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Tadeusz Dyr

Inwestycje taborowe Tyskich Linii Trolejbusowych

Wstęp
Wizja rozwoju systemu transportowego,

sformułowana w europejskiej polityce trans-
portowej1 , obejmuje m.in. zapewnienie wzro-
stu sektora transportu i wspieranie mobilno-
ści przy jednoczesnym osiągnięciu celu ob-
niżenia emisji o 60% oraz zwiększenie wyko-
rzystania ekologicznego transportu miejskie-
go. Rozwiązania te są kontynuacją działań
zaplanowanych w Białej księdze z 2001 r.2
Instrumentem ich urzeczywistniania w komu-
nikacji miejskiej jest wykorzystanie paliw al-
ternatywnych oraz energii elektrycznej do
napędu środków transportu miejskiego. In-
westycje w tym zakresie mogą być wspiera-
ne z funduszy Unii Europejskiej.

Inwestycje realizowane przez Tyskie Li-
nie Trolejbusowe (TLT) są istotnym elemen-
tem kreowania nowoczesnego, proekologicz-
nego systemu transportu w aglomeracji gór-
nośląskiej. Zakup trolejbusów, współfinanso-
wany ze środków Funduszu Spójności w ra-
mach Programu Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko, pozwolił na odnowę eksplo-
atowanego taboru. W konsekwencji umożli-
wi poprawę jakości oferty przewozowej trans-
portu publicznego, integrację systemów
transportowych oraz wzrost liczby podróż-
nych korzystających z komunikacji miejskiej.

1. Geneza i rozwój komunikacji
trolejbusowej w Tychach

Pierwszy, czterokilometrowy odcinek
sieci trolejbusowej w Tychach urucho-
miono 1 października 1982 r.3  Decyzja
o budowie sieci trolejbusowej była próbą
rozwiązania trudności z zaopatrzeniem
w olej napędowy na początku lat 80.
XX w. Podjęto wówczas działania zmie-
rzające do ograniczenia udziału przewo-
zów realizowanych przez Wojewódzkie
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Ka-
towicach autobusami i  zwiększenia
transportu elektrycznego. Ze względu na
wysokie koszty rozbudowy sieci tramwa-
jowej, zdecydowano, że korzystniejszym
rozwiązaniem będzie uruchomienie no-
wej sieci trolejbusowej. Głównymi argu-
mentami za jej budową były czynniki
ekologiczne (brak emisji spalin i niski po-
ziom hałasu), możliwość uzyskania wy-
ższej zdolności przewozowej (poprzez
większą pojemność taboru) oraz niższe
koszty eksploatacyjne. Dwa ostatnie ar-
gumenty okazały się chybione – taboru
o większej pojemności nigdy w Tychach
nie wprowadzono, a koszty eksploatacyj-
ne okazały się być dużo wyższe niż za-
kładano.

Oceniając przesłanki budowy sieci tro-
lejbusowej w Tychach, z perspektywy po-
czątku drugiej dekady XXI w., uznać je moż-
na jako istotny czynnik urzeczywistniania
koncepcji zrównoważonego rozwoju. Oczy-
wiście przed trzydziestu laty pojęcie to nie
było używane, a decydenci nie mogli przy-
puszczać, że czynniki ekologiczne i ener-
getyczne staną się podstawą formułowania
założeń europejskiej polityki transportowej.

Pozytywne wyniki eksploatacji trolejbu-
sów na pierwszym odcinku spowodowały,
że wojewoda katowicki podjął 27 paździer-
nika 1982 r. decyzję o realizacji kolejnych
etapów budowy sieci trolejbusowej w Ty-
chach. Do 1985 r. oddano do eksploatacji
łącznie 22 km tras trolejbusowych (rys. 1).
Opracowano także ambitne plany dalszych
inwestycji. Kryzys gospodarczy spowodo-
wał jednak ich zaniechanie i aż do 2000 r.
nie prowadzono żadnych robót przy rozbu-
dowie i modernizacji sieci.

Obsługę techniczną taboru trolejbuso-
wego wykonywano na wydzielonym stano-
wisku w zajezdni autobusowej WPK.
W 1985 r. rozpoczęto budowę zajezdni
trolejbusowej naprzeciwko istniejącej za-
jezdni autobusowej. Docelowo nowa za-
jezdnia miała obsługiwać 150 trolejbusów.

Solaris Trollino 12MB w barwach Tyskich Linii Trolejbusowych
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Budowy jednak nigdy nie dokończono. Wy-
budowano również trzy podstacje trakcyjne.

Na początku lat 90. realizowane były
w Polsce procesy restrukturyzacyjne
w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej.
Objęte nimi zostało m.in. Wojewódzkie
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Katowi-
cach, które w 1991 r. zostało podzielone na
kilkanaście mniejszych firm. Zakład Komu-
nikacyjny nr 7 w Tychach (a wraz z nim Wy-
dział Trolejbusowy) wydzielono jako Przed-
siębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Ty-
chach. Z dniem 1 stycznia 1996 r. PKM prze-
kształcono w spółkę z ograniczoną odpo-
wiedzialnością – udziałowcami zostały gmi-
na Tychy oraz spółka „Tyskie drogi” (rów-
nież należąca do miasta). We wrześniu 1996
r. utworzono także zakład budżetowy mia-
sta Tychy pod nazwą Miejski Zarząd Komu-
nikacji, który przejął od PKM zadania zwią-
zane z organizowaniem komunikacji miej-
skiej oraz z emisją i dystrybucją biletów.
Od 1 lutego 1998 r. rozpoczęła działalność
firma „Tyskie Linie Trolejbusowe” sp. z o.o.,
która powstała z wydzielenia się z PKM
Wydziału Trolejbusowego. Jedynym jej
udziałowcem jest gmina Tychy.

Rys. 1. Istniejący i planowany układ linii trolejbusowych Tychach w połowie lat 80. XX w.
Źródło: Materiały Tyskich Linii Trolejbusowych dostępne na stronie internetowej http://www.tlt.pl/
images/h010.jpg

Rys. 2. Układ linii trolejbusowych Tychach
Źródło: Materiały Tyskich Linii Trolejbusowych dostępne na stronie internetowej http://www.tlt.pl/images/h010.jpg
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W 2000 r., w związku z przebudową uli-
cy Towarowej, rozwieszono sieć nad do-
budowaną drugą jezdnią tej ulicy. Nato-
miast w marcu 2001 r. wykonano krótki (ok.
50 m) odcinek sieci łączący dwie jezdnie
alei Piłsudskiego (dawniej Hanki Sawickiej)
pozwalający skręcić od strony ulicy Towa-
rowej w kierunku pętli w Paprocanach.
2 września 2002 r. (po 17 latach przerwy)
zrealizowano kolejny etap budowy sieci tro-
lejbusowej – tego dnia otwarto odcinek dłu-
gości 1,2 km poprowadzony ulicą Jana
Pawła II (dawniej Krasickiego) i łączący uli-
ce Armii Krajowej i Roweckiego. Aktualny
układ linii trolejbusowych w Tychach przed-
stawiono na rysunku 2.

2. Tabor trolejbusowy
Do obsługi linii trolejbusowych zakupio-

no w 1982 r. 12 trolejbusów ZIU typu 9B pro-
dukcji radzieckich zakładów „Zawod im.
Urickogo”. Były to trolejbusy przeznaczone
dla Warszawy i Lublina, jednak decyzją
władz centralnych skierowano je do Tychów.
W 1985 r. dostarczono do Tychów kolejnych
12 trolejbusów ZIU typu 682UP.

Ze względu na trudności eksploata-
cyjne trolejbusów ZIU (brak części za-
miennych) w 1989 r. zdecydowano o za-
kupie pierwszego trolejbusu produkcji
polskiej. Był to pojazd zmontowany
w słupskim przedsiębiorstwie Kapena na
bazie nadwozia autobusowego Jelcz-
Berliet z wyposażeniem elektrycznym fir-
my Elmor. Trolejbus PR110E rozpoczął
obsługę linii z dniem 31 lipca 1989 r. Po-
cząwszy od 1990 roku rozpoczęto wyco-
fywanie z eksploatacji radzieckich trolej-
busów ZIU. W zamian dokonywano za-
kupów trolejbusów Jelcz-Kapena.

Wysokopokładowe trolejbusy Jelcz
powstały na francuskiej licencji Berlieta.
Najstarsze Jelcze zakupione jako pojazdy

używane, kursowały wcześniej w Warsza-
wie, Dębicy oraz w Słupsku. Niektóre z nich
fabrykę opuszczały jako autobusy i dopie-
ro później były przerabiane na trolejbusy.
Fabrycznie nowe Jelcze pojawiły się w Ty-
chach dopiero w roku 1994 r., później
w latach 1996-1998, a ostatni egzemplarz
w 2001 r. Jelcze wyposażone były w silniki
prądu stałego o mocy 110 kW oraz stero-
wanie opornikowe, stąd charakterystycz-
ne dla tego typu pojazdów szarpanie przy
rozruchu. Na początku 2011 r. zostały od-
kupione z Gdyni ostatnie cztery trolejbusy
tej marki. W latach 1998-1999 w Tychach
pojawił się także trolejbus firmy Škoda-
Ostrov typu 14TrM13/6. Był to pojazd te-
stowy, który miał zostać wykorzystany do
promocji produktów Škody na terenie Pol-
ski. Niestety, ze względu na brak homolo-
gacji, trolejbus ten nigdy nie przewiózł pa-
sażerów – ani w Tychach, ani w żadnym
innym mieście w Polsce. Homologację
mógł otrzymać dopiero po jego zakupie
przez dowolne przedsiębiorstwo komuni-
kacyjne, jednak nikt nie był zainteresowa-
ny jego kupnem bez możliwości wcześniej-
szego przetestowania. Trolejbus ten wyko-
nał tylko jazdy próbne dla dyrekcji spółki
TLT Tychy, a następnie został odstawiony
na terenie zajezdni. W 1999 r. pojazd wró-
cił do fabryki Škody, a od 2000 r. wszedł
do eksploatacji w łotewskiej Rydze.

W 2002 r. obsługę komunikacji miej-
skiej rozpoczął pierwszy trolejbus niskopo-
dłogowy Solaris Trollino 12T. Został on wy-
produkowany przez Solaris Bus & Coach
z Bolechowa k/Poznania, w kooperacji
z PNTKM Trobus z Gdyni. Wraz z zakupem
trolejbusów niskopodlogowych, systema-
tycznie wycofywane są trolejbusy Jelcz. Ich
eksploatację zakończono w 2013 r. Nowo
zakupiony trolejbus różnił się od wcześniej
wykorzystywanych przez TLT nie tylko

nową niską podłogą, lecz także płynną
jazdą dzięki zastosowaniu impulsowego
sterowania. Kolejne wozy zostały zakupio-
ne w latach 2004 i 2005. Różniły się od
pierwszego egzemplarza przede wszyst-
kim silnikiem asynchronicznym (stąd ozna-
czenie Trollino 12AC) oraz falownikowym
układem rozruchu. W 2006 r. TLT kupiły
dwa nadwozia od firmy Solaris, które zo-
stały uzbrojone w silniki prądu stałego zna-
ne z Jelczy oraz sterowanie opornikowe.
Zastosowano przy tym modernizację
w postaci asynchronicznego silnika po-
mocniczego oraz przetwornicy statycznej.
Trolejbusy zostały oznaczone jako Trollino
12DC R. W ten sam sposób w 2008 r. po-
wstał szósty trolejbus marki Solaris w Ty-
chach. Był to pierwszy pojazd w całej sieci
MZK Tychy wyposażony w system dyna-
micznej informacji pasażerskiej. Na kolej-
ny nowy trolejbus trzeba było czekać do
2012 r., kiedy to pod koniec grudnia dotarł
na zajezdnię pierwszy z piętnastu nowo-
czesnych Trollino 12MB, zakupionych w ra-
mach programu unijnego. Kolejne pojazdy
dostarczono wiosną 2013 roku. Trolejbusy
wyposażone są w sterowanie falownikowe
Medcom oraz asynchroniczne silniki firmy
Emit Żychlin, a także zestaw baterii trakcyj-
nych, umożliwiający jazdę bez podłączenia
do sieci. Dodatkowym wyposażeniem jest
monitoring, dynamiczna informacja pasa-
żerska i półautomatyczne pantografy. Syn-
tetyczne zestawienie eksploatowanych
w Tychach trolejbusów zawiera tabela 1.

3. 3. 3. 3. 3. Fundusz Spójności jako
źródło finansowania inwestycji
taborowych w Tychach

W obecnej perspektywie finansowej
Unii Europejskiej, obejmującej lata 2007-
2013, zaplanowano w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko4

W latach 80. XX w. zakupiono 24 trolejbusy radzieckie ZIU (wszystkie
fotografie wykorzystane w artykule pochodzą ze strony internetowej
Tyskich Linii Trolejbusowych sp. z o.o. – http://www.tlt.pl)

Trolejbus 120MT zbudowany w gdyńskim Przedsiębiorstwie Naprawy
Taboru Komunikacji Miejskiej na nadwoziu autobusu Jelcz 120M
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ponad 1,9 mld euro na inwestycje w ko-
munikacji miejskiej na obszarach metro-
politalnych5. Wśród przedsięwzięć, któ-
re uzyskały dofinansowanie w ramach
tego programu znalazł się projekt pn.
„Modernizacja infrastruktury tramwajo-
wej i trolejbusowej w Aglomeracji Górno-
śląskiej wraz z infrastrukturą towarzy-
szącą”. Jego beneficjentem są Tramwaje
Śląskie SA, partnerem miasto Tychy, a pod-
miotem upoważnionym do ponoszenia
wydatków kwalifikowalnych – Tyskie Linie
Trolejbusowe sp. z o.o. Całkowity przewi-
dywany koszt realizacji projektu wynosi
801,06 mln zł brutto, z czego koszty kwali-
fikowalne 651,80 mln zł, a dofinansowanie
z Funduszu Spójności 384,56 mln zł (59%
kosztów kwalifikowanych).

Celami jakościowymi projektu są:
o zahamowanie postępujących procesów

degradacyjnych systemu komunikacji
zbiorowej,

o poprawa sprawności i niezawodności
systemów komunikacji publicznej,

o poprawa wizerunku, atrakcyjności i kom-
fortu systemu transportu publicznego,

o poprawa obsługi transportowej w rejo-
nie kluczowych obiektów na terenie aglo-
meracji górnośląskiej,

o zintegrowanie istniejących systemów
komunikacji publicznej,

o wypracowanie podwalin pod wspólną
politykę transportową dla wszystkich
miast aglomeracji górnośląskiej,

o poprawa stanu środowiska przyrodni-
czego dzięki ograniczeniu emisji hałasu
i wibracji,

o zwiększenie efektywności funkcjonowa-
nia komunikacji tramwajowej i trolejbu-
sowej poprzez ograniczenie strat czasu
tramwajów i trolejbusów spowodowa-
nych koniecznością nieuzasadnionego
hamowania i przyspieszania oraz posto-
ju w punktach kolizyjnych.
Celami ilościowymi projektu są:

Z zwiększenie o 3,6 mln rocznie liczby pa-
sażerów obsłużonych przez usprawnio-
ny transport publiczny,

Z skrócenie o 5-10% czasu przejazdu po-
między miastami,

Z zwiększenie dostępności komunikacji
publicznej dla osób niepełnosprawnych
i ograniczonych ruchowo poprzez prze-
budowę 61 platform przystankowych,

Z podniesienie komfortu podróżowania
poprzez zakup nowego taboru (30 tram-
wajów i 15 trolejbusów) i zmodernizowa-
nie 75 tramwajów 105N.
Zakres przedmiotowy projektu „Moder-

nizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbu-
sowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz
z infrastrukturą towarzyszącą” obejmuje:

1. Podprojekt 1:
– zmodernizowanie ok. 46 km toru po-

jedynczego,
– rozbudowę infrastruktury torowej

i sieciowej,
– zakup 30 pojazdów nowoczesnego

taboru częściowo niskopodłogo-
wego,

– modernizację 75 tramwajów 105N.
2. Podprojekt 2:

– modernizację 15 km sieci trakcji tro-
lejbusowej,

– zakup 15 nowoczesnych trolejbusów,
– budowę 2 wielopoziomowych par-

kingów.

4. Solaris Trollino 12MB Tyskich
Linii Trolejbusowych

Trolejbusy Solaris Trollino 12MB, zaku-
pione w ramach projektu „Modernizacja in-
frastruktury tramwajowej i trolejbusowej
w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infra-
strukturą towarzyszącą”, to pojazdy nisko-
podłogowe o długości 12 m i masie
12 350 kg. Wewnątrz znajduje się 28 miejsc
siedzących dla pasażerów, w tym 7 do-
stępnych bezpośrednio z niskiej podło-
gi. Miejsce do przewozu wózków zlokalizo-
wane jest po prawej stronie, naprzeciwko
drugich drzwi. Wentylację przestrzeni pasa-
żerskiej zapewnia 7 dużych przesuwnych

Solarisy Trollino 12DC R – Tyszek i Tysia – powstały po zamontowaniu
w warsztatach Tyskich Linii Trolejbusowych osprzętu elektrycznego
do zakupionych w Solarisie nadwozi

Pierwszemu niskopodłogowemu trolejbusowi Solaris Trollino 12T
nadano imię Jaś
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okien (4 po lewej i 3 po prawej stronie),
wyciągi dachowe oraz 2 elektrycznie ste-
rowane szyberdachy, znajdujące się w tyl-
nej części trolejbusu. Silnik trakcyjny znaj-
duje się przed osią napędową (a nie za nią,
jak to miało miejsce w starszych trolejbu-
sach). Z tyłu pojazdu nie ma już znanej
pasażerom zabudowy wieżowej, jest za to
tzw. szafa, w które znajdują się baterie trak-
cyjne i sprężarka.

Trolejbusy Solaris Trollino 12MB Ty-
skich Linii Trolejbusowych wyposażone
zostały w system dynamicznej informacji
pasażerskiej firmy Pixel, który dostarcza
pasażerom najważniejszych informacji
o trasie przejazdu – wizualnie oraz głoso-
wo. Ułatwieniem dla osób niewidomych
i słabowidzących jest głosowe przekazy-
wanie informacji na zewnątrz pojazdu o nu-
merze linii i kierunku jazdy. Przystanki lo-
kalizowane są z wykorzystaniem GPS. Sys-
tem monitoringu obejmuje 5 kamer reje-
strujących zdarzenia przed i za pojazdem
oraz w jego wnętrzu. Oprócz rejestracji
obrazu, nagrywany jest również dźwięk.

W trolejbusach Solaris Trollino 12MB
Tyskich Linii Trolejbusowych zastosowano
półotwartą, klimatyzowaną kabinę kierow-
cy, wyposażoną w podgrzewany fotel ISRI
model 6860. Szyby po lewej stronie oraz
w jednym skrzydle pierwszych drzwi są
podgrzewane. Mimo wielu urządzeń zain-
stalowanych w kabinie, obsługa pojazdu
jest prosta i intuicyjna. Pracę kierowcy uła-
twia wiele urządzeń pracujących w trybie
automatycznym i niewymagających żad-
nych interwencji.

Trolejbusy Solaris Trollino 12MB wypo-
sażone są w asynchroniczne silniki firmy
Emit Żychlin o mocy 175 kW (236 KM) oraz
falownikowy układ rozruchu firmy Medcom.
Dzięki temu jazda jest płynna i dynamicz-
na. Dodatkowo, pojazdy mogą się poru-
szać bez zasilania z sieci, dzięki zastoso-
waniu baterii trakcyjnych Ni-Cd firmy Saft
model STH-600. Pozwalają one na przeje-
chanie ok. 7-8 km w przypadku awarii sie-
ci lub objazdu na linii. Baterie znajdują się
pod tylną klapą. Jest tam również zlokali-
zowana sprężarka wirowa o mocy 4 kW.
Silnik trakcyjny znajduje się w komorze na-
przeciwko drugich drzwi. Komora ta jest

wyposażona w system detekcji pożaro-
wej. Przetwornica i falownik znajdują się
na dachu. Zakupione w ramach projektu
unijnego trolejbusy są energooszczędne
– przy hamowaniu niewykorzystana ener-
gia zwracana jest do sieci i może z niej
skorzystać inny trolejbus znajdujący się
w tym samym sektorze. Podobna sytu-
acja jest z ładowaniem baterii trakcyj-
nych, gdy nie są w pełni naładowane,
energia zwracana przy hamowaniu wy-
korzystywana jest do ich ładowania.

Zainstalowany na dachu osprzęt różni
się od stosowanych w starszych tyskich tro-
lejbusach – pojazdy wyposażone są w pół-
automatyczne pantografy, całość produk-
cji czeskich firm Lekov (podstawy panto-
grafów) oraz Esko (drążki pantografów
oraz odbieraki). Dzięki temu przełączanie
zasilania z sieciowego na bateryjne odby-
wa się bez konieczności zatrzymania po-
jazdu i opuszczania kabiny przez kierow-
cę. W przypadku, gdy podczas jazdy pan-
tograf wypadnie z sieci, sterowany elektro-
nicznie siłownik automatycznie ściągnie
pantografy na haki znajdujące się na da-
chu, co zapobiega uszkodzeniom sieci.
W trolejbusach wykorzystywane są ślizgi
grafitowe dwóch producentów – polskiej fir-
my Morgan oraz czeskiej firmy CZ Carbon.

TLT, jako pierwszy przewoźnik trolejbu-
sowy w Polsce, zdecydowały się na zasto-
sowanie ogrzewania wodnego zamiast
elektrycznego. Schemat jest bardzo po-
dobny do ogrzewania znanego z autobu-
sów, z tą różnicą, że ciecz podgrzewa elek-
tryczny bojler firmy Eltop Praga o mocy
40 kW. W przestrzeni pasażerskiej zainsta-
lowane są 3 grzejniki konwektorowe oraz

Trolejbusy Solaris Trollino 12MB zakupione w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury
tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
pomalowano w charakterystyczne dla Tychów zielono-żółte barwy

Miejsce do przewozu wózków
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3 dwustopniowe dmuchawy. Ogrzewaniem
steruje komputer na podstawie analizy tem-
peratury na zewnątrz pojazdu oraz we-
wnątrz (łącznie zainstalowano 5 czujni-
ków). Bojler podgrzewa ciecz z różną mocą
(w zależności od „decyzji” komputera).
Układ sterujący ogrzewaniem włącza
same konwektory, konwektory i pierwszy
stopień nadmuchu lub konwektory i dru-
gi stopień nadmuchu. Kierowca nie ma
wpływu na moc ogrzewania przestrzeni
pasażerskiej, decyduje jedynie o jego
włączeniu lub wyłączeniu.

Zakończenie
Analiza rynku taborowego wskazuje, że

niemal wszystkie inwestycje realizowane
były przy wsparciu funduszy Unii Europej-
skiej6. Stanowią one szansę na poprawę
stanu i struktury parku autobusowego, tram-
wajowego i trolejbusowego w przedsiębior-
stwach komunikacji miejskiej. Przedstawio-
ny przykład Tyskich Linii Trolejbusowych
w pełni potwierdza tę tendencję. Zakup
w latach 2012-2013 piętnastu niskopodło-
gowych trolejbusów Solaris Trollino 12MB
pozwolił tej spółce na wymianę wszystkich
eksploatowanych pojazdów wysokopokła-
dowych, o przestarzałej, energochłonnej
konstrukcji układu napędowego.

W dużych przedsiębiorstwach komunika-
cyjnych fundusze europejskie nie wystarczą
na pokrycie wszystkich niezbędnych wydat-
ków inwestycyjnych. Najbliższe lata będą do-
skonałym testem, w jakim stopniu samorzą-
dy lokalne zaspokoją pojawiające się potrze-
by wymiany taboru komunikacji miejskiej.

Konieczność dostarczania usług o coraz
wyższej jakości za relatywnie niską opła-
tę powoduje, że już obecnie wiele samo-
rządów ma poważne problemy z zapew-
nieniem środków na pokrycie bieżących
wydatków eksploatacyjnych. Może to spo-
wodować, że wkrótce zabraknie możliwo-
ści dalszego finansowania inwestycji.
Ewentualny wzrost cen biletów nie rozwią-
że problemów. Wręcz przeciwnie, dopro-
wadzić może do ograniczenia popytu na
usługi przewozowe. Już teraz warto więc
rozważyć szersze wykorzystanie źródeł po-
zabudżetowych w finansowaniu komunika-
cji miejskiej.

Autor:
prof. UTH, dr hab. Tadeusz Dyr, Uniwersytet
Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu,
Wydział Ekonomiczny.
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Przykładowe informacje wyświetlane w trolejbusach
Solaris Trollino 12MB wyposażonych w system dynamicz-
nej informacji pasażerskiej firmy Pixel

Kierowca może śledzić obraz z kamer systemu monitoringu na monitorze

Tyskie trolejbusy wyposażone zostały w półautomatyczne pantografy
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