
Tytuł: Zinbus.
Strona 1. Białe tło, identyczne dla większości stron. Na jasnożółtej wklejce widnieje tytuł: Zinbus., 
a pod spodem doklejono dwa zdjęcia autobusów. Pierwszy to długi, żółto-czarny pojazd ze znakiem
stop umieszczonym przy drzwiach. Natomiast drugi środek transportu to niebiesko-czarny autobus 
z podświetloną nazwą PKM Jaworzno. Strony zostały połączone beżową wstążką zawiązaną w 
kokardę. 
Strona 2. W błękitnej ramce został wklejony tekst: Uważaj na tramwaje. Na wyspie ronda i kiedy 
tramwaj występuje tam zajechać mi pas ruchu. Uwaga! Nie jest dozwolona zmiana pasa ruchu. 
Uwaga pułapka, gdy na drodze są szyny tramwajowe, opuścić rondo. Zdjęcie: Na pierwszym planie
znajduje się czerwono-żółty tramwaj linii 9 Mokotów, jadący po szynach. Obok umieszczono znak 
w kształcie trójkąta w kolorze żółtym z czerwoną obwódką i tramwajem w środku. W tle widać 
fragment Warszawy: bloki, drzewa etc. 
Strona 3. Na kremowym tle, wklejono tekst: Autobus. Solaris Urbino IV „Karton”. Jest to 
najnowsza generacja autobusów marki Solaris, czyli już 4. Cechą charakterystyczną tej generacji, 
jest kwadratowość całego autobusu. Dostępne jest 6 wersji: Urbino (spalinowy), Urbino LE, Urbino
CNG (gazowy), Urbino Hybrid, Urbino Electric, Urbino Electric FaceLift. Jest jeszcze jedna, która 
już jest na testach w niektórych miastach, czyli wersja Hydrogen. Jest kilka dostępnych długości 
autobusu: 18m, nowe 15m, 12m, 10,5m i nowe 9m. Najczęściej jednak jest to wersja 12 metrowa. 
Solaris Urbino III 15 „Deska”. Drugi najdłuższy autobus marki Solaris, bardzo lubiany przez 
miłośników komunikacji miejskiej. Wycofany w marcu tego roku z Jaworzna, został tylko jeden, 
który stoi aktualnie na zajezdni autobusowej (#204). Scania OmniCity CN280UB. Autobus, już 
dosyć stary, bo ma aż 11 lat. Najbardziej doceniany przez kierowców PKM Jaworzno przez to, że 
ma dużą kabinę, która dodaje komfortu pracy. Niestety, większość ich została sprzedana i 
zezłomowana. Bardzo często widziana z bardzo dobrą skrzynią ZF. Według mnie najlepszy autobus 
w taborze PKM’u. 
Strona 4. Historyjka obrazkowa, na czarnym tle umieszczono pięć ramek z odręcznymi rysunkami. 
Tytuł: Produkcja. 1. Widok na magazyny i główny budynek fabryki firmy Solaris. 2. Maszyna 
przyczepia lusterko do nieukończonego autobusu. 3. Autobus bez kół, stoi podparty podnośnikami 
na terenie fabryki. 4. Maszyna wykonuje ostatnie poprawki w produkowanym pojeździe. 5. Autobus
jest gotowy do wyjazdu, stoi na otwartym terenie. 
Strona 5. Autor: Olek Dziubek. 


