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Po długiej niekończącej się zimie, wraz
z pierwszymi wiosennymi promieniami słońca,
pod koniec kwietnia na terenach Exposilesia
w Sosnowcu, zorganizowano kolejną edycję
targów SilesiaKomunikacja. Być może to wła-
śnie aura i bardzo krótki okres potrzebny na
wejście w wiosenny cykl targów i konferencji,
miały wpływ na znacznie niższą frekwencję wy-
stawców, w porównaniu z poprzednimi lata-
mi. „Na placu boju”, w potężnej hali wystawo-
wej zostali najwierniejsi producenci pojazdów,
komponentów i systemów informacyjnych,
którzy od lat prezentują swoje wyroby prze-
woźnikom, głównie z centralnej i południowej
Polski. Kwietniowe targi, w pełni pokazały ak-
tualne nastroje panujące na polskim rynku
transportu zbiorowego, pozbawionym stabil-
nego finansowania i walczącym z kryzysem,
jaki ogarnął wszystkie europejskie miasta.

Codzienne problemy
organizatorów i przewoźników

Dobrym zwyczajem sosnowieckiej impre-
zy jest możliwość prezentacji swoich dokonań
przez współorganizatorów imprezy, czyli KZK
GOP i największe przedsiębiorstwa komunika-
cyjne regionu. W bieżącym roku na stoisku KZK
GOP prezentowano, obok wdrażanej Śląskiej
Karty Usług Publicznych, założenia kolejnego
projektu realizowanego z funduszy unijnych.
Tym projektem jest „System Dynamicznej In-
formacji Pasażerskiej na obszarze działalności
KZK GOP”, który ma na celu usprawnienie pro-
cesu zarządzania komunikacją miejską przy

wykorzystaniu inteligentnych narzędzi informa-
tycznych z zakresu sterowania ruchem. W ra-
mach systemu zostaną ustawione 72 elektro-
niczne tablice informacyjne na głównych przy-
stankach węzłowych Będzina, Dąbrowy Górni-
czej, Gliwic, Katowic, Sosnowca i Zabrza,
wzdłuż trzech ciągów komunikacyjnych:
o Katowice os. Tysiąclecia – Katowice os. Pa-

derewskiego;
o Sosnowiec Dworzec PKP – Dąbrowa Górni-

cza Gołonóg Manhattan;
o Gliwice Plac Piastów – Zabrze Goethego.

Będą one wyświetlały informacje o rzeczy-
wistym czasie odjazdu 177 pojazdów prze-
jeżdżających przez te przystanki. Informacje
o swoim aktualnym położeniu mają one prze-
syłać do centralnego serwera, obsługujące-
go także mobilną aplikację dla pasażerów,
dostępną przez Internet. Całkowity koszt pro-
jektu szacowany jest na 6,1 mln zł, z czego
4 mln pochodzić będą z działania 8.3 „Roz-
wój Inteligentnych Systemów transportowych”
realizowanego w ramach programu operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko.

Z kolei na stoisku spółki Tramwaje Śląskie
jeden z największych przewoźników tramwajo-
wych w Polsce prezentował efekty realizacji pro-
jektu „Modernizacja infrastruktury tramwajowej
i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Projekt re-
alizowany jest w dwóch podprojektach, pierw-
szym obejmującym modernizację taboru tram-
wajowego i infrastruktury torowo-sieciowej i dru-
gim realizowanym przez Miasto Tychy i Tyskie

Linie Trolejbusowe obejmującym modernizację
sieci trolejbusowej. Całkowity koszt projektu to
801 mln zł brutto, a przyznane dofinasowanie
z Unii Europejskiej to 384,56 mln zł, czyli 59%
wydatków kwalifikowanych. W ramach projektu
Tramwaje Śląskie zakupią 30 tramwajów nisko-
podłogowych PESA Twist, zmodernizują 75 po-
ciągów typu 105N (pierwsza partia 45 pociągów
została wyremontowana wspólnie z konsorcjum
MPK Łódź i spółki Modertrans z podpoznańskich
Biskupic), wyremontują 46 km torowisk i sieci
w trzech ciągach komunikacyjnych: Katowice –
Bytom, Bytom – Sosnowiec i Zabrze – Bytom,
przystosują 61 platform przystankowych do ob-
sługi osób niepełnosprawnych. Dodatkowo TLT
zakupi 15 trolejbusów i zmodernizuje blisko 7 km
sieci trakcyjnej, a Miasto Tychy wybuduje
2 wielopoziomowe parkingi typu Park&Ride.
Celem projektu ma być m.in. skrócenie czasu
przejazdu pomiędzy miastami aglomeracji od
5% do 10% oraz zwiększanie liczby przewożo-
nych pasażerów o 3,6 tys. rocznie.

Na stoisku PKM Sosnowiec zaprezentowa-
no najnowszy holownik pogotowia techniczne-
go, zabudowany przez firmę Tevor ze Skarży-
ska-Kamiennej na podwoziu ośmioosiowego
samochodu ciężarowego MAN TGS 41.440.
Nowy holownik został kompleksowo wyposa-
żony w m.in. hydrauliczny wysięgnik do podnie-
sienia i holowania autobusu, ze szczególnym
uwzględnieniem autobusu niskopodłogowego,
za koła lub osie, dodatkową belkę hydrauliczną,
dwie wyciągarki i duże schowki na specjalistycz-
ne narzędzia. Docelowo przewoźnik planuje
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włączyć swój pojazd do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego, tak by w razie potrze-
by mógł służyć w likwidacji wszystkich wypad-
ków i kolizji, przy usuwaniu skutków ciężkie po-
jazdy. Podobne holowniki zakupiły niedawno
m.in. takie spółki komunalne jak MZA Warsza-
wa, MPK Poznań czy PGK Suwałki.

Producenci autobusowi
Od czterech lat wielkim nieobecnym sosno-

wieckiej imprezy jest największy dostawca ta-
boru autobusowego na Śląsku – firma Solaris
Bus & Coach. Trudno się dziwić. Oprócz krajo-
wej imprezy w Kielcach, spółka z Bolechowa
prezentuje swoje wyroby na wielu międzynaro-
dowych imprezach wystawienniczych, takich
jak BusWorld Kortrijk, IAA Hanower czy Wysta-
wa Transportu Publicznego towarzysząca Kon-
gresowi UITP (Międzynarodowa Unia Transpor-
tu Publicznego). Ponadto autobusy Urbino po-
kazywane są na wielu lokalnych wystawach
w najważniejszych krajach eksportowych m.in.
w Czechach, Francji, Hiszpanii (FIAA Madryt)
i w krajach skandynawskich. Nieobecność li-
dera polskiego rynku skrupulatnie wykorzystują
konkurenci – głównie Mercedes-Benz i MAN.
Obydwie firmy wraz z czeską firmą SOR i biało-
ruskim MAZ-em, są od początku obecne na każ-
dej edycji targów.

W bieżącym roku na stoisku MAN-a moż-
na było zobaczyć, autobus eksploatowany już
w wielu krajach europejskich, miejski Lion’s
City z napędem hybrydowym. Autobus opra-
cowany przez niemiecki koncern, jak na razie
oferowany jest jedynie w wersji dwunastome-
trowej. Oferuje ona obok pracy w trybie spali-
nowym czy mieszanym, także tryb jazdy przy
wykorzystaniu tylko i wyłącznie silnika elek-
trycznego. Gromadzenie energii hamowania
jest realizowane za pomocą superkondensa-
torów ultracaps. W napędzie hybrydowym
duży nacisk położono na rozbudowę syste-
mu zbierania danych telematycznych dotyczą-
cych obsługiwanej trasy, tak aby optymalnie
wykorzystać potencjał energetyczny układu
napędowego. Już ponad 200 autobusów tego
typu, budowanych w podpoznańskich Sadach
trafiło głównie do miast hiszpańskich i portu-
galskich, m.in. do Barcelony, Kadyksu, Madry-
tu, Malagi, Murcii, San Sebastian, Sevilli, Val-
ladolid, Lizbony i Porto. Poza Półwyspem Ibe-
ryjskim hybrydowe autobusy z lwem na ma-
sce można także spotkać w Kolonii, Hagen,
Mediolanie, Wiedniu, w kilku miastach holen-
derskich oraz w Sao Paulo. Ostatnie kontrak-
ty obejmują dostawę 17 autobusów dla Pary-
ża i kolejnych 19 dla Barcelony. MAN Lion’s
City Hybrid był testowany także w wielu mia-
stach w Polsce m.in. we Wrocławiu, Gdyni
i w Poznaniu, a tuż przed targami SilesiaKomu-
nikacja także w MZK Opole i PKM Jaworzno.

Na ulicach już widać efekty realizacji projektu. Zmodernizowany przez Modertrans wagon
tramwajowy u stóp zamku w Będzinie

Makieta w skali 1:1 nowego stanowiska motorniczego

Holownik pogotowia technicznego zabudowany na samochodzie MAN TGA41.440
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Spółka Evobus Polska pokazała w So-
snowcu gazową odmianę Mercedesa Citaro,
w oryginalnych srebrno-pomarańczowych bar-
wach MPK Rzeszów. To pierwszy z 30 zaku-
pionych, który wejdzie do eksploatacji pod
koniec maja br. Całość dostawy potrwa do
końca tego roku. Autobus napędzany jest sze-
ściocylindrowym silnikiem Mercedes-Benz
M447 hLAG o pojemności 12 litrów i mocy
185 kW, spełniającym normę czystości spalin EEV.

Gaz ziemny zgromadzony w sześciu wysoko-
ciśnieniowych butlach o łącznej pojemności
1140 dm3 pozwala na przejechanie ok. 400 km
w warunkach miejskich. Pojazd może zabrać
jednorazowo 85 pasażerów, w tym 30 na miej-
scach siedzących. Dzięki zastosowaniu ponad
przednimi nadkolami foteli typu „11/2” uzyska-
no bardzo szerokie przejście, umożliwiające
swobodne przeprowadzenie wózka dziecięce-
go. Mimo zastosowania tego rozwiązania,

żadna z matek nie będzie mogła skorzystać
z tego udogodnienia, gdyż na przednim po-
moście zamontowano na stałe poręcz, która
całkowicie uniemożliwia wprowadzenie przed-
nimi drzwiami jakiegokolwiek wózka. Wpływa
to na funkcjonalność pojazdu, ponieważ Citaro
CNG ma do dyspozycji jedynie 2 bezstopnio-
we wejścia. Wejście do tego autobusu tylnymi
drzwiami wymaga pokonania jednego stopnia
o wysokości 260 mm.

MAN Lion’s City Hybrid

Jedna z premier sosnowieckiej imprezy – Mercedes-Benz Citaro CNG dla MPK Rzeszów Wejście tylnymi drzwiami wymaga pokona-
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Mercedes-Benz ma duże doświadczenie
w produkcji autobusów gazowych. Pierwsze
próby z eksploatacją miejskich autobusów ga-
zowych, rozpoczął jeszcze w latach 70. ubie-
głego wieku, co było odpowiedzią na ówcze-
sny kryzys paliwowy i lawinowy wzrost cen pa-
liw kopalnych, bazujących na ropie naftowej.
Efektem tych doświadczeń było uruchomienie
produkcji autobusu serii OG305. W 1994 roku
wprowadzono do produkcji gazowe odmiany
niskopodłogowego modelu O405N, zarówno
w wersji solo, jak i przegubowej. W dwa lata
później pojawiła się odmiana dziesięciometro-
wa O405NK z charakterystycznym garbem na
dachu. Kolejna zmiana generacji nastąpiła pod
koniec lat 90. XX wieku, kiedy to bramy fabryki
w Mannheim zaczęły opuszczać gazowe Citaro.
Tym razem jednak ograniczono się jedynie do
wersji solo i przegubowej. Łącznie bramy fa-
bryki w Niemczech opuściło około 2 tys. auto-
busów CNG. Jednym z największych ich od-
biorców było miasto Hanower, które tuż przed
wystawą światową EXPO 2000 zakupiło 56 au-
tobusów zasilanych sprężonym gazem ziem-
nym. Autobusy wyróżniały się oryginalnym de-
signem opracowanym przez Jamesa Irvina, któ-
ry tak zaprojektował linię dachu, aby obudowa
kryjąca butle stała się integralnym elementem
nadwozia. Rozwiązanie to, do dziś jest z powo-
dzeniem wykorzystywane przez wszystkich pro-
ducentów autobusowych nie tylko w autobu-
sach gazowych, lecz również w autobusach
hybrydowych i trolejbusach.

Należy podkreślić, że zakup 30 Mercede-
sów Citaro CNG to największy zakup pojazdów
napędzanych sprężonym gazem ziemnym na
przestrzeni minionej dekady. Wraz z realizacją
tego kontraktu, rozmieszczenie autobusów
z napędem alternatywnym w naszym kraju ule-
gło istotnej polaryzacji. Na jednym biegunie
mamy Rzeszów (obok gazowych autobusów
Mercedesa eksploatowane są tam także pojaz-
dy Solarisa i Jelcza), Zamość (12 autobusów
MAN Lion’s City) oraz Przemyśl. Na południu
Polski kolejnym miastem, które postanowiło
szeroko wprowadzić napęd gazowy są Tychy,
którego tabor został zdominowany przez auto-
busy z Bolechowa. Pod koniec 2011 roku PKM
Tychy kupiło blisko 30 używanych autobusów
Solaris Urbino 12, przejętych od jednego ze
skandynawskich przewoźników. Kolejne polskie
miasta eksploatujące autobusy napędzane
CNG, znajdują się na północy kraju. Są to Ino-
wrocław (Solbus, Solaris), Gdynia (MAN Lion’s
City G) i Słupsk (Irisbus Citelis i Scania
Omnicity). Z mapy autobusów gazowych
zniknął Wałbrzych, który eksploatował 8 auto-
busów Irisbus Citelis CNG.

Kolejnym autobusem w brawach MPK Rze-
szów, jaki pokazano w Sosnowcu był autobus
klasy midi – Autosan Sancity 10 LF. Konstrukcja

nośna nadwozia, tak jak w przypadku pozosta-
łych modeli rodziny Sancity została wykonana
ze stali nierdzewnej 1.4003, natomiast poszy-
cie zewnętrzne z paneli aluminiowych i tworzyw
sztucznych. Takie połączenie materiałów po-
zwoliło uzyskać niewielką masę własną, co daje
przełożenie na dużą pojemność i niskie zuży-
cie paliwa. Kolorystyka wnętrza została utrzy-
mana w kontrastowych kolorach, co ułatwia po-
ruszanie się osobom niedowidzącym. Sancity
10LF, podobnie jak konkurenci Mercedes-Benz
Citaro K, Irisbus Citelis 10,5 czy Solbus Solcity
12.03 wyróżnia się dużą pojemnością, porów-
nywalną z autobusami klasy maxi. Może on prze-
wieźć jednorazowo aż 95 pasażerów. Sancity dla
Rzeszowa wyposażone jest w 20 miejsc siedzą-
cych, z których 4 są dostępne bezpośrednio
z niskiej podłogi. Jednostką napędową jest sil-
nik EEV Iveco Tector NEF o pojemności 5,9 dm3

i mocy 194 kW (264 KM), współpracujący z au-
tomatyczną skrzynią biegów Allison T280R.

Obydwa autobusy dla MPK Rzeszów charak-
teryzują się bogatym wyposażeniem, w skład
którego wchodzi m.in. klimatyzacja przestrzeni
pasażerskiej, fotele ze specjalną tkaniną z her-
bem miasta, komputer pokładowy, dwufunk-
cyjne kasowniki/czytniki kart elektronicznych,
elektroniczne tablice kierunkowe typu LED,
wewnętrzny monitor LED o przekątnej 22”,
system monitoringu wnętrza, bramki liczące
oraz stanowisko do mocowania wózków in-
walidzkich zgodne z wymaganiami dyrektywy
EU 2001/85. Podczas targów, Sancity 10LF
został nagrodzony po raz kolejny tytułem „Pro-
dukt w komunikacji miejskiej przyjazny oso-
bom z niepełnosprawnością”.

Drugi z autobusów prezentowanych przez
Autosana to międzymiastowy Eurolider 9 eco,
który w ofercie produkcyjnej zastąpił Trampa.
Autobus adresowany jest dla przewoźników ob-
sługujących połączenia międzymiastowe,
zwłaszcza pomiędzy miastami małej i średniej

Obydwa autobusy charakteryzowały się bogatym wyposażeniem wnętrza

Kolejnym autobusem w barwach MPK Rzeszów był midibus Autosan Sancity 10 LF
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wielkości. Najbardziej charakterystycznym ele-
mentem autobusu jest nowa ściana przednia,
nawiązująca stylistyką do pozostałych autobu-
sów tej rodziny. O 200 mm wydłużono autobus,
zwiększając głównie zwis przedni. Tym samym
zwiększono pojemność autobusu z 56 do 61
pasażerów. W podstawowej wersji międzymia-
stowej, autobus może zabrać 39 pasażerów na
miejscach siedzących i 22 na stojących. Wzro-
sła także pojemność bagażników, która obec-
nie w zależności od wersji waha się od 3,2 do
4,5 m3. Dla porównania w Trampie bagażniki
mieściły około 2,5 m3 bagażu. Podstawową
jednostką napędową jest ten sam silnik, co
w Sancity 10 LF czyli sześciocylindrowy silnik
Iveco NEF N60ENT o mocy maksymalnej
194 kW (264 KM). Jednostka napędowa współ-
pracuje z sześciobiegową manualną skrzynią
biegów ZF 6S-1010BO. W układzie jezdnym za-
stosowano zawieszenie niezależne ZF RL55EC
oraz tylny most napędowy DANA. Hamulce
tarczowe na obydwu osiach współpracują z sys-
temem EBS/ESC. Nowy Eurolider 9 został za-
projektowany tak, aby można było zaoferować
przewoźnikowi autobus najlepiej dostosowany
do jego potrzeb, przy utrzymaniu jak najbar-
dziej atrakcyjnej ceny. W związku z tym klient
ma do wyboru bogatą listę wyposażenia opcjo-
nalnego, która obejmuje m.in. klimatyzację
przestrzeni pasażerskiej, zestaw DVD z moni-
torami LCD, wysokie fotele z regulacją pochy-
lenia oparcia i przesuwem bocznym, lodówkę,
barek, fotel pilota, system automatycznej de-
tekcji i gaszenia pożaru w komorze silnika, elek-
tromagnetyczny retarder.

Jak zawsze, największe stoisko miała spół-
ka SOR-Polska, która zaprezentowała zwiedza-
jącym aż 3 różne modele autobusów. Obecnie
firma ta kieruje swoją ofertę głównie do
przedsiębiorstw obsługujących małe i średnie

miasta oraz prywatnych przewoźników działa-
jących na zlecenie zarządów transportu miej-
skiego. Okręg południowy jest bardzo ważny
dla czeskiego producenta. To właśnie tutaj tra-
fia blisko połowa sprzedanych autobusów na
polskim rynku. Jak na razie SOR nie zaprezen-
towała żadnych nowości. Wynika to z faktu za-
awansowanych prac związanych z zabudową
silników spełniających normę czystości spalin
Euro-6, wchodzącą w życie od 1 stycznia 2014
roku. Z uwagi na dużą liczbę oferowanych
modeli, koszt prac adaptacyjnych wyniesie
ponad 2 mln euro. Według zapewnień w dal-
szym ciągu w ofercie pozostaną wszystkie do-
tychczas wytwarzane typoszeregi, tj. serie BN,
NB, CN, C i LH.

Seria BN była w Sosnowcu reprezentowa-
na przez niskowejściowy autobus BN12 o dłu-
gości 11,97 m, przeznaczony do przewozu od
100 do 106 pasażerów, w tym od 27 do 30 na
miejscach siedzących. Autobus oferowany jest
w wersji trzy- i czterodrzwiowej. Doskonale na-
daje się do obsługi linii podmiejskich, dowożą-
cych mieszkańców aglomeracji do centrów
miast, oferując w miarę dużą liczbę miejsc sie-
dzących, co jest ważne przy podróżach trwają-
cych w granicach godziny. W minionym roku
autobusy tego typu pojawiły się m.in. na tra-
sach dojazdowych do centrum Wrocławia.

Na bazie serii BN opracowano także model
międzymiastowy serii CN, oferowany w trzech
wersjach długościowych 8,5; 9,5; 10,5 i 12 m.
Wejście do autobusu bez względu na wersję
możliwe jest jedynie przez dwie pary drzwi
w układzie 1-2-0. W autobusie zabudowano wy-
sokie fotele i w przedniej części półki na pod-
ręczny bagaż, a w układzie napędowym zasto-
sowano tylny most o większym przełożeniu. SOR
CN9,5 przystosowany jest do przewozu 71 pa-
sażerów, w tym 29 na miejscach siedzących.

Ostatnim z prezentowanych pojazdów był
międzymiastowy autobus SOR LH10,5, adre-
sowany głównie do przedsiębiorstw PKS i in-
nych przewoźników obsługujących ruch mię-
dzymiastowy. W porównaniu z serią C, seria LH
charakteryzuje się wyższym o 325 mm nadwo-
ziem, bogatszym wyposażeniem wnętrza oraz
możliwością jednorazowego przewożenia 43
pasażerów. Z uwagi na wyżej poprowadzoną
podłogę uzyskano o 70% większą pojemność
podpodłogowych bagażników. Głównym atu-
tem czeskich autobusów jest przede wszystkim
niska cena, jak również niskie zużycie paliwa.

Dużą szansę obecności na rynku polskim,
poprzez zwiększenie aktywności na Śląsku, upa-
truje białoruski MAZ. Główną uwagę producent
ten zwraca na przewoźników prywatnych, star-
tujących w przetargach na świadczenie usług
transportowych na okres 3-4 lat. Szefowie MAZ-a
uważają, że ich autobusy mogą być znacznie
ciekawszą alternatywą niż używane autobusy za-
chodnie. Śląsk i Zagłębie, gdzie działa pięciu
różnych organizatorów transportu, organizują-
cych bardzo często przetargi na obsługę jednej
lub dwóch linii, jest miejscem największej licz-
by prywatnych przewoźników. Z uwagi na ro-
snące wymagania pod względem standardów
podróży, stawiane przez organizatorów, prze-
woźnicy poszukują coraz częściej nowych au-
tobusów niskopodłogowych charakteryzujących
się niskimi kosztami zakupu i eksploatacji.

MAZ zaprezentował w Sosnowcu przegu-
bowy model 215, o długości 18,75 m, stano-
wiący wersję rozwojową autobusu 205. W po-
równaniu z pierwowzorem autobus charaktery-
zuje się zastosowaniem pięciu dwuskrzydło-
wych drzwi i przeniesieniem chłodnicy na dach
pojazdu, co pozwoliło zwiększyć przestrzeń na-
przeciwko środkowych drzwi. Inną nowością
jest deska rozdzielcza wzorowana na desce
VDO. W dalszym ciągu model 215 wyróżnia się
zabudową silnika asymetrycznie z prawej stro-
ny pomiędzy osiami pierwszą a drugą. Taka
koncepcja układu napędowego stosowana jest
w belgijskich autobusach Van Hool AG300 oraz
VDL Jonckheere Transit, a także w nieprodu-
kowanym już holenderskim autobusie Berkhof
Premiere. MAZ 215 napędzany jest sześciocy-
lindrowym silnikiem EEV Mercedes-Benz
OM 926 LA o mocy 240 kW (326 KM), który
przekazuje moment napędowy na oś środkową
za pośrednictwem automatycznej skrzyni bie-
gów ZF 6HP 604C lub Voith DIWA D854.5.
Autobus o masie własnej 16100 kg może prze-
wieźć jednorazowo 175 pasażerów, w tym 39
na miejscach siedzących. Cztery przegubowe
autobusy MAZ 205 trafiły do przewoźnika z Żor,
obsługującego m.in. linię 121 na zlecenie KZK
GOP. Średnie zużycie paliwa tak dużego auto-
busu, w codziennej eksploatacji waha się na
poziomie 37-39 litrów/100 km.

Autosan Eurolider 9 eco
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Drugim prezentowanym w Sosnowcu au-
tobusem był midibus MAZ 206.085 z czterocy-
lindrowym silnikiem EEV Mercedes-Benz
OM904 współpracujący z automatyczną skrzy-
nią biegów Allison, taką samą, jaką zastoso-
wano w Autosanie Sancity 10 LF. Według pro-
ducenta, autobus o długości 8,8 m i przystoso-
wany do przewozu 72 pasażerów podczas ślą-
skich testów osiągnął średnie spalanie na po-
ziomie 22 l / 100 km.

Już od pewnego czasu swoją aktywność
w zakresie autobusów miejskich przejawia VDL
Bus & Coach Polska ze Straszkowa. Z uwagi na
bardzo niski poziom cenowy nowych autobusów
niskopodłogowych, kierownictwo koncernu przy-
jęło taktykę wejścia na polski rynek poprzez ofe-
rowanie autobusów używanych i testowych.
W Sosnowcu VDL pokazał używany, ultralekki
autobus niskowejściowy VDL Ambassador.
Ośmioletni autobus o długości 11 m, mogący
zabrać na pokład około 80 pasażerów jest ofe-
rowany za 45 tys. euro. Autobus ten może być
z powodzeniem wykorzystywany na trasach do-
jazdowych ze strefy podmiejskiej do centrum
miasta. Charakteryzuje się niskimi kosztami eks-
ploatacji, z uwagi na niską masę i zastosowa-
nie ekonomicznych jednostek napędowych,
a dzięki zastosowaniu dużej liczby elementów
poszycia wykonanych z tworzyw sztucznych
także wysoką trwałością. Dzięki dużemu obsza-
rowi niskiej podłogi, pozbawionej jakichkolwiek
podestów i mocowaniu siedzeń do ścian bocz-
nych, w łatwy sposób można dostosować wnę-
trze do potrzeb konkretnego przewoźnika. Dru-
gim z prezentowanych pojazdów był testowy
autobus VDL Citea, laureat konkursu Interna-
tional Bus Of The Year 2011. Pojazd z 2010 roku
został wyceniony na około 150 tys. euro, a więc
w cenie niewiele niższej od fabrycznie nowych.
Tak jak w przypadku Ambassadora głównym
atutem tego pojazdu mają być niskie koszty
eksploatacji i wysoka niezawodność.

Dodatkowo ofertę VDL Polska uzupełniał
trzyosiowy autobus turystyczny Futura 2 (Inte-
national Coach Of The Year 2012) w barwach
Daltrans z Bąkowa. Egzemplarz targowy przy-
stosowany jest do przewozu 57 pasażerów; to
pojazd o długości 13,9 m napędzany silnikiem
EEV DAF MX340 o mocy 340 kW.

Obok wspomnianych autobusów mogliśmy
zobaczyć w Sosnowcu jeszcze 2 autobusy tu-
rystyczne. Na stoisku PKS Gliwice pokazano
autokar Setra S 416 GT-HD w barwach firmy
Feniks V. Ośrodek Szkolenia Zawodowego
CEZ-Cargo, który podczas targów organizował
także konkurs o tytuł Mistrza Kierownicy, zapre-
zentował MAN Lion’s Coach, wykorzystywany
w procesie szkolenia kierowców. Z kolei po-
znańska firma Car-Gaz pokazała międzymia-
stowy autobus Irisbus Crossway 12, wyposa-
żony w system Solaris Diesel, umożliwiający Autobus turystyczny SOR LH10,5

Niskowejściowy autobus miejski SOR BN12

Niskowejściowy autobus międzymiastowy SOR CN9,5
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zasilanie silnika wysokoprężnego mieszanką
oleju napędowego i płynnego gazu LPG w sto-
sunku 80:20. Według zapewnień producenta
zastosowanie Diesel LPG DualFuel pozwala
obniżyć zużycie paliwa, zwiększyć sprawność
procesu spalania oraz poprawić własności trak-
cyjne jednostki napędowej.

Firmy oferujące rozwiązania IT dla
transportu zbiorowego

Dynamiczny rozwój elektroniki powoduje,
że z roku na rok poszerza się oferta z zakresu
IT adresowana bezpośrednio do przedsię-
biorstw komunikacyjnych i zarządów transpor-
tu, jak również i dla pasażerów. Niewątpliwie
największe stoisko targowe w tym segmencie
miała firma NOVAMEDIA INNOVISION sp. z o.o.,
która prezentowała swoje wyroby z zakresu
dynamicznej informacji pasażerskiej i monito-
ringu stosowane w pojazdach kupowanych

MAZ 205 z ASKA Żory na linii 121 organizowanej przez KZK GOP

5 dwuskrzydłowych drzwi zamontowanych w przegubowym MAZ 215 znacznie przyspiesza
wymianę pasażerów

Nowy kształt wieży silnika

m.in. przez MZA Warszawa i MPK Kraków.
Wśród nowości jakie pojawiły się w ostat-
nim czasie należy wymienić nowy kompu-
ter pokładowy TREX II, obsługujący także kar-
tę bezstykową i nagrodzony medalem targów
SilesiaExpo dwustronny monitor LCD 22”
„DUAL GOLF”. Dodatkowo NOAMEDIA poka-
zała nowy kasownik/czytnik kart elektronicz-
nych IDOOCK.

Równie ciekawie prezentowało się stoisko
firmy PIXEL z Bydgoszczy. Jedną z nowości tej
firmy był komputer pokładowy ASTERIX, zarzą-
dzający pracą pokładowych systemów informa-
cji pasażerskiej i systemów biletowych, zastę-
pujący w ofercie poprzednią generację kom-
puterów serii KPP-3. Nowy komputer wyróżnia
się zastosowaniem kolorowego, dotykowego
ekranu LCD. PIXEL w odróżnieniu od swojego
konkurenta, wprowadzając ekran dotykowy

Midibus MAZ 206
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w dalszym ciągu pozostawił sterowanie częścią
funkcji za pomocą klawiszy, których znaczenie
zmienia się w zależności od stopnia zagnieżdże-
nia się w określonych poziomach menu. Dotych-
czasowe doświadczenia pokazują, że podczas
jazdy obsługa klawiszy jest znacznie prostsza,
niż obsługa ekranu dotykowego.

Na stoisku można było zobaczyć także elek-
troniczne tablice kierunkowe LED z kolorowym
polem numerowym. Premiera tych tablic miała
miejsce podczas ubiegłorocznej wystawy Silesia-
Komunikacja. Zostały one zamontowane
w testowym egzemplarzu Mercedesa Citaro C2.
W minionym roku tablice tego typu pojawiły się
m.in. w bydgoskich i włocławskich Solarisach.
PIXEL oferuje kolorowe tablice łączone z kla-
sycznymi tablicami typu LED lub z tablicami mo-
zaikowymi typu flip-dot z indywidualnym, dio-
dowym podświetleniem każdego piksela. Za-
stosowanie kolorowego pola numerowego
zwiększa efektywność systemu informacyjne-
go, umożliwiając szybszą identyfikację pojaz-
du obsługującego daną linię. Pozwala także
lepiej wyróżnić pojazdy tych linii, które jeżdżą
zmienionymi trasami, lub które realizują kursy
jako linie pospieszne i specjalne. Oczywiście
skuteczność tych rozwiązań jest zależna od po-
wiązania nowego medium informacyjnego z kla-
sycznymi kanałami informacyjnymi takimi, jak
tabliczki przystankowe czy schematy sieci ko-
munikacyjnej wydawane w formie papierowej
czy publikowane w Internecie. W miastach
małych i średnich każdej linii można przypo-
rządkować unikalny kolor trasy. W dużych mia-
stach takie rozwiązanie można zastosować
w odniesieniu do linii tramwajowych, a w przy-
padku linii autobusowych kolory można defi-
niować dla wiązek linii lub obsługiwanych
obszarów bądź stref. Takie rozwiązania są
z powodzeniem stosowane w Szwajcarii,
Holandii i Francji.

Ostatnim elementem prac rozwojowych fir-
my PIXEL jest poszukiwanie najbardziej opty-
malnej formy wizualizacji informacji wewnętrz-
nej na ekranach 22”, zapewniającej jej naj-
większą czytelność. W pracach tych położono
szczególny nacisk na dobór kroju czcionek,
kolorów pól informacyjnych, podziału obszaru
monitora na pola stałej i zmiennej treści tak, aby
przekazywana informacja była czytelna nawet
dla osób niedowidzących, a liczba przekazy-
wanych informacji nie męczyła pasażerów.

Na targach coraz więcej oferowanych roz-
wiązań dotyczy bardziej skutecznego wyko-
rzystania nowych kanałów łączności, w tym
przede wszystkim telefonii komórkowej i narzę-
dzi internetowych. Wrocławska firma Jacek
Michalski „Puzone” opracowała aplikację inter-
netową www.kiedyprzyjedzie.pl pozwalającą

Autobus turystyczny VDL FHD 139-340 Futura 2

Niskowejściowy ultralekki minibus VDL Ambassador

Nispopodłogowy autobus miejski VDL Citea
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obróbka wszystkich danych może służyć do
doskonalenia rozkładów jazdy, poprzez wy-
znaczenie optymalnych czasów przejazdu
między przystankami.

Stworzony dzięki unijnemu wsparciu w ra-
mach programu „Innowacyjna gospodarka”,
wart 320 tys. zł, system informacji pasażer-
skiej kiedyprzyjedzie.pl jest obecnie testowa-
ny w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej
w Jaworznie. Według zamierzeń autorów, sys-
tem nie będzie wymagać kosztownych inwe-
stycji w sprzęt pokładowy. Koszt eksploatacji
systemu dla przewoźnika to opłata miesięcz-
na w wysokości od 69 do 99 zł od każdego
telefonu wpiętego w system. Na razie bez od-
powiedzi pozostaje pytanie: kto przypisuje ak-
tualnie realizowany rozkład jazdy do każde-
go obserwowanego pojazdu. Pewną wadą
jest także to, że informacja o odchyleniu od
rozkładu jazdy nie jest podawana na bieżąco
kierowcy. Obecnie autorzy systemu pracują
nad wersją adresowaną do pasażerów. W te-
lefonie z dostępem do Internetu otrzyma on
bieżącą informację o tym, czy autobus jedzie
zgodnie z rozkładem i jak ewentualne opóź-
nienie przełoży się na czas dojazdu do kolej-
nych przystanków. Dla pasażerów system ma
być bezpłatny, a opłaty abonamentowe mają
pokrywać przewoźnicy lub organizatorzy ko-
munikacji.

Jednym z głównych problemów organi-
zatorów komunikacji, w których działa wielu
przewoźników jest integracja informacji o ak-
tualnie realizowanym rozkładzie jazdy, prze-
kazywana różnymi kanałami komunikacyjny-
mi. Dlatego firma Pirios S.A. pokazała na tar-
gach oprogramowanie d-desk, które integru-
je różne kanały łączności, m.in. telefonię sta-
cjonarną – cyfrową i analogową, łączność ra-
diową, terminale satelitarne oraz GSM w jedną
kolejkę zgłoszeń. System jest w stanie prze-
prowadzić klasyfikację połączeń w zależności
od ich priorytetu oraz dzięki zastosowaniu tech-
nologii IVR (Interactive Voice Response) z ob-
sługą TTS (Text-to-Speech) automatycznie

Międzymiastowy Irisbus Crossway zasilany mieszanką DualFuel Diesel LPG

Turystyczna Setra S 415 GT-HD na stanowisku PKS Gliwice

Dwustronny nonitor LCD 22”Nowy komputer pokładowy TREX II

zarządzać zdalnie autobusami przez dyspo-
zytora. Medium określającym aktualną pozy-
cję autobusu jest telefon komórkowy, posia-
dany przez kierowcę i włączony w system.
Informacja o położeniu jest przetwarzana przez

specjalny program analizujący zadany rozkład
jazdy. Prognozując czas przyjazdu autobusu
na przystanek, system bierze też pod uwagę
aktualną sytuację drogową i ewentualne
utrudnienia w ruchu. Natomiast statystyczna
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obsłużyć część połączeń bez udziału dyspo-
zytora. Ma to szczególne znaczenie w sytu-
acjach alarmowych, które wymagają szybkiej
i skutecznej reakcji na dużą liczbę zgłoszeń.
Konsola d-desk daje dyspozytorowi pełny
obraz sytuacji, ponieważ widzi on wszystkie
oczekujące połączenia, nadane im priorytety
oraz automatycznie sugerowane scenariusze
rozmowy. Za pomocą dotykowego ekranu
może szybko obsłużyć połączenie, np. prze-
kierowując je do właściwej osoby. Pozwala
też zwiększyć bezpieczeństwo kierowców
i pasażerów środków transportu miejskiego
poprzez możliwość błyskawicznego włącze-
nia odsłuchu rozmów i zdarzeń z kabiny po-
jazdu, czy też szybkiej interwencji dyspozy-
tora w sytuacjach zagrożenia życia. Przejrzy-
sty układ informacji dla dyspozytora w tzw.
przestrzeni akcyjnej, zdecydowanie przekła-
da się na intuicyjną obsługę systemu.

Imprezy towarzyszące
Targom SilesiaKomunikacja, jak co roku to-

warzyszyła Konferencja Transportu Publiczne-
go organizowana wspólnie z KZK GOP. Tego-
roczny temat konferencji to „Aktualne wyzwa-
nia publicznego transportu zbiorowego.
Kreowanie wizerunku – jak komunikować się

z mediami w sytuacjach kryzysowych oraz
nowe uregulowania prawne”. W kolejnym dniu
Forum Przewoźników Polski Południowej dzia-
łające pod przewodnictwem prezesa PKM Gli-
wice zorganizowało spotkanie poświęcone no-
wym konstrukcjom autobusowym z napędami
alternatywnymi. Obok wystawców, w spotka-
niu uczestniczyli także przedstawiciele AMZ
Kutno, którzy prezentowali swój autobus elek-
tryczny CSE10 CitySmile.

Podsumowanie
Według organizatorów targi zgromadziły

łącznie 1,5 tys. uczestników z przedsiębiorstw
komunikacji miejskiej, międzymiastowej,
tramwajowej i trolejbusowej. To mniej więcej
tyle samo, co rok wcześniej. Czy uda się utrzy-
mać podobną frekwencję w roku przyszłym,
trudno powiedzieć. Już dziś wiadomo, że wy-
chodząc naprzeciw wnioskom wystawców,
konkurencyjne targi TRANSEXPO mają być
organizowane w cyklu dwuletnim. Czy pomo-
że to targom organizowanym przez Silesia-
Expo? Śmiem wątpić. Podobna sytuacja miała
miejsce pod koniec lat 90. XX wieku w Holan-
dii i Belgii, gdzie między sobą konkurowały
targi w belgijskim Kortrijk i holenderskim Ma-
astricht. Jak wiadomo od 1997 roku jedyną

imprezą targową na tamtym terenie o randze
międzynarodowej pozostał BusWorld w Kor-
trijk. Czy zatem SilesiaKomunikacja zniknie
z kalendarza imprez targowych? Biorąc pod
uwagę potencjał regionu, bliskość aglome-
racji krakowskiej, dogodny dojazd z Polski po-
łudniowej i centralnej i dużą liczbę przewoź-
ników znajdujących w obszarze oddziaływa-
nia Exposilesia można stwierdzić, że targi te
mają wysokie szanse na dalszą egzystencję,
ale tylko pod warunkiem zmiany formuły.
SilesiaKomunikacja nie może być próbą ko-
piowania targów TRANSEXPO. W ramach
nowej formuły, organizatorzy powinni się sku-
pić na problemach integracji systemów trans-
portu publicznego organizowanych na róż-
nych szczeblach samorządu terytorialnego
oraz na przenikaniu się tych systemów na gra-
nicach obszarów. Targi powinny być swoistą
promocją nowych rozwiązań technicznych,
organizacyjnych i finansowych wprowadza-
nych na obszarach metropolitalnych, zwłasz-
cza w południowej Polsce, platformą wymia-
ny doświadczeń poszczególnych przewoźni-
ków, organizatorów i środowisk naukowych
oraz miejscem oceny wzajemnego oddziały-
wania sektora komunalnego prywatnego
w publicznym transporcie zbiorowym.

Komputer pokładowy ASTERIX Zestaw tablic kierunkowych z kolorowym polem numerycznym

Stanowisko komputerowe z zamontowanym systemem kiedyprzyjedzie.plMonitor wewnętrzny z nową formą wizualizacji informacji


