyle zaawansowani, i#mo#e-
my pomóc kolegom z innych
miast. Szczególnie samorz%-
dowcom z nowych pa'stw
cz!onkowskichwspólnoty, któ-
rzy borykaj% si" z niezwykle
kosztown% perspektyw%
wymiany taboru.My ju# si"
z tym zadaniemuporali$my.
Pracownicy PKTwymy$lili uni-
katow%metod" budowy nisko-
pod!ogowych trolejbusów
na bazie starszych autobusów
i opisali j%w specjalnym
podr"czniku,w j"zyku angiel-
skim.Pozwala ona za koszt jed-
nego, fabrycznie nowego pojaz-
du,wprowadzi& do eksploatacji
kilka razy wi"cej estetycznie
wygl%daj%cych trolejbusów. Ich
wygl%d i osi%gi plasuj% si" kilka
pó!ekwy#ej, ni# starych pojaz-
dów, produkowanych dawniej
w Zwi%zku Radzieckim.

Od Gdyni mo#na si$ uczy'
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Gdy!ski trolejbus Skoda 8TR nr inw. 321 na linii 22, na ul. Czerwonych Kosynierów (obecnie Morska) za dzi-
siejszym przystankiem Stocznia SKM-Morska (pocz"tek lat 60. XXw.)
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Gdy!skie trolejbusy ZIU 9 na dawnej p#tli na placu Kaszubskim. Na pierwszym planie trolejbus o nr. inw.
12052 (druga po$owa lat 80. XXw.)
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Zajezdnia trolejbusowa przy al. Zwyci!stwawGdyni, rok 1995. Trolejbus nr inw. 3308.
Od lewej: Ryszard Jóskowski, Antoni Owczarzak, Andrzej Ko"yczkowski, Miros#awMencel, Tadeusz Dargacz
(obecnie kierownikWydzia#u Obs#ugi Taboru w PKT Gdynia)
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Otwarcie pierwszego odcinka trakcji trolejbusowej w ci$gu ulicy (Morskiej) od ronda Dzia#dowska
do dworca w Chyloni. Rok 1981
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Saurer 4TIILM,
rok produkcji
- 1957
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Skoda 9Tr,
rok produkcji
- 1975
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Jelcz 120MTE
rok produkcji
- 1994
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Pojazdy retro obs!uguj"ce zabytkow" lini# 326
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Zajezdnia przy al. Zwyci!stwawGdyni. Na zdj!ciu trolejbus przebudowany z autobusuMercedes O405N.
Rok przebudowy 2005
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Mercedes O530 Citaro. Rok przebudowy 2012
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Solaris Urbino 12T o numerze bocznym 3043
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Przebudowa autobusów na trolejbusy w PKT.
Typy przebudowanych pojazdów
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W ramach programu
unijnego ZPORR -
Przedsi!biorstwo Ko-
munikacji Trolejbuso-
wej Sp. z o.o. zrealizo-
wa"o w latach 2004-
2008 projekt „Rozwój
proekologicznego tran-
sportu publicznego
w Gdyni” na realizacj!,
którego otrzyma"o
wspó"finansowanie
z Unii Europejskiej, z Eu-
ropejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
w ramach Zintegrowa-
nego Programu Opera-
cyjnego Rozwoju Regio-
nalnego. Dofinansowa-
nie wynosi do 50 proc.
warto#ci kosztów kwali-
fikowanych. Ca"kowita
warto#$ projektu to 53
950 339 z".

Przedmiotem pro-
jektu by"a:

a budowa nowej za-
jezdni trolejbusowej
w Gdyni,

abudowa nowych li-
nii trolejbusowych
o d"ugo#ci 10,6 km,

a budowa nowej
p!tli trolejbusowej w Ka-
czych Bukach,

a zakup 10 nowych
trolejbusów niskopod"o-
gowych.

Gdynia jako jedno
z nielicznych w Polsce
posiada miejski tran-
sport trolejbusowy,
funkcjonuj%cy w ramach
zintegrowanego sy-
stemu transportowego.

Unijne dofinansowanie wspar!o
proekologiczne inwestycje

P!tle: Kacze Buki, D"browa Tesco, D"browaMi!towa
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Siedziba spó!ki PKT. Zajezdnia, zadaszone sektory postojowe, stanowiska warsztatowe, kana!y
przegl"dowo-naprawcze, myjnia, lakiernia
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P#tla D"browaMi#towa

P#tla D"browa Tesco
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P#tla Kacze Buki
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Rozmowazprof.Olgierdem
Wyszomirskim, dyrekto-
rem Zarz!du Komunikacji
Miejskiej w Gdyni

W jakim stopniu trolejbusy
przyczyni!y si" do uzyska-
nia przez ZKM w Gdyni
presti#owej nagrody Mi"-
dzynarodowej Unii Tran-
sportu Publicznego, wr"-
czonej Panu w Genewie
w maju tego roku?
W znacznym stopniu, ponie-
wa! dysponujemy nowo-
czesnym taborem w pe"ni
niskopod"ogowym. Na uzna-
nie zas"u!y"o tak!e zastoso-
wanie baterii akumulatoro-
wych jako nap#du pomocni-
czego w naszych nowych
trolejbusach, w odró!nieniu
od silników spalinowych sto-
sowanych w wi#kszo$ci
miast zagranicznych, przo-
duj%cych w zakresie rozwoju
komunikacji trolejbusowej.
Docenione zosta"o te! skon-
centrowanie linii trolejbuso-
wych na g"ównych trasach,
zapewniaj%ce wysok% wspól-
n% cz#stotliwo$& kursowania
pojazdów, nawet co 2 minu-
ty w godzinach szczytu,
a wi#c wysoki standard
obs"ugi.

Co jeszcze wyró#nia gdy$-
sk% komunikacj" trolejbu-
sow%?
Trzeba wspomnie& o osi%g-
ni#ciach w zakresie konwersji
u!ywanych nowoczesnych
autobusów na trolejbusy oraz
o szacunku dla historii przeja-
wiaj%cym si#m. in. w eksplo-
atowaniu pojazdów zabytko-
wych na linii sezonowej.

Czy konwersja autobusów
na trolejbusy ma d!ugolet-
ni% tradycj" w gdy$skiej
komunikacji miejskiej?
Pierwsze przebudowy auto-
busów na trolejbusy rozpo-
cz#to w Gdyni ju! w latach
powojennych. Na szczególne
uznanie zas"uguje przebudo-
wywanie nowych nadwozi
autobusowych marki Jelcz
Berliet na prze"omie lat 70.
i 80. ubieg"ego stulecia. Pro-
totyp takiego trolejbusu
powsta" w 1976 r. i stanowi"
niebywa"e osi%gni#cie jak
na ówczesne czasy. '%cznie
powsta"o ponad 20 takich
pojazdów. Podzi#kowania
za niezwyk"y wk"ad w to
dzie"o nale!% si# mistrzowi
elektrykowi Zbigniewowi
Wawrowskiemu, który by"
mózgiem tego przedsi#wzi#-
cia oraz dyrektorom - Henry-
kowi Biandze, Maciejowi
Gwie(dzie i Adolfowi
Labuhnowi.

Jakie trolejbusy odegra!y
najwa#niejsz% rol" w 70-
letniej historii gdy$skiej
komunikacji trolejbusowej?

W latach 40. ubieg"ego
wieku najbardziej wyró!nia"y
si# niemieckie Henschle,
w latach 50. - francuskie
Vetry, w latach 60. i w pierw-
szej po"owie lat 70. czecho-
s"owackie Skody. Nast#pnie
w drugiej po"owie lat 70.
i w latach 80. oraz 90. -
dominowa"y radzieckie Ziu 9
i oczywi$cie polskie Jelcze,
oparte na konstrukcji
Berlieta, produkowane naj-
pierw w warsztatach
w zajezdni trolejbusowej
w Gdyni, a potem ju!
w fabryce w S"upsku. Wspó"-
czesno$& nale!y
do Solarisów i Mercedesów.
Te ostatnie uzyskano
w wyniku konwersji autobu-
sów.

Do jakich pojazdów odnosi
si" Pan z najwi"kszym
sentymentem?
Z najwi#kszym sentymen-
tem odnosz# si# do Skód,
w szczególno$ci 9 TR, któ-
rych wprowadzenie do eks-
ploatacji w 1962 r. stanowi"o
prze"om w kierunku nadania
znamion nowoczesno$ci
gdy)skiej komunikacji trolej-
busowej. Ta cecha zosta"a
jej do dzisiaj i bez w%tpienia
b#dzie jej towarzyszy&
w przysz"o$ci. Obecnie eks-
ploatowane Solarisy to
jedne z najnowocze$niej-
szych pojazdów na $wiecie.
Mo!na je spotka& nawet
w najbogatszych miastach
europejskich, w tym
w Salzburgu w Austrii,
w których wygra"y konku-
rencj#
z innymi markami.

Wpisujemy si"w histori"miasta
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W Ramach RPO - Regionalnego
Programu Operacyjnego dla woj.
pomorskiego - spó!ka zrealizo-
wa!a w latach 2010-2013 projekt
„Rozwój proekologicznego tran-
sportu publicznego na Obszarze
Metropolitalnym Trójmiasta”.
Dofinansowanie wynosi 70%
warto"ci kosztów kwalifikowa-
nych. Ca!kowita warto"#projektu
wynosi 98 646 644,72 z!.

Przedmiotem projektu jest:
aprzebudowa sieci trakcyjnej

w ci$gu ulic al. Zwyci%stwa
w Gdyni, al. Niepodleg!o"ci w So-
pocie wraz z p%tl$ trolejbusow$
przy ul. Reja,

a budowa czterech nowych
podstacji trakcyjnych,

aprzebudowa pi%ciu istniej$-
cych podstacji trakcyjnych,

abudowa Centrum Zdalnego
Sterowania Podstacji wraz ze
zdalnym sterowaniem od!$czni-
kami,

a zakup 28 nowych trolejbu-
sów niskopod!ogowych (doce-
lowo w planach jest zakup 28 po-
jazdów).

II projekt
unijny
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CDMIR (CentrumDyspozycji Mocy i Ruchu) - zdalne zarz!dzanie
wszystkimi podstacjami zasilaj!cymi sie" trolejbusow! oraz automa-
tyczne konfigurowanie po#!cze$ sieciowych w przypadku nag#ych
awarii

Fo
t.
To
m
as
z
La

bu
da

Podstacja zasilaj!ca Sopot
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Podstacja zasilaj!ca Red#owowraz z budynkiem
CDMIR
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P!tla przy ul. Reja w Sopocie
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S"upy trakcyjne, trakcyjno-o#wietleniowe oraz sie$ zosta"y wymienione lub odnowione. Uwag! przyci%gaj%
stylizowane oprawy o#wietleniowe
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Przebudowana sie$ trakcyjna w ci%gu al. Niepodleg"o#ci
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Uroczyste oddanie do u!ytku 10 z 28 nowych trolejbusówMarki Solaris Trolino 12.Wrzesie" 2012 r.
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Trolejbusy Gdy"skie to 70 lat
historii, wielu przeobra!e" i zdo-
bywania cennych do#wiadcze".
Przedsi$biorstwo Komunikacji
Trolejbusowej wGdyni jako
gminna spó%ka prawa handlowe-
go istnieje od 1998 r. Codziennie
nasze pojazdywyruszaj& na 12
linii trolejbusowych, realizuj&c
przewozy nie tylko wGdyni,
doje!d!aj& równie! do Sopotu.
Dodatkowow sezonie letnim
obs%ugujemy zabytkowymi pojaz-

dami historyczn& lini$ 326.
W ci&gu ca%ego rokuwykonujemy
prawie 5mlnwozokilometrów.
Komunikacja trolejbusowa to nie
tylko trolejbusy, ale przede
wszystkim pracuj&cy tu ludzie,
którzy na co dzie" sw& sumienn&
i rzeteln& prac& zapewniaj& ci&-
g%& i sprawn& komunikacj$.
To równie! sie' trakcyjna, pod-
stacje zasilaj&ce, a tak!e w%asne
warsztaty przegl&dowo-napraw-
cze i ca%e zaplecze techniczne.
Ostatnie lata to okres wzmo!onej
modernizacji i nowych inwestycji
dotycz&cych posiadanego taboru
oraz eksploatowanej infrastruk-
tury. Dotychczas zrealizowano -
przy pomocy #rodków unijnych -
w latach 2005-2007 - projekt
z funduszu Zintegrowanego Pro-
gramuOperacyjnego Rozwoju
Regionalnego pod nazw& „Rozwój
proekologicznego transportu
publicznegowGdyni.”, którego
przedmiotem by%a budowa nowej
zajezdni trolejbusowej , budowa
nowych linii trolejbusowych
o d%ugo#ci 10,6 km, nowej p$tli
trolejbusowej w Kaczych Bukach,

a tak!e zakup 10 nowych trolej-
busów. Aktualnie w 2013 roku
zako"czyli#my kolejn& inwestycj$
z Regionalnego ProgramuOpera-
cyjnegoWojewództwa Pomor-
skiego - Rozwój Proekologicznego
Transportu Publicznego
na obszarzeMetropolitalnym
Trójmiasta. Projekt obejmowa%
przebudow$ sieci trakcyjnej
w ci&gu ulic al. Zwyci$stwa
wGdyni, al. Niepodleg%o#ci
w Sopocie wraz z p$tl& trolejbu-
sow& przy ul. Reja, budow$ 4
nowych i przebudow$ 5 podstacji
trakcyjnych, budow$ centrum
zdalnego sterowania podstacjami
i dalsz&wymian$ taboru poprzez
zakup 28 nowych trolejbusów.
Projekt zosta% zako"czonywiosn&
tego roku. Stosowane na co dzie"
nowatorskie rozwi&zania tech-
niczne a tak!e wszystkie poczy-
nione nak%ady inwestycyjne
powoduj& , !e transport trolejbu-
sowy i Przedsi$biorstwo Komuni-
kacji Trolejbusowej to nowoczes-
ny i wci&! rozwijaj&cy si$ system
publicznej komunikacji miejskiej
w Gdyni.

drPiotrMa!olepszy,prezes
Zarz"duPrzedsi#biorstwa
KomunikacjiTrolejbusowej
wGdyni
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Nasza wieloletnia praca to s!u"bamieszka#com
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Wramach przedsi!wzi!cia PKT przeprowadzi innowacyjne próby z alternatyw-
nym "ród#em zasilania trolejbusóww postaci prototypowych baterii (widoczne
w prawym górnym rogu, w kolorze niebieskim)
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Podstacja zasilaj$ca sie% trakcyjn$ przy ul. Wielkopolskiej w Gdyni. W tymmiejscu zrealizowane zostanie
drugie zadanie w ramach projektu Civitas Dynamo. Celem przedsi!wzi!cia jest zgromadzenie energii elek-
trycznej - pochodz$cej z hamowania odzyskowego trolejbusów - w zasobniku, a nast!pnie oddania jej
w sytuacji, gdy zwi!kszy si! zapotrzebowanie na energi!w sieci trakcyjnej
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W Grudniu 2012 r.
Przedsi!biorstwo
Komunikacji Trolejbusowej
przyst"pi#o do kolejnego
projektu Unijnego -
CIVITAS DYN@MO.
Nadrz!dnym celem jest
wdro$enie nowoczesnych
rozwi"za%w dziedzinie
mobilno&ci, oraz wymiana
wiedzy i do&wiadcze%
pomi!dzy uczestnicz"cymi
w nim miastami: Akwizgran
(Niemcy) - lider projektu,
Gdynia, Koprivnica
(Chorwacja) Palma de
Mallorca (Hiszpania).
W CIVITAS DYN@MO
bierze udzia# #"cznie
28 partnerów lokalnych
z wymienionych miast.

CIVITAS DYN@MO
- miasta dziel! si" wiedz!
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Ma!gorzata Rutkow
ska

I miejsce w konkursie fotograf
icznym

Anna Rybak - III miejsce

KarolinaWeiner - II miejsce

Zdj!cia nagrodzone w konkursie


