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Marcin Polom, Miko/aj Bartlomiejczyk 

ansportowe 

\ 

-----~ 
I 

I 

Odbudowa zabytkowego trolejbusu Skoda 9Tr w Gdyni 
wst~p 

Komunikacja publiczna jako integralna 
CZEi!SC obszar6w zurbanizowanych na sta
le wpisala siEi! w krajobraz wielu osrodk6w 
miejskich. W szczeg61nosci pojazdy komu
nikacji, a wiEi!C autobusy, trolejbusy, tram
waje Sq symbolem komunikacji miejskiej 
i CZEi!Sto zapadajq w pamiEi!Ci pasazer6w na 
wiele lat. Wielokrotnie mozna spotkac siEi! 
z opiniq na temat r6znych rodzaj6w pojaz
d6w wczesniej eksploatowanych i CZEi!StO 
Sq to opinie nacechowane sentymentali
zmem. W/adze wielu miast wykorzystujqc 
potencjal komunikacji , tworzq parki pojaz
d6w zabytkowych zbudowane w oparciu 
o ostatnie egzemplarze wycotywane z eks
ploatacji. Bardziej rozwiniEi!tq formq kulty
wowania historii komunikacji miejskiej jest 
tworzenie izb tradycji oraz muze6w komu
nikacji miejskiej. Wsr6d przyklad6w dobrze 
zarzqdzanej i stale powiEi!kszanej floty po
jazd6w historycznych Sq nalezqce do zbio
r6w Muzeum lnzynierii Miejskiej w Krako
wie , Muzeum Techniki i Komunikacji 
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w Szczecinie, Muzeum Komunikacji Miej
skiej w todzi. Liczne zbiory pojazd6w za
bytkowych sq takze w posiadaniu wiEi!kszo
sci polskich przedsi~biorstw komunikacyj
nych, np. w Warszawie, Poznaniu, Wrocla
wiu, czy Gdansku. 

Komunikacja trolejbusowa w Gdyni , 
mimo iz zostala uruchomiona juz w 1943 r. 
nigdy nie doczekala SiEi! inicjatywy powsta
nia muzeum upamiEi!tniajqcego jej losy, czy 
nawet pr6by zorganizowania parku pojaz
d6w zabytkowych. Przez wiele lat bylo to 
zwiqzane z koniecznosciq uzyskania decy
zji wladz panstwowych. Brak takiej inicja
tywy jest tym bardziej bolesny, ze losy 
gdynskich trolejbus6w sq bogate, w tym 
takze te zwiqzane z r6znymi typami pojaz
d6w eksploatowanych w przeszlosci. 
W Gdyni wykorzystywano trolejbusy pol
skie, czechos/owackie, radzieckie, ale tak
ze francuskie, wloskie i niemieckie. Komu
nikacja trolejbusowa w Gdyni miala szczEi!
scie do ludzi z niq zawodowo zwiqzanych, 
przez co wiele historycznych materia/ow 

przetrwalo do dzis. Wsr6d takich os6b byli 
inz. Maciej Gwiazda, J6zef Spaleniak, Hen
ryk Bianga, Adolf Labuhn czy obecny dy
rektor Zarzqdu Komunikacj i Miejskiej 
w Gdyni, prof. Olgierd Wyszomirski. 

W ostatnich latach, dziEi!ki staraniom 
dyrektora ZKM w Gdyni oraz zarzqdu 
PrzedsiEi!biorstwa Komunikacji Trolejbuso
wej w Gdyni podjEi!tO starania o stworzenie, 
na miarEi! mozliwosci , niewielkiego parku 
trolejbus6w zabytkowych, kt6re moglyby 
stanowic wizyt6wkEi! miasta oraz stac siEi! 
atrakcjq turystycznq dla mieszkanc6w 
i os6b odwiedzajqcych GdyniEi!. 

Koncepcja zakupu i remontu 
trolejbusu Skoda 9Tr 

Fundamentem do stworzenia parku tro
lejbus6w zabytkowych w ramach PrzedsiEi!
biorstwa Komunikacji Trolejbusowej stal siEi! 
posiadany trolejbus Saurer 4TIILM, wypro
dukowany w 1957 r. Pojazd pochodzqcy 
ze Szwajcarii , eksploatowany by/ w latach 
1957-1992 w St . Galien , a nas!Ei!pnie 



N ramach pomocy mi~iJdzynarodowej prze
azany do Warszawy, gdzie funkcjonowa-

la siec trolejbusowa oparta na trolejbusach 
adzieckich ZIU 9UP i po lskich Jelcz 
r1 1 OE . Do Warszawy przekazano lqcznie 
1 trolejbus6w i 8 przyczep pasazerskich . 

Po zawieszeniu przewoz6w w komunikacji 
olejbusowej w Warszawie , w 1995 r. , 

.vszystkie trolejbusy odstawione zostaly 

.v zajezdni w Piasecznie. Po oficjalnej de
yzji wladz stolicy o zamkni~iJciu tego ro
zaju transportu w przewozach zbiorowych 
Warszawie, trolejbusy zostaly wystawio

e na sprzedaz, a 3 Saurery i 2 przyczepy 
· afily do Gdyni , do 6wczesnego zakladu 
·emontowego funkcjonujqcego pod nazwq 
_Przedsi~?biorstwo Naprawy Taboru Komu
ikacji Miejskiej". PNTKM wyremontowa

jednego Saurera i liczylo na jego od
-przedanie do PKT. Jednak z braku srod

'w, dopiero po likwidacji PNTKM trolej
s znalazl siliJ w majqtku PKT, w 2003 r. 
trakcie eksploatacji w Gdyni, trolejbus 

yl incydentalnie, w niedziele, wykorzysty
any jako atrakcja w przewozach na lini i 
olejbusowej 21 (trasa lqczqca GdyniliJ 

z Sopotem) oraz uswietniajqC specjalne 
azje, np. rocznice komunikacyjne, im
ezy milosnicze itp. 

W 2009 r. powstal plan uruchomienia 
specjalnej linii historycznej. na kt6rej eks
loatowane bylyby zabytkowe trolejbusy. 

poczqtku planowano sprowadzenie do 
:;uyni trolejbusu Skoda 9Tr, kt6ry w odr6z
-:ieniu od szwajcarskiego Saurera, by! sil
~;e zwiqzany z historiq komunikacji trolej-

owej. Koncepcja sprowadzenia do Gdy
--:i trolejbusu czechoslowackiej produkcji 
::;yla obarczona od poczqtku problemem 
::;ost~pnosci tego typu pojazd6w. Modei9Tr 
:aklady Skoda Ostrov produkowaly w la
:ach 1961-1982. Do Gdyni trolejbusy tego 
::-,rpu dostarczane byly w latach 1962-1970 
i.aden z egzemplarzy nie zachowal si~? do 
~~siejszych czas6w. Mimo, iz czechoslo

ckie trolejbusy przez 20 lat stanowily 
n komunikacji trolejbusowej w Polsce, 

:::J iakze w Lublinie nie zachowano eg
:zamplarza muzealnego 1. Dodatkowym 
~soektem by/ fakt ewolucji modelu 9Tr 

akcie produkcji. Chcqc sprowadzic do 
yni model zwiqzany z historiq miasta, 

-aJezalo ograniczyc zakres poszukiwan 
ojazd6w ze sterowaniem styczniko-

' ' "'· a wi~c do pojazd6w wyprodukowa
do 1978 r. Od 1979 r. zaklady Skoda 

ukowaly trolejbusy wylqcznie tyrysto
_,•, e. kt6rych w Gdyni nie eksploatowano. 

·Y zaangaiowane w pomysl pozyska
ody musialy odpowiedziec na pyta

- '"': skqd pozyskac tego typu trolejbus? 

Przyjazd /awety z trolejbusem Skoda 9Tr z Lublina do zajezdni trolejbusowej w Gdyni, styczen 2010 r. 

Stan trolejbusu przed podj~ciem dzialan remontowych 

Po przeprowadzeniu analizy sytuacji uzy
skano informacje, ze ten rodzaj taboru jest 
nadal eksploatowany liniowo wylqcznie 
w Bulgarii (w niewielkiej liczbie) oraz na 
Ukrainie. W jednym i drugim przypadku Sq 
to pojazdy niezbyt oryginalne, po wielu mo
dyfikacjach, w bardzo slabej kondycji tech
nicznej. Ponadto brak kontaktu branzowe
go z bulgarskimi przewoznikami skierowal 
uwagEiJ pomyslodawc6w wylqcznie na 
ukrainskie miasta. Kolejnq barierq, kt6ra 
pojawila siliJ w przypadku mozliwosci za
kupu trolejbusu, byly kwestie natury praw
nej oraz dostliJpnosc trolejbusu na Ukrainie. 

Ukrainskie miasta eksploatujqce komuni
kacjliJ elektrycznq, w wi~iJkszosci cierpiq na 
niedosyt taboru i nie Sq chEiJtne do odsprze
dania trolejbusu , kt6ry w swiadomosci za
chodnioeuropejskiej uznany m6glby zostac 
wylqcznie za zlom. W odpowiedzi na za
istnialq sytuacjEiJ postanowiono zapropo
nowac wymianliJ taboru. Dla jakiegokol
wiek ukrainskiego przewoznika polskie 
Jelcze nie Sq atrakcyjnymi pojazdami ze 
wzgiEiJdu na swojq nietypowosc, a tylko 
takimi pojazdami dysponowalo PKT Gdy
nia. Jednak trolejbusy Skoda 14Tr (mlod
szy typ czechoslowackiego trolejbusu) jest 
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pomi~dzy osobami zaangazowanymi 
w temat ze strony Przedsi~biorstwa Komu
nikacji Trolejbusowej (autorzy niniejszego 
artykulu) , a osobami reprezentujqcymi Lu
belskie Towarzystwo Ekologicznej Komu
nikacj i. Wszystkie osoby angazujqce si~ 
w uruchomienie trolejbusu Skoda 9Tr 
w Gdyni mialy swiadomosc wielkiej war
tosci , lubelskiego" egzemplarza, ze wzgl~
du na jego dost~pnosc w kraju , relatyw
nie dobry stan techniczny, a przede 
wszystkim oryginalne utrzymanie wyglq
du zewn~trznego i wewn~trznego oraz 
wyposazenie w detale wykonczenia, naj
trudniejsze do odtworzenia. 

Stan aparatury rozrzqdczej przed rozpoczf?ciem remontu 

Egzemplarz pozyskany od LTEK to 
podtyp 9Tr20, lecz w Gdyni najwyzszy ro
dzaj eksploatowanych trolejbus6w Skoda 
to 9Tr15. R6znica pomi~dzy najmlodszy
mi egzemplarzami z Gdyni, a zakupionym 
wynosila 5 lat, wi~c nie wszystkie elemen
ty byly oryginalne w historycznym trolej
busie wzgl~dem ,dziewiqtek" eksploato
wanych w Gdyni , co cz~sto niesprawiedli
wie powodowalo krytyk~ postronnych 
os6b. Najwazniejszym by! jednak fakt, ze 
odkupiony od lubelskiego towarzystwa 
trolejbus posiadal sterowanie styczniko
we. Unikatowosc tego trolejbusu podkre
sla fakt, ze z wyprodukowanych kilkuna
stu tysi~cy trolejbus6w typu 9Tr zachowa
no zaledwie kilka (nie liczqc nadal eksplo
atowanych, zdegradowanych trolejbus6w 
na Ukrainie i w Bulgarii). Muzealne egzem
plarze zachowane Sq w Eberswalde (Niem
cy), Kownie i Wilnie (Litwa), Bratyslawie 

zdecydowanie pozqdany. Znajqc mozli
wosc latwego pozyskania tego typu trolej
busu w zaprzyjaznionym przedsi~biorstwie 
w Pardubicach (Czechy) , postanowiono 
skorzystac z tego rozwiqzania. 

Pozyskanie zabytkowej Skody 
Prowadzqc wst~pne negocjacje 

z przedsi~biorstwem w R6wnem na Ukra
inie, w sprawie zakupu lub wymiany Skody 
9Tr, nawiqzano kontakt z Lubelskim Towa
rzystwem Ekologicznej Komunikacji , kt6re 
od kilku lat posiadalo w swoich zbiorach 
trolejbus Skoda 9Tr20 wyprodukowany 
w 1975 r. , wyposaZ:ony w stycznikowy uklad 
nap~du . Dotychczas lubelskie towarzystwo 
nie wyrazalo ch~ci odsprzedania trolejbu
su , liczqc na samodzielnq odbudow~ 
i dalszq eksploatacj~ w Lublinie. Niestety 
wielokrotne zawirowania polityczne oraz 
cz~ste zmiany skladu osobowego zarzqdu 
Miejskiego Przedsi~biorstwa Komunikacyj
nego w Lublinie uniemozliwialy realizacj~ 
plan6w. W wyniku braku perspektyw uru
chomienia trolejbusu podj~to decyzj~ 
o odsprzedaniu pojazdu do Gdyni, gdzie 
pojawila si~ realna szansa na pozyskanie 
srodk6w przeznaczonych na remont takie
go zabytku. 

Skoda 9Tr20, zakupiona od LTEK zo
stala wyprodukowana w 1975 r. i sluzyla 
pod numerem taborowym 36 w czeskiej 
Opawie w latach 1975-1 996. Nast~pnie 
zostala zakupiona przez pasjonat6w komu
nikacji w Czechach , aby trafic w 2000 r. do 
Lubelskiego Towarzystwa Ekologicznej 

Komunikacji dzi~ki staraniom 6wczesnego 
prezesa LTEK, Bohdana Turzanskiego. 
W wyniku braku mozliwosci pozyskania 
srodk6w na odbudow~ tego trolejbusu, 
LTEK postanowilo w grudniu 2009 r. sprze
dac ten trolejbus do Gdyni. 

Prawdopodobnie nie bylaby mozliwa 
do przeprowadzenia tego typu transakcja, 
ze wzgl~du na silne przywiqzanie emocjo
nalne milosnik6w komunikacji w Lublinie 
do Skody, gdyby nie wieloletnia znajomosc 

Wnf?lrze trolejbusu przed remontem. Widoczne, zdemontowane elementy wyposazenia wnf?
trza i aparatury napf?dowej 



(Slowacja) oraz w wielu miastach czeskich 
-w Brnie, Czeskich Budziejowicach, Ostra
wie, Pardubicach, Pilznie, Teplicach i Zli
nie. Ponadto milosnicy komunikacji z Par
dubic oraz Jihlawy posiadajq lqcznie 3 tro
lejbusy Skoda 9Tr we wlasnych zbiorach. 
Jednak tylko 3 czynne egzemplarze, 
w Brnie, Eberswalde i w Kownie, posiadajq 
sterowanie stycznikowe. 

zarys historii trolejbusow 
Skoda 9Tr 

Marka Skoda byla znana od wielu lat 
z produkcji trolejbus6w dobrej jakosci . 
ierwszy trolejbus tej firmy, oznaczony jako 

• koda 1Tr, zostal wyprodukowany w 1936 r. 
ierwszq wiE?kSZq partiq wyprodukowanych 
olejbus6w byla Skoda 7Tr. W latach 1956-
1 fabrykE? opuszczaly Skody 8Tr, kt6re tak

ze sprzedawano do Polski, ZSRR, Chin 
i NRD. W 1961 roku rozpoczEiJto produkcjE? 

ody 9Tr. 
Konstrukcja Skody 9Tr byla wielokrot

ie zmieniana i unowoczesnia podczas 
rodukcji. Pierwsze wersje 9Tr posiadaly 
pory rozruchowe umieszczone pod pod
Qq, oraz trzystopniowe hamowanie elek

-odynamiczne w ukladzie obcowzbud
ym kompensowanym, co wymagalo za

silania szeregowego uzwojenia wzbudze-
-a z baterii 24 V. W polowie fat 60. XX wie-

trolejbus poddano modernizacji. Do 
:asilania obwod6w niskiego napiEiJcia za
stosowano alternator zamiast prqdnicy, 
pory rozruchowe umieszczono na dachu. 

lad hamowania elektrodynamicznego 
ieniono na siedmiostopniowy, szerego

''Y - samowzbudny, co zwiEiJkszylo jego 
S'(utecznosc. W 1979 r. wprowadzono do 

odukcji model Skoda 9TrH , w kt6rym 
:asiqpiono pneumatyczny uklad wspoma
;;ania mechanizmu kierowniczego ukla
=sm hydraulicznym. Takze w 1979 r. roz
~oczEiJ tO produkcjEiJ Skody wyposazonej 

sterowanie impulsowe - modelu 9TrHT. 
da 9Tr stala siE? prawdziwym hitem 

='(Sportowym zaklad6w Skoda. tqcznie 
atach 1961-1982 wyprodukowano 7372 

::;n.ejbusy tego typu, z czego 6446 na eks
. Gl6wnym odbiorcq byl ZSRR (1 ,2 tys. 

:~arczono do samego Kijowa) , poza tym 
::-:Jtejbusy eksportowano do Afganistanu , 
:::_.igarii , lndii, Polski , NRD i Norwegii. Nie-

e egzemplarze Skody 9Tr Sq eksplo
=:i:Jwane do dzis, co dobrze swiadczy 
: )2.-<osci tej konstrukcji. 

Polski Skody 9Tr importowano 
a~ch 1962-1970. Jezdzily one w Gdy

- ~blinie . Walbrzychu, Warszawie i Olsz-
- - ·, . Ostanie tych trolejbus6w zostaly wy-

981 r. 

Tab. 1. Dostawy trolejbus6w Skoda 9Tr do Gdyni 

~ Rok TVP Uczba Numerv taborowe· Wprowadzenie uwagi 
~ prod. do 
g eksploatacji 
I 1962 9Tr3 15 355·357 19.10.1962 359: 28.12.1967 skasowanv po wypadku 

358·359 03.11.1962 
360·362, 364, 366 03.02.1962 
363, 365, 367·369 07.02.1962 

II 1963 9Tr3 3 370·372 29.08.1963 
Ill 1964 9Tr4 6 373·374, 376·377 01.04.1964 

378 20.05.1964 
'§'fr61 375 01.04.1964 

IV 1965 9Tr6 10 303, 304, 306 23.03.1965 obsadzenie numer6w taborowych 
305, 307·311 07.03.1 965 po trolejbusach Vetra VBR4 
312 17.03.1 965 

V 1966 9Tr6 2 301 ·302 03.03.1 966 
VI 1966 9Tr10 4 379 09.12.1966 

380·382 29.12.1966 
VII 1967 9Tr12 8 383· 388 10 01.1968 300: ex. Olsztyn 18. obsadzenie numeru 

po trolejbusie Vetra 300 03.04.1968 
389 05.04.1968 389: ex Olsztvn 17 

VIII 1969 9Tr14 12 390, 392 18.09.1968 
314, 316 03.10.1969 
395·396 07.10.1969 
391, 393·394, 397·399 29.10.1969 392-394: ex Warszawa jako nowe 

IX 1970 9Tr15 12 319, 328·329, 332, 336, 339, 359 01.12.1970 
322 14.12.1970 359: obsadzenie numeru po wczesniej 

skasowanej Skodzie 9Tr3, kt6ra ulegla 
wypadkowi i zostala skasowana w 1967r. 

318 23.1 2.1 970 
317 24.1 2.1970 
313, 325 31.12.1970 

X 1967 9Tr12 1 11421 01.10.1973 
1969 9Tr14 6 11415, 11420, 11423·11424, 

11426·11427 
ex Walbrzych 

' $kody 9Tr w Gdyni orrzymywaly pierwotnie numery trzyryfrowe, po reformie numeracyjnej z przelomu 1972/ 1973 wszvstkie trolejbusy 
otrzyma/y numery pieciocyfrowe. Pojazdy sprowadzone z Walbrzycha otrzymaly numery pieciocyfrowe od pocz0tku eksp/oa tacji w Gdyni. 
lrodlo: opracowanie wlasne na podstawie dokument6w nieoublikowanych. 

Historia trolejbusow Skoda 
wGdyni 

W latach 60. i 70. XX wieku trolejbusy 
czechoslowackiej produkcji stanowily 
trzon parku taborowego w Gdyni i innych 
polskich miastach z komunikacjq trolejbu
sowq. Do Gdyni w latach 1962-1970 
dostarczono lqcznie 70 trolejbus6w 
Skoda 9Tr fabryczn ie nowych, a takze 
przejEiJtO ze zlikwidowanych sieci trolejbu
sowych w Walbrzychu 7 uzywanych oraz 
Olsztyna 2 egzemplarze. Tro lejbusy tego 
typu eksploatowane byly liniowo w Gdyni 
od 1962 do 1979 r. 

Skody 9Tr nie byly pierwszymi trolej
busami czechoslowackiej produkcji eks
ploatowanymi w Gdyni. Wczesniej, w fa
tach 1958-1961 zakupiono kilkadziesiqt 
egzemplarzy modelu 8Tr, protoplasty 9Tr. 
R6znice miEiJdzy typami 8Tr i 9Tr byly zna
czqce. Przede wszystkim sylwetka nadwo
zia 9Tr byla bardziej oplywowa od wcze
sniejszego modelu , bardziej przeszklona 
bryla doswietlala wnEiJtrze, a wieczorem 
i nocq swiatlo zapewnialy lampy jarzenio
we, po raz pierwszy zastosowane w gdyn
skich trolejbusach. 

Pierwsze trolejbusy Skoda 9Tr sprowa
dzono do Gdyni 19.10.1962 r. Pomalowa
ne byly na czerwono-kremowe barwy sto
sowane w6wczas powszechnie w komuni
kacji miejskiej. Nowe pojazdy otrzymaly 
trzycyfrowq numeracjEiJ, 6wczesnie obowiq
zujqCq w komunikacji trolejbusowej . lch 
numery ulokowano w przedziale 355-399, 
kt6ry byl po raz pierwszy uzyty. Kolejnym 

egzemplarzom nadawano numery po ka
sowanych trolejbusach Vetra (300-312) 
i Skoda 8Tr (313-354). Tylka jedna Skoda 
otrzymala numer taborowy po wczesniej 
zlikwidowanym egzemplarzu tej samej se
rii (9Tr) - byl to numer 359. Uzywane trolej
busy w liczbie 7 egzemplarzy, kt6re spro
wadzono z Walbrzycha w 1973 r. po za
mkniEiJciu tamtejszej sieci , otrzymaly nume
ry piEiJciocyfrowe zgodnie z reformq nume
racyjnq kt6ra miala miejsce na przelomie 
1972 i 1973 r. Pierwszym pojazdem, kt6ry 
rozpoczql eksploatacjEiJ na 6wczesnych li
niach (numeracja tras 21 , 22, 23, 24, 25) 
by/ trolejbus o numerze 357. 

Konstrukcja trolejbusu 
Skoda 9Tr 

Trolejbus posiada nadwozie o konstruk
cji samonosnej . Rama szczqtkowa zbudo
wana jest ze sprasowanych element6w sta
lowych. Os przednia, sztywna, zawieszo
na jest na dw6ch wzdluznych resorach pi6-
rowych , p6/eliptycznych z hydraulicznymi 
amortyzatorami podw6jnego dzialania. 
Tylny most zawieszony jest na czterech 
wzdluznych resorach pi6rowych p6lelip
tycznych - po dwa resory obok siebie. Sil
nik trakcyjny umieszczony jest miEiJdzy osia
mi, pod podlogq pojazdu. Do nadwozia 
przymocowany jest za pomocq elastycz
nych poduszek gumowych. Styczniki roz
ruchowe znajdujq siE? z przodu pojazdu, 
po prawej stronie stanowiska kierowcy. 
Pojazd posiada hamulce: silnikowy- elek
trodynamiczny, pneumatyczny- bE?bnowy 



Oemontaz trolejbusu w warsztatach Ekova Electric a.s. Widoczne ogniska korozji poszycia 
i konstrukcji 

dzialajqcy na wszystkie kola oraz hamulec 
postojowy - r~czny dzialajqcy na kola tyl
ne. Sterowanie trolejbusem odbywa si~ 
przy pomocy trzech pedal6w - co jest 
cechq charakterystycznq dla czeskich tro
lejbus6w. Prawy pedal to zadajnik jazdy, po 
srodku znajduje si~ zadajnik hamowania 
elektrodynamicznego, a po lewej stronie 
zadajnik hamowania pneumatycznego. 
Rozdzielenie pedal6w hamowania elektro
dynamicznego i pneumatycznego mialo na 
celu ulatwienie ruszania pod wzniesienie. 
Jednostkq nap~dowq pojazdu jest szere
gowy silnik 3AL 2943rN o mocy godzinnej 
115 kW. Uklad rozrzqdu jest zbudowany ze 
stycznik6w indywidualnych i zapewnia 11 
pozycji rozruchowych. Do nap~dzania 
uklad6w pomocniczych sluzy jeden szere
gowy silnik zasilany napi~ciem 600 V. Wn~
trze jest ogrzewane nagrzewnicq elek
trycznq o mocy 7,8 kW. 

Przygotowanie odbudowy 
pojazdu 

Najwazniejszym zagadnieniem wyma
gajqcym rozstrzygni~cia przy rekonstruk
cji pojazd6w komunikacji zbiorowej o cha
rakterze zabytkowym jest forma ekspozycji , 

kt6ra determinuje dalsze czynnosci. Decy
zja o rol i jakq ma spelniac pojazd po re
konstrukcji (eksponat stacjonarny lub 
ruchomy) wymusza zakres prac od strony 
tech n iczno-eksploatacyjnej. Pozostale 
kwestie majq mniejsze znaczenie dla 
sprawnosci technicznej pojazdu, ale Sq nie 
mniej istotne ze wzgl~du na charakter po
jazdu. Do takich zagadnien nalezy zakres 
odbudowy (stan zachowania eksponatu 
pod wzgl~dem oryginalnosci) , istnienie 
dokumentacji technicznej i fotograficznej , 
wzorowanie na konkretnym okresie eksplo
atacji (wyg lqd zewn~trzny pojazdu) oraz 
metody odtworzenia. 

Gdynska Skoda 9Tr20, ze wzgl!?du na 
dbalosc o jej stan zachowania przez wla
scicieli , w okresie po zakonczeniu eksplo
atacji liniowej, prezentowala si~ od strony 
oryginalnosci detali i wykonczen ponad
przeci~tnie . Zachowane zostaly oryginalne 
lub nawiqzujqce do okresu eksploatacji: 
wykonczenie kabiny kierowcy, przedzialu 
pasazerskiego oraz detale wykonczenia 
zewn~trznego charakterystyczne dla tro
lejbus6w, tj. podstawy pantograf6w, obu
dowa rezystor6w rozruchowych i hamowa
nia, b~bny zwijak6w linek oraz elementy 

Tab. 2 Oferty zloione w post~;powaniu przetargowym na uslug~; naprawy tro/ejbusu Skoda 9Tr 

Oferent cena netto 
EKOVA ELECTRIC a.s .. Martinovskii 3244/ 42, 723 50 Ostrava Martinov. Republika Czeska 408 000 PLN 
GLASS CAR s.r.o., Rumunskii 590, 763 26 Luhacovice, Republika Czeska 649 000 PLN 
ZLINER s.r.o., Tomiise Bati 283, 761 12 Zlin, Republika Czeska b/<Jd w obliczeniu ceny, 

oferta podlegala odrzuceniu 

onsportowe 

nadwozia: reflektory, swiatla, logotyp, li 
stwy boczne, zderzaki. Nalezy przy tym za
znaczyc, ze wplyw na stan zachowania 
miala takze polityka pierwotnego wlasci
ciela, a wi~c przedsi!?biorstwa komunika
cyjnego z Opawy. W Czechach nie pro
wadzono daleko posuni~tej modernizacji 
trolejbus6w Skoda 9Tr polegajqcej na 
zmianie wyg lqdu cz~sci pasazerskiej lub 
wyg lqdu zewn~trznego pojazdu, tak jak 
mialo to miejsce w przypadku moderniza
cji p6Zniejszego modelu 14Tr. 

Poza stanem zachowania substancji 
oryginalnej istotny by! stan techniczny nad
wozia. Trolejbus by! znaczqco skorodowa
ny, oblachowanie kwalifikowalo si~ do cal
kowitej wymiany, a to oznaczalo prawdo
podobny stan konstrukcji i ramy. Wn~trze 
wymagalo przywr6cenia do stanu pierwot
nego, a nap!?d elektryczny by! cz~sciowo 
zdemontowany, choc kompletny. Ocena 
zewn~trzna stanu pojazdu oraz weryfika
cja kompletnosci byly podstawq do osza
cowania zakresu prac i ich wst~pnej wyceny. 

Dzi~ki pasji autor6w niniejszego arty
kulu w archiwum Przedsi~biorstwa Komu
nikacj i Trolejbusowej odnaleziono doku
mentacj~ do trolejbus6w Skoda 9Tr eksplo
atowanych w Gdyni , zar6wno w j~zyku pol
skim jak i czeskim. Material fotograficzny 
niezb~dny do jak najblizszego odtworze
nia wyglqdu zewn~trznego pojazdu dostar
czyli entuzjasci komunikacji miejskiej, Bah
dan Turzanski oraz Ryszard Stankiewicz. 

Przygotowana Specyfikacja lstotnych 
Warunk6w Zam6wienia okreslila poziom 
prac niezb~dnych do wykonania, w celu 
odtworzenia oryginalnego charakteru tro
lejbusu oraz przywr6cenia jego pelnych 
walor6w techniczno-eksploatacyj nych. 
Ze wzgl~du na decyzj~ , iz gdynska ,dzie
wiqtka" ma bye zabytkiem czynnym i wy
korzystywanym do przewozu pasazer6w, 
zakres remontu ustalono adekwatnie do 
oczekiwan. Mimo, iz od poczqtku planowa
no zarejestrowanie trolejbusu jako zabyt
ku techniki (nie trzeba bylo przestrzegac 
obecnych wymagan technicznych stawia
nych trolejbusom nowym) postanowiono 
odbudowac pojazd z zachowaniem 
oryginalnego wyglqdu , nap~du , lecz przy 
wykorzystaniu nowoczesnych rozwiqzan 
elektroinstalacyjnych, tak aby spelnial wy
magania izolacyjne ponad norm~ . 

Doswiadczenia 
Tatra T400 z 1954r. nalez<Jca do DP Ostrava a.s. 
Skoda 9TrH t28 z 1980r. nalezijca do DP Zlin-Otrokovice s.r.o 
Skoda 9TrHT28 z 1980r. nalezijca do DP Zlin-Otrokovice s.r.o 



Przedmiot zam6wienia podzielono na 
naStEi!pUjqce CZEi!SCi: 
a) dokumentacja - weryfikacja dokumen

tacji niezbEi!dnej do przeprowadzenia 
odbudowy oraz stworzenie dokumenta
cji powykonawczej, 

b) remont CZEi!SCi mechanicznej : 
- demontaz calosci , piaskowanie kon

strukcji , wymiana zuzytych elemen
t6w konstrukcji , 

- demontaz osi , walu napEi!dowego, 
hamulc6w, mechanizmu kierowni
czego, resor6w, instalacji powietrz
nej i przywr6cenie ich parametr6w do 
stanu konstrukcyjnego, 
regeneracja oswietlenia zewnEi!trznego 
i wewnEi!trznego, reftektor6w, swiatel, 
regeneracja lub wymiana na iden
tycznq, obudowy opor6w rozru
chowych , 
regeneracja pompy hydraulicznej 
wraz z silnikiem, 
oblachowanie blachq ocynkowanq, 
bez koniecznosci zachowania pier
wotnych procedur, lecz z zachowa
niem pierwotnego, historycznego 
wyglqdu zewnEi!trznego w postaci ni
towanych ozdobnych listew na po
lqczeniach blach, aluminiowych li
stew wewnEi!trznych i zewnEi!trznych, 
sprawdzenie diagnostyczne trolej
busu po naprawie w siedzibie wy
konawcy, 

wyposazenie wnEi!trza: 
demontai i wymiana wszystkich ele
ment6w oblachowania wewnEi!trzne
go, w tym wywietrznik6w dachowych, 

Prace nad konstrukcjq trolejbusu po wypiaskowaniu. Wymiana element6w pionowych 
i poziomych konstrukcji nadwozia 

wymiana podlogi pasazerskiej, z za
chowaniem pierwotnego wyglqdu , 
imitacje oryginalnych wyk/adzin , li
stew ozdobnych, 
regeneracja lub wymiana plat6w 
drzwi i mechanizm6w sterujqcych, 

- regeneracja lub wymiana ukladu 
ogrzewania, 
regeneracja lub wymiana kabiny kie
rowcy wraz z wyposaieniem, przy za
chowaniu pierwotnego wyglqdu, 

- regeneracja lub wymiana siedzen pa
sazerskich i kierowcy, porEi!czy pasa
zerskich, ram okiennych, 

- wymiana element6w poszycia we
wnEi!trznego scian bocznych, sufitu, 
metalowych obic i wykonczen, 

d) malowanie pojazdu - wylakierowanie 
pojazdu wedlug schematu przygotowa
nego przez zamawiajqcego, adekwatne
go do stanu z czas6w eksploatacji tro
lejbus6w Skoda 9Tr w Gdyni , 

e) CZEi!SC elektryczna: 
- wymiana okablowania instalacji elek

trycznej 24 V i 600 V, 
- wymiana element6w oswietlenia 

podlegajqcych zuzyciu , 
- regeneracja element6w lqczniko

wych (styczniki , wylqczniki , lqczniki) , 
- regeneracja rezystor6w rozrucho

wych , 
- remont silnika trakcyjnego, 

dostarczenie zapasowego silnika 
trakcyjnego. 

W specyfikacji przetargowej zamiesz
czono takze klauzuiEi! zakladajqcq mozliwosc 
poszerzenia zakresu remontu trolejbusu do 
maksymalnej wartosci 120% wynagrodze
nia zaoferowanego przy skladaniu oferty, 
w zwiqzku z mozliwosciq wystqpienia udo
kumentowanych czynnik6w, potwierdzo
nych przez zamawiajqcego, niemozliwych 
do przewidzenia na etapie przygotowywa
nia remontu . Klauzula miala umozliwic 
weryfikacjEi! zakresu prac oo demontai 
caleao trolejbusu. a " 



po przeprowadzonym piaskowaniu kon
strukcji. Przewidziano taki:e, poza odbio
rem prac Ekovy przez przedstawicieli PKT, 
badania elektryczne trolejbusu w Ostrawie 
wykonywane przez lnstytut Gospodarki 
Przestrzennej i Mieszkalnictwa, zlecone 
przez PKT. Zakres wymagan zwiqzanych 
z dopuszczeniem pojazdu do ruchu zostal 
ustalony z IGPiM na etapie projektowania 
specyfikacji przetargowej i w niej w calosci 
uwzgl~dniony. Ostatnim, istotnym punktem 
SIWZ bylo wymaganie 12-miesi~cznej gwa
rancji na wykonane prace przez zaklad re
montowy. 

Przetarg na usfug~ naprawy zabytkowe
go trolejbusu Skoda 9Tr20 utytkowanego 
przez PKT sp. z o.o. w Gdyni zostal rozpi
sany 19.01 .2011 r., a otwarcie ofert zapla
nowano 15.02.2011 r. Termin wykonania 
ustalono na 15.11 .2011 r. Oferty w prze
targu mogli zloi:yc oferenci, kt6rzy posia
dali odpowiedni potencjal techniczno-or
ganizacyjny, ale przede wszystkim wyka
zywali si~ doswiadczeniem w zakresie 
przeprowadzonej naprawy wraz z regene
racjq przywracajqcq do stanu fabryczne
go, co najmniej jednego trolejbusu Skoda 
lub r6wnowai:nego, z roku produkcji nie 

Konserwacja konstrukcji po zakonczeniu prac naprawczych 

Konserwacja nowego poszycia trolejbusu. Widoczne, odtworzone, oryginalne srubowanie na 
styku arkuszy blach 

U DBUSV 

nsportowe 

p6zniejszego nii: 1980 r. Jedynym kryterium 
by/a zaoferowana cena naprawy. W post~

powaniu przetargowym z/oi:ono 3 oferty, 
z czego jedna zostala uznana za nieprawi
dlowq ze wzgl~du na blqd w obliczeniu ceny 
i podlegala odrzuceniu . Za najkorzystniejszq 
uznano ofert~ firmy Ekova Electric a.s. 
z Ostrawy w Republice Czeskiej, kt6ra 
spelniala kryteria formalne, a zapropono
wana cena by/a najnii:sza wsr6d ofert nie
podlegajqcych odrzuceniu i miescila si~ 
w budi:ecie przeznaczonym na sfinanso
wanie przedsi~wzi~cia . Umow~ podpisa
no 21.02.2011 r. 

Relatywnie znaczqcy koszt remontu 
trolejbusu podyktowany zostal nietypowo
sciq zadania oraz brakiem dost~pnosci 
cz~sci zamiennych . Wobec wysokiego 
kosztu niezmiernie istotnym bylo pozyska
nie finansowania dla takiego zadania. 
Poza wk/adem wlasnym PKT, znaczqcy 
udzial w odbudowie trolejbusu majq dwaj 
sponsorzy. Najwi~kszy producent trolejbu
s6w niskopodlogowych w Europie (rodzi
na Trollino) , a taki:e producent tramwaj6w 
(Tramino) i autobus6w (Urbina, lnterUrbi
no, Vacanza) -firma Solaris Bus & Coach 
z Bolechowa oraz Grupa Energa - krajo
wy lider dostaw energii ze zr6del odna
wialnych i dostawca energii elektrycznej 
dla PKT. Solaris jest dostawcq trolejbus6w 
dla Gdyni od 2001 r. , a pierwszy wypro
dukowany na swiecie trolejbus Solaris 
Trollino jezdzi wlasnie w Gdyni . Grupa 
Energa czuje si~ odpowiedzialna zar6w
no za ludzi, jak i otoczenie, w kt6rym dzia
/a. Odpowiedzialnosc za przyszlosc sro
dowiska wpisana jest w strategi~ rozwoju 
Grupy, kt6ra zaklada proekologiczne dzia
lania i inwestycje, gl6wnie budow~ kolej
nych odnawialnych zr6del energii i stoso
wanie nowoczesnych technologii przyja
znych srodowisku. Wobec takiej polityki 
Grupy Energa, dofinansowanie remontu 
trolejbusu zabytkowego, pojazdu nieemi
tujqcego zanieczyszczen w miejscu eks
ploatacji , jak najbardziej odpowiada/o. 

Doswiadczenia remontowe 
Remont gdynskiej Skody 9Tr w Ostra

wie, od poczqtku przebiegal w atmosferze 
entuzjazmu, ze wzgl~du na nietypowy cha
rakter zadania. Nie bez znaczenia by/ fakt, 
i:e wsr6d zalogi firmy Ekova Electric pra
cujq entuzjasci komunikacji miejskiej, kt6-
rzy nie tylko solidnie wykonajq powierzo
ne im zadanie, ale taki:e postarajq si~ wier
nie odtworzyc kai:dy element trolejbusu. 
Ekova Electric to sp6/ka-c6rka DP Ostrava 
( Przedsi~bio rstwa Komun ikacyjnego 
w Ostrawie), wydzielona niedawno z jego 



struktur i nadal w 1 00% zalezna od DPO. 
Zaletq sp6lki z Ostrawy jest bogate do
swiadczenie w zakresie remont6w pojaz
d6w elektrycznej komunikacji zbiorowej (sq 
o jedne z najwi~kszych zaklad6w remon
owych w dawnej Czechoslowacji), niedaw
ne zakonczenie odbudowy historycznego 
olejbusu Tatra T400 z 1954 r., a takze po

siadanie przez DPO, wlasnej, zabytkowej 
Skody 9Tr, kt6ra mogla posluzyc za wz6r. 

Przedsi~biorstwo Komunikacji Trolejbu
sowej zawarlo w specyfikacji na wykona
nie remontu trolejbusu wariant nadzoru 
prowadzonych prac przez wlasnych pra
cownik6w zamawiajqcego. Wykorzystujqc 
q mozliwosc przedstawiciele PKT odbyli 
szereg spotkan w Ostrawie, kontrolujqc 
kolejne etapy remontu. Spotkania odbywa
ly si~ kolejno 07.04, 13.07, 11 .08, 27.09, 
08.11 i 30.11-02.12.2011 (odbi6r i badania 
echniczne) , w r6znym skladzie osobowym, 

ze wzgl~du na wymagania kontroli r6znych 
element6w. W nadzorze ze strony PKT 
uczestniczyli specjalisci odpowiadajqcy za 
sprawy mechaniczne, elektryczne i lakier
nicze oraz autorzy artykulu jako osoby pro
wadzqce zadanie. 

Wsr6d doswiadczen z przeprowadzo
nego remontu zabytkowej ,dziewiqtki" na
lezy wyr6znic kilka. Pierwsze, negatywne, 
doswiadczenie zwiqzane bylo z koniecz
nosciq poszerzenia zakresu remontu 
o cz~sciowq wymian~ skorodowanej ramy 
gl6wnej nadwozia trolejbusu, a takze wy
mian~ wi~kszej cz~sci element6w kon
strukcyjnych. Wiele czasu zaj~y detale wy-
onczenia, a takze koniecznosc zmud

nych poszukiwan element6w takich jak li
stwy ozdobne, odpowiedni material obi
ciowy siedzen, laminaty scian bocznych 
wn~trza trolejbusu, dopasowanie kolor6w 
lakieru wedlug palely RAL, dopasowanie 
brakujqcych swiatel itp . Ze wzgl~du na 
zakres przeprowadzonego remontu wyda
je si~ . ze decyzjq calkowicie slusznq bylo 
zlecenie wykonania odbudowy wyspecja
lizowanemu podmiotowi zewn~trznemu . 

Poziom skomplikowania prac, niedost~p
nosc cz~sci zamiennych w Polsce (w Cze
chach Ekova pozyskala szereg oryginal
nych cz~sci , kt6re odnalazly s i ~ na tere
nie sp6lek komunikacyjnych , w prywat
nych zbiorach lub na skladowiskach zlo
mu), potwierdza, ze przeprowadzenie re
montu w warunkach wlasnych byloby !rud-
e lub wr~cz niemozliwe. 

Pierwotny termin wykonania remontu 
yl ustalony na dzien 15.11.2011 r. jednak 

ze wzgl~du na obiektywne czynniki zwiq
zane z szerszym zakresem prac podpisa
o aneks do umowy zmieniajqcy dat~ 

Transport Skody 9Tr do Gdyni po zakonczeniu renowacji 

Tro!ejbus po zakonczeniu remontu na terenie zajezdni PKT w Gdyni, grudzien 2011 r. 

ukonczenia zadania na 02.12.2011 r. W6w
czas trolejbus przekazano przedstawicie
lom PKT, a transport do Gdyni, na wyspe
cjalizowanej lawecie niskopodwoziowej 
zostal zorganizowany 12.12.2011 r. 

Wprowadzenie do eksploatacji 
W celu wprowadzenia, wyremontowa

nego trolejbusu Skoda 9Tr do regularnej 
eksploatacji naleza!o przeprowadzic po
szerzone badania techniczne w zakresie 
stanu sprawnosci uk!adu nap~dowego , 

stanu izolacji elektrycznej nadwozia i po
szczeg61nych element6w nap~du . Bada
nie to zlecono pracownikom lnstytutu Go
spodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa 
w Warszawie, kt6rzy od wielu lat wykonujq 
!ego typu prace na taborze liniowym na
lezqcym do Przeds i~biorstwa Komunika
cji Trolejbusowej w Gdyni. Pomiary zosta
ly wykonane 30.11.2011 r. w Ostrawie, 

na terenie zakladu remontowego Ekova, 
tak aby w przypadku uwag ze strony IGPiM 
mogly zostac usuni~te w trakcie prac wy
konczeniowych . Po pozytywnym wyniku 
badan trolejbus zostal przekazany zama
wiajqcemu 02 .1 2.2011 r., a 14.12.2011 r. 
rozladowany na terenie zajezdni w Gdyni
Leszczynkach. 

Drugim etapem niezb~dnym do zare
jestrowania trolejbusu w polskich warun
kach prawnych bylo przygotowanie wnio
sku o wpisanie do ewidencji ruchomych 
zabytk6w techniki przez Urzqd Wojew6dz
kiego Konserwatora Zabytk6w w Gdansku. 
Nalezy zauwazyc, ze trolejbus zabytkowy 
Skoda 9Tr nie m6gl zostac zarejestrowany 
wedlug normalnych procedur, nie posiada
jqc aktualnej homologacji . W zwiqzku 
z charakterem pojazdu oraz planami jego 
wykorzystania liniowego (a nie stacjonarne
go) zdecydowano si~ na zarejestrowanie 

I 



Podczas renowacji przywr6cono pierwotny stan kabiny kierowcy 

i przedzialu pasazerskiego 

nsportowe 

Skody na tzw. ,z6ltych" tablicach rejestra
cyjnych. Na podstawie skompletowanej 
dokumentacji Wojew6dzki Konserwator 
Zabytk6w dokonal wpisu pojazdu do ewi
dencji pod numerem 688 na dzien 
06.01.2012 r. 

Trzecim etapem procedury rejestracji 
trolejbusu bylo przeprowadzenie posze
rzonych badan diagnostycznych w stacji 
diagnostycznej pojazd6w na podstawie 
oceny stanu technicznego wystawionej 
przez uprawnionego rzeczoznawc~ tech
niki , odpisu z rejestru zabytk6w Urz~du 
Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w 
i decyzji lnstytutu Gospodarki Przestrzen
nej i Mieszkalnictwa. Po pozytywnym wy
niku badan zarejestrowano trolejbus 
w odpowiednim Wydziale Urz~du Miasta. 
Skoda otrzymala tablice rejestracyjne 
o numerze indywidualnym GA 71 C i jest 
to jej pierwsza tablica rejestracyjna, po
niewaz w Czechach , gdzie ten egzemplarz 
by! eksploatowany liniowo trolejbusy nie 
posiadajCJ rejestracji drogowej kwalifiko
wane jako pojazd szynowy2. 

Zabytkowa Skoda 9Tr w Gdyni b~dzie 
eksploatowana na specjalnej linii historycz
nej. utworzonej na podobnej trasie do prze
biegu lini i 26 z poczqtku eksploatacji cze
choslowackich trolejbus6w w Gdyni , tj. 
z Grab6wka (p~tla trolejbusowa zlokalizo
wana przed budynkiem Zarzqdu Komuni
kacji Miejskiej. obok zajezdni trolejbuso
wej) ul. Morskq, przez Sr6dmiescie: 1 0 Lu
tego, Swi~tojanskCJ , nast~pnie al. Zwycir:;
stwa do p~tli w Orlowie. Planuje si~ . ze 
specjalna linia b~dzie uruchomiona jesz
cze przed okresem letnich wakacji szkol
nych, lecz wylqcznie w niedziele. 

Podsumowanie 
Zabytkowa Skoda 9Tr20, wyproduko

wana w 1975 r. , dzi~ki pasjonatom komu
nikacji miejskiej zostala uratowana przed 
kasacjq, a nastr:;pnie przechowana w ory
ginalnej formie , mimo ze w latach 1996-
2011 nie byla juz eksploatowana. Dzi~ki ko
lejnym entuzjastom, przy odrobinie woli 
politycznej i wymiernej pomocy sponsor6w 
moze sta6 si~ wizyt6wkCJ gdynskiej sieci 
trolejbusowej i atrakcjq turystycznCJ miasta. 
Plan stworzenia specjalnej linii o charakte
rze zabytkowym, obslugiwanej taborem 
historycznym, obok Skody 9Tr, takze tro
lejbusem Saurer 4T z 1957 r. i Jelczem 
120MTE z 1994 r. daje szans~ zapoznania 
si~ z bogatq historiCJ komunikacji trolejbu
sowej szerokiemu gronu odbiorc6w. 
Do pefni szcz~sc ia w Gdyni brakowa6 b~
dzie wylqcznie trolejbusu radzieckiej pro
dukcji- ZIU 9, kt6ry mimo iz sprowadzany 



Wyremontowana aparatura rozrzqdcza 

do Polski wbrew woli przedsiE?biorstw i specjalist6w od trakcji elek
trycznej to przez wiele lat stanowil podstawE? komunikacji w Gdy
ni, a takze pozostalych miast eksploatujqcych obecnie i niegdys 
tro lejbusy. By! takze najliczniej reprezentowanq grupq taboru 
w historii tego srodka transportu na swiecie. 

Odbudowa zabytkowego pojazdu, bez wzg iE?du na jego ro
dzaj, zawsze wiq:Ze siE? z wieloma trudnosciami, a CZE?sto takze 
z kon iecznosciq podejmowania decyzji o zastE?powaniu oryginal
nych element6w wyg lqdu bardziej wsp6lczesnymi lub dostE?pny
mi. Gdynska Skoda 9Tr20 prezentuje siE? na tym tie nader dobrze 
i poza niuansami nie odbiega od pierwotnego wyg lqdu. Wydaje 
siE?, ze poza autorami niniejszego opracowania, kt6rzy wlozyli wiele 
serca w prace nad odbudowq zabytku, najwiE?ksze wyrazy podziE?
kowania nale:Zq siE? Bohdanowi Turzanskiemu z Lubelskiego To
warzystwa Ekologicznej Komunikacj i, bez kt6rego Skody 9Tr 
w Gdyni bye moze nie byloby, Jaromirowi Stepanowi z firmy Eko
va Ostrava a.s. , bez kt6rego nie uzyskano by tak wiernego odtwo
rzenia wyglqdu pojazdu, a takze prof. Olgierdowi Wyszomirskie
mu, kt6ry przez wiele ostatnich lat pr6bowal zaszczepi6 ideE? tro
lejbus6w zabytkowych wsr6d wladz miasta oraz Zarzqdu Przed
SiE?biorstwa Komunikacji Trolejbusowej. 
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Skoda 9Tr podczas jazd testovvych na gdynskich u/icach 

Przypisy 
1 W Polsce funkcjonujq obecnie 3 sieci trolejbusowe 

(w Gdyni i Sopocie, Lublinie oraz Tychach). Trolejbusy 
czechoslowackie , marki Skoda, nie byly eksploatowane 
w Tychach. Komunikacja trolejbusowa w tym miescie zo
stala uruchomiona w 1982 r. po zakonczeniu eksploatacji 
trolejbus6w Skoda w Polsce. 

2 W Czechach trolejbusy Sq homologowane i nadzorowa
ne przez Drazn i urad - odpowiednik polskiego UrZE?dU 
Transportu Kolejowego. 
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