
YlO Sla bez zgrzytów

Tramwajewczesniej
ruszylyal.Wyzwolenia

I

WSZYSTKO wskazuje na to. ze sytuacja w komunikacji
lramwajowej powoli bedzie sie stabilizowala. Wczoraj Wpro-
wadzono kolejne i - Jak na razie - ostatnie zmiany. Tym ra-
zem sa one wynikiem modernizacji sródmiejskiej arterii. Wlas-
nie ze wzgledu na te roboty "czwórka" na okres trzech mie-
siecy z:lstala skierowana do Dworca Nielluszewo. zas "dziesiat-
ka" omija pl. Holdu Pruskiegt". Natomiast tramwaje linii nr 2
l 3 ,juz na stale jezdza nowym torowiskiem na al. Wy~olenia.

I
WCZESNIEJSZE niz prze".i- na przebudowywanym odcinku

I
dywano wzn

..

owienie komunikacji al. Wyzwolenia jest duza zaslu-
ga Komunaln~o Przedsiebior-

- stwa Robót Inzynieryjnych. Bry
gady generalnego wykonawcy
wespól z pracownikami WPKM

.,puez póltorej doby montowaly
tory na pl. ZOlnierza i rondzie
1\1zbiegu al. Wyzwolenia z al.
Buczka. Prace rozpoczeto w so-
bote o godz. 23. a zakonczono w
poniedzialek rano.

WSZYSCYpracowali z dutym po.
swieceniem - brygada Stefana Ja-
woruckiego i nasz jedyny spawacz
Ryszard Ciechanowski. Przez dwa-
dziescia godzin bez przerwy na pla-
cu budowy byla brygada Jana RO-
manowskiego - chwali swych pra-
cowników kierownik robót toro-
wych KPRI' Edward Golus.

MIMO duzego wysilku wykonaw-
ców nie udalo sie uniknac spóz-
nienia. Pierwszy tramwaj pojechal
wczoraj o godz. l.55, zamiast - jak
planowano - o czwartej. I to byl
wlasciwie poczatek zaklócen w ko-
munikacji. Dziesiec minut po pil\-

. tej "jedenastka" zerwala siec trak-
cyjna. Spowodowalo to z kolei
(poza przerwa), ze "czwórka" nie
mogla skrecac w strone dworca
PKP na Niebuszewie i prawie do
poludnia musiala jezdzic .do stocz-
roi. Dwukrotnie nastapila przerwa
w doplywie pradu. No i wreszcie
uszkodzony wagon zablokowal tor
"jedynki". Skutki tego odczuwali
szczecinianie jeszcze podczas popo-
ludniowego szczytu. Gdy wracali z
pracy, tramwaje Jezdzily niezbyt
regularnie.

TAKZE DZIS ran<~ obserwowali-
smy komunikacje na skrzyzowa-
niu al. Wyzwolenia i al. BuC2lka.
Nie zauwazylismy tam zadnych po-
wainiejszych zaklócen. Mozna miec
pretensje jedynie o to, ze tramwa-
je jezdzily nie zachowujac rozkla-
dowej czestotliwosci. Oto np. na
"jedenastke" trzeba bylo. czekac

I
cztery 'minuty, potem dziesiec, je-

.denasc1e i szesc minut. Miedzy
godz. 6.25 . 6.45 nie bylo zadnej
"jedynki" w strone stoczni. W tym
samym czasie na Pogodno pojecha-
ly trzy tramwaje linii ,,5" w nie-
spelna minutoWych odstepach. N!e-
regularnie kursowala tez "czwbr-

.,.ka"..

~ TAK 5ie zlozylo, ze zmiany w
~komUnikacji tramwajowej przy-padly na okres .pr:.;edswJatecz-
ny. Odczulismy to zwlaszcza W
handlowa niedziele. gdy w:
zwia:dtu z robotami torowymi
niektóre tramwaje jezdzily zmie
niona trasa, inne zas wcale nie
kursowaly. Natomiast urucho-
mione w ich miejsce autobusy
nie byly wystarczajacym sub-

stytutem. Szczecinianie, oblado-
wani zakupami, bezskutecznie
biegali w poszukiwaniu jakie-
gokolwiek srodka lokomocji. u-
wag i opinii, które uslyszelismy
wówczas. po prostu nie wypada
cytowac. (jas)
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