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Wojciech Sońta

Przeszłość i przyszłość komunikacji miejskiej w Radomiu

Wstęp
Inteligentne miasto jest skutecz-

nym sposobem na zarządzanie usłu-
gami, których potrzebują jego miesz-
kańcy, oparte na innowacji i techno-
logii pozwalającej im brać aktywny
udział w zachodzących zmianach.
Dużą rolę w tym procesie odgrywają
lokalne władze. W Unii Europejskiej
istnieje wiele inteligentnych miast.
Do najbardziej znanych zalicza się
Birmingham i Sheffield w Wielkiej
Brytanii oraz Malagę i Santander
w Hiszpanii.

Inteligentne miasta są doskonałym
sposobem na poprawę jakości życia
miejskiego oraz optymalizację finan-
sów samorządów lokalnych. Jakość
świadczonych usług oceniana jest za
pomocą wskaźników efektywności (KPI)
[2, s. 60-77]. Nadrzędnym celem inteli-
gentnego sposobu zarządzania miasta-
mi jest dobro mieszkańców [4, s. 109].

Jedną z ważniejszych usług mających
wpływ na inteligentne miasto jest ko-
munikacja miejska, będąca przedmio-
tem rozważań w niniejszym artykule.
Aby uwypuklić osiągnięcia w tej bran-
ży trzeba sięgnąć do przeszłości. Do-
piero na jej tle możemy ocenić co zro-
biono do tej pory i co jeszcze przed
miastem do zrobienia, aby sprostać
współczesnym wyzwaniom.

Przeszłość komunikacji
miejskiej w Radomiu

Za datę formalnego powstania ko-
munikacji miejskiej w Radomiu uwa-
ża się 1 stycznia 1954 r. Pierwsza za-
jezdnia autobusowa powstała na Za-
młyniu przy dawnej ulicy Świerczew-
skiego (obecnie Okulickiego). Był to
zaniedbany teren po dawnej garbar-
ni, który już wówczas nie odpowiadał
potrzebom przedsiębiorstwa. Pomimo
tego autobusy komunikacji garażowały

tam przez około 30 lat. Decyzja o bu-
dowie nowoczesnej jak na owe czasy
zajezdni przy ulicy Wjazdowej, którą
zaprojektowano na 300 pojazdów, zo-
stała podjęta dopiero w 1976 r. [10].

Do 1970 r. pasażerowie radom-
skich autobusów komunikacji miej-
skiej byli obsługiwani przez konduk-
torów. Potem wprowadzono system
samoobsługi, polegający na monto-
waniu kasowników w autobusach.
Najpierw były to maszynki z rączką,

„Żeby znaleźć miarę nowości trzeba
wchłonąć w siebie przeszłość”

Jan Lechoń

Podstawowe usługi komunalne o charakterze technicznym
Źródło: opracowanie własne na podstawie [7].
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potem dziurkacze, a w końcu kasow-
niki elektroniczne, które funkcjonują
do tej pory.

Lata 80. minionego wieku to szczy-
towy okres dla rozwoju radomskiej ko-
munikacji miejskiej. Działające wtedy
wielkie państwowe zakłady pracy oraz
rozbudowujące się nowe osiedla,
m.in. Ustronie, Południe i Michałów
musiały zostać połączone nowymi li-
niami autobusowymi. W celu dowie-
zienia do pracy i szkół w Radomiu
mieszkańców wielu okolicznych
miejscowości, uruchomiono linie
podmiejskie. Część linii obsługiwa-
na była jedynie w godzinach szczy-
tu, z myślą o pracownikach zakładów.
W 1982 r. wprowadzono autobusy
wielopojemnościowe, które wpływa-
ły na rozładowanie zatłoczenia w go-
dzinach szczytu. Następnym przeja-
wem innowacyjności w radomskiej ko-
munikacji było zastosowanie nowo-
czesnych, jak na owe czasy, węgier-
skich Ikarusów 280. Natomiast w 1997 r.
zakupiono pierwsze autobusy nisko-
podłogowe co z zadowoleniem przy-
jęli pasażerowie o ograniczonej
sprawności ruchowej.

W 1993 r. w Radomiu utworzono
Zarząd Transportu Miejskiego. Nale-
ży podkreślić, że był to jeden z pierw-
szych w Polsce organizatorów komu-
nikacji miejskiej. Rozdzielenie funkcji
organizatora komunikacji od wyko-
nawców przewozów w mieście zaowo-
cowało wprowadzeniem dalszych in-
nowacji, a mianowicie elektroniczne-
go systemu kontroli punktualności au-
tobusów, zmianą oznakowania przy-
stanków oraz wyglądu rozkładów jaz-
dy. W 2001 r. z połączenia ZTM i MZD
(Miejski Zarząd Dróg) powstał Miejski
Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu
(MZDiK), składający się dwóch pio-
nów – dróg i komunikacji.

Pion dróg jest odpowiedzialny za
bieżące utrzymanie i remonty oraz za
wszelkie działania eksploatacyjne na
drogach znajdujących się w zarządzie
MZDiK, właściwe przygotowanie pro-
wadzonych inwestycji pod względem
formalno-prawnym oraz ich realizację,
nadzór i odbiór końcowy. Wydaje rów-
nież zezwolenia na zajęcie pasa dro-
gowego, dba o bezpieczeństwo ruchu
drogowego i sprawne działanie sygna-
lizacji świetlnej.

Pion komunikacji zajmuje się pro-
gramowaniem sieci miejskiej, w tym
określeniem tras, linii i rozkładów jazdy

autobusów miejskich, ustalaniem oraz
powierzaniem zadań przewozowych,
kontrolowaniem wykonania tych za-
dań przez przewoźników (w tym ich
jakości i zgodności z rozkładem jaz-
dy), utrzymaniem odpowiedniego sta-
nu technicznego urządzeń przystan-
kowych i transportem osób niepełno-
sprawnych. Ponadto pion ten prowa-
dzi sprzedaż biletów we własnych
punktach, które zostały zlokalizowane
w najbardziej ruchliwych miejscach
Radomia. Jest również odpowiedzial-
ny za funkcjonowanie strefy płatnego
parkowania niestrzeżonego w ścisłym
centrum miasta.

Od 2004 r. linie podmiejskie (litero-
we) wyłączono ze struktur komunika-
cji miejskiej. Ich organizacją zajęli się
samodzielni przewoźnicy. W wyniku
przetargów na obsługę linii poza Miej-
skim Przedsiębiorstwem Komunikacji
pojawili się także inni przewoźnicy. Były
to firmy: International Transport Spe-
dition Adam Michalczewski, Przedsię-
biorstwo Państwowej Komunikacji Sa-
mochodowej w Radomiu oraz Zakład
Transportu Energetyki w Radomiu.
W skali roku ich autobusy wykonywa-
ły około 8 mln wozokilometrów, prze-
wożąc łącznie 40 mln pasażerów. Oko-
ło 60% tej liczby to uczniowie i studen-
ci. Maksymalne napełnienia pojazdów
sięgają około 70-80% fabrycznych po-
jemności. Część nierentownych kur-
sów musiała być jednak utrzymywana
ze względu na społeczny charakter ko-
munikacji zbiorowej na terenie miasta
Radomia (podobnie, jak w większości
innych polskich miast).

Od 1 lipca 2012 r. Miejskie Przed-
siębiorstwo Komunikacji jest podmio-
tem wewnętrznym gminy miasta Ra-
domia [5]. Zmiana ta została wprowa-
dzona na podstawie uchwały Rady
Miasta Radomia nr 144/2011 z dnia
20 czerwca 2011 r. Przyjęty model or-
ganizacji przewozów publicznych
w Radomiu pozwala na korzystanie
z usług różnych operatorów komuni-
kacyjnych. Jest to zgodne z modelem
preferowanym przez inne miasta
w Polsce, a także w UE.

System rozkładów jazdy oparty
jest na zasadzie ruchu cyklicznego.
Jako modułowy dla całego miasta
cykl kursowania linii podstawowych
został przyjęty 15-minutowy interwał
dla godzin szczytowych oraz 20-mi-
nutowy dla międzyszczytowych.
W soboty podstawowy cykl to 30 minut,

a w niedzielę i święta 40 minut przed
godziną trzynastą i 30 minut po go-
dzinie trzynastej. Ze względu na czę-
stotliwość kursowania linie komunika-
cji miejskiej w Radomiu można podzie-
lić zasadniczo na:
o priorytetowe (częstotliwość po-

dwójna w stosunku do modułowej)
co 10 minut,

o podstawowe (częstotliwość modu-
łowa) co 15-20 minut,

o uzupełniające (częstotliwość równa
wielokrotności modułowej) co 20-
30 minut,

o marginalne (częstotliwość indywi-
dualna).
Podział ten został wprowadzony

po szczegółowych badaniach prze-
prowadzonych przez Dział Inżynierii
Ruchu uwzględniających częstotli-
wość przejazdu w różnych godzinach
kursowania poszczególnych linii ko-
munikacji miejskiej.

Polityka transportowa
miasta Radomia

Polityka transportowa w dużym
stopniu wynika ze znaczenia Rado-
mia, jako ważnego węzła komunika-
cyjnego o znaczeniu regionalnym.
Miasto leży na skrzyżowaniu dwóch
dróg krajowych: drogi krajowej nr 7
Gdańsk – Kraków i drogi krajowej nr 12
Poznań – Lublin. Drogi mają wpływ na
przebieg i charakter dróg i ulic zloka-
lizowanych w granicach miasta, które
muszą łączyć w sobie dwie funkcje:
obsługę ruchu tranzytowego i obsłu-
gę ruchu lokalnego.

W granicach miasta kontynuację
wymienionych dróg stanowią nastę-
pujące ulice:
Z Kielecka – Czarnieckiego – War-

szawska – przedłużenie drogi kra-
jowej nr 7,

Z Żółkiewskiego – Al. Wojska Polskie-
go – Słowackiego – przedłużenie
drogi krajowej nr 9,

Z Zwolińskiego – Żółkiewskiego –
Czarnieckiego – Wolanowska –
kontynuacja drogi krajowej nr 12.
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Ponadto:
o Kozienicka – przedłużenie drogi

wojewódzkiej nr 737,
o Przytycka – przedłużenie drogi wo-

jewódzkiej nr 740,
o Wierzbicka – przedłużenie drogi

wojewódzkiej nr 744.
Stan ten wpływa na płynność ko-

munikacji miejskiej, wydłużając czas
przejazdu na tych liniach, których tra-
sa pokrywa się z wymienionymi ulica-
mi. Z tabeli 2 wynika, że władze lokal-
ne określając kierunki polityki trans-
portowej Radomia, powinny mieć na
uwadze:
v obecność i kierunki ruchu tranzy-

towego,
v charakter i kierunki ruchu regional-

nego i lokalnego.
Dla dalszego rozwoju miasta

szczególnie korzystnym byłoby
usystematyzowanie i zintensyfikowa-
nie ruchu tranzytowego, a jednocze-
śnie wzmocnienie intensywności
i zwiększenie zakresu obecnych po-
łączeń regionalnych.

Ruch tranzytowy może przynieść
miastu największe korzyści w mo-
mencie, kiedy będzie maksymalnie
intensywny i jak najbardziej uporząd-
kowany. Kwestia zintensyfikowania
ruchu tranzytowego jest relatywnie
trudnym zagadnieniem, ponieważ
ruch ten nie jest generowany przez
miasto, a przez czynniki zewnętrzne.
W związku z tym faktem, działania
władz miejskich powinny być skupio-
ne przede wszystkim na stworzeniu
dobrych warunków przejazdu przez
miasto, czyli na uporządkowaniu ru-
chu. Jak się wydaje najskutecz-
niejszą formą usystematyzowania ru-
chu tranzytowego na terenie miasta
są obwodnice, które pozwalają na
wyprowadzenie tego ruchu z cen-
trum ośrodka co przynosi korzyści
kierowcom a jednocześnie miesz-
kańcom. Dzięki obwodnicom prze-
jazd przez miasto odbywa się płyn-
nie, bez zakłóceń w postaci korków
ulicznych, natomiast mieszkańcy
nie muszą znosić uciążliwości zwią-
zanych z nadmiernym natężeniem
ruchu w centralnych częściach mia-
sta. Budowa obwodnic – zachodniej,
śródmiejskiej i  południowej –
w znacznym stopniu wpłynęłaby
na wzrost poziomu jakości życia
w Radomiu. Dlatego władze miasta
przywiązują do tego szczególną
uwagę.

Inteligentne systemy
transportowe przyszłością
komunikacji miejskiej

Nieustanny rozwój naukowo-tech-
niczny w zakresie informatyki, teleko-
munikacji i multimediów, a także cią-
gły postęp w dziedzinie zarządzania
ruchem drogowym w krajach o rozwi-
niętej motoryzacji i systemie dróg bar-
dzo często wymaga od służb zarzą-
dzających ruchem sięgania po najno-
wocześniejsze technologie. Wydaje
się, iż warto zastanowić się jak w przy-
szłości w efektywny sposób zarządzać
potokiem poruszających się po dro-
gach pojazdów.

W Europie termin telematyka, któ-
ra zwłaszcza w transporcie drogowym
utożsamia jest z nazwą Inteligentne
Systemy Transportowe (ITS), zaczęto
stosować bardziej powszechnie w la-
tach 90. XX wieku [9]. Wtedy to UE
zaczęła brać pod uwagę rozwiązania
telematyczne w programach ramo-
wych. Obecnie mamy do czynienia
z dynamicznym rozwojem ITS. Tema-
tyka ta jest silnie rozwijana nie tylko
w Europie, ale przede wszystkim
w USA oraz Japonii, Kanadzie czy Au-
stralii. Mimo licznych publikacji na te-
mat ITS wydaje się, iż w Polsce tema-
tyka ta wciąż nie jest dobrze rozpozna-
na, promowana i dostrzegana (głów-
nie przez przedstawicieli służb odpo-
wiadających za rozwój transportu
w Polsce). Warto wspomnieć, że Mini-
sterstwo Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej wciąż nie opra-
cowało strategii rozwoju ITS w Polsce.

Nazwa ITS została opracowana na
pierwszym w dziedzinie systemów
transportowych Światowym Kongresie
w Paryżu w 1994 r. Oznacza ona sys-
temy, które stanowią szeroki zbiór róż-
nych technologii (telekomunikacyj-
nych, informatycznych, automatycz-
nych i pomiarowych), jak również
technik zarządzania stosowanych
w transporcie w celu zwiększenia bez-
pieczeństwa uczestników ruchu, efek-
tywności systemu transportowego
oraz ochrony zasobów środowiska na-
turalnego.

Do podstawowych korzyści z zasto-
sowania ITS zalicza się:
Z poprawę bezpieczeństwa ruchu

drogowego (zmniejszenie liczby wy-
padków o średnio 60%),

Z zwiększenie przepustowości ulic
(o średnio 22,5%),

Z skrócenie czasu podróży,

Z zmniejszenie zużycia energii (o bli-
sko 60%),

Z poprawę jakości środowiska natu-
ralnego (redukcja spalin średnio
o 40%),

Z poprawę komfortu podróżowania
i warunków ruchu kierowców pod-
różujących transportem zbiorowym
oraz pieszych,

Z zwiększenie korzyści ekonomicz-
nych w regionie [6].
W UE toczą się prace nad nada-

niem ram organizacyjnych budowie
ITS w Europie w skali ogólnoeuropej-
skiej, transgranicznej, regionalnej i lo-
kalnej. Ta ostatnia mimo najmniejsze-
go zasięgu terytorialnego ma olbrzy-
mie znaczenie dla codziennego życia
milionów obywateli każdego z państw
Unii. Jednostka samorządu terytorial-
nego pomaga usprawnić proces
transportowania osób i towarów na
terenie aglomeracji miejskich, działa-
jąc w trzech obszarach:
o obsługi podróżnych,
o zarządzania ruchem,
o systemu logistyki transportu.

Mówiąc obrazowo, ITS to kompu-
terowy plan podróży pozwalający na
jej zaplanowanie jeszcze w czasie po-
bytu w domu, przez wskazanie najko-
rzystniejszej z punktu widzenia obra-
nych kryteriów formy podróży. ITS to
także możliwość wygodnego zakupu
biletów w Internecie. W czasie podró-
ży ITS przyjmuje postać nawigacji, in-
formacji rozkładowej w czasie rzeczy-
wistym na przystanku.

Transport jest wtedy efektywny, kie-
dy przejazdy odbywają się płynnie,
bez zbędnych przestojów i z maksy-
malną bezpieczną prędkością.
W związku z tym zadaniem ITS jest
m.in. spełnienie takich warunków, jak:
bardziej płynny ruch, mniejsze zatory
komunikacyjne, bezpieczeństwo ru-
chu drogowego.

System logistyki transportu poma-
ga także zaplanować czas i trasę do-
staw towarów do sklepów w taki spo-
sób, aby nie kolidowały z codziennym
ruchem ulicznym. Wszystko to pozwa-
la, odbyć sprawnie podróż i nie stać
w korku. Ważną rolę odgrywają w tym
szczyty komunikacyjne ranne i popo-
łudniowe. Badania wykazały, że
w Warszawie we wrześniu w dniach
powszednich ok. godz. 16 średni czas
przejazdu przez miasto był prawie
dwukrotnie dłuższy od jazdy
w warunkach swobodnego ruchu.
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W świetle powyższego nasuwa się py-
tanie: czy warto jechać samochodem
osobowym, czy komunikacją miejską?

Od 2012 r. obowiązuje znowelizo-
wana ustawa o drogach publicznych
określająca zasady tworzenia ITS [8].
Dzięki ITS można nie tylko zarządzać
komunikacją publiczną, sterować świa-
tłami, informować kierowców o kor-
kach i innych utrudnieniach w ruchu,
ale także planować remonty dróg i ulic,
tak aby były jak najmniej uciążliwe dla
innych użytkowników. Budowa ITS jest
kosztowna. Dla przykładu można po-
dać, że w Poznaniu koszty inwestycji
z tego zakresu, współfinansowanej ze
środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, wynoszą po-
nad 103 mln zł.

Wkrótce w Radomiu papierowe bi-
lety zastąpione zostaną elektroniczną
kartą miejską. W tej sprawie władze
samorządowe gminy Radom podpisa-
ły już stosowną umowę. Projekt zakła-
da wdrożenie karty oraz Systemu Dy-
namicznej Informacji Pasażerskiej.
System ten będzie informował czeka-
jących na przystankach o rzeczywi-
stym czasie przyjazdu autobusu lub
o zmianach w rozkładzie jazdy. Tabli-
ce informacyjne systemu zostaną za-
montowane na 44 kluczowych przy-
stankach w mieście. W procesie wpro-
wadzenia tych zmian, Radom korzy-
sta z doświadczeń innych miast, któ-
re takie udogodnienia już wprowadzi-
ły. Wartość projektu to niemal 9 mln zł
z czego 7,5 mln pochodzić będzie
z funduszy UE.

W Radomiu przeprowadzono kon-
sultacje społeczne dotyczące możli-
wości wprowadzenia w centrum stre-
fy uspokojonego ruchu o ograniczo-
nej prędkości 30 km na godzinę oraz
zwiększenia dopuszczalnej prędkości
jazdy do 70 km na godzinę na wybra-
nych fragmentach dróg wylotowych
z miasta. Poprawiłoby to znacznie bez-
pieczeństwo na ulicach generujących
spory ruch pieszych i rowerzystów.
Strefa spowodowałaby także płynność
jazdy i wzrost przepustowości skrzy-
żowań.

Każde miasto posiada indywidu-
alny historycznie ukształtowany
układ zabudowy. Aby można było
skutecznie poruszać się w tej prze-
strzeni, potrzebna jest informacja
o znajdujących się tam obiektach oraz
drogach dojścia lub dojazdu do nich.
Dostarczenie kompleksowej, w pełni

zintegrowanej oraz spójnej plastycz-
nie i czytelnej informacji jest głów-
nym celem Systemu Informacji Miej-
skiej (SIM). W wyniku konsultacji
społecznych miasto Radom dla po-
trzeb SIM zostało podzielone na 56
obszarów. Nazwy obszarów odpo-
wiadają zwyczajowym nazwom dziel-
nic. SIM posiadają już zarówno więk-
sze jak i mniejsze miasta od Rado-
mia m.in. Warszawa, Poznań, Wro-
cław, Częstochowa, Gdynia, Sando-
mierz, Tomaszów Mazowiecki.

SIM poza ułatwieniem poruszania
się w przestrzeni miejskiej ma umożli-
wić szerszy i wygodniejszy dostęp do
informacji o mieście jego zabytkach,
muzeach, instytucjach kultury i innych
atrakcjach turystycznych. System po-
nadto ma zachęcać do korzystania
z miejskiej oferty kulturalnej, edukacyj-
nej i sportowej. Tak rozumiany SIM do-
skonale sprawdza się jako element
promocji miasta i jego okolic.

Zakończenie
Obecnie w Polsce rozwiązania ITS

mają charakter „wyrywkowy”, tzn. iż
oddzielnie spełniają zadaną rolę, na-
tomiast w przypadku ich połączenia
może dojść do sytuacji, w której sys-
temy te będą niekompatybilne, nie
przynosząc tym samym potencjalnych
korzyści. Od sektora publicznego na-
leży oczekiwać, w szczególności na
szczeblu rządowym i samorządowym,
działań na rzecz rozwoju i upowszech-
nienia ITS w Polsce zgodnie z przyję-
tym przez Radę UE planem oraz stwo-
rzenia regulacji prawnych umożliwia-
jących i stymulujących ten rozwój.

ITS są doskonałym sposobem na
poprawę jakości życia oraz na opty-
malizację finansów samorządów lokal-
nych. Kluczowy jest jednak wybór wła-
ściwego partnera mającego doświad-
czenie umożliwiające osiągnięcie
gwarantowanych skutków decyzji lo-
kalnie ustalonych celów. Z zaprezen-
towanego materiału wynika, że obec-
nie w Radomiu podejmowane są
przedsięwzięcia w zakresie ITS, które
są cząstkowe. Dopiero zbudowanie
i wdrożenie całego powiązanego ze
sobą systemu przyniesie oczekiwane
efekty. Wymaga to czasu i znacznych
środków finansowych. Trzeba zazna-
czyć, że część środków finansowych
będzie pochodzić z funduszy UE, gdyż
bez tej pomocy polskie samorządy
w dobie kryzysu nie poradziłyby sobie.

W kreowaniu nowoczesnego systemu
transportu istotne jest budowanie
świadomości władz lokalnych, że
sprawna i efektywna komunikacja sta-
nowi istotny czynnik budowania kon-
kurencyjności społeczności lokalnych
[1]. Prowadzi to do zwiększenia sta-
nu zatrudnienia, sprawnego i bez-
piecznego dotarcia do pracy i miejsca
zamieszkania.
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