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Jeszcze nIe lak dawno m6wllo Il. . petU

..dwójkI", "ósemki" lub ..dziewilltkl". Jako petle okreslalismy po prostu ko6cowe przy.lanki autobusowe lub tramwajowe. Dzii slowo to
wyszlo I uzycia, ale w. odniesieniu do komunikacji miejskiej petla moie symbolizowac rosnllce potrzeby laclskaJace sle na dosc .kromnych mozliwosciach. Takie porównanie na.uwa sIe zwlaszcza w godzinach Izczrtu, gd)'
przepelnione autobusy. I ledwosci, zbieraj, ludzi', przystanków, a czesto trzeba czekac at
minie. nas kilka wozów by do kolejnego jakos
Ile dostac. W nielatwych warunkach
jedziemy do ,pracy, w nielatwych wracamy do domu,' wydaje sie nam; ze 'w kOlaunikacJi mle....
skiej

dzieje

sie cos niedobrego.

.

Obserwacje jednego, dwóch, a nawet wlek.zeJ grupy pasazerów niewiele mogil Jednak
wyjasnic. Aktualnie w cilllru doby z komunikacji .mieJskieJ na terenie wielkiego Szczecina
korzysta 700 tys. osób. W ubieglym roku autobusy i tramwaje przewiozly okolo 230 mln lud_i, ale 8 lat temu. bylo ich tylko 149 mln.
Chociai od roku 1970 powstalo. wiele nowych
linii, chociai trudno byloby znalezc relade w
komunikaeJi. miejskiej, na których nie ulegla
zwiekszeniu ezestotliwosc kursów tramwajów
lub autobusów, to jednak wrazenie pogorszenia sie warunk6w jazdy nie opuszcza tzw.
przecietnego pasazera. Jest to sad subiektywny,
aie trudno' sie I nim nie liczyc. Z drugiej strony
pasazer hadko widzi drun strone medalu, a bel
tero nie sposób racjonalnie wyjasnic pn)'CI)'D,.
aktualDJ'ch koaplikaeJ1.

Sposób na tramwaje

NIe trseba by. ladnym IpeeJall1llll od organizacji przewozów masow)'ch by wierzyc. ie
wielkim miescie o duiym nasilenIu ruchu
pasaletskiego tramwaj zdaje lepiej egzamin od
autobusu. Czujemy to wszyscy na wlasnej skórze. a Jednak byl okrel kiedy specjalisci stawiaU na autobus, eo m. in. dzialalo hamuJi\eO na
rozwój trakcji szynowej. Aktualnie me Jest ona
VI naszym ,plieseie najlepiej rozwinieta. Mamy
11 Unii tramwajowych
o dlugosci ponad 100
km, ale ule sama dluIOA6 ma Inaozenie decydujace.
Dobrym przYkladem charakteryzuJ,c)'m
waIDkt prae)' trakcji .1J'llGweJ Jest Brama Por-

towa. Knriu.f. II, l1I, unU awuawalonebt .. Basen. G6raielea'o. Tej .mian,. moiem" .po"lew'" .l, aajWaesnieJ w l981 ..oku.
cUlie IZCIIJ'UtVelit.. ,.mF pnejddta l..,
ponad 160poei..r6w~w ci"u mln_,. .rawl. lo
ciyli Jeden tramwaj. c. kllkad,Ie8I..l..kud.
Wystarczy Dawe' drobna kolllJa, _tra
I. Autobu~y'
nQ kolkach
ruchu na klika lub kilkanasele mlnut, a e8la
w iw6cJa uJezdnlacJa Da terenie Slesecina,

nych WJ'stepu"a Itale, dotkUw. brald, takie
same, z' jakimi borykaja sie wszystkie przedsiebiorstwa
transpodu
samochodowego. Róz'nica polega na tym, ze Ipoleczenstwo odcz'!lwa
Je Inaczej gdy odbiJaja si, na przewozie 08ób,
a inaczej rdy chodzi o ladunki.
orpnizacJa .ruehu I prec),sJ'Jn,.. rOIlda. jazdy
Nalezy równiei zaznaczyc, te przy~lalJ' nobierze w leb. Podobnie 1e8' pra placu Bodla WPKM poliacIa 'aklualnie 273 autobusy, sluza wero taboru s, bardzo skromne. W roku u. j placu KoscluuIcJ. DleM lepi"
pra pl. loIni... one ..0 ob.lugi 26 Unii, .których laczóa dlu- ,bieglym przybylo 37 autobus6w I tylez IkasoIrolli WS'D081315 km. Kaida I1nia posiada rozrla.
Ida. kurtów l ieby godotrz)'ma6
na tralilY wano. W roku biezacym w ciagu 9 miesiecy
trzeba bylo skasowac 32 wozy, a otrzymano
musi
wy,jecha6
w
szczycie
214
wozów.
Jesli ten
Tych newral,lelftJ'ch pllllkt6w ~nak
..1tYlko 23. Do pelnej realizacji. przydzialu brak
warunek
ma
byc
spelniony
konieczne
Jest
uRaC nie mozna bowiem lsezeeinsld uklad to- trzymanie wlkaznika gotowosci technicznej na
Jeszcze 17 wozów. To. ze Da wielu liniach wprorów tramwaji:!wych Jest wyjatkowo ntywll7. poziomie
wadzano w latach 1977-1978 wieksZIl ilosc aupowyiej
80,
proc.,
co
w
warunkach
Z tero powodl1 na prsJ'klad Ilerwae poranne kaz.ego przedsiebiorstwa transportowego uwatobus6w, poprawiajac
czestotliwos4
kursów.
pociagi linii nr . ma.." Jedaa~ . Po.odna ia li, .. 08iall'niecle. W Slczecl6sldm WPKM
bylo mozliwe glównie chi,ki poprawie wyniprzez ul. Wielk, 8& Gumle'ee. Innej moiUwo- taki pOliom utrllymYWaDO w ubieg11m roku
ków eklploatacy.tnYch,zwieksaeniu
8'otowoscl
scl nie ma. Tero tJ'pu kompUkaciI WS'niklJ'eII I byl on DaJwyillz7 w kraju.
teculcsDej.
I Dadmlernle nl7WDep
tor'" ....
W roku bielIlO,., (kleci, wOZJ: Il. nadmiernie
mnóstwo.
W I'fJka bielllCJ'm, a konkretnie w cll\p mlODe e~st8zYm niz sWJ'kle
Dlonych J kwartalów Die moina bylo pokoDaci pneeiazone ulege.
awariom. Brak 1V jedDeJ chiedzinle. poteguje
Drqim l!'Ieeh-. torh' tnmw"'oWJ'eh IlIlapol"UDJ'ch
przeszk6d. Niemal przez caly
niedostatki w InDJ'ch. Bel zdecJ'dowanej'. poleh kiepsld .tan _hnln..,.
er.. nleloalolOwa. powodu braku olumieDia sloi Da kolpraw,. dostaw nowerolaboru
orl.I zaspokojenie 'do potrzeb .DOWep taboru. Nowe kamwa- kach lO autob1l8''''. W lumie kaidelto dnia
potrzeb w dziedzinie czesci lamiennych
Je mo'lt J.ezdzil tylko na t,eh liniach. .i.le po- brakuJe poD&d ao a..tobusów wobec esego u- nia
trudno liCZJ'li Da autobua. Koszty icb eksplolozono nowJ' tor. Nie m. Ich na trul. "iw6lki" traymanle kursów wIgodzie 1 rozkladem jazatacJI beda coru wyzsze, a mimo to nie odlub "arbJkl", bo ua IIlnieJItCJ'ehtorae" ai. mo- dy jest Dlemol1iw,. Cala. nadzieja w 'tym, te czujemy
wyraznej popra\Y7 w obsludze pasaglyby li, minll4l. SlarJ'cb w0ll6w 1
u- nOPltraenle w opony po niezliczonych Interierbw.
bywa, a typ ten Jut clawno loslal W)'eofanJ' wenejaeh ma lilie poprawic w IV kwartale.
Oguml.aie czyli opony. detki oral ochraniaI produkpji, co 8iPrawia, ie pr,cll". n'; póimUliab 1...6 pr.y- ne to nal'rudnle,J8.J', ale Die jedyny 8 ciezkich
niej wlzYltkie lor:, ~
Itosowane do n\weJ'o taboru. W lumle .. DaJ- Idop0l6w. Bardzo kiepsko jest I akumulatorapilniejsze sadanie .uwaia .i, prubuclow, to- mI, C8 al. wróz,. dobrych prognoI na okrel
rowisk . dluroid p:rawle 50 km. M. lD. ukotl- zimow,.. ZwazywII,., te potrleb,. w tej rruI
cIenie prac pra aL WJ'&welenia poswol1 na pie Rspokojone la zaledwie w jednej trzeciej,
wprowadzenie tra.walilw
typu 102N lub konlec...a jest lClecydowana poprawa tej proNawet pobielny przeg18,d warunk6w funkcjonowani" komUDikacli miejskiej w Szezeeinle
105N na tra.. ..dwóJki" I pUMluienie ~ do pGl'ejL W wielu iIInJ'eh pol:reJaeh czesci samleD-

Szukac wlasnych

rozwiazan

prowadzi do wniosku, te za dynamicznie wzrastaja.cymi potrzebami w dziedzinie przewozów
nie nadazalY inwestycje zwiekszajace zdolnosc
przewozowa WPKM. Fakt. ze juz obecnie mówi sie o koniecznosci przebudowy okolo 50 km
torów rodzi pytanie. kto zajniie sie ta robota.
Zdolnosci przedsiebiorstw gospodarki -komunalBej $1\ zbyt male I niewatpliwie beda musialy
zostac zwiekszone. Trzeba to uczynic tym bardziej ze nasz uklad torowy. aby mógl byli
funkcjonalny. wymaga dalszego rozbudowani~
Studia oras projekty noWYch tras sa w trakcie opracowywania. Niezaleznie od tego. ze ten
eta, wymaga czasu, to naleiy juz dzis myslec
o wykonawstwie nowych inwestycji. Na razie
nawet stosunkowo niewielkie choc wazne za,dan.ia realizowane sa dosc opieszale. Od niemal
S lat trwa mOderniz!,cja zajezdni tramwajowej
na Pogodnie, jedynej, która przystosowana jestdo obslugi nowego taboru tramwajowego. Generainy wykonawca. Nadodrzanskie Przedsiebiorstwo Budownictwa Przemyslowego obiecuje zakonczyc roboty w polowie grudnia. Trudno przYstac na ten termin, wszak moga przyjsc
chlody i kilka.set osób bedzie musialo pracowac w zimnych pomieszczeniach.'
Przez wiele lat naklady na rozwój infra.struktury sluzacej komunikacji miejskiej nie byly
wysokie. ale nawet wówczas Wystepowaly klopoty z zamiana. srodków finansowych na konkretna robote. W najblizszych Ia.tach nie spollób
nie liczyc sie s koniecznoscia podjecia daleko
powazniejszych zadan. Sek w tym aby wczesniej przygotowaly sie do nich organizacje wykonawcze. Jdli
uporzadkujemy
tramwajowy
uklad w miescie. co jak wspomniano wiaze sie
s budowa i przebudowa linii o dlugosci dziesiatków kilometrów, to macma czesc dzisieJszjch przeszkód zostanie w sposób zdecydowany
usunieta z drogi.
Te nieodzowne zadania natury inwestycyjnej
nie zwalniaja kierownictwa WPKM od obowiazku azukanla I stosowania wlasnych doraznych
roswlann organizacyjnych i techniczno-ekspleatacyjnych. zmierzajacych do usprawnienia komunikacji miejskiej. Jak stwierdzilismy w zamieszczonym powyzej rajdzie, rezerwy w tej
mierze sa ZDaczne l powinny byc w pelni wykorsyslane.
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