Gdynskie trolejbusy przykladem dla innych
krajów
2010-07-02, ostatnia aktualizacja 2010-07-02 09~26

1U8!!!
Gdynia moze byc przykladem
Uniwersytetem

dla innych miast jesli chodzi transport trolejbusowy.

Gdanskim miasto jest partnerem miedzynarodowego

Wraz z

projektu "Trolley"

~
fot Kamil Gozdan I AG

Program finansowany przez Unie Europejska promuje korzystanie z transportu trolejbusowego w
panstwach Europy Centralnej i Wschodniej. W projekcie bierze udzial dziewiec instytucji i miast z
szesciu krajów. Jak podkresla Rafael Urbanczyk z firmy koordynujacej projekt w Salzburgu chodzi o
wspólprace partnerów z róznych krajów.
- Partnerzy moga sie od siebie uczyc. Ten program ma dac impuls do przygotowania inwestycji
finansowanych z innych unijnych funduszy podkreslil na antenie Radia Gdansk Rafael Urbanczyk.

-

Doktor Marcin Wolek z Uniwersytetu Gdanskiego przekonuje, ze Gdynia w projekcie moze przede
wszystkim uczyc innych na przykladzie swoich rozwiazan - na przyklad pokazywac jak funkcjonuja
autobusy przerabiane na trolejbusy. Na program "Trolley" Komisja Europejska przeznaczyla 4 mln 200
tys. tys. euro.
Zródlo: Gazeta Wyborcza Trójmiasto
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Gdyniaw projekcieTROLLEY
we wsparcie projektu. Odwiedzili takze Przedsiebiorstwo
Komunikacji Trolejbusowej w
Gdyni. Mogli tam zapoznac sie
z unikatowym w skali europejskiej procesem przebudowy
autobusów niskopodlogowych
na trolejbusy. Jest to dziedzina, w której gdynskie przedsiebiorstwo posiada ogromne doswiadczenie.

- Mówiac

Trolejbusy sa najbardziej efektywna alternatywa w stosunku do pojazdów napedzanych silnikami spalinowymi
W Gdyni zainaugurowano
wspólfinansowany w ramach europejskiego programu "Europa Centralna" Projekt Trolley, promujacy trolejbusy jako
czysty i najbardziej ekonomiczny srodek transportu w miastach. Partnerami projektu jest 6
miast europejskich, posiadajacychkomunikacje trolejbusowa, a jego
glównym celem odblokowanie ogromnegopotencjalu trolejbusów w celu
przestawienia systemu
transportowego na energie elektryczna.
W gdynskim magistracie goscili w ubieglym tygodniu
m. in. Magdalena Kopczynska, dyrektor Departamentu Dyrektoriatu Generalnego

ds. transportu i mobilnosci
w Komisji Europejskiej oraz
przedstawiciele partnerskich
miast Eberswalde i Lipsk
(Niemcy), Gdynia i Gdansk
(polska), Szeged (Wegry),
Brno (Czechy) oraz Parma
(Wlochy). Po wygloszonych
prelekcjach odbyl. sie panel dyskusyjny, z udzialem
wszystkich partnerów TROLLEY, na temat innowacyjnosci i perspektyw rozwoju komunikacji trolejbusowej w
Europie Srodkowej.
Jestesmy swiadomi, ze w Europie Srodkowej i Wschodniej potencjal drzemiacy w
trolejbusach,
obiecujacym
srodku transportu miejskiego, jest niewykorzystywany

- mówil

Amulf Schuchman z

Salzburg AG, przedstawiciel
wiodacego partnera projektu
TROLLEY. - Jestesmy przekonani, ze nowoczesne pojaz-

dy o napedzie elektrycznym
sa najbardziej efektywna alternatywa w stosunku do pojazdów napedzanych silnikami spalinowymi. Wierzymy,
ze czysta energia elektryczna
jest realistyczna alternatywa
dla rozwiazan bazujacych na
paliwach plynnych.
Uczestnicy spotkania podpisali "Wspólna Deklaracje
Trolejbusowa", która ma podkreslic swiadomosc potencja-

lu elektrycznego transportu
publicznego w miastach europejskich oraz zaangazowanie

o nowoczesnym

"Mówiac O nowoczesnym
miescie, trzeba rozwijac
transport publiczny najwyzszej jakosci"

Gdynia w projekcie
TROLLEY
W Gdyni zainaugurowano wspólfinansowany w
ramach emopejskiego programu ,,Europa Gen1ralna" ProjektTrolley, promujacy trolejbusyjako czysty i najbardziej ekonomiczny srodek transportu w
miastach. Partnerami projektu jest 6 miast europejskich, posiadajacych komw1ikacje trolejbusowa, a
jego glównym celem odblokowanie ogromnego
potencjalu trolejbusów w celu przestawienia systemu transportowego na energie elekD:yczna.
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I

mie-

scie, trzeba rozwijac transport
publiczny najwyzszej jakosci
propagujac technologie przyjazne srodowisku - mówi Prezydent Miasta Gdyni, Wojciech
Szczurek. - W Gdyni takim
rozwiazaniem jest nowoczesna komunikacja trolejbusowa, która konsekwentnie rozwijamy wykorzystujac srodki
europejskie. Uczestnictwo w
projekcie TROLLEY da nam
nowe mozliwosci wymiany doswiadczen z partnerami z "trolejbusowej ekstraklasy".
Rozpoczety przed pól rokiem
projekt potrwac ma do stycznia
2013 roku. Jest najwiekszym
projektem programu. Komisji
Europejskiej "INTERREG Europa Centralna". Jego budzet to
4,2 mln EUR, z czego 3,2 mln
pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
(ANGO)

Gdynia
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Gdyniaw trolejbusowej ekstraklasie
1 lipca 2010 r. w Urzedzie Miasta Gdyni odbyla sie konferencja prasowa dotyczaca inauguracji
projektu TROLLEY,promujacego trolejbusy jako najczystszy i najbardziej ekonomiczny srodek
transportu w miastach Europy Centralnej.
Gdynia jest jednym z partnerów projektu. Do "trolejbusowej ekstraklasy" naleza równiez miasta z
pieciu innych krajów: Niemiec, Austrii, Wegier, Czech i Wloszech. Partnerstwo obejmuje 25%
wszystkich trolejbusów, jak równiez 30% liniitrolejbusowych aktualnie funkcjonujacych na obszarze
Europy Centralnej.
W

naszym miescie komunikacjatrolejbusowa istnieje od 1943 r. Dzis popularne "trajtki" sa

wizytówka i duma Gdyni. W 1999 r. do ruchu wprowadzono pierwszy trolejbus niskopodlogowy.
Kolejne pojawialy sie juz systematycznie.
W 2004 r. Przedsiebiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni rozpoczelo przebudowywanie
uzywanych autobusów na trolejbusy (tzw. konwersja). To bardzo oszczedne rozwiazanie. Koszt
takiego trolejbusu stanowi jedynie 25% kosztu zakupu nowego pojazdu. Do kwietnia 2010 r.
przebudowano 27 trolejbusów, a niebawem do uzytku zostanie oddany kolejny.
Jak widac Gdynia ma bardzo bogate doswiadczenie w zakresie opracowywania najlepszych rozwiazan
ekonomicznych konwersji autobusów na trolejbusy. To wlasnie nimi zamierza dzielic sie z partnerami
projektu TROLLEY,równoczesnie uczac sie takze od nich.
TROLLEYrozpoczal sie 1 lutego 2010 r. i potrwa do stycznia 2013 r. Jest to najwiekszy projekt
programu KomisjiEuropejskiej "INTERREGEuropa Centralna", z budzetem 4,2 mln EUR,z czego 3,2
mln EURto wklad Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF).

DRUKUJ

@ Urzad Miasta w Gdyni, 81-382 Gdynia, Aleja Marszalka Pilsudskiego 52/54
telefon (Oprefiks 58) 66 88 000, fax (O prefiks 58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl
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1 lipca 2010 r. w UnecWe MiastaGdyniOdbylasie konferencjaprasowa dotyczac.ainauguracji
projelc!u 1ROlu:Y, promujacego t'Olejbusy jako najczystszy i najbartlzlej ekonomi<:zny srod""
transportu w miostach Europy Ce<1tralnej.
Gdyn'" jeSt je<lnym z partne<ów projel<tu. Do .trolejbusowej ekstrdkl..y
naloza równieZ miosto z
pieciu InnyCh krdjÓW: Niemiec, Ausbii, W~Ier. Czech I WlOSZech. PartnerstWo obejmuje 25%
wszystIcich trolejbusów, jak równieZ 30% linii trolejbusowych akWalnie funkcjonujacych na obszarze
Europy Centralnej.
W naszym miescie kamunikocja trolejbusowa istnieje ex! 1943 r. Dzis popularne .trajtIa~ sa
wizylÓwl<ai duma Gdyni. W 1999 r_ do ruchu wprowodzono pierwszy trolejbus nislcopodlogowy.
Kol~ne Pojawialy soe jut systemolyanle.
W 2004 r. Pnoosleblorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni rozpoczelo przebudowywanie
utywonrch autobusów na trolejbusy (tzw. konwersja). To bardzo o<lC2edne rozwiazonie. Koszt
takiego JrOIeJbusu stanow, jedynie 25% kosztu zokupu nowego Pojazdu. Do kwietnio 2010 r.
pnebu<Iowano 27 trolejbusów, o niebawem do utyt.ku zostanie oddany kolejny.
Jak widac Gdynia ma bardm bogate doswiadaenle
w zakresie oprorowywonio najIepszyd1
rozwiazOn ekonomianych konwersji autobusów na troIejbuSy_ To wlasnie nimi zomierza dzielil sio;z
partneromi projektIJ 1ROllEY, równoczesnie uczac sie takze ex! nich_
"rnOllEY rozpoaal sio; l lurego 2010 r. i pollwa do <tycznia 2013 r. Jest to najwiekszY projekt
prograrnuKomisjiEuropejskiej.JNTER.R.EG
EuropaCetltraloa",z budierem 4,2 mln EUR, z czego3,2
mln EURto wklad Europejskiego Funduszu Rozwoju RegiOnolnego (ERDf).
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Gdynia w trolejbusowej ekstraklasie
Konferencja inaugurujaca projekt
TROLLEY,
promujacy trolejbusy
jako
najczystszy
i
najbardziej ekonomiczny srodek transportu w
miastach Europy Centralnej odbyla sie 1 lipca
2010 r. w Gdyni.
Glównym punktem uroczystosci inauguracyjnej
bylo oficjalne podpisanie "Wspólnej Deklaracji
Trolejbusowej", która podkresla swiadomosci
potencjalu elektrycznego transportu publicznego
w miastach europejskich oraz zaangazowanie we
wsparcie projektu.

Gdyniajest jednym z partnerów projektu. W
naszym miescie komunikacja trolejbusowa
istnieje od 1943 r. Dzis popularne "trajtki" sa wizytówkai duma Gdyni. W 1999 r. do ruchu
wprowadzono

pierwszy trolejbus niskopodlogowy.

Kolejne pojawialy sie juz systematycznie.

Do "trolejbusowej ekstraklasy" naleza równiez miasta z pieciu innych krajów: Niemiec, Austrii,
Wegier, Czech I Wloszech. Partnerstwo obejmuje 25% wszystkich trolejbusów, jak równiez 30% linii
trolejbusowyc~ aktualnie funkcjonujacych na obszarze Europy Centralnej.
_
,,,",,,.'>.~,,-"<"~~~i,;.
Przed konferencja w Urzedzie Miasta Gdyni goscie
odwiedzili
Przedsiebiorstwo
Komunikacji
Trolejbusowej, gdzie zostali zapoznani z procesem
przebudowy autobusów niskopodlogowych na
trolejbusy. Jest to dziedzina, w której gdynskie
przedsiebiorstwo posiada unikatowa wiedze i
doswiadczenie.

W
2004
r.
Przedsiebiorstwo
Komunikacji
Trolejbusowej w Gdyni rozpoczelo przebudowywanie
uzywanych autobusów
na
trolejbusy (tzw.
konwersja). To bardzo oszczedne rozwiazanie. Koszt
takiego trolejbusu stanowi jedynie 25% kosztu
zakupu nowego trolejbusu.
Do kwietnia2010 r. przebudowano 27 pojazdów, a niebawem do uzytku zostanie przeznaczony

kolejny.
Jak widac Gdynia ma bardzo bogate doswiadczenie w zakresie opracowywania najlepszych rozwiazan
ekonomicznych konwersji autobusów na trolejbusy. To wlasnie nimi zamierza dzielic sie z partnerami
projektu TROLLEY,równoczesnie uczac sie takze od nich.
TROLLEYrozpoczal sie 1 lutego 2010 r. i potrwa do stycznia 2013 r. Jest to najwiekszy projekt
programu KomisjiEuropejskiej "INTERREGEuropa Centralna", z budzetem 4,2 mln EUR,z czego 3,2
mln EURto wklad Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF).

http://www.gdynia.pl/drukujI70_64451.htm1
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Gdynia: Inauguracja TROLLEYbusowego projektu za miliony

=..Agata Grzegorczyk
2010-07-0115:46:17,Aktualizacja2010-07-0117:32:39
Ponad 4 miliony euro wyda Unia Europejska na projekt Trolley zainaugurowany
dzis w Gdyni. Projekt ma promowac trolejbus jako czysty i najbardziej
ekonomiczny srodek transportu w Europie Centralnej.
W Gdynispotkalosie dzis dziewieciupartnerówprojektuz szesciukrajów Europy
Centralnej - potentatów trolejbusowych w swoich krajach - po to, by wymienic sie

doswiadczeniamizwiazanymiz transportemtrolejbusowym.
Polske reprezentowala Gdynia (z Gdanskiem jako uniwersyteckim zapleczem),
Szeged -Wegry, Brno - Czechy, Parma - Wlochy, a Eberswalde i Lipsk - Niemcy.
Lipsk jest tu jedynym miastem, które trolejbusów jeszcze nie posiada, ale bardzo
chce je miec. Projektowi przewodzi Salzburg AG, który ma mniej trolejbusów niz
Gdynia.
- Nie bez powodu inaugurujemy projekt wlasnie
w Gdyni. To miasto posiadajace najwiekszy tabor i operatora trolejbusowego w
Polsce - mówi Arnulf Schuchmann z firmy Salzburg AG. - My co roku powiekszalismy
swój tabor i od 2005 roku calkowicie bazujemy juz na trolejbusach. Dwa i pól roku
temu zwrócilismy sie do Unii Europejskiej z inicjatywa propagowania transportu
trolejbusowego i wspólpracy pomiedzy miastami korzystajacymi wlasnie z
trolejbusów. Chcemy wspólpracowac w zakresie wypracowanych rozwiazan,
technologii

rpoprawy

przestarzalego wizerunku trolejbusu.

Delegacje miast partnerskich i Magdalena Kopczynska, szefowa dyrektoriatu ds.
transportu Komisji Europejskiej odwiedzili tez dzis Przedsiebiorstwo Komunikacji
Trolejbusowej w Gdyni, gdzie mogli zapoznac sie z procesem przebudowy
niskopodlogowych autobusów na trolejbusy - dziedzina, w której Gdynia moze
pochwalic sie najwieksza wiedza i doswiadczeniem w Europie.
- A co my bedziemy miec z udzialu w tym projekcie? Bedziemy mogli skorzystac z
doswiadczen najwiekszych w tej dziedzinie w Europie. A dlugofalowo bedziemy miec
swój udzial w poprawie stanu srodowiska naturalnego

- twierdzi

Marek Stepa,

wiceprezydent Gdyni odpowiedzialny za inwestycje w miescie. - Bo trolejbus jest
lepszym srodkiem transportu niz autobus. Nie emituje zanieczyszczen, halasu, a
komfort jazdy jest wyzszy, bo nie ma wibracji.
Projekt Trolley potrwa do stycznia 2013 roku. Jest to najwiekszy projekt programu
Komisji Europejskiej "Interreg Europa Centralna". Jego budzet to 4,2 mln euro, z
czego 3,2 mln euro to wklad Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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Komentowane

Popularne

Puck: pytac mozna, ale nie o wszystko Opinii: 27

Agata Grzegorczyk
2010-07-0115'46'17.Aktualizacia
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Policja nie przejmuje sie Jackowskim Opinii: 23

Ponad 4 miliony euro wyda Unia Europejska na projekt Trolley zainaugurowany dzis w Gdyni.
Projekt ma promowac trolejbus jako czysty i najbardziej ekonomiczny srodek transportu w
Europie Centralnej.

W Rumi jest juz rondo imienia prezydenta
Kaczynskiego Opinii: 23
Marcin Dubieniecki - maz Marty Kaczynskiej - w
wyborach wystartuje z list PiS Opinii: 19
Dwie osoby zginely na autostradzie A l' Opinii: 18
Co z kompleksem hotelowym na Polance
Rediowskiej? Opinii: 18

W Gdyni spotkalo sie dzis dziewieciu partnerów projektu z szesciu krajów Europy Centralnej.
potentatów trolejbusowych w swoich krajach po to, by wymienic sie doswiadczeniami zwiazanymi z
transportem trolejbusowym.

-

Polske reprezentowala Gdynia (z Gdanskiem jako uniwersyteckim zapleczem). Szeged -Wegry, BrnoCzechy. Parma - Wachy, a Eberswalde i Lipsk - Niemcy. Lipsk jest tu jedynym miastem, które
trolejbusów jeszcze nie posiada, ale bardzo chce je miec. Projektowi przewodzi Salzburg AG, który ma
mniej trolejbusów niz Gdynia.
- Nie bez powodu inaugurujemy projekt wlasniew
Gdyni. To miasto posiadajace najwiekszy tabor i
operatora trolejbusowego w Polsce mówi Arnulf
Schuchmann z firmy Salzburg AG. - My co roku
powiekszalismy swój tabor i od 2005 roku
calkowicie bazujemy jut na trolejbusach. Dwa i
pól roku temu zwrócilismy sie do Unii Europejskiej
z inicjatywa propagowania transportu
trolejbusowego i wspólpracy pomiedzy miastami
korzystajacymi wlasnie z trolejbusów. Chcemy
wspólpracowac w zakresie wypracowanych
rozwiazan, technologii i poprawy przestarzalego
wizerunku trolejbusu.

Aktualnosci

Milion zlotych za informacje o Iwonie Wieczorek
Opinii: 37

a:

-

Wybierz miasto ...

forum

Samorzadnosc ma swojego kandydata na prezydenta
- jest nim Jacek Karnowski Opinii: 14
Reklama

CRM dla rynku kapitalowego
Elastyczny i zaawansowany system CRM dla sektora
finansowego
www.comarch_pl

Bankowosc korporacyjna
Poznaj wygodne formy lokowania wolnych srodkówl
www.pekao.com.pl

Nescafe Dolce Gusto
Cappuccino, cafe lungo czy espresso. Kup ekspres
sie smakiem I
www.dolce-austo.ol

i ciesz

Delegacje miast partnerskich i Magdalena
Kopczynska, szefowa dyrektoriatu ds. transportu
Komisji Europejskiej odwiedzili tez dzis
Przedsiebiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni, gdzie mogli zapoznac sie z procesem
przebudowy niskopodlogowych autobusów na trolejbusy - dziedzina. w której Gdynia moze pochwalic
sie najwieksza wiedza i doswiadczeniem w Europie.

WARTO PRZECZYTAC

- A co my bedziemy miec z udzialu w tym projekcie? Bedziemy mogli skorzystac z doswiadczen
najwiekszych w tej dziedzinie w Europie. A dlugofalowo bedziemy miec swój udzial w poprawie stanu
srodowiska naturalnego - twierdzi Marek Stepa, wiceprezydent Gdyni odpowiedzialny za inwestycje w
miescie. - Bo trolejbus jest lepszym srodkiem transportu niz autobus. Nie emituje zanieczyszczen,
halasu, a komfort jazdy jest wyzszy, bo nie ma wibracji.

Niebanalne informacje i ciekawostki z
Pomorza... »

Projekt Trolley potrwa do stycznia 2013 roku. Jest to najwiekszy projekt programu Komisji Europejskiej
"Interreg Europa Centralna". Jego budzet to 4,2 mln euro, z czego 3,2 mln euro to wklad Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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