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Zakończenie eksploatacji autobusów Solaris 
Urbino 12 II generacji

W 1999 r. rodzinna firma spod Poznania Solaris Bus&Coach 
wówczas jeszcze pod nazwą Neoplan Polska rozpoczęła 
produkcję niskopodłogowych autobusów miejskich pod 
nazwą Solaris. Wyróżnikiem nowych autobusów było 
charakterystyczne obniżenie przedniej szyby w postaci tzw. 
fali, której celem było poszerzenie pola widocz-
ności kierowcy w okolicach prawego narożnika. 
W latach 1999–2002 produkowano I generację 
modelu, a od 2002 r. rozpoczęto produkcję II 
generacji, która wizualnie praktycznie niczym 
się nie różniła od pierwowzoru (w II generacji 
przeniesiono zbiornik paliwa nad przednie 
nadkole, dzięki czemu możliwe było uzyskanie 
lepszego rozkładu wnętrza pojazdu).  

W grudniu 2002 r. Miejski Zakład Komunika-
cyjny w Bielsku-Białej wprowadził do eksploatacji  
6 sztuk Solarisów II generacji – były to wówczas 
pierwsze autobusy marki Solaris w Bielsku-Białej. 
Autobusy wyjechały na trasy w styczniu 
2003 r. Ich eksploatacja trwała blisko 20 lat  
– 22 września 2022 r. ostatni autobus o numerze 
taborowym 089 opuścił bramę zajezdni.

Wprowadzenie w 2002 r. do ruchu niskopodłogowych 
autobusów było kontynuacją rozpoczętych przez MZK 
działań zmierzających do wymiany przestarzałego techno-
logicznie, wysokopodłogowego taboru jakim wówczas 
dysponował przewoźnik. Pierwsze niskopodłogowe 
pojazdy wprowadzano w Bielsku-Białej do ruchu w 1996 r. 
(2 szt. Ikarusów 411), w 1997 r. (3 szt. Ikarusów 412) oraz  
w 1999 r. (9 szt. MAN-ów NL222), co stanowiło wyłącznie 

Pamiątkowa fotografia Solarisów przed wycofaniem z eksploatacji. Foto: Sebastian Kufel.

Solaris Urbino 12 w nowych barwach komunikacji miejskiej wpro-
wadzonych wraz z rozpoczęciem eksploatacji marki Solaris.  
Foto: Sebastian Kufel.
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ok. 10% floty przewoźnika. Wprowadzenie nowoczesnych 
Solarisów pozwoliło na zwiększenie wskaźnika do 15% floty. 
Autobusy niskopodłogowe obsługiwały przede wszystkim 
linie komunikacyjne, których trasy przebiegały w okolicach 
szpitali a z biegiem czasu sukcesywnie były wprowadzane  
na pozostałe linie (kursy realizowane taborem niskopod-
łogowym były oznaczane symbolem „i – autobus przysto-
sowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich”.

Solarisy Urbino 12 II generacji wyróżniała nie tylko 
nowoczesna stylistyka nadwozia, ale również zastosowanie 

nowych barw autobusów – tradycyjne kremowo-czerwone 
malowanie zostało zastąpione nowym zielono-niebieskim.  
Z biegiem czasu autobusy oklejane były licznymi reklamami 
a malatura pojazdów uległa zmianie – tylko jeden autobus 
przez cały okres eksploatacji zachował się w oryginalnym 
malowaniu (nr taborowy 089). Pozostałe pojazdy otrzymały 
nową malaturę (czerwono-żółtą) wyłącznie przedniej 
ściany pojazdu, a jeden autobus (nr taborowy 090) 
został w całości odmalowany w nową, obowiązującą 
do dnia dzisiejszego biało-czerwono-żółtą kolorystykę.  
W przestrzeni pasażerskiej znajdowały się charakte-

rystyczne chromowane poręcze  
i uchwyty.

Autobusy zostały fabrycznie 
wyposażone w zewnętrzne klapkowe 
wyświetlacze kierunkowe koloru 
zielonego z podświetleniem tablic 
załączanym po zmroku oraz 
wewnętrzny wyświetlacz koloru 
czerwonego. Niestety zielona kolory-
styka wyświetlaczy (na czarnym 
tle) w ciągu dnia była nieczytelna, 
co wielokrotnie było powodem  
niezadowolenia pasażerów. 
Ciekawostką był sposób prezen-
towania treści na wyświetlaczu 
bocznym, gdzie w górnej częściej 
tablicy prezentowano nazwę 

Fabryczne zielone wyświetlacze w ciągu dnia były nieczytelne, co powodowało niezadowolenie wśród pasażerów. 
Foto: Sebastian Kufel.

Czterokolorowy Solaris po zastosowaniu nowej kolorystyki przedniej ściany 
pojazdu. Foto: Grzegorz Macura.
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przystanku początkowego a w dolnym wierszu końcowego. 
Rozwiązanie to zostało zlikwidowane w 2004.  W 2017 
r. w trakcie wdrażania systemu ITS i doposażenia 
taboru MZK w niezbędny osprzęt do obsługi systemu, 
w autobusach zamontowano dedykowane autokom-
putery, wymieniono wyświetlacze zewnętrzne na nowe 
diodowe koloru pomarańczowego a także zamontowano 
nowe wewnętrzne monitory LCD. Autobusy posiadały 
wyłącznie klimatyzację kabiny kierowcy. 

Wśród kierowców oraz miłośników transportu zbiorowego 
przyjął się przydomek „titanic”, z uwagi na fakt, iż w trakcie 
wykonywania manewrów skrętu lub jazdy krętymi odcinkami 
dróg autobusy bardzo mocno przechylały się na boki, niczym 
statek na wzburzonym morzu.

W trakcie swojej eksploatacji autobusy przejechały ponad 
milion kilometrów, bez konieczności wykonywanych napraw 
gruntowych i odbudowy. Z sześciu eksploatowanych 
pojazdów pięć zostało zezłomowanych, natomiast jeden 
(o numerze taborowym 087) został przekazany przez MZK 
na utworzony w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta 
Bielska-Białej Poligon Strażacki, gdzie tworzy składową 
scenografii wypadku komunikacyjnego w okolicy przystanku 
autobusowego i służy strażakom w trakcie ćwiczeń.

Solaris Urbino 12 I (090) jako jedyny z szóstki  
pojazdów został w trakcie eksploatacji odmalowany  
w nowe – obowiązujące do dzisiaj barwy komunikacji  
miejskiej w Bielsku-Białej. Foto: Sebastian Kufel.

Kabina kierowcy z pulpitem MOKI z ręcznym 
retarderem. Na kierownicy zastosowano napisy 
Solaris – Neoplan świadczące o genezie modelu.   
Foto: Sebastian Kufel.

Sterownik systemów informacyjnych STR1-2 odpowia-
dający za pracę wyświetlaczy oraz kasowników. 
Foto: Grzegorz Macura
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Marka Solaris Urbino 12 II 
generacja

Rok produkcji 2002
Rok wycofania z eksploatacji 2022

Numery taborowe 086 – 091
Silnik MAN D0836LOH 02

Norma emisji spalin EURO III
Skrzynia Biegów VOITH Diwa 854.3
Długość pojazdu 12 000 mm

Szerokość pojazdu 2 550 mm
Wysokość pojazdu 2 850 mm

Ilość miejsc siedzących 29+1
Ilość miejsc stojących 75

Masa własna 10 800 kg
Masa dopuszczalna 18 000 kg

Dane techniczne

Powyżej wnętrze pojazdu z widokiem na przód  
i tył pojazdu. Foto: Sebastian Kufel.

Po lewej logo marki Solaris II generacji. Foto: Grzegorz  
Macura.

Solaris Urbino 12 z nowymi wyświetlaczami diodowymi koloru pomarańczowego. Foto: Mikołaj Handzlik.
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Spotkanie dwóch Solarisów II generacji na pętli Szyndzielnia. Foto: Sebastian Kufel.

Pamiątkowa fotografia Solarisa II generacji na tle najnowszych Solarisów IV generacji. Foto: Sebastian Kufel.

Przekazany na poligon strażacki Solaris Urbino 12 – nr tab. 087.   
Foto: OSP Stare Bielsko.

Drogi czytelniku, 
jeżeli posiadasz hi-
storyczne zdjęcia 
związane z komuni-
kacją miejską w Biel-
sku-Białej a chcesz 
się z nimi podzielić 
w większym gronie  
zapraszamy do kon-
taktu  poprzez adres 
e-mail transport@
um.bielsko-biala.pl

Opracowanie: Sebastian Kufel,  
Grzegorz Macura.  
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