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Komunikacja to' jeden z newralgicznych probiemów duzych miast. Klopotów z nia zWia.zanych\pra-

wie 400-tysieczny Szczecin ma az nadto. A tajemnica poliszynela jest, ze dobra i sprawna kflmunikacja
stanowi jeden z istotniejszych atrybutów miasta, dajacy osobie znac w codziennym zyciu kilkusetty-
siecznej aglomeracji. Ponadto chyba zadna z dziedzin miejskiej gospodarki nie jest tak ciagle na cen..
zurowanym jak wlasnie komunikacja. Skargi pasazerów na .niepunktualnosc pojazdów, niesprawny .ta-
bor, opryskliwosc obslugi pietrza. sie piramidalnie.'

Trakcje tramwajowa wedlug za- komunikacji miejskiej. Ten temat
pewnien zastepcy dyrek.tora WPKM byl m. in. por.uszany na Konie-
d/s technic~no-ekspJoatacyjnych rencji Salffiorzad~ Robotniczego,
Jana Mazurkiewicza mamy jedna która odbyla sie w ubieglym ty-
z najlepszych w kraju. Nat<»:Il'iast godniu w WPKM w Szczecinie. W
zupelnie zle jest z polaczeniami celu usprawnienia dojazdów do
autobusowymi. pracy zaproponowano zastapienie

WPKM do obslugi 26 Hnii auto- dotychczasowej przeciazonej linii
busowych w Szczecinie posiada 224 autobusu nr 65 (Pomorzany - Sto-
wozy. Ale z tej i tak niewiellciej cznia "Gryfia") - tramwajem no-
liczby kursuje zaledwie okolo 160. wej linii 11. Ponadto duze mac ze-
22 autobusy przechodza kapita1ny nie w poprawie komunikacji miej..;
remont w Komunalnym Przedsie- skiej ma szybkie oddan.fe modemi-
biorstwie Napraw Autobusów w zowanych obecnie ulic: al. Wyzwo-
Slup&ku. Terminy gotowosci tych lenia, ul. Lady, Jana z Kolna. Jest
pojazdów dawno mLnely. Przedsie- to o tyle Ltotne, ze tymi ulicami
biorstwo, zawalone robota, nie wy- beda jezdzily nowoczesne, cicho-
wiazuje sie z zobowiazan. Kilka- bi~ne tramwaje, charakteryzujace
dziesiat autobul''>w jest naprawia- sie ponadto duza pojemnoscia. Je-
nych w bazie remontowej WPKM. szcze w tym roku WPKM otrzyma
Braki czesci zamiennych, klopoty z 7 tego typu wm.ów.
ogumieniem znacznie przedluzaja Sporo uwagi na ostatniej kO'!tlfe-
czas napraw. Na pewno te niecie- rencji poswiecono sprawom inwe-
kawa sytuacje popra"\ i-50 autobu- stycji, oszczednosci energetycroej
sów, które w przyszlym roku 0- i. materialowej oraz problemom
trzyma przedsiebiorstwo. Ale póki socjalnym.
co, szuka sie innych rozwiazan, Na poczatku przyszlego roku we-
majacych na celu usprawnienie dlug zapewnien wykonawcy

SPBP - zosta.nie oddana do eks-

Iploatacji czesc bazy autobusowej
w Dabiu. Cala baza pI'zewidziana
jest na 190 autobusów. .

Zmodernizowana zajezdnia "Po- \
godno" przejela caly no~oczesny

I
tabor tramwajowy. Stworzono spe-
cjalne stanowiska do konserwacji
i napraw taboru. A jezeli naprawy
sie przedluzaja, to dlatego, ze bra""
kuje elektryków.

P.owazne klopoty sa r6wnd,ez z
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WD'ikami . obslugujacymi po-
jazdy. Brakuje 120 moto.rniczych,
brakuje okolo 50' kierowców'.

Wiele do zyczenia pozostawiaja
czystosc i estetyka pojazdów ko-
munikacji miejskiej. Ale jak ze

I
czesto wine za ten stan pón09Za
woodale, których nie brak wsród
pasazerów. Rokrocznie WPKM wy-
daje setki tysiecy zlotych na na-
prawe zdewastowanych wnetrz
autobuS'O'Wychi tramwajowych. na

I
napra,we . ?;niszczonych , urzadzen
przystankowych, zbudowanych w
koncu dla wyg.ody pasazer6w.

. (KMP)


