PI8I'w1Z7kamwa,t W)'jelcua z
lajezelDJ na PogodDJe o 4.20.
OslalDi sJezdza parem1nut
po
pólnocy. Pózniej kursuje Juz
tylko uesli WGZÓWlhill nocnych. Te godziny nie wyznaczaja jednak rytmu pracy. W
'o"'ajezdni, najwiekszej w Szcze_

\1

, pracuje sie na oluaglo,

'~
cala dobe.
Warunki pracy Sil niezwykle
trudne. Od trzech lat trwa mGdernizacja zajezdni. budowa jej
nowych obiektów. Równoczesnie w starych pomieszczeniach.
absolutnie
nie
przyslosowagych do obslugi technicznej no.woczesnego taboru, Itaje sie
daslownie na glowie, by kazdego dnia wyjechaly na trasy
Il: wozy tramwajowe. W sytuacji,gdy'"brak
stanowisk do
przeprowadzania konserwacji i
remontów, nawet miejsca do
,arazowania, wlasoiwe funkcjo
oowanie calej zajezdni. a tym
.amym komunikacji w miescie.
lalezy od' ludzi, ich ofiarnosci,
dodatkowego
wysilku.
Tacy
pracUJIl w zajezdni na Pogodnie. Do najlepszych
nalezll
brygady kierowane przez Anaoija Janga IMadana
HaladynL

- Do przeszlosci juz nalezll
czasy, mówi kierownik t&Jezdni
Jan Fabiszewski, .kiedy tramwa
Je oie byly zbyt skomplikowan. konstrukcyjnie i technicz.

nie.
Obecnie
eksploatowane
przez nas wozy, szczególnie te
najoowszego typu
105 N.
wyposazooe sa w bardzo 00woczesoe urzadzeoia, duza Dosc
pOdzespolów
elektrooiczoych.
Zapewniaja
one
oczywiscie
wiekszy komfort Jazdy. duze
Jej bezpieczenstwo. Wymagaja
Jednak
równoczesoie
bardzo
wysokich kwalifikacji od czlonków ~rygaC z zaplecza tech;'
oiczoego. Nie tylko
zresltl}
wysokie muszll byc Ich kwaUf!kacJe, ale rówoiez poczucie
Gdpowiedzialoosci
za
Jakosc
wykooanej pracy, bo przeciez
chodzi o bezpieczenstwo pasazerów. Posiadaja te przymioty
ludzie z brygady Jao,a i Haladyna.
~ikt nie przejmuje sie specJalole cudzymi klopotami, kootynuuJe J. Fabiszewski. Jest to
zreszta zrozumiale. Od oas sie
zada dobrego swiadczenia uslug. dowiezienia oa czas ludzi do pracy. Niech mi jednak
wolno bedzie podkreslic. ze Wy
wll\zywaoie sie z obowiazków
ole przychodzi nam latwo. Na
przyklad, brakuje Dam obecnie 15 elektrotechników. blisko
50 motorniczych, ponad 10 osób
do mycia wagonów. Mówie to
po to. by uzmyslowic. jak wiele zalezy od tych, którzy sa, od
icb dobrej, wytezonej pracy.

-

- Psiocza na nas ludzie.
wlrlloaM. Haladyn. le tramwa-

Je JezdZIlniepunktualnie,._

lob.. Zl lata praq I.wodowej.
Skonczyl technikum dlapracujacych, by móc sprostac obsludze oowoczesoych tramwajów.
Wieslaw Legan dojezdza I Polic. Jeszcze oigdy nie IPóznil
Ile do pracy. Dla nl8Io nie ISt-

daml. ze zdarzaJl} sie laklócenia w komuo'ikacjL To prawda, w istocie tak bywa. Ale
przeciez,. mimG *e uszczuplooe
IIl nasze sily I przez trwaJacl}
moderoizacje
mozliwosci,
rzadkG sie zdarza. by wymagaoa Dosctramwajowych pociag6w
nie wyruszyla oa piec obslugiwanych przez nas. IInU, w tym
tak wazoeJ, Jak ta, która wiedzie do stocznL Jest po proItU naszll ambicja lapewnlenie pelnej sprawoosci taboru.
Nikt sie specjalnie nie oglada na trudy pracy. dGdaJe
Wieslaw Legao. chGciaz wszyICY z nleoierpllwoscill czekamy
oa zakonczeole moderolzacji I
przebudowy zaJezdoL Prosze mi
wierzyc, ze kazdy z nas. gdy
trzeba szybko. usuDl\6 jakas awarie, ole czeka ai Iwolni sie
stanowisko
na kanale. tYlko
kladzie sie w bloto pod wGzem
i oaprawla. Nam po prostu zalezy, by wozy byly Iprawne.
Deoerwuja
czasem pretensje
kierowaoe pod naszym adresem za zaklóceoia w komuolkacjL A oajczesciej nie sil ooe
przez oas zawinlooe. Prseclllzooe linie eoergetyczoe ole wytrzymuja
obciazenia.. Czasem
z4.arzy sie jakis wypadek I Jul
zmienia sie oasilenle I czestoWwosc kursów.

-

nieje tlumaczenie-

iadoen przegll\du.,bo wie, i.
brak stalej troski o oowoczesny tabor skr6cl jego zywotnosc.
pogorsz) stao techniczny. A ile

-

klopotów sprawia brak czesci
zam1epoych. szczególnle. rozrusznIk6w I podzespolów elektroniczoych.
Jacy la? Po prostu zwyczajni, solidole traktujacy
swoje
obowiazki, majacy poczucie ódpowledzialnoscl la to. GO 10bill-

- Rzadko sie zdarza,m6wl

A. Jalig, bysmy pracowali tylko po 8 godzin dzieonie. Przeciez nikt nie powiedzialby nam
marnego slowa, gdybysmy po
osmiu
godzinach
powiedzieU
fajrant panie kiegrzecznie
rowoiku, mysmy swoje zrobili.
Idziemy do domu. A ie wozy
sa akurat oiespraw~e, to trud00. Przyjdziemy
jutro. dokon..
czymy robote. ZacIeo z nas tak
ole postepuje. Pooiewai nie ma
rezerwy w taborze. wiemy ie
do 4:20 tramwaje
muszll byc
sprawne, wyjecba6 oa trasy.
A ich stao techniczny zalezy
przede wszystkim od oas.

-

- Zastanawiam sie czasem,

skad sie to bierze. ze czlowiek
nie przejmuje sie tylko swoja
robota. ale równiez tym, Jak
dziala cala zajezdnia,
mówi
Stefao LukomskL Wielu I nas,
po godzloach
swojej pracy.
przebiera sie. myje I siada oa
stoiku motorniczego. MGie ktos
powiedziec, ie chcemy sobie
dorobic. Pieniadze BIl oczywiscie wazoe. Nie jest w koncu
zadnemu z nas obojetne, ile zarabia. Ale nie przede wszystkim dla pieniedzy to robimy.
Taka Jest po prostu potrz -ua.
Tramwaje
musI" Wyruszyc z
zajezdoL
Jakze trudno w paru llowach
przedstawic w m-iare. wlerole
kDkunastu ludzi I dwóch brygad, ukazac charakter Ich pracy. jej trud. M. Haladyn m. .a

autobus

oawalil, tramwaj ole.przyJechal. Jaq
ole opusci swojego
stanowiska, dopóki wó. nie bedzie Iprawny.
Nie zaniedba

.

t

.

W towarzystwl.
Wladyslawa
Keima,
lekretarza
Komitetu
Zakladowego partU I J. Fabiszewskiego zwiedzamy cala zaJezdnie. Kazdy metr torów jest
w niej wykorzystany. Miejsca
maJl}tak malo, ze pozostawiaj..
wozy na petli na Glebokiem.
W jednej z hal wywalona przel
budowlaoych
sciana frontowa.
W tej hall wlasole myje sie
tramwaje. Za pomGcll wiadra
wody. szczotki I scierkL TemReratura w hall taka, Jak na
dworze. Tyle. te na ,lowe Dle
pada.
.
Inn.,'lepsza
organizacja pra,
CYt lepsze jej warunki, bed..
mozliwe dGpiero po zakonczeniu modernizacji I przebudowy zajezdni, mówi J. FabiszewskL Moz1.lwe Wówczas bedzie wpro.wadzeoie zmechanizowaoej
techoolo~
obllu,l,
zastosowanie potokowego przegladu technlcznegG kamwajów.
Nie nastllpl to Jednak zapewne
wczesniej, nii za dwa lala. cho
ciai wedlug' pierwotnych ustalen inwestycja ta miala byc gotowa w koncu ubieglego roku.
Dotlld zrealizowano JIl zaledwie
w jednej trzeciej.
Brygady Janga I Baladyna
wyrózoiaja
sieodpowied'"lialooscia i solidnoscia w robocie. dodaje W. Keim. Sil. w
oioh czlonkowie partii, ludzie
zaangazowani
spolecznie. Podobole, Jak cala zalega zajezdni, pracuja w bardzo trudnych warunkach. Za wlZystk~e
argumenty wYstarczy sam fakt.
ze zapewoiaJll fuokcjonowanle
zajezdni, mimG. lie praktYcznie
jest ooa jedoym placem budowy. Dbajll o powierzony im
majatek, jak potrafia najlepiej.
A jest o co dbali. W koncu jeden tramwaj typu 105 N kosztuje 1,8 mln zl. Naleiy sie 'm
ludziom satysfakcja .a ioh dGbra robote..
J.80KALSKJ

