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Komunikacja

_nie na aza ..

.JellD1ID z- l1~esc1cj
poc)uosZODEcli temalów Da zebranlaoh eprawo-lawcm-wybol'czyda
orramucjl
parl)'jnyeh w Szczeeln1e ea epraWF komunikacJI miejskiej. Generalnie stwierdza sie, ie trudnosci komunlkaeyjne ,08nl\ w miare rozbudowy mluta, ..wychod~enia" 8 budowniclwem., weszka.u.iowym Da odlerle peryferie Wlielkiep S~zeeina. KomunlkaeJa wyrazWe nle nadl\za za tym rozwojem. GO wywoluje a"at)'WDe skutki lpoleezne l rospodarcze
Z raejl mesprawucj 1fomumkacJi codzietln4e spóiD1a.f" si. do pracy
tysiace osób. Trudue warunki dÓja zda obDizaJI\ ~izyOZD"i psychicm,
zdomosó' d. pracy. Zla komaaikacJa powoduj. strdJ' czasu pnemae.Degu Da odpooz)"Uek i rekreacje.
Prob,lem jest wiec ba.rdzo powaz ay l wymaga bardziej radykalnych
I'culwi"zan. WychodzilO 11:tego zalozenia przeprowadzilismy reporterski
.w-iad "GlMu", ukazujac lytuaeJe w komunikacji miasta Szczecina.
lSwlaszcza w ok,resie tzw. szozytów komunikacyjnych. Jednoczesnie na
tej kolumnie za.mieszczamy artykul próbujacy ukaza6 glebne podloze
_'sytuacji i kierunki dzialan zmierzajacych do popraW)' BtlllDUnaszej
komunikac,ji.

Górnicz)'. Nadal brakuje 12 autobusów. 1 do tej pory niewyj~halo z zajezdni. 5 zjechalo z powOdu
uszkodzen. Na domiar zlego nastapila
przerwa
w kursowaniu
tramwajów. Gdzies na trasie "ósemka" miala uszkodzony pantograf. Po 15 minutach komunikacja tramwajowa zostaje wznowiona. Ten cz-as wystarczyl jednak.
aby na przystat1ku, zgromadzily
sie setki ludzi.
Przystanek ,,101" przy wiaduk_
cie. Znowu dlugo nie ma autobu,su. I'Irzyjezdza o 7.21. Pa minucie
nastepny, a tuz za nim -trzeci.
'

,

Sprawa jest ta&!:wazna, le POWl'acaE do niej bedziemy czesto na
Ul. Kollataja
naszych lamach. W tych publicystycznych dziallllDliaohliczymy Da udzlal Czytelników, oczekujemy wiec na listy 11:uwagami i propozy.
PQtla autobusowa przy ul. Kolej.ml na tematy komunik'ac)'jDe.
Z 14 wozów, które powinPrzez dwa dni nll$i reporterzy tOWMZYSZy1ilud~om. szczeg6lnie lataja.
ny
kursowac
brakuje 4.
mieszkancom odieglych dziobuo, nowych osiedli, w Ich doja.zdach do
.Testto
wyjatkowasytuacja
pracy i powrotach do domów. Korzystalismy, ta.k Jak oni, ze srodmówi dyspozytorka
bo zwyków 'kommrlkacJi miejskiej: autob usów i tra.mwaj6w.
kle jest gorzej. Przecietnie wypisuje okolo 50 usprawiedliwien dla
Po takim stadzie przerwa bl:- pasazerów, którzy z powodu zlej
dzie trwala co najmniej p6l go- komunrkacji spózniaja sie do praul. Struga
dziny- m6wiBarbaraBienz o- cy.
Na Unii ,,51" (petla - osi~le
siedla w Zdrojach.
Sobota. Dochodzi szósta. Przykursuja przeSama czeka na ,,64". Zamiast o "Arkonskie"--osowo
stanek autobusowy linii ,,72", ,,73" 6.20 przyjechal o 6.50. Spóznienie gubowce. Wlasnie jeden przyjechal
przy ul. Struga. Oczekujacymi sa do pracy murowane.
z trasy. Pasazerowie scisnieci jak
mieszkancy
pobliskiego
osiedla
Autobus ,,77" kursuje na trasie sledzie w beczce. Tak codziennie
"Sloneczne". Na przystanku
nie Dworzec Kolejowy w Dabiu
Za- w godzinach szczytu jezdza do prama rozkladu jazdy. 'Jeden z pasa- lom. Kiedys k!ursowal co 20 mi- cy i wracaja do domów.
ie,rów macha reka, ze niepobrzeb- nut, teraz co 40 i cZl:sto którys
I
ny, bo i tak autobusy jezdza, jaK "wypada". Wówczas trzeba czekac
ponad godzine.
,
imWloka
wygodnie.
Drogado domu
sie minuty wyczekiwaiIlia.
Linia ,,101". Police - pl. Holdu
Kobieta z malym dzieckiem, kt6re Pruskieg<>.Czekamy 15 minut, o.
Sobota, godz. 13.30. Na wszyst~musi jeszcze odprowadzic do przed- kolo godz. 8 przyjezdzaja cztery
kich wyst!pkach przysta.nkowych
szkola w Dabiu, denerwuje sie, ze autobusy, jeden za drugim.
na
Basebie Górniczym tlumy ludzi.
znowu sp6zni sie do pracy.
,
Kobiety
dzwIgaja siatki z zakupaWreszcie po -17 minutach, (a po- '
'nmi, prowadza' odebrane I przedG
N
winien w szczycie kursowac co 8)
szkoli i zlobk6w dzieci.
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-
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-

-
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nadjezdza ,,73". Jest tak przepelniony, ze nie zabiera wszystkich

I
a 8 asellle orDczym,

Poniedzialek. Pare minut przed

- Dla kogoto pisza?- dener-

jeden .z ~asazer6w pokapasa:ier6w.
s;{!sta.,Basen G6rniczy - wazny wuje sie
na ,fo~klad jazdy" zkt6rego
I - ~e1'a'l.s~<takie' klopoty, a. co-wezel komun.ikacy)ny. Tu konczy zl1jac
wynika, ze autobus ,,54" poWinien
'.

~d.z;ier- -jak ic czym betiziemy .jez-? i- .zaczy>napieg kilka-awWbus6w l
dzic, gdy wprowadza sie nowi 10- dwa traII1waje linii ,,7" i ,,8".
katarzy? - pyta Henryk Kraw- Dzis brakuje 17 autobusów, trzy
ezyk, mieszkani~, "Slonecznega".
wyj~haly z zajezdni bardzo op6zI Przyjezdza apózniony ,,72". Na nione. Najgorzej jest na linii ,,56"
~zczesciezabiera
wszystkich pasa- (do, Dabia). Zamiast 9 autobus6w,
terów. Nastepny wedlug rozkladu kursuja tylko 4. Na Unii ,,54" z
rma byc dopiero za pól godziny. pieciu autobus6w jezdza trzy, liKilkanascie metrów od przystan- nie ,,55" zamiast 12 obsluguje tylku, na bocznej drodze, stoi grupka ka 8 autobusów.
ludzi. Czekaja na zakladowy auto- Niljtrudniej jest w poniedzialbus, który przywozi pracowników, ki. Po wolnych sobotach, niedziepotem w'raca. M6wia:
lach tabor jest zupelnie nIe przy.~ Ja,k kierowca bedzie cilowie- gotowany do jazdy - narz~ka dr"klem to nas zabierze. Bywa ró~. pozy tor, Wladyslaw Kamewskl.
nie.
Do dyspozytorni co chwile wpaW ~iagu p6l 'godziny ul. Struga daja k~ero~cy i od progu melduja:
r:przejezdzaja w kierunku miasta
ZJezdzam na kanal.
'trzy autobusy z napisem "Wodxol",
Jade do zajezdni, pradmca
'jeden "I'nstalu". Wszystkie puste. uszkodz<?na.
Nie zatrzymuje sie zaden, aby pod- K0!1cze jazde, drzwi sie nie
wiezc pasazerów.
zamykaJa.

--

Krzyzówkaw Zdrojach
Pierwszy ,,54" mial. byc o 5.40,
przyjechal o 6.20. Ciagle nie widac
autobusu ,,55". O 6.40 przyjezdza
~k pelny, ze szpilki nie mazna
IVetknac. Nikt nie zdolal wsiasc.
roj,nucie jest nastl:pny, zaraz
nim nadjezdza trz~i. Potem
6wniez w minutowych odst~ch
F.'Zwar\y i P\I\\Y...

Nie moge jechac dale'. ha-

mulce nie dzialaja.
I tak w k6lko. "Wypadaja" z
kursu kolejne autobusy. Skutki tego wszyslikiego widac na poszczeg6lnych przystaiIlkach. Na kazdym
tlumy oczekujacycl1,zdenerwowanych mieszkanców. Z niepokojem
spogladaja na zegarki, wymachuja rekami, zabrzymuja wszysliko
00 jedzie. Byl. tylko lIdazy~ 40
pracy.
Gnd7.ln".

!t -~

kur"$owacco fi miriut. Ludzie czekaja juz 20 minut.

I

.

Hajgorszy
jest ,,56"

- Najgorszy jest ,,56" - dodaje
Jadwiga Bi~io. Pierwszy w Dabiu

powinien byc o 5.10, a zwykle bywa z dwudziesto- lub trzydzie- I
stominutowym opóinieniem. Dro.
ga powrotna tet wcale nie lepsza.
W dyspozytorni potwierdzenie. Z
tej linii 3 autobusy wyjechaly z
opóznieniem. 6 jest uszkodzonych.
~ tej pory nie wyjechal zaden
..56" bis do Zakladów Drobiarskich
'IVDabiu.
Po prostu nie ma autobusu
ta,ka jest odpOwiedz dyspozytorkI.
Na linii ,,62"- 4 autobusy wy je- J
chaly z zajezdni opóznieme, '2 11- J
uszkodzone.
I
A na przystanku przy ul. E. c
Gierczak w Dabiu na ,,62" ludzie I
cz~aj" juz pól. godzi.ny.
~
Poniedzialek. P_Q minut Przed 1
14. Zaczal sie poludniowy szczyt. J
Przepelniona "ósemka" jade w kie- J
runku Basenu' GÓIIniczegO.Z kat- j
dego tramwaJu wysypuj~ Ile tlu- "
m)"pasater6w.
Uslawdaja aie W .
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bus ,,67". ,którego trasa konczy sie
przy stoczni. W sobotni ranek do
jazdy na tej linii nie mozna miec
wiekszych zastrzezen. Wozy zja~
wiaja sie na przystanku co 4-5
minut. Warunki jezdy tez nie sa
najgorsze.

p,tlaprzyStoczni
.

-
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ni. Jeden autobus stoi. bo nie ma
kierowcy. Ma dopiero przyjechac.
Autobusy ,,57" pOdjezdzaja czesciej. ale i tak wszystkie sa zatloczone. Zabieraja jednak zwiekszona liczbe pasazerów. o kibiców pilki noznej, którzy wybieraja sie na
.
mecz Stali.

Trudnepowroty

Remontowej

Osiedle "Kaliny". poniedzialek
godz. 5.30.
Godz. 13, oczekujac na. "Jelcza"
Sytuacja podobna do sobotniej.
z nr ,,67" rozmawiam z ludzmi, któ
korzystajacy
z tego
rzy ko.rzystaja z uslug WPKM co- Pasazerowie
przystanku znacznie bardziej nadziennie.
na powroty z pracy.
- Na ,,67" czekamy dosc czesto rzekaja
- W sobote na przystanku w
nawet p6l godziny. Denerwuje nas
przy ul.
to. ze czasami stoja tutaj trzy wo- pQblizu "Delikatesów"
zy, na przystanku..tlum
ludzi. ale K.rzywoustego nie moglam wsiasc
do trzech kolejnych wozów, tak!
zaden autobus nie podjedzie.
byl tlok
narzeka mieszkanka
- Ba.rdzo nas denerwuje brak osiedla
informacji z dyspozytorni. Przeciez te ,opinie.Kaliny. I.nni potwierdzaja
to chyba nic trudnego powiedziec,
Na przystanku ,,67" przy ul. Sandlaczego wozy nie odjezdzaja i kie- tockiej
zebral sie spory tlumek.
dy bedzie nastepny?
Nie przyjechal jeden autobus i ten,
, To typowe wYPowiedzi.
k.t6ry odjezdza ogodz.. 6.01 jest
W sobotnie popoludnie odjazdy bardzo zatloczony juz tutaj. Co bej przyjazdy sa raczej regularne. dzie dalej, latwo oobie wyobrazic.
Punktualnosc jazdy zalezy w duzym stopniu. od szybkosci przejaz_
du przez dwa bardzo. ruchliwe
Z placuDziecka
skrzyzowania Ul. Sc~ieckiej
z uL
Z pl. Dziecka odjezdzaja autol Maja oraz ul. Staszica z al. Wyzwolenia i ul. Piotra Skargi. Wlas- busy linii ,,61" i ..70". Zdenerwo.nie przy
tym drugim wezle usy- wany mezczyzna tlumaczy, ze nie
tuowana jest petla autobuoowa li- -doczekal sie na ,,70" przy ul. Beynii ,,51", ,,57" i ..63". ..51" zawozi ki, mimo ze czekal pól godziny.
ludzi m. in. na osiedle Arkonskie Wsiadl wiec do tramwaju i przyi na Ooowo. Tlum oczekujacych jechal tutaj. Moze nadjedzie ,,61"?
na peronie faluje niecierpliwie. O sytuilcje pytam dyspozytorke.
Jest godz. 13.30. Nastepny autobus
- Trzy wozy nie wyjechaly z
ma jechac dopiero o 13.59 - tak bazy w Dabiu.Tam niech sie pan
zapowiedziala dyspozytorka. Zwra- pyta.
cam sie po blizsze informacje do
Dyspozyto.rka na tyle jest zdzidYSlXJzytorki.
. wiona py~niami, ze wychodzi ze
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jestracyjny
przyjechalem.
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samochodu,

"V1:-

którym

- Na tych liniach rozklad jazdy

_

i zycie to dwie rózne sprawy
twierdzi jedna z pasazerek WPKM.
-Jezdze
do pracy na 6.45, wystarczyloby wiec, gdybym wsiadala do autobusu o 6.30. Duze szan.
se na to, by zdazyc do pracy mam
jednak tylko wtedy, gdy staje na
przystanku dziesiec, pietnascie po
szóstej. O tloku jaki panuje w autobusach lepiej nie m6wic.

NabrzezeEwa
Poniedzialek, godz. 14.
Po drodze na ul. Bryniewieckiego mijam uszkodzony autobus.
Trzeba wymienic opone. Przez
dluzszy czas na .trasie zabraknie
wozu nr 289. Z koncowego przystanku ..76" na razie autobusyodjezdzaja regularnie. Pytam o zdanie jednego z pracownik6w Przedsiebiorstwa Budownictwa Kolejowego.

-

Dzisiaj jest niezle. Bardzo'

czesto zdarza sie, ze autobusy jez-o
dza stadami lub wcale. Najgorszy
jest przejazd przez Most Dlugi.
Wielokrotnie zdarza sie, ze autobusy utykaja w korkach.
Przystanek .autobusów nr 70, 75.
76 przy ul. Wielkiej za Mostem
Dlugim. Od 14.57 do 15.08 nie przyjezdza zaden wóz ,,76". Wreszcie
gdy otwieraja sie drzwi, tlok wewnatrz panuje okropny. Wiele osób
rezygnuje' z jazdy i czeka na. nastepny autobus. ,,70" i ,,75" nie sa
tak przepelnione.
IlelacJonowa.1i:
KRYSTYNA PORt.
KRZYSZTOF MATLAK
RYSZARD WITEK

Nasz komentarz
Wymowa naszego rajdu Jest jednoznaczna. potwierdza Mla w pelDi liczne krybczne glosy zglasJJane pod adresem kOmunikacji miejskiej na partyjnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych.
Szczególnie ciezkie warunki dojazdu do pracy i powrotu do domu majll mieszkancy naszych nowych osiedli. zwlaszcza ..Slonecznego". "Dabrówld" w Policach. HKaliny' i innych. Oka.zuje sie wjea.
ze komunikaCja nje nadaza za rozbudowa miasta. Oparcie tej komunikacji do odleglych od ce.ntrum
osiedli tylko na. autobusach nie zdaje i nie moze zdawac egzaminu. Nieodzowne jest wprowadzenie
srodków komunikacji masowej. jak tramwaje ~zy kolej sródmiejska. I tak4e koncepcje istnieja. nie.
stety na ic}! realizacje kzeba jeszcze poczeltae.
W tej sytuacji szukac nalezy rozwiazan doramych. W pierwnej mierze .test to sprawa utrzymania wysokiej sprawnosci taboru autobusowego i tramwajowego.
Nagminnym zjawiskiem jest tzw.
"wypadanie" z ruchu licznych srodk6w .komu.nikacji z ra.ej1ich technicznej niesprawnosci.
Wyraznie niesprawna jest takze organ.izacJa przeja.zdów: czesto tabor jezdzi ..stadami" po czym
nastepuja dlugie przerwy w ruchu. Rozklady jazdy z reguly nie sa respektowa.ne, przy czym' czesto
jest to wylaczna. i subiektywna wina kierowców i motorniczych. Tru"tina praca zal6g Wojewódzltiego
Przedsiebiorstwa Komunikacji Miejskiej wY1Daga zrozumienia ze strony pasazerów. Nie Jest to robota latwa przy znanycb brakach w zakresie sprzetu i kadr. Nie zmienia to jednaki" faktu, ze czesc
kierowców i motorniozych nie spelnia nalezycie awych obow.iazków. ich atosunek do pasazerów Jesl
niewlasciwy, czasem wrecz lekcewazacy. Wystepuje wiec problem pracy wychowawczej z tymi ludi_
.
awa stosQwania odpowiednich sankcji wobec niepopraw;1)ych.

