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Początek roku zawsze przynosi nadzieję, a wraz
z budząca się na wiosnę przyrodą pojawiają się plany
i założenia, które będą nam towarzyszyć przez kilka
najbliższych miesięcy. W komunikacji miejskiej ten rok
także zapowiada wiele nowości, a o niektórych z nich
przeczytacie w dziale „Aktualności”. Opisujemy tam
m.in. aktualny stan budowy Dworca Metropolitarnego,
plany dostawy pojazdów zeroemisyjnych, w tym
elektrobusów, do Lublina oraz komu dodatkowo
od 1 kwietnia br. przysługuje uprawnienie
do bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej.
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„ Te m a t n u m e r u ” p o ś w i ę c a m y p ro g r a m o m
lojalnościowym dla mieszkańców Lublina, dzięki
którym można skorzystać ze zniżek oraz wygrać cenne
nagrody. Mowa tu o programie Lubelska Karta
Miejska oraz loterii Rozlicz PIT w Lublinie.
Dział „Z historii komunikacji miejskiej” zabierze Was
w podróż – śladem historii trolejbusów. W tym numerze
część pierwsza serii - lata 1953–1975.
W Pradze testowane są trolejbusy, które powróciły do
tego miasta po długiej przerwie. Powstaje tam także
nowa sieć trolejbusowa. Przeczytacie o tym w rubryce
„Z kraju i ze świata”.
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, w tym
szczególnie trudnym dla wszystkich czasie pandemii,
składamy życzenia, aby w Państwa sercach, rodzinach
i domach zagościła radość, spokój i nadzieja
odradzającego się życia.
Z wiosennym pozdrowieniem
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BEZPŁATNE PRZEJAZDY DLA KOLEJNEJ
GRUPY PASAŻERÓW

Obecnie uprawnienia do bezpłatnych przejazdów
przysługują:


J

uż od 1 kwietnia rodzice i opiekunowie osób
z niepełnosprawnościami powyżej 26. roku życia
będą mogli korzystać z bezpłatnych przejazdów
komunikacja miejską. Taką decyzję podjęła Rada
Miasta Lublin na sesji w dniu 25 lutego br. Zapisane
w uchwale uprawnienie dotyczy opiekunów osób
z umiarkowanym i znacznym stopniem
niepełnosprawności, uczęszczających
do dziennych placówek terapeutycznych.
– Wprowadzone zmiany są odpowiedzią na prośby
rodziców dorosłych osób z niepełnosprawnościami.
Systematyczny udział tych osób w zajęciach
terapeutycznych ma znaczący wpływ na ich
aktywność we wszystkich obszarach życia, jednak
wydatki związane z niezbędną opieką są dużym
obciążeniem rodzinnych budżetów. Tym samym
umożliwienie tej grupie rodziców i opiekunów
nieodpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej,
jest istotnym elementem w zakresie wsparcia
materialnego rodzin osób z niepełnosprawnościami
– mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta
Miasta Lublin Ds. Społecznych.
Nowe uprawnienie przysługuje opiekunom osób
z umiarkowanym i znacznym stopniem
niepełnosprawności, które ukończyły 26 lat,
wyłącznie na trasie z miejsca zamieszkania
do placówki oświatowej, ośrodka terapii, ośrodka
rehabilitacji, ośrodka wsparcia oraz warsztatu terapii
zajęciowej, w drodze do i z powrotem. Do tej pory,
z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską
korzystali oni wyłącznie w czasie przejazdu z osobą
z niepełnosprawnością, czyli po odwiezieniu
podopiecznego na zajęcia, zobowiązani byli
w drodze powrotnej uiścić opłatę za przejazd.
Dokumentem uprawniającym do bezpłatnych
przejazdów będzie specjalne zaświadczenie
wydawane opiekunom i rodzicom, które jest
analogiczne jak w przypadku osób
z niepełnosprawnościami do 26 roku życia.











dzieciom i młodzieży ze stwierdzoną
niepełnosprawnością, nie dłużej niż
do ukończenia 16 roku życia
dzieciom i młodzieży od 16 do ukończenia 26.
roku życia o znacznym, umiarkowanym,
lekkim stopniu niepełnosprawności
z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej
egzystencji, całkowitej lub częściowej
niezdolności do pracy (I, II, III grupa
inwalidzka) przy przejazdach z miejsca
zamieszkania do placówki oświatowej, ośrodka
terapii, ośrodka rehabilitacji, ośrodka wsparcia
oraz warsztatu terapii zajęciowej i z powrotem
osobom towarzyszącym dzieciom i młodzieży
wymienionym powyżej (z wykluczeniem osób
z orzeczonym lekkim stopniem
niepełnosprawności, częściowej niezdolności
do pracy, III grupa inwalidzka), którym prawo
to przysługuje również bez towarzystwa wyżej
wymienionych osób (tj. po odwiezieniu
podopiecznego lub w drodze po niego)
wyłącznie na trasie: miejsce zamieszkania
osoby niepełnosprawnej – placówka
oświatowa, ośrodek terapii, ośrodek
rehabilitacji, ośrodek wsparcia oraz warsztat
terapii zajęciowej
osobom ze znacznym stopniem
niepełnosprawności czyli całkowicie
niezdolnym do pracy i samodzielnej
egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) wraz z
opiekunem towarzyszącym im w pojeździe
osobom słabowidzącym z umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności (dawna II grupa
inwalidzka)
osobom, które ukończyły 65 rok życia
Monika Fisz
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RUSZYŁA BUDOWA DWORCA
METROPOLITARNEGO

Z

końcem stycznia rozpoczęto budowę Dworca
Metropolitalnego wraz z przebudową układu
komunikacyjnego w jego rejonie. Nowoczesny
dworzec ma stać się centrum komunikacyjnym
naszego regionu. Jest to jedna z największych
inwestycji miasta, jej wartość opiewa na ponad 231
mln zł.
– Budowa Dworca Metropolitalnego to wyzwanie
organizacyjne i techniczne. Prace będą wykonywane
jednocześnie na rozległym terenie o łącznej
powierzchni ponad 4 ha, a sam budynek dworca,
w trudnych warunkach gruntowo – wodnych.
Wymaga to od Wykonawcy szczególnie sprawnej
organizacji i koordynacji robót specjalistycznych.
Realizacja tej inwestycji to nie tylko ogromne
przedsięwzięcia od strony technicznej, ale także
organizacyjnej. Będziemy się starali minimalizować
utrudnienia dla mieszkańców związane
z prowadzonymi robotami – mówi Artur Szymczyk,
Zastępca Prezydenta Miasta Lublin Ds. Inwestycji
i Rozwoju.

Następnie przełożone zostanie uzbrojenie
podziemne. Początkowo nie zakładano zmiany
organizacji ruchu w okolicy budowy. Okazało się to
jednak niezbędne na dalszym etapie prac.
Najważniejszym elementem inwestycji jest
oczywiście budynek dworca. Będzie on wyróżniał
się zastosowaniem wielu proekologicznych
rozwiązań. Energia niezbędna go ogrzania budynku
będzie dostarczana z gruntowych pomp ciepła.
Zmniejszeniu zużycia energii ma służyć pomysł
„budynku w budynku”, czyli otoczeniu hali głównej
dworca szklaną ścianą o niskim współczynniku
przenikania ciepła. Dachy nad stanowiskami
autobusowymi pokryte mają być panelami
fotowoltaicznymi, o wydajności pozwalającej
na pełną samowystarczalność energetyczną
budynku. Bardzo ciekawym, proekologicznym
rozwianiem jest wyłożenie dworca antysmogową
kostką brukową. Zawiera ona dwutlenek tytanu,
który pod wpływem światła przekształca toksyczne
spaliny w substancje bezpieczne dla zdrowia.
Innym, również wartym podkreślenia rozwiązaniem
są planowane nasadzenia zieleni na dachu dworca.
Znajdą się tam gatunki roślin o dużej wydajności
w oczyszczaniu powietrza. Specjalny system
odzyskiwania deszczówki zapewni wodę
do podlewania roślin, jak i do celów sanitarnych.

Pierwszy etap prac objął uporządkowanie terenu pod
inwestycję. Stare obiekty i infrastruktura zostały
rozebrane, a instalacje zdemontowane.

Teren budowy Dworca Metropolitarnego
Źródło: UM Lublin
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Dominującymi materiałami w bryle budynku
dworca będą szkło i beton. Obok budynku głównego
powstaną niezależne perony autobusowe przykryte
szklanym dachem wspartym na ﬁlarach, które
jednocześnie spełnią funkcję ozdobną poprzez
ażurowe, lekkie elementy inspirowane ludowymi
wycinankami. Pod budynkiem dworca powstanie
podziemny garaż dla 174 samochodów (pow. 7,5 tys.
m), a na pierwszym piętrze specjalna strefa
odpoczynku dla osób podróżujących. Całkowita
powierzchnia tego trzykondygnacyjnego budynku
to aż 18 tys. metrów kwadratowych.
W ramach inwestycji planowana jest także
modernizacja pobliskich ulic ( Dworcowa,
Młyńska,1 Maja, Gazowa i Pocztowa). Plac
Dworcowy zmieni się nie do poznania.
Po rewitalizacji będzie pełnił funkcję ozdobnego
deptaka, połączonego wizualnie oraz funkcyjnie
z głównym wejściem do dworca kolejowego. Ulica
1 Maja stanie się architektonicznym przedłużeniem
placu Dworcowego. Pojawia się na niej nowe
nasadzenia drzew i krzewów, a także 58 miejsc
parkingowych i stojaki rowerowe.

Na ulicy Pocztowej nastąpi pełna wymiana
konstrukcji jezdni wraz z chodnikami. Wlot ulicy
Pocztowej do ulicy Kunickiego umożliwi ruch
autobusów komunikacji miejskiej. Przebudowę
przejdzie też ulica Młyńska od Ronda Sportowców
do skrzyżowania z ulicą Dworcową. Powstanie
na niej ścieżka rowerowa wzdłuż chodnika od strony
Dworca (na odcinku od ulicy Dworcowej do ronda)
oraz dodatkowy prawoskręt przy rondzie. Zmiany
przy ulicy Gazowej obejmą cofnięcie pasa
drogowego w stronę torów, tak by jak najwięcej
miejsca zostawić na perony nowego dworca. Ulica
ta będzie zakończona placem do zawracania, dzięki
czemu ruch kołowy z placu Dworcowego zostanie
wyeliminowany. Rondo Sportowców zaś zyska
nowy pas ruchu oraz stanie się rondem turbinowym.
Dzięki tej zmianie przejazd pojazdów komunikacji
miejskiej będzie sprawniejszy. Ulice Gazowa
i Młyńska zostaną połączone nowym odcinkiem
drogi. Wzdłuż niej powstanie jednostronny chodnik
i zatoka postojowa dla autobusów.

Teren budowy Dworca Metropolitarnego
Źródło: UM Lublin
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Nieodłącznym elementem każdego dworca są
perony. Dworzec Metropolitalny będzie miał perony
odjazdowe komunikacji autobusowo-busowej
i komunikacji miejskiej z zadaszeniem. Dla
komunikacji zamiejskiej zostaną utworzone aż 43
perony odjazdowe, a łączna powierzchnia placów
manewrowych i peronów wyniesie ponad 19 tys.
metrów kwadratowych. Do dworca będą prowadziły
wewnętrzne drogi dojazdowe, przybędą nowe
chodniki, place a zieleń wokół dworca zostanie
zagospodarowana. Nowy dworzec zostanie
wyposażony w szereg nowoczesnych rozwiązań
technologicznych, takich jak inteligentne systemy
transportowe, systemy informacji pasażerskiej
i przystankowej. Zakres prac obejmuje również
przebudowę oświetlenia drogowego, trakcji
trolejbusowej oraz kanalizacji deszczowej.
Wy b u d o w a n e z o s t a n ą r ó w n i e ż k a n a ł y
technologiczne.

Zakończenie prac zostało zaplanowane na koniec
lipca 2022 r.
Budowa Dworca Metropolitalnego wraz
z przebudową układu komunikacyjnego w jego
rejonie to najważniejszy komponent projektu
Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla
Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego jest
współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Całkowita wartość projektu to około 300 mln zł,
z czego ponad 173 mln zł stanowią środki unijne.
Realizacja całego projektu zostanie zakończona
do 31 grudnia 2022 r.
Monika Białach

Teren budowy Dworca Metropolitarnego
Źródło: UM Lublin
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LUBLIN ZE „STRATEGIĄ ROZWOJU
ELEKTROMOBILNOŚCI”

D

ecyzją lubelskich Radnych, którzy na sesji w dniu
25 lutego br. podjęli stosowną uchwałę, nasze miasto
posiada „Strategię rozwoju elektromobliności”. Jest
to dokument, który określa cele, jakie miasto chce
osiągnąć poprzez rozwój elektromobilności.
Priorytetem w tym zakresie jest ochrona środowiska,
poprawa jakości podróżowania, bezpieczeństwo
e l e k t ro e n e rg e t y c z n e m i a s t a o r a z s z e ro k a
w s p ó ł p r a c a m i ę d z y s e k t o ro w a w z a k re s i e
elektromobilności. Strategia obowiązuje do 2036
roku.
– Strategia rozwoju elektromobilności w Lublinie
zawiera opis aktualnego systemu komunikacyjnego
w mieście – transportu publicznego, komunalnego
i prywatnego oraz wyznacza główne działania dla
miasta w zakresie rozbudowy systemu. Projekt
strategii z końcem ubiegłego roku podlegał
konsultacjom społecznym. Do współudziału
w opracowaniu dokumentu zaproszeni zostali
mieszkańcy Lublina, uczelnie, przedsiębiorstwa
energetyczne, spółki miejskie, przedsiębiorcy
oraz instytucje administracji publicznej.

Rozpowszechnienie pojazdów elektrycznych jest
dużą szansą dla zrównoważonego rozwoju miasta.
Lublin wdraża elektromobilność już od wielu lat.
W 2023 roku przypada 70. rocznica wyjazdu
pierwszych trolejbusów na ulice miasta – mówi
Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta
Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.
Głównym celem strategii jest stworzenie warunków
dla rozwoju elektromobilności w mieście. Cel ten
obejmuje między innymi rozwój elektromobilności
w transporcie publicznym, komunalnym
i prywatnym, w jednostkach administracji
publicznej, u dostawców usług publicznych,
w przedsiębiorstwach, uczelniach, u zarządców
i właścicieli budynków, a także elektromobilność
mieszkańców i osób odwiedzających Lublin.
Wyznaczone kierunki mają przyczynić się
do stworzenia w Lublinie systemu transportu
zrównoważonego, opartego na rozwoju systemu
komunikacji publicznej i alternatywnych form
komunikacji wewnątrz miasta. W dokumencie
zaplanowano również działania wynikające
z u s t a w y z d n i a 11 s t y c z n i a 2 0 1 8 r.
o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
Wprowadziła ona obowiązki dla jednostek
samorządu terytorialnego.

Nowy trolejbus przegubowy Solaris Trollino na tle Muzeum Narodowego w Lublinie
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Od przyszłego roku samorządy powinny zapewnić
10% pojazdów elektrycznych w swojej ﬂocie, a od
2028 roku będzie obowiązywał 30–procentowy
udział autobusów bezemisyjnych w komunikacji
miejskiej. Od 1 stycznia 2022 roku zadania
publiczne o wartości powyżej 30 tys. euro samorząd
może zlecać podmiotom, które do wykonywania
zadań wykorzystują co najmniej 10% pojazdów
elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym.
Ustawa określa też minimalną liczbę
ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów
elektrycznych na terenie miasta, która dla Lublina
wynosi 210.
Istniejący system elektroenergetyczny pokrywa
bieżące zapotrzebowanie Lublina na moc i energię
elektryczną oraz będzie w stanie obsłużyć ładowanie
10 tys. pojazdów elektrycznych, nawet w szczycie
obciążenia. Wskazuje to na gotowość miasta do
zrealizowania planów zawartych w Planie Rozwoju
Elektromobilności w Polsce.
Lublin ma również wieloletnie tradycje w produkcji
samochodów i posiada zaplecze techniczne, które
może być podstawą do podjęcia produkcji
autobusów elektrycznych. Dodatkowy potencjał
to zaplecze naukowe i wyspecjalizowana kadra
pracowników, co powinno zostać wykorzystane
w działalności innowacyjnych przedsiębiorstw
rozwijających elektromobilność, technologie
magazynowania energii i odnawialnych źródeł
energii.
Istotną rolę w obszarze elektromobilności odgrywa
komunikacja miejska. W taborze lubelskiej
komunikacji publicznej ponad 30% pojazdów
spełnia deﬁnicję autobusu zeroemisyjnego, tym
samym Gmina Lublin już teraz ma wymagany
o d 1 s t y c z n i a 2 0 2 8 r. u d z i a ł a u t o b u s ó w
zeroemisyjnych we ﬂocie użytkowanych pojazdów.
Lublin dąży do rozwijania transportu
zeroemisyjnego. W kolejnych latach planowane jest
wyposażenie ﬂoty miejskiej komunikacji publicznej
w kolejne pojazdy elektryczne wraz z budową
odpowiedniej infrastruktury ładowania. Na lata
2020-2023 zaplanowane zostały dostawy 15
trolejbusów o długości 18 m i 39 autobusów
elektrycznych o długości 12 m (32 szt.)
oraz 18 m (7 szt.).

Planowana jest budowa punktów ładowania
autobusów elektrycznych na węzłach (pętlach)
zlokalizowanych na obrzeżach miasta i przy
Zintegrowanym Centrum Komunikacyjnym dla
LOF oraz na terenie zajezdni przy ul. Grygowej.
98% respondentów popiera wdrażanie
elektromobilności w transporcie publicznym, a 36%
badanych jechało autobusem elektrycznym. Do
największych zalet e-busów ankietowani zaliczyli
brak emisji CO2 (55%) oraz cichą pracę układu
napędowego (40%). Warto również podkreślić, że w
lubelskiej komunikacji publicznej wykorzystywane
są rozwiązania innowacyjne i smart, np. system
Vetra do sterowania siecią trakcyjną, system biletu
elektronicznego, mobilny system informacji
pasażerskiej czy dynamiczna informacja
pasażerska.
Pod koniec 2020 r. w Lublinie zarejestrowanych
było łącznie 135 samochodów elektrycznych, w tym
122 samochody osobowe i 13 samochodów
ciężarowych. Na terenie miasta zainstalowanych
było 20 ogólnodostępnych punktów ładowania
pojazdów elektrycznych. Przyjęty „Plan budowy
ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie
Miasta Lublin”, zakłada budowę jeszcze 192
ogólnodostępnych punktów ładowania, co pozwoli
Gminie Lublin zrealizować do 2022 r. obowiązki
w zakresie ogólnodostępnej infrastruktury
ładowania pojazdów elektrycznych. W ramach
realizacji obowiązków planowane jest wyposażenie
ﬂoty Urzędu Miasta Lublin w pojazdy elektryczne.
„Strategia rozwoju elektromobilności w Lublinie”
powstała w ramach projektu ﬁnansowanego przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej z programu priorytetowego
GEPARD II – transport niskoemisyjny, Część 2.
Strategia rozwoju elektromobilności.
Źródło: Biuro Prasowe UM Lublin
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LUBLIN ELEKTROMOBILNOŚĆIĄ STOI

Lublin

i n w e s t u j e w d a l s z y ro z w ó j ﬂ o t y
bezemisyjnych pojazdów. Na początku roku na ulice
Lublina wyjechało 5 sztuk nowych trolejbusów
przegubowych marki Solaris Trollino 18M. Pojazdy
zostały dostarczone pod koniec 2020 r. przez
wykonawcę realizującego umowę – ﬁrmę Solaris.
Jest to jedna z dwóch dostaw trolejbusów
zaplanowanych w ramach podpisanego kontraktu.
Kolejna pula 10 sztuk przegubowców traﬁ
do naszego miasta w kwietniu, podobnie jak
pierwsza pula autobusów elektrycznych.
– Od lat stawiamy na rozwój nowoczesnego
transportu miejskiego - ekologicznego i przyjaznego
wszystkim mieszkańcom. Inwestycje w autobusy
elektryczne i trolejbusy sprawiają, że Lublin już dziś
spełnia 30–procentowy próg udziału pojazdów
elektrycznych w całej ﬂocie, będąc w ścisłej
czołówce systemów elektromobilnych w Polsce,

a nawet w Europie. W 2021 roku ta proporcja
znacząco się zmieni osiągając 50–procentowy
udziału elektryków w komunikacji miejskiej – mówi
Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.
Trolejbusy w lubelskim systemie
Dostarczone w grudniu 2020 r. trolejbusy to
fabrycznie nowe, 18-metrowe, niskopodłogowe
i klimatyzowane pojazdy. Są to pierwsze w Polsce
przegubowe trolejbusy Solaris z nadwoziem IV
generacji po modyﬁkacji designu. Trolejbusy są
wyposażone w baterie trakcyjne, które pozwolą im
pokonywać odcinki tras niewyposażone w trakcję
trolejbusową. Ponadto pojazdy mają monitoring
oraz automaty do sprzedaży biletów, akceptujące
wyłącznie płatności zbliżeniowe kartami
i telefonami komórkowymi. Przystosowane są także
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pojazdy
wyposażono również w system do zliczania
pasażerów. Termin dostawy kolejnych 10 sztuk
przypada na początek kwietnia 2021 r.

Trolejbus przegubowy Solaris Trollino 18M
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Docelowo nowe przegubowce (5 sztuk już
dostarczonych oraz 10 sztuk, które zostaną
dostarczone w kwietniu br.) zostaną skierowane do
obsługi linii nr: 156, 158 i 160.
Lublin był pierwszym polskim miastem, który
postawił na fabrycznie nowe i niskopodłogowe
trolejbusy przegubowe. W 2014 roku miasto kupiło
dwanaście Solarisów Trollino 18. W 2018 roku
natomiast pojawiło się 15 sztuk Ursusów CS18LFT.
Po realizacji dostaw w ramach ogłoszonych
postępowań, w taborze lubelskiej komunikacji
miejskiej będą łącznie 42 przegubowe trolejbusy.
Zakup taboru jest współﬁnansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
2014-2020, z projektów unijnych „Rozbudowa i
udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla
obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy
przemysłowej Lublinie” (5 sztuk trolejbusów) oraz
„Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla
północnej części LOF wraz z budową systemu biletu
elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej (10
trolejbusów).

Pojazd to efekt współpracy spółki Ursus z Miejskim
Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o.o. w
Lublinie oraz Politechniką Lubelską w ramach
Konsorcjum – Autobus Elektryczny. Zasilanie
elektrycznego silnika zapewniają litowo-żelazowofosforowe baterie. URSUS Elekovolt, stał się bazą
do badań przygotowawczych dla systemu autobusu
elektrycznego.

Autobus elektryczny Ekovolt Ursus E70110

Pierwszy pojazd elektryczny w Lublinie - Ekovolt
W 2015 r. Lublin dołączył do grona polskich miast,
w których eksploatowane są autobusy elektryczne.
Od czerwca 2015 r. pasażerowie komunikacji
miejskiej korzystają z linii obsługiwanych
elektrycznym autobusem Ekovolt.

Autobus elektryczny Ekovolt Ursus E70110
Źródło: ZTM w Lublinie
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Autobusy elektryczne
Bieżący rok to dla Lublina ważny okres. Już
w czerwcu do „Koziego Grodu” traﬁ pierwsza partia
autobusów elektrycznych.
Pierwsze kontrakty na dostawę elektrobusów z ﬁrmą
Solaris, która wygrała postępowanie przetargowe,
zostały podpisane w grudniu 2019 r. Zakup 20 sztuk
pojazdów był możliwy dzięki doﬁnansowaniu
udzielonemu przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości. Wartość zawartych kontraktów
przekracza 106 mln złotych. Zakup taboru jest
współﬁnansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 20142020 z projektu „Niskoemisyjna sieć komunikacji
zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową
systemu biletu elektronicznego komunikacji
aglomeracyjnej”. Docelowo elektrobusy
przeznaczone będą dla linii nr: 13, 23 i 29.
W ramach kolejnej umowy podpisanej w maju 2020
r., dostawy elektrobusów przewidziane są
w listopadzie 2021 roku (7 sztuk) oraz w kwietniu
2022 roku (5 sztuk). 7 autobusów elektrycznych
zostanie skierowanych na linie nr: 1, 6 i 7, zaś
pozostała piątka do obsługi linii nr 2.

Przedmiot zamówienia jest współﬁnansowany z
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
2014–2020 Osi priorytetowej II: Nowoczesna
struktura transportowa Działania 2.1.
Zrównoważony transport miejski, z projektów:


„Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji
zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy
ekonomicznej i strefy przemysłowej Lublinie” –
7 sztuk elektrycznych autobusów



„Przebudowa strategicznego korytarza
transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru
w centralnej części obszaru LOF” – 5 sztuk
elektrycznych autobusów.

– Podpisane kontrakty to kolejny krok do budowania
Lublina będącego centrum elektromobilności.
Jesteśmy w ścisłej czołówce systemów
elektromobilnych w Polsce, a nawet w Europie.
Przyjazne mieszkańcom i środowisku, ciche
elektryczne napędy to najlepsze rozwiązania dla
transportu publicznego – mówi Grzegorz Malec,
Dyrektor ZTM w Lublinie.
Autobusy Solaris Urbino 12 electric wyposażone
będą w baterie Solaris High Power o pojemności 116
kWh, przystosowane do częstego i szybkiego
ładowania.

Wizualizacja autobusu elektrycznego Solaris Urbino 12 electric

Źródło: Solaris

Źródło: Solaris
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Zmagazynowana w nich energia napędzać będzie
silnik trakcyjny o mocy 160 kW. Proces
kilkuminutowego uzupełniania baterii nastąpi
poprzez zamontowany na dachu pantograf,
z kolei w nocy ładowanie nastąpi poprzez złącze
plug-in na terenie zajezdni. Na dachu znajdą się
także panele fotowoltaiczne pozwalające
optymalizować zużycie energii przez różne systemy
autobusu.
Solaris oprócz pojazdów wybuduje i zainstaluje
także infrastrukturę służącą uzupełnianiu energii.
Cztery ładowarki pantografowe o mocy 450 kW
każda, przeznaczone do szybkiego ładowania w
trakcie dnia, umiejscowione zostaną na pętli Choiny,
natomiast na zajezdni przy ul. Grygowej stanie
dziesięć ładowarek stacjonarnych, każda
umożliwiająca jednoczesne ładowanie dwóch
autobusów z mocą 40 kW oraz dwie ładowarki
mobilne o mocy 40 kW.
Wszystkie dostarczane autobusy wyposażone
zostaną w elektryczną klimatyzację miejsca pracy
kierowcy oraz przestrzeni pasażerskiej.

Całość oświetlenia wykonana zostanie w przyjaznej
środowisku i ekonomicznej technologii LED. Do
dyspozycji pasażerów oddane będą ładowarki USB
umożliwiające podładowanie np. telefonu. Nad
bezpieczeństwem podróżujących czuwać będzie
system kamer rejestrujących obraz wewnątrz
pojazdu oraz przed i za nim. Pojazdy będą
przystosowane do przewozu osób
niepełnosprawnych. Na pokładzie elektrobusów
znajdą się biletomaty z możliwością płatności kartą
i gotówką. Nowy tabor będzie miał zamontowane
bramki liczenia pasażerów.
Solaris w Lublinie
Współpraca Solarisa z miastem Lublin sięga roku
1996. To wtedy, jako do jednego z pierwszych miast
– traﬁły autobusy polskiego producenta. MPK
i ZTM zamówił dotychczas 146 autobusów
i trolejbusów różnych długości wyprodukowanych
w podpoznańskim Bolechowie, w tym pierwsze
w Polsce niskopodłogowe przegubowe trolejbusy.
Monika Fisz

Autor:Mikołaj Panasiuk
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MIASTO LUBLIN PROMUJE LOKALNY
PATRIOTYZM

D

rodzy Pasażerowie, jak co roku rozpoczął się
gorący okres rozliczania naszych PIT-ów. Czy
wiecie, że Miasto Lublin stawia na mieszkańców,
którzy odprowadzają podatek w naszym mieście?
Każdy może mieć realny wpływ na rozwój Lublina,
a przy okazji wygrać cenne nagrody lub uzyskać
ciekawe zniżki i bonusy. W tym celu wystarczy wziąć
udział w dwóch programach: Loterii Rozlicz PIT
w Lublinie i Lubelska Karta Miejska.
Wraz z początkiem lutego ruszyła trzecia już edycja
loterii Rozlicz PIT w Lublinie. Skierowana jest
do wszystkich mieszkańców Lublina, niezależnie
od miejsca zameldowania. Na uczestników loterii
czekają cenne nagrody, a wśród nich samochód
z napędem hybrydowym.
– Rozliczenie podatku w Lublinie to nie tylko
wsparcie dla miasta, z którego infrastruktury i dóbr
codziennie korzystamy. To także wymierne korzyści
dla mieszkańców, którzy dzięki systemowi zniżek
mogą wprowadzić oszczędności w domowym
budżecie. Ideą loterii jest premiowanie osób, które
płacą podatki w Lublinie i przyczyniają się w ten
sposób do wzrostu dochodów miasta i jego rozwoju.
Dlatego zachęcam do wzięcia udziału w loterii,
w której do wygrania jest wiele cennych nagród.
Dziękuję również wszystkim mieszkańcom, którzy
do tej pory rozliczają podatki w Lublinie – mówi
Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

podatkową w lubelskim urzędzie skarbowym
i wskazać jako miejsce zamieszkania miasto Lublin.
Następnie należy wypełnić zgłoszenie na stronie
https://lublin.eu/lublin/rozlicz-pit-w-lublinie/
lub wrzucić papierowy formularz do specjalnych urn
znajdujących się w jednym z Biur Obsługi
Mieszkańców, w Wydziale Komunikacji UM Lublin
lub w Biurowcu przy ul. Spokojnej 2. Zgłoszenia
można składać w terminie od 1 lutego
do 30 kwietnia, losowanie nagród nastąpi natomiast
12 maja br.
Od 2 lutego mieszkańcy naszego miasta mogą
załatwiać sprawy w nowo powstałym Biurze
Obsługi Mieszkańców przy ul. Wolskiej 11. Można
tu złożyć formularz w Loterii Rozlicz Pit w Lublinie
czy wniosek o nadanie LKM, ale też załatwić sprawy
związane z wydaniem dowodu osobistego,
zameldowaniem, prawem jazdy lub dodatkami
mieszkaniowymi. BOM znajduje się w Galerii Color
Park na parterze. Budynek jest dostosowany
do obsługi osób z niepełnosprawnościami
ruchowymi. Pod budynkiem galerii znajduje się
p a r k i n g s a m o c h o d o w y, n a k t ó r y m o s o b y
załatwiające sprawę w BOM-ie mogą pozostawić
samochód do 30 minut za darmo. Nowa lokalizacja
BOM ma również zapewnione dobre połączenie
komunikacyjne. W bezpośrednim otoczeniu
zlokalizowane są 4 przystanki komunikacji
miejskiej (przy ul. Droga Męczenników Majdanka,
ul. Wolskiej, ul. Łęczyńskiej i ul. Fabrycznej),
z których kursują między innymi linie: 7, 14, 16, 23,
34, 45, 55, 153, 155, 156, 158, 159. Ponadto, w
bliskim sąsiedztwie sali obsługi znajduje się punkt
Poczty Polskiej S.A. Nowe Biuro, tak jak pozostałe,
jest czynne w godz. 7.45-15.15.

Zasady udziału w loterii są bardzo proste. Przede
wszystkim, trzeba złożyć roczną deklarację
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Biuro Obsługi Mieszkańców przy ul.Wolskiej 11
Źródło: UM Lublin

Źródło: UM Lublin

A oto lista nagród w Loterii Rozlicz PIT
w Lublinie:






nagrody IV stopnia - 3 nawilżacze powietrza,



nagrody V stopnia - 4 wideorejestratory
samochodowe,



nagrody VI stopnia - 3 dyski przenośne 2TB.

nagroda główna – samochód osobowy Toyota
Yaris Hybrid,
nagrody I stopnia - 3 rowery miejskie,



nagrody II stopnia - 3 hulajnogi elektryczne,



nagrody III stopnia - 3 ekspresy ciśnieniowe,

Łączna wartość nagród w loterii wynosi ponad
92 tys. zł. W ubiegłym roku udział w loterii
zgłosiło 7971 osób.
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Loteria Rozlicz Pit w Lublinie to nie jedyny miejski
program skierowany do mieszkańców
rozliczających podatek dochodowy w Lublinie.
Z końcem lipca ubiegłego roku ruszył program
Lubelska Karta Miejska, który daje swoim
użytkownikom szereg zniżek i bonusów, w tym
tańsze bilety komunikacji miejskiej. Jak dotąd,
nadano już niemal 20 tys.znaczników LKM,
a katalog ulg oferuje 50 ﬁrm i instytucji.

Nowy okres rozliczeniowy podatku PIT to okazja,
aby przystąpić do programu lojalnościowego
Lubelska Karta Miejska. Jego ideą jest premiowanie
osób, które płacą podatki w Lublinie i przyczyniają
się w ten sposób do wzrostu dochodów miasta oraz
jego rozwoju. Posiadanie Lubelskiej Karty Miejskiej
umożliwia liczne ulgi w takich obszarach jak:
kultura, sport i rekreacja, oświata, zdrowie,
gastronomia, handel oraz komunikacja miejska.
Z a c h ę c a m w s z y s t k i c h z a i n t e re s o w a n y c h
do zapoznania się z regulaminem programu, a osoby
uprawnione do złożenia wniosku wraz
z wymaganymi dokumentami. Pierwszym krokiem
jest złożenie deklaracji podatkowej. Dziękuję
wszystkim mieszkańcom, którzy do tej pory już
przystąpili do programu – mówi Beata StepaniukKuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin
ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.
Podobnie jak w przypadku Loterii Rozlicz Pit
w Lublinie do programu mogą przystąpić osoby,
które rozliczają podatek dochodowy od osób
ﬁzycznych w Urzędzie Skarbowym właściwym dla
osoby zamieszkałej na terenie Lublina i deklarują
w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania
Gminę Lublin, nawet jeśli w danym roku nie
osiągnęły dochodu.

Ponadto do programu mogą przystąpić osoby, które
rozliczają podatek rolny z tytułu prowadzonego
gospodarstwa rolnego i deklarują w informacji
w sprawie osiągniętego podatku rolnego jako
miejsce zamieszkania Gminę Lublin. W programie
mogą wziąć również udział osoby zamieszkujące
na terenie Gminy Lublin, korzystające ze świadczeń
udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy
w Lublinie i nieosiągające dochodów
opodatkowanych. Do programu mogą dołączyć też
dzieci tych osób do ukończenia 18. roku życia,
a w przypadku kontynuowania nauki - do 26. roku
życia, a także dzieci i młodzież przebywające w
miejskich placówkach pieczy zastępczej lub
rodzinnej. Dzieci, które nie ukończyły 6 lat, mogą
korzystać ze zniżek i ulg w ramach programu na
podstawie LKM, którą posiadają ich rodzice lub
opiekunowie.
Samo uzyskanie LKM jest bardzo proste. Osoby,
które są posiadaczami Karty Biletu Elektronicznego
powinny złożyć wniosek o nadanie LKM. Można to
zrobić w jednym z Biur Obsługi Mieszkańców lub
w Punktach Sprzedaży Biletów przy
ul. Nałęczowskiej 14 i ul. Zielonej 5 oraz w Biurze
Obsługi Klienta ZTM przy ul. Nałęczowskiej 14.
Z kolei ci, którzy jeszcze nie mają Karty Biletu
Elektronicznego powinny najpierw zawnioskować
o wydanie owej karty. Ostatnim krokiem jest
złożenie wniosku o wydanie LKM. Do wyrobienia
Lubelskiej Karty Miejskiej są potrzebne: dokument
ze zdjęciem, pierwsza strona PIT-u wraz z UPO,
czyli Urzędowym Poświadczeniem Odbioru lub
inny dokument potwierdzający posiadane
uprawnienie. Należny pamiętać, że numer UPO
musi być identyczny z numerem wygenerowanym
na dokumencie PIT. W przypadku kiedy inna osoba
składa wniosek w naszym imieniu powinna mieć ze
sobą upoważnienie oraz KBE osoby, dla której
wnioskuje o LKM. Wniosek o wydanie LKM
oraz upoważnienie można pobrać ze strony
internetowej Lubelskiej Karcie Miejskiej.
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Kilka informacji, które mogą być przydatne przy
składaniu wniosku o wydanie LKM:

Wzór Urzędowego Poświadczenia Odbioru

1. Prosimy pamiętać, aby okazać pierwsza stronę
zeznania podatkowego złożonego do Urzędu
Skarbowego, a nie informacji od pracodawcy
o dochodach osiągniętych w danych roku
podatkowym, czyli nie PIT-11 i nie PIT-40.
2. Trzeba posiadać ﬁzycznie Karty Biletu
Elektronicznego wszystkich osób, dla których ma
być wydany znacznik LKM.
3. Emeryci, którzy nie pracują dodatkowo i nie
rozliczają PIT (posiadają jedynie PIT-40), powinni
pobrać zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.
4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego powinny
mieć również inne osoby, które z rożnych powodów
nie mogą okazać PIT i poświadczenia jego złożenia.
5. Osoby do 26. roku życia, które są studentami i nie
rozliczają się samodzielnie mogą otrzymać
Lubelską Kartę Miejską na podstawie wniosków ich
rodziców. Uprawiony rodzic powinien posiadać
KBE dziecka oraz legitymację szkolną lub
legitymację studencką do wglądu.
6. Osoby, które osiągają dochód z prowadzenia
gospodarstwa rolnego muszą posiadać aktualną
decyzję o ustaleniu wysokości podatku rolnego.
7. Osoby korzystające ze świadczeń MOPR
powinny okazać zaświadczenie o korzystaniu
w owych świadczeń, nie starsze jednak niż
3 miesiące.
8. W przypadku dzieci, które przebywają w rodzinie
zastępczej lub w placówkach opiekuńczowychowawczych należy okazać odpowiednio
postanowienie sądu o umieszczeniu w rodzinie
zastępczej lub postanowienie sądu
o umieszczeniu dziecka w takiej placówce.

Lubelska Karta Miejska ma postać znacznika,
elektronicznego identyﬁkatora wgranego na Kartę
Biletu Elektronicznego. Jest ona nadawana
niezwłocznie w momencie składania wniosku
oraz całkowicie bezpłatnie. LKM wydawana jest
na określony czas. Jeśli złożymy wniosek
do 30 kwietnia 2021 r., będzie ona ważna do końca
roku. Jednocześnie wszyscy, którzy już są
posiadaczami LKM, pomimo nowego okresu
rozliczeniowego, nie muszą przedłużać ważności
swojej LKM. Ważność uprawnia można sprawdzić
na stronie lubika.lublin.eu.
Lista wszystkich partnerów, którzy przystąpili do
programu dostępna jest również na stronie Lubiki.
Oferta jest bardzo szeroka, od instytucji kultury
przez kluby sportowe do gastronomii.
Lubelska Karta Miejska to pierwszy element
nowego systemu Biletu Elektronicznego
Komunikacji Aglomeracyjnej o nazwie LUBIKA.
System ten opiera się na wprowadzeniu nowego
sposobu pobierania opłat za przejazdy komunikacją
miejską w Lublinie. Aktualnie jest na etapie
wdrażania, docelowo zostanie on wprowadzony
w sierpniu 2021 r.
Monika Białach
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Z kraju i ze świata
W PRADZE POWSTANIE NOWA SIEĆ
TROLEJBUSOWA
Rada Miasta Praga zatwierdziła w ubiegłym roku
plan zelektryﬁkowania czterech linii autobusowych
(nr 131, 137, 176 i 191) z wykorzystaniem
trolejbusów z alternatywnym napędem.
Sieć trolejbusowa w Pradze funkcjonowała w latach
1936 – 1972. Podobnie, jak w innych miastach, w
których wówczas trolejbusy zlikwidowano, jednym
z głównych powodów była niska cena ropy
naftowej. Trolejbusy jednak powróciły w 2017 r.
Rozpoczęto wówczas testy trolejbusów z napędem
alternatywnym na linii nr 58 (łączącej węzły
komunikacyjne Palmovka i Letňany). Testowane
były trolejbusy różnych producentów wyposażone
w dodatkowy napęd bateryjny: SOR TNB12, Škoda
30Tr i Ekova Electron 12T.

Testy zostały zakończone w 2020 r., a w celu
dalszego utrzymania ruchu miejski przewoźnik
zakupił pierwszy od 48 lat trolejbus. Jest to używany
pojazd Skoda 24Tr, który w przeciwieństwie
do pojazdów testowanych, jest wyposażony
w agregat spalinowy o mocy 100 kW. Trolejbus ten
można spotkać na linii nr 58 wyłącznie w soboty
w godzinach 12-18. Podstawowym zadaniem
trolejbusu jest umożliwienie przeszkolenia
kierowców i mechaników przed dostawą nowych
trolejbusów.
Latem ubiegłego roku ogłoszony został przetarg na
zakup 20 trolejbusów dwuprzegubowych o długości
25 metrów. Pojazdy będą obsługiwać linię nr 119
łączącą stację metra Veleslavín z lotniskiem Letiště
Wacława Havla. Sieć trolejbusowa zostanie
rozwieszona na około 50% z 15 kilometrów tej linii.
Na pozostałych liniach sieć trolejbusowa znajdzie
się również tylko nad częścią trasy, w przypadku
linii 131 – na ok. 60% trasy, linii 137 – ok. 95% trasy,
linii 176 – ok. 70% trasy. Linie te obsługują lewy
brzeg Wełtawy w dzielnicach Smíchov, Strahov,
Břevnov i Ruzyně.

Trolejbus Škoda 30 Tr nr 9506 na przystanku końcowym przy stacji metra Palmovka.
Pojazd był dzierżawiony od producenta - ﬁrmy Škoda Electric. W tym miejscu odbywa
się ładowanie baterii po podpięciu do krótkiego odcinka sieci trolejbusowej.
Autor: Rafał Tarnawski
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Z kraju i ze świata
W tych rejonach występują trudne warunki terenowe
w postaci stromych podjazdów i zjazdów, co
pozwoli na zwiększenie rekuperacji energii w
trolejbusach. Wśród argumentów przemawiających
za wprowadzeniem trolejbusów wymieniane jest
również ograniczenie emisji CO2 oraz zmniejszenie
hałasu podczas ruszania i jazdy pod wzniesienia.
Elektryﬁkowane linie cechują duże potoki
pasażerskie i gęste rozmieszczenie przystanków.
Szacuje się, że do obsługi powyższych linii potrzeba
łącznie ponad 50 trolejbusów.

Inauguracja funkcjonowania trolejbusów
dwuprzegubowych planowana jest na wiosnę 2023
roku.
Koszt elektryﬁkacji czterech linii oszacowano na
1–1,3 miliarda koron, przy czym miasto będzie
starać się o częściowe doﬁnansowanie z funduszy
Unii Europejskiej. W celu ograniczenia kosztów
budowy do zasilania trakcji trolejbusowej
planowane jest wykorzystanie obecnej
infrastruktury elektroenergetycznej zasilającej sieć
tramwajową.
Rafał Tarnawski

Z historii komunikacji miejskiej
HISTORIA TROLEJBUSÓW W LUBLINIE
CZĘŚĆ 1 – LATA 1953–1975

We

wtorek 21 lipca 1953 roku, w godzinach
popołudniowych odbyło się uroczyste uruchomienie
pierwszej linii trolejbusowej w Lublinie.
W przeddzień ówczesnego Narodowego Święta
Odrodzenia Polski pasażerowie mogli po
raz pierwszy przejechać trolejbusami linii numer 15,
które kursowały spod dworca kolejowego przez ulicę
1 Maja, Zamojską, Krakowskie Przedmieście
do trójkątnej pętli przy ulicy Uniwersyteckiej
(wracały natomiast przez Kunickiego i Pocztową).
Cztery radzieckie pojazdy marki JaTB-2 jeździły
co 10-12 minut. Trolejbusy te miały długość 9,5
metra, ich masa własna wynosiła 9,4 tony a silnik
miał moc 60 kW. Posiadały one około 50 miejsc,
z czego 33 siedzące. Do Polski przyjechały w 1945
roku w ramach daru Moskwy dla Warszawy.
Do Lublina JaTB-2 traﬁły jako bardzo
wyeksploatowane pojazdy, jednak wówczas nie było
szans na lepszy tabor. Zostały wycofane w 1955
roku.
Ze względu na złą kondycję taboru, w roku 1954
przyjechało sześć trolejbusów Vetra VBR.
Te pojazdy były wyprodukowane we Francji, a na co
dzień kursowały po Gdyni.

W Lublinie miały usprawnić komunikację
trolejbusową do czasu dostaw nowych pojazdów
marki Skoda. Vetry miały dziesięć metrów długości,
ponad dziewięć ton masy własnej i mogły zabrać 80
osób (w tym 28 na miejscach siedzących). Silnik
o mocy 100kW umieszczony był między osiami.
Wy m i a n ę p a s a ż e r ó w u ł a t w i a ł o t r o j e
harmonijkowych drzwi. Prace nad rozbudową sieci
trakcyjnej nie ustawały i w ciągu roku zostały
oddane do użytku dwa kolejne odcinki - do końca
Alej Racławickich (do skrzyżowania z aleją
Wa r s z a w s k ą ) i n a K u n i c k i e g o d o p ę t l i
zlokalizowanej przy Mickiewicza, gdzie dojeżdżała
linia 16.
W latach 1955-1961 do Lublina były dostarczane nowoczesne i solidne - czechosłowackie trolejbusy
Skoda 8Tr. Pojazdy o długości 10,7 metra i masie 9,5
tony zabierały na pokład 80 osób (posiadały 18
miejsc siedzących). Charakteryzowały się one
mocnym silnikiem (110 kW) pozwalającym na
szybkie pokonywanie stromych wzniesień,
przestronnym wnętrzem oraz trojgiem drzwi
(w eksploatowanych wtedy autobusach znajdowało
się tylko dwoje drzwi, do tego węższych niż w
Skodach). W sumie MPK otrzymało 44 takie
pojazdy, ostanie wycofano w roku 1975.
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Z historii komunikacji miejskiej
Nowe trolejbusy i dalszy rozwój sieci pozwoliły na
uruchomienie kolejnych linii: w 1959 roku z nowej
pętli przy zbiegu ulic Lubartowskiej i Unickiej
odjechały trolejbusy 17 (do Mickiewicza) i 18 (na
Aleje Racławickie). Pod koniec roku 1960
„siedemnastka” została wydłużona do Abramowic,
a miesiąc później oddano do użytku odcinek trakcji
biegnący nad Lipową i Piłsudskiego; pojechały
tamtędy pojazdy linii 19 (z dworca kolejowego na
Aleje Racławickie) i 20 (z dworca kolejowego przez
Zamojską, Krakowskie Przedmieście i Lipową
z powrotem do dworca).
Na kolejny etap rozwoju trakcji trzeba było
poczekać do 1963, kiedy to trolejbusy pojechały na
Sławinek i ulicę Filaretów. Druga trasa linii 20
prowadziła z Mickiewicza przez 1 Maja,
Krakowskie Przedmieście i Aleje Racławickie do
pętli zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulicy
Zbożowej i alei Warszawskiej. Na Filaretów
natomiast pojawiły się linie 23 (dojeżdżająca przez
Krakowskie Przedmieście pod dworzec kolejowy)
i 24 (kursująca do Unickiej).
Trzy lata później trolejbusy zaczęły wozić
mieszkańców Tatar oraz pracowników Fabryki
Samochodów Ciężarowych i innych okolicznych
zakładów. Linia 25 kursowała z Mełgiewskiej
prawdopodobnie na Aleje Racławickie, natomiast 26
- z Mełgiewskiej przez Krakowskie Przedmieście
i Lipową z powrotem na Mełgiewską. Natomiast
w 1967 roku trolejbusy pojechały przez Bronowice
na Majdanek. Tę południowo-wschodnią część
Lublina obsługiwała okrężna linia 22 kursująca
z Drogi Męczenników Majdanka przez Zamojską,
Krakowskie Przedmieście, Lipową i Aleje
Zygmuntowskie.

Ostatnim odcinkiem sieci trolejbusowej oddanym
do użytku w czasie istnienia Polskiej
Rzeczpospolitej Ludowej była trakcja nad ulicą
Zana. Połączyła ona w 1969 roku najkrótszą drogą
zajezdnię na Helenowie z pętlą przy Filaretów.
W drugiej połowie lat sześćdziesiątych zaczęto
postrzegać komunikację elektryczną jako
przestarzałą i nieekonomiczną. W myśl odgórnej
decyzji zaprzestano importu nowych pojazdów i
rozpoczęto likwidację komunikacji trolejbusowej w
Polsce. Na początku lat siedemdziesiątych na liniach
17, 18 i 20 zaczęły jeździć autobusy, a pięć innych
linii zostało zlikwidowanych. Jednotorowa trakcja
na alei Warszawskiej została zdjęta a ten sam los
czekał sieć na ulicy Lubartowskiej. W latach 19731974 nastąpiło uporządkowanie numeracji linii
autobusowych i trolejbusowych. Od tej pory
trolejbusy jeździły z numerami 50-55.
Nagły zwrot w polityce transportowej przyniósł
kryzys paliwowy, który rozpoczął się w 1973 roku.
Jego skutki spowodowały, że znów zaczęto
planować rozwój komunikacji trolejbusowej.
Od połowy lat siedemdziesiątych, dzięki stałym
dostawom radzieckich trolejbusów ZiU-682
(oznaczanych także jako ZiU-9), powiększała się
ilość taboru. Popularne „ziutki” miały 11,9 metra
długości, 10 ton masy i silniki o mocy 110 kW.
Mogły one przewieźć 91 osób, w tym 30
na miejscach siedzących.
Michał Krawczyk

Trolejbus ZIU-9UP
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www.facebook.com/ZarzadTransportuMiejskiegoWLublinie
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