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TRAMWAJ P~ZYSZLOSCI musi
kursowac w ,Jlzlelnlcach sródmlejsklch na Innym poziomie niz pozostale wozy. Jest to podstawowy
warunek dla zapewnienia mu spraw
nej jazdy z zakladana predkoscia
26-28 km/godz. Postuluje sie zatem przeniesienie
Unit tramwajowych w centrach miast do tuneli,
albo na estakady, w zaleznosci od
mlejscowy<:h warunk6w.
Za
tramwajem
przemawiaja
gl6wnle niskie koszty rozbudowy
sieci.
Zalo:l:enle kilometra
Unl1
tramwajowej,
lacznie kosztuje
z urzadzeniami
towarzyszacymi,
16-12
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KOMUNIKACJA miejska nas nie rozpieszcza.
z . tego zdaj emy so b Ie sprawe. Ok 8ZQJe Sie, ze pasazersa k n i e d (}I e. mozna
takze zmierzyc i wyrazic w liczbach. Otóz wedlug nOrmy dla
komunik-acji
miejskiej
tabor wykorzystany
jest w pelni wit.
d
y, gdy na metr k w ratowy Jego powIerzchnI
przypada
8 pasazerów. Nietrudno
sobie wyobrazic,
ze przy takim zageszczeniu jako tako wygodnie moga podrózowac
tylko przedszkolak,i.
Tymczasem
okazuje ,'.
sie ze w godzinach
szcz y tu ' kied y. MPK
.
przewoZI 37 proc. ogolu pasazerów,
tabor wykorzystywany
jest
W 200 procentach.
A zatem 16 osób na metr kwadratowy'
.
komentarza' .
TAKZE czas Przejazdu tabo- Wy ma g a wlasc iwie
.
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te-n- Zreszta w godzmach szczytu na mln zl, natomiast' budowa kllome-

dencje. do wydluzania
sie. PredkoSC 1 8 k
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wet do tej sredniej
.
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.

tramwajom

tra llnli
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Jeszcze niedawno wydawalo sie,
Jezdza dZIS.nasze tramwaje, me
PasazerskIe
lamenty,
roz-:!:e tramwaje - a tak:l:e trolejbu-=- {brzmiewaja od dawna, w ostat- Sy - prze:!:ywaja sw6j zmierzch.
nich
),lnUtramwajowych kurczy
.
'.latach wysluchiwane . sa Dlugosc
la sie systematyczn1espa.dajac
w
Jednak zWIeksza uwaga. Pro-. ,roku 1973.do najni:!:szegopoziomu882
bIerny '-komunikacji
miejskiej
kUometr6w.
Trudno
,~zyc,
te
.
trakcja tramwajowa ma swoje slabe
d .
l
zos t a y sz~ro k o u~g 1~ mone strony. Gl6wnym argumentem prze
.

W programIe
poprawlema
wa- clw niej bylo jednak w Istocie rzerunk6w
zycia W naszym kraju. .c?:y przeiiwl~dczenle, te jest to srC?Widac zreszrt;
efekt
komumkacjl
przestarzaly, miast.
nIe
a
y ' troska ci de~
.
pasujacy
do nowoczesnych
wygode
pasazera
zadecydowala
Dzis zauwa:l:a. sie na calym swleo podpisaniu
umowy z Berliecle powrót do rozwiazan uznanych
tern o P odjeciu "'''odukcji
Au- I sprawdzonych. W wiekszosci kra'"
r-:
."
j6w prace nad nowym taborem 1
tosan6w,
stanowIacych
I)owo
trakcja dla komunikacji miejskiej
czesria. ulepszona
wersje
"Sa- zostaly mocno przyhamowane.
Do I
nów"..
Pierwsze
dostawy
nie
renesansu
.
.
'.
czynia sie trakcji
poza tymelektrycznej
wzglad' na przy
ochzrobIly
wprawdzIe
dobrej
r,C:- rone srodowiska. Walka z halasem
klamy tym autobusom
-.,. czesc i zanieczyszczaniem powietrza nawozóW
wymagala
remontu
~era
gos~odarce
miast c;or~z
. .
.
wiekszej w wagI
i komunikacja
me
wkrótce
po wYJechamu
za fa- mo:l:e byc z tych staran wylaczobryczna
brame;
dzis tak dra- na. A trakcja elektryczna nie pomatyczne sytuacje zalicza sie zostawia za soba smugi spalin.
juz. do.'..
przeszlosci. Resort admi,Trolejbusy.
sa najcichszym
srod.
klem
komumkacjl
I chyba przede
ms1;racJ,l zapewma
w kazdym
wszystkim dlatego swiecimy ich porazie,
ze producent
stara
sie wr6t: w Warszawle uruchomione
uwzgledniac
uwagi maja
Unie Poludniowy
trolejbusowe Pla
na
.k wszystkie
. tk
trasach byc
Dworzec
uzy ownl' a, czy l I MPK
'.
seczno oraz Piaseczno _ Konstancin. Stolica, Gdansk I Lubl1n otrzyW SUMIE
komunikacja
miejska
maja do konca pieciolatki 300 trolejbus6w, zakupionych w ZSRR.
dysponuje
coraz lepszym
taborem.
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Oprócz ..Berliet6w"
przybywaja
jej
bardzo dobre wegierskie
"Ikarusy"
ooraz no<wucZ{!Sne tramwaje
typu
l05-N, stanowiace
oryginalna
polska konstrukcje
I zapewniajace
stosunkowo
wygodna
jazde.
W tym
roku miejskie
przedsiebiorstwa
komunikacyjne
powinny
wzbogacic
sie o olwlo 200 takich tramwajówInnych sie ju:l: nie produkuje.
Zaloga ..Konstalu"
zapowiada'
zreszta
przekroczenie
phinu o 40 dodatkowych lOS-N. Jedn.oczesnle
tegoroczne dostawy
autobusów
wszystkich
typów
powinny
siegnac
1831 wozów.

Oczywiscie,
trakcja
elektryczna
jest tylko jednym
z rozwiazan.
w
malych
miastach
bedzie
sie nadal
jezdz1!o
autobusami,
w
du:l:ych
osrodkach
pozostana
one uzupelnieniem tramwaj6w
I trolej.busów.
Dla
GOP przewiduje
sie budowe
szybkiej kolei miejskiej.

I

PROJEKTOW
jest
wiele,
sprawa najwazniejsza pozostaje jednak fakt, ze nad problemami
komunikacji
miejskiej
prowadzome sa intensywne praI W rezultacie
z' taborem nie be- ce. Dowodza one zainteresowadzie wiekszych
klopotów.
Nie przyniesie
to jednak
odczuwalnej
po- nia ta trudna kwestia, w nieI prawy k01Ilunlkacjamiejska o- malym stopniu decydujaca
o
feruje
nam bowiem
kiepskie
wa- poziomie naszego zycia.Zwlaszrunki pódr6:1:owanla nie tylko z powOdu. .braku taboru.
Rzecz w tym, 'cza, ze zgodnie z doswiadczeinnych krajów, rozwój
:l:e rozw6j komunikacyjnej
sieci, a niami
zwlaszcza
ltzIw. przelotowosc
tras, motoryzacji
nie odciazy komuq,le od.powladaja
jut potrzebom
rozbudowujacych
sie miast. Coraz czes nikacji miej~kiej. Zwiekszy tyl-

-

ko stawiane
jej wymagania
clej
zaczynaja
sie robic
"korki",
a im liczniejszy tabor - tym ich i o tym takze warto pamiewiecej.
.
tac.
.
Z czasem probiemy te rozwiaie
Urszula SZYPERSKA
budowa w najwiekszych miastach
UnU metra, jest to jednak sPra.wa.
dalszej
przyszlosci..
TYmc:<.ase
trzeba znalezc rozwiazanie na najbli:l:sze lata I eksperci z Instytutu
Ksztaltowania
Srodowlska oraz z
resortu admln1stra Cjl widza je... W

~

tTamwajach.
Z tym jednak,
d-zle to tramwaj
w nowe-j
.

te bewersji.
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