POlrzebni-.kierowcv i molornic,owie

Komun~kacyjnych
;problemó*
ciagdalszy
Kazdego dnia -autobusy Wojewódzkiego Przedsiebiorstwa Komunikacji Miejskiej w Szczecinie przeUezdzaja okolo 60 tys. kilometrów, przewozac. prze.,ietnie 220 tys. pasazerów. Co dzien na trasy 11 Iil\1i
tramwajowych wyruszaja 153 tlamwaje. Ponadto jedna linia komunikacyjna
w miescie obslugiwana
jest przez mikrobusy. Tak obecnie, z grubsza rzecz biorac, rysuje sie obraz komunikacji miejskiej
Iw Szczecinie.
I Zarówno pasazerowie, jak i el, mi sa trzy pojazdy marki "Ber- c6w i motorniczych. Za wielu
6rZY swiadcza im uslugi prze- lIet". W tym roku sytuacja w t~j chetnych na nie, niestety, nie ma,
ozowe, maja pelna swiadomosc, mierze ulegnie dosc. wyraznej 00- chociaz warunki nauki i pracy sa
aktualne potrzeby komunika- prawie. Z centralnego rozdzlelni- dosc atrakcyjne. Zwr6cono sie na
jne sa daleko. wieksze od tych, ka przyznano WPKM 25 wagonów wet do studentów, oferujac Im do
Ikle moze zaspokoic WPKM EWO tramwajowych typU 105 N .>raz rywcza prace w charakterze mo[.. taborem I zaloga. Tym bar- 50 autobusów marki "Jecz-Mex". torniczych. Jak dotad, inicjatywa
~zlej, ze Szczecin, chociaz 1>od Nie oznacza to oczywiscie, ze aku ta nie przynosi oczekiwanych regledem obszaru jest jednym z rat o tyle pojazdów wzbogaci s:e zultatów. Po pierwsze dlatego, iz
ajwlekszych miast Polski. nie obecnie eksploatowany tabor. Wie studenci nie garna sie do tej praorzysta z zadnych prefere:l.cji .le tramwajów i aUtobusów trzeba cy, po wtóre - nie naleza do
zy przydziale nowoczesnych auto bedzie skasowac, ze wzgledu na zbyt solidnych sluchaczy kurs6w.
~sów. Przedsiebiorstwo dyspon:I- Ich zuzycie I zly. stan techniczny. Niedostatki w taborze, braki kaI
w wiekszosci taborem bardzo
dr.owe nie decyduja wylacznie o
Nie tylko posiadany tabor de- takim a nie innym obrazie k >muysluzonym, wymagajacym stach ,zabiegów konserwacyjnych I terminuje mozliwosci swiadcz~n;a nikacji
miejskiej w Szct;e.)i<w.
I~montowych.
Znajduje to rów- uslug
przewozowych.
Równie Wiele do zyczenia pozostawJa sam
Hez swe nl~korzystne odbicie w istotna bariera sa braki kierow- uklad linii tramwajowych Itautowsztach eksploatacyjnych. Wply- ców i motorniczych. W obu. tych buso~ych, szczegóID:ie zas":t~.)h 0<y z \biletów pokrywaja je tylko grupach zawodowycn sa one bar- statmch. Ich przebieg, usyta.lwapolowie. Warto dodac, ze koszt dzo dotkliwe, wynosza grubo po- nie przystanków nie zawsze od:ndnego kilometra prze jechanego nad sto osób. WPKM doslownie wiada pasazerom, przede ..v'l7.j"')ttrakcji tramwajowej siega 9,5 staje na g~owie, by kazdego dnia kim tym, którzy mieszkaja na noponad 11,30 wymagana
liczba autobusów
i wych osiedlach mieszkaniowych.
,l., zas autobusowej
. .
WPKM
poinformowal
tramwajów
wyTUszyla na trasy, Dyrektor
I 'Tramwajów najnowszej kon- szczególnie na te linie, którymi nas, ze opracowywane juz jest no
miejitrukcji Szczecin pO$Iada tylko 42, dowozi sie pracowników do du- we studium komunikacji
wozów w miare ~nowoczesnych, zych zakladów przemyslowych. W skiej, w którym uwzglednione zoJznaczonych symbolem 102. N, za- razie pótrzeby, na stolku motorni- stana najbardziej optymalne roz!edwie 30. Lwia czesc taboru sta- czego siadaja nawet pracownicy wiazania. Wypada sobie zyczyc,
10wia stare wagony, zmodernizo- zaplecza technicznego, majacy o- by' prace studialne jak: najszybNane wlasnymi silami. Równie czywiscie wymagane kwalifikacje. ciej doczekaly sie szczesliwego fiJrzestarzaly jest park autobuso- Przedsiebiol'stwo stale organizuje nalu i znalazly zastosowanie w
.(sok)
~. m...którym Je.qyp.y;,mirodzynkJl kprsy' qla ka,ll!!~aL6w na kierow- praktyce.
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