Wszyscy nimi jeździliśmy! Były
trochę głośne, a żeby wejść do środka
trzeba się było wdrapać po schodkach.
Można było narzekać, że wiecznie
zatłoczone, ale były nieodłącznym
elementem naszej młodości. Codzienne
dojazdy do szkoły, pracy czy na
zakupy... Dziś podróże Ikarusami
wspominamy tylko z sentymentem.
Przecież nie spotkamy ich już na
mieście. Ale czy na pewno?
Dzień 30 listopada 2013 roku
miał być ostatnim, w którym do obsługi
linii w Warszawie wyjechały Ikarusy. Od
tej pory po Warszawie miały jeździć
tylko nowoczesne, niskopodłogowe
autobusy, a tylko kilka egzemplarzy
Ikarusów
miało
pozostać
jako
historyczne i okazjonalnie wyjeżdżać w
ramach specjalnych przejazdów.
Specjalistyczne
analizy
przeprowadzone przez ponad rok od
wycofania Ikarusów świadczą, że nie
tak łatwo zastąpić te autobusy. Okazało
się, że nowoczesne autobusy są
znacznie delikatniejsze i nawet błaha
awaria
elektroniki
potrafi
je
unieruchomić, co w godzinach szczytu
na najbardziej obciążonych liniach
stanowi duży problem. Do tego
nowoczesny autobus nie ruszy jak
wejdzie do niego za dużo pasażerów.
Pojazdy te są zaopatrzone w czujniki,
które w razie przeciążenia nie pozwolą
na odjazd autobusu. Pasażerowie nie
rozumieją tego i kierowca jest
zmuszony ogłosić awarię i zjechać do
zajezdni, pomimo, że wystarczyłoby,
żeby tylko kilka osób zostało na
przystanku. Ale jak wybrać z pełnego
autobusu tych kilka osób, które dalej
nie pojadą? Takie problemy nieznane
były podczas eksploatacji Ikarusów.
Były one odporne na przeciążenia, a
zatrzymać je mogła tylko poważna
awaria. Tak samo nie straszne były im
mrozy czy złej jakości drogi. Ikarus to
taki „autobus-czołg”, a przy tym koszty
eksploatacji ma znacznie niższe.

Po zapoznaniu się najnowszymi
wynikami analiz władze zdecydowały
się na zastosowanie rozwiązania jakie
kilka
lat
temu
wprowadziła
Częstochowa (tamtejsze MPK odkupiło
od Warszawy wycofywane Ikarusy do
obsługi linii w Częstochowie). Teraz to
stolica
planuje
pozyskanie,
nieprodukowanych od wielu lat,
Ikarusów serii 200, które pokazały, że
trudno je zastąpić, w szczególności na
najtrudniejszych liniach. Pojawił się
nawet pomysł co zrobić z największą
wadą Ikarusów, która to była głównym
powodem ich wycofania. Tą wadą była
wysoka
podłoga,
utrudniająca
wsiadanie i wysiadanie osobom
niepełnosprawnym, a także pasażerom
z wózkami dziecięcymi. Aktualnie
trwają prace związane z reaktywacją
Centralnych
Warsztatów
Samochodowych, w których od lat
przeprowadzało się remonty miejskich
autobusów. Inżynierowie opracowali już
nawet prototyp Ikarusa z obniżoną w
tylnej części podłogą, tak aby nikt nie

miał trudności w dostaniu się do
autobusu. Taką przeróbką zostaną
objęte wszystkie pozyskane Ikarusy,
aby nie trzeba było wprowadzać zmian
do rozkładów jazdy mówiących o
obsłudze
kursu
przez
autobus
wysokopodłogowy. Należy pamiętać, że
już
w
historii
warszawskie
przedsiębiorstwo
autobusowe
dokonywało
przeróbek autobusów
mające na celu lepsze dostosowanie
pojazdów do oczekiwań pasażerów. W
1962 roku, właśnie w Warszawie
powstał Jelcz MPA AP-62, czyli
przegubowa wersja tzw. Ogórka, który
stworzony został z dwóch rozbitych
Jelczy w wersji solowej. Dopiero potem
taki autobus wszedł do produkcji
seryjnej w zakładach Jelcza. Inicjatywę
reaktywacji CWS bardzo mocno
wspierają związki zawodowe MZK: Już
kilka lat temu protestowaliśmy na
wieść o zakończeniu eksploatacji
Ikarusów.
Mamy
najlepszych
specjalistów w kraju, a wycofanie
Ikarusów przyczynia się do zwolnień dla
doświadczonych mechaników. Powrót
Ikarusów nie tylko zapewni im pracę
przy modernizacjach Ikarusów ale
także przy ich obsłudze. Koniecznym
stanie
się
także
uruchomienie
produkcji części, których nie ma już w
sprzedaży. - mówi nam Cezary Wójcik przewodniczący związków zawodowych
MZK.
Sceptycznie na to rozwiązanie
patrzy za to Klub Miłośników
Autobusów, który ma użyczyć kilka
swoich Ikarusów na rzecz miasta na
okres 5 lat z opcją przedłużenia umowy
na dłużej: Obawiamy się tych
przeróbek! Pamiętajmy, że nasze
Ikarusy są pod opieką Konserwatora
Zabytków, a więc każda zmiana musi
być
odpowiednio
przemyślna.
Proponujemy
rozwiązanie
mniej

inwazyjne, a mianowicie specjalne,
opuszczane platformy jakie spotkać
można na kolei, w tym również w
Pendolino. - mówi nam przedstawiciel
klubu Tomasz Frałowski. Jednocześnie
dodaje - Oczywiście, jeżeli miasto
będzie nalegać zgodzimy się na
przeróbki, bo przecież najważniejsze
jest dobro mieszkańców, ale z
gwarancją przywrócenia autobusów do
stanu poprzedniego, a więc wysokiej
podłogi, po okresie wypożyczenia.
Próbowaliśmy dowiedzieć się
skąd miasto chce pozyskać historyczne
autobusy, bo wiadomym, jest, że na tą
chwilę pozostały tylko nieliczne,
kolekcjonerskie egzemplarze. Kilka
miast w Polsce posiada Ikarusy, ale to
również ostatnie egzemplarze. Poza
tym są one wykorzystywane do obsługi
najtrudniejszych
i
najbardziej
obciążonych linii, a także do obsługi
imprez masowych, np. rozwiezienia
kibiców po meczu czy fanów po
koncertach
muzyki
rozrywkowej.
Dlatego mało prawdopodobnym wydaje
się, że miasta te chciałyby się pozbyć
swoich Ikarusów. Skąd więc Ikarusy
mają trafić do Warszawy? Zapytaliśmy
o zdanie Pana Kazimierza Wnuka
członka zarządu MZK odpowiedzialnego
za reakcje zakładów komunikacyjnych
na potrzeby miasta. Dostaliśmy
wyczerpującą odpowiedź:
Po wycofaniu z eksploatacji Ikarusów
MZK
pozostawiło
sobie
cztery
egzemplarze tych autobusów (dwa
przegubowe #5254, #5741 i dwa
solowe #6330, #6405), które to w
pierwszej kolejności przejdą adaptację
na pojazdy niskowejściowe. Kolejne
cztery egzemplarze (#289, #2600,
#6306, #5715) wypożyczone zostaną
od Klubu Miłośników Autobusów.
Rozmawiamy jeszcze o zakresie zmian,
gdyż wszystkie egzemplarze z Klubu

Miłośników
są
pod
opieką
Konserwatora
Zabytków.
Jeżeli
Konserwator nie zgodzi się na
opuszczenie podłogi w tylnej części
zastosujemy specjalną platformę, ale
wtedy wydłuży się czas obsługi
przystankowej w przypadku potrzeby
korzystania z takiej platformy do
dwóch minut, co może przeszkodzić w
realizacji rozkładu jazdy. Kolejne dwa
egzemplarze (#6331, #6332) są w
posiadaniu IKARUS260.pl ale tu też
jedyną
opcją
jest
wzajemne
wypożyczenie autobusów: my, ze swojej
strony za dwa Ikarusy oferujemy trzy
Jelcze. W najbliższym czasie zgłosimy
się też do innych kolekcjonerów w
Polsce. Zaręczamy, że przy okazji
zwrotu autobusów za kilka lat
przywrócimy wszystkie zmiany do
stanu fabrycznego. Prowadzimy też
rozmowy z innymi miastami w Polsce,

które posiadają Ikarusy. Póki co tylko
Częstochowa, zapewne z racji tego, że
wcześniej my im pomogliśmy, rozważa
odsprzedaż kilku swoich egzemplarzy.
Rozmowy
dotyczą
tych
sześciu
egzemplarzy (#5711, #5722, #5766,
#5772, #5774, #5793) które w 2012
roku pojechały do Częstochowy z
Warszawy. Jutro w delegację do
Budapesztu wybierają się władze MZK
wraz z władzami miasta, aby
negocjować odkupienie lub choćby
wynajem tamtejszych Ikarusów, bo
tylko Węgrzy, oparli się masowemu
wycofywaniu Ikarusów z eksploatacji.
W zamian za Ikarusy jesteśmy w stanie
odesłać nasze tramwaje Konstal, gdyż
jak zapewnił nas producent obecnie
dostarczanych tramwajów, jest on w
stanie w szybkim czasie wyprodukować
kolejną partię nowych tramwajów dla
miasta. Tak więc możliwe, że już w
wakacje na ulice miasta wyjedzie 1620 sztuk Ikarusów, a przy pozytywnym
wyniku rozmów z Węgrami, możliwe, że
już po wakacjach na linie w Warszawie
wyjedzie nawet 100 sztuk znanych nam
Ikarusów,
tyle,
że
w
nowej,
niskopodłogowej
odsłonie.
Jeżeli
projekt się powiedzie to na wiosnę
2016 roku w zakładach CWS
rozpoczniemy montaż klimatyzacji w
autobusach
Ikarus,
gdyż
dotychczasowe,
klimatyzowane
autobusy
odzwyczaiły
naszych
pasażerów
otwierania
okien
w
przypadku występowania upałów.
My od siebie dodamy, że
autobusy Ikarus sprawdziły się przez 35
lat eksploatacji i choć półtora roku
temu żegnaliśmy je z żalem to nikt nie
spodziewał się, że jest szansa, aby
autobusy te służyły mieszkańcom, kto
wie czy nie i przez pół wieku...
Trzymamy kciuki!

