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ez roz~ladujazdy...

niektórych
KOMUNIKACJA miejska cia- rym nie udalQ sie wepchnac do nlesolidnos~
gle jes-t tematem barozo aktual "Jelcza" (nr 146), musieli cze- ców.
PO POLUDNIU
kursowaniu
a\1;to
nym i jak bumerang
powraca
kac drugie tyle czasu. O godz. bu sów 'przyglacJaJ.!$my sie 'na przyna lamy naszej gazety. Niedo- 7.24 przyjechaly dwa autobusy stllJl1lkiuna ul. Sta.szilca (,róg ul. Kollataja).
O godz. 14.24 w kierunku
statek taboru,
brak czesci za- ,,67" (nr 148 i 192).
stoczn} pojechaly
dwa autobusy
limiennych, niewystarezajaca
licz
Równiez autobusy
liniJ. 67 nii 111 (nor 235 i 253). Na nastepny
pasazerowie
czekali
20
minut,
ba }merowców i motorniczych
jadace w kderunku stoczni kur- Podobnie jezdzily "Jelcze" na lipowoduja, ze nadal jezdzimy do sowaly nieregularnie.
Od{ltepy nd.! 60. O gocltL. 11«.412W strone
pracy w warwnkach dalekich od czasu miedzy jednym a 'drugim stocznI odjechaly
dwa wozy
(n1'
i 322). O godrz. 111.28 ,,~do"
dobrych. W krytycznej
sytuacji, wozem wynosily 9-10
minut, 23I'l
bylo
jeszcze
wieksze
skladajace
okreslonej tymi wl,asnie czynni- czasem nawet 16 minut. Oczy- sie z trzech
autobusów
(nr 283.
kami, niepokojaco wyglada fakt wiscie i tu zdarzaly sie przy- 325 i 326).
Zajrzelismy
td
na pobliska
perozluzndenia
dyscypliny
ruchu padkijazdy'"stadamd".
tle, autobusowa
- przy ul. Kollana liniach kQrnund:kacyjnych.
Wczorajszego ranka sytua-cja taja.
Miedzy godz. 14.45 a 15.30 au"Tramw/lje
i autobusy
jezdza na liniach nr, 75 i 75 bis wygla- tObusy linii nr nr SI. 57, 63 I 66
bardzo nieregularnie.
Czesto cze- dala troche korzystniej. Auto- wy,ru51Zaly na 1n'a<;e w mia.re pun'kkamy Da przystankach
nawet po
tualnde.
JedY'nile na Unii '!II na15 i 20' minut. Mozna zrozumle~. busy kursowaly z wieksza cze- stapilo male zaklócenie.
Nie odjete zepsul sie wóz i wypadl z kur- stotliwoscia, choc takze' niere- chal autobus
o godz. 15.15. Pasasa. Kiedy jednak widzimy. ze pod- gularJ;lie. Oto np. o godz. -6.49 zerowie stojacy w coraz to wiekje~dza cale "stado" - dwa. trzy,
szej kolejce widzieli jednak,
ze na
a czasem I cztcry autobusy. czlo- w kierunku
miasta pojechaly parkingu stoi autobus tej linii (nr
wieka "zalewa zla krew". Te sy- dwa wozy ,,75 bis" (nr 289 i 242). a kierowca spokojnie
paU pa 1
tuacje zdarzaja sie tak czesto. ze
pierosa.
czesze sie itp. Ten "Jelcz"
zaczynamy watpi~ o istnieniu roz- .189).
zabral
ludzi
dopiero
nastepnym.
kladu jazdy". - uwagi tej tre~ci ROZMAWIALISMY
'
z' wieloma
0- kurRem .- ,o 'ltodz. 15.22.
coraz czesciej docieraja do redak- soban:ti' stojacymi
na
przystanku
WCZORAJSZEGO DNIA przy
eji. Postanowilismy
zatem rzecz na ul. Santockiej.
Oto dwie chagladalisrnY sie kursowaniu tylzbada~. Wczora.l przygladalismy rakterystyczne
wypowiedzi.
sie kursowaniu autobusów na nieMarek
Rogozinski
z
Zespolu
ko n<iektórych autobusów" poktórych tylko liniach. A oto plon Szkól Budowlanych
nr l:
dajac wyrywkowo
przypadki
dziennikarskich obserwacji.
JAZDA
w
takich
warunkach
rozkladu jazPRZYSTANEK
AUTOBUSOstala sie prawdziwa
udrel<a. Auto- nieprzestrzegania
faktów zapisaWY ,na ul. Santockiej.
Tedy bus jest zatloczony do granic wy- dy. Publikac;a
Nic dziwnego.
nie by- nych w reporterskim
notesie
przebiegaja
linie nr 67, 75 i 75 trzymalosci.
lo go p:l"lez kilkanascie
minut I w
zajelaby zbyt wiele miejsca, a
bis, z których korzystaja
tysia- tym czasie zebral sie na przystanku spory tlum. Sprawa wygladalawniosek bylby faki sam. Rozce mieszkanców
osiedli "Przyby zupelnie
inaczej,
gdyby
prze- klady jazdy nie sa przestrzegajazn" i "Kalina".
strzegano
rozkladu
jazdy.
Godz. 6.38. W kierunku
konne. Dlatego tez kolejna ankiete
Ewa Kochanska
z ..Miastoprojekcowego przystanku
na ul. Ka- tu":
z cyklu "Co o tym sadzisz?" I
DOBRZE.
ze
..Knrler"
zajal
rola Miarki odjechal autobus lii- sie problemem
postanowilismy
poswiecic tym I
dyscypJiny
ruchu.
nii nr 67. Na nastepny
trzeba Moze uda sie go rcnwlaza~.
Nie- wlasnie sprawom. Jutro zamie-I
mozliwoscia
staje sie czekanie
na scimy trzyt'pytania, proszae Czy I
bylo czekac ponad
kwadrans.
autObus.
Kiedy
wreszcie
przyjetelników o odpowiedz. W opar-,
Cztery minuty pózniej pojawily
dzie,
wszyscy
chcll
do
niejto
sie trzy autobusy
jeden za wsias~. Kazdy sie p.,'eciei spieszy ciu o wszys,tkie uwagi zorgani-I'
,Nlerejtulama
jazda zda- zuj&my
dyskusje
z udzialem I
drugim (nr boczny '226, 138 i do pracy.
sie nie tylko
w godzinach
dyt'ekcji WPKM.l
282). Potem nastapila dwuna- rza
nczytu.
ale wlasciwie
przez
caly przedstawicieli
(jas)
stominutowa pr~.fZWa.Ci, któ-
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