
KOMUNIKACJA MIEJSKA W SZCZECIŃSKIEJ AGLOMERACJI
Zalecony do realizacji przez Biu

ro Polityczne KC PZPR program  
rozwoju- województwa szczeciń
skiego i m iasta Szczecina w  la 
tach 1981—1985 — co podkreśla
liśmy już w ielokrotnie — uw y
pukla potrzebę przyspieszenia re
alizacji w ielu przedsięwzięć w go
spodarce kom unalnej. Jednym  z 
najważniejszych, w  odczuciu spo
łecznym, działów usług kom unal
nych jest kom unikacja m iejska w 
aglom eracji szczecińskiej. Dawano 
tem u w ielokrotnie w yraz w roz
mowach i dyskusjach publicznych. 
Ostatnio ńp. w toku kam panii

sprawozdawczo-wyborczej przed 
VIII Zjazdom PZPR.

W program ie rozwoju wojewódz
tw a szczecińskiego zapisano więc 
m, im.; — Nowe osiedla mieszka
niowe Szczecina i aglomeracji lo
kalizowane ,ą w dzielnicach odle
głych od centrów, co zwielokrotnia 
potrzeby komunikacyjne i wydłu
ża trasy. Likwidacja obecnych nie
domagać wymaga więc:

— Podjęcia budowy nowych tras 
tramwajowych dla obsługi osiedli 
mieszkaniowych Szczecina, wybu
dowania nowej i rozbudowania

jćdnej z istniejących zajezdni 
tramwajowych, a także zmoderni
zowania centralnych warsztatów 
oraz wzrostu dostaw taboru dla 
komunikacji miejskiej;

— Wykorzystania dl miejskie
go ruchu pasażerskiego linii ko
lejowej Szczecin Główny — Poli
ce — Trzebież;

— Budowy oraz modernizacji sta 
cji obsługi autobusów;

— Kontynuowania budowy po
wiązania Szczecina z układem ko
munikacyjnym kraju, v. raz z do
stosowaniem miejskiego układu 
komunikacyjnego.

Łl_.

Chociaż la ta  siedem dziesiąte nie 
ty ły  okresem zastoju inwestycyj- 
no-m odem izaeyjnego w komunika 
cji m iejskiej Szczecina, to jednak 
rozwój tych ważnych usług komu
nalnych wyraźnie nie nadążał za 
tempem rozbudowy miasta, Do 
eksploatacji oddano np. dwa lata 
tem u nową zajezdnię i stację oósłu 
gi autobusów w Dąbiu, Dobiega 
końca m odernizacja zajezdni 
tram w ajow ej na Pogodnie. Dyspo
nowanie taborem  tram w ajow ym  i 
autobusowym poprawiło wyhudo-

(Dnknuczcnie na sir. II)



(Dokończenie ze str. 1)
warnie i  uruchom ienie centrali r u 
chu przy ul. M ariackiej, Ponadto 
każdego roiku odnaw ianiu podda
wano pewną liczbę kilom etrów  to 
rowisk tram w ajow ych, dokonywa
no zakupów nowych autobusów i 
niewielkiej liczby tram w ajów . Służ 
by drogowe ciągle prowadzą prace 
m odernizacyjne na drogach będą
cych trasam i autobusów WPKM.

Jednocześnie, w w yniku odda
w ania do użytku nowych osiedli 
mieszkaniowych coraz bardziej 
oddalonych od centrum  m iasta, 
występowało zwiększone zapotrze
bowanie na usługi kom unikacyj
ne. Ponieważ do nowych dzielnic 
nie projektow ano lin ii tram w ajo 
wych, doraźnie w ystępujące potrze 
by należało zaspokajać przez o- 
tw ieranie łiiniii autobusowych. Jed 
n ak  nigdy nie było tych au tobu
sów tyle, aby spraw nie, bez k ło
potów mieszkańcy osiedli docierać 
niogili do praicy. Nie tylko zresztą 
do pracy, bowiem następstw em  
rozprzestrzeniania się obszaru za
budowy m ieszkaniowej, dem ogra
ficznego rozw oju i nierealizow a- 
nia wraz z tym  inw estycji tow a
r/y: z.ących (żłobki, przedszkola, 
szkoły, sklepy) jest odbywanie 
ciągłych podróży środkam i m ie j
skiej kom unikacji do śródmieścia. 
W rezultacie, jeżeli liczba miesz
kańców Szczecina wzrosła w m i
nionym diziesięeioleciu o około 15 
proc., to przewozy tram w ajam i 
zwiększyły się o praw ic 33 proc., 
zaś autobusam i prawie o 1 0 0  proc. 
Przybyło natom iast znacznie m niej 
taboru: autobusów o 70 proc., w  
stosunku do stanu z 1970 r., zaś 
tram w ajów  o ponad 21 proc. Z po 
równań wynika więc, iż obsługa

tak wielkiej liczby pasażerów na- 
stęipowała poprzez zagęszczenie
tłoku w tych pojazdach i pogar
szanie. się warunków podróżowa
nia.

Gdyby nadal pozostawić ten pro
blem sam em u sobie, działać na 
zasadzie dokładania po kilka au to
busów na te  trasy , które doraź
nie tego wym agają, można być 
pewnym, że prowadzić to będzie 
do dezorganizacji kom unikacji
m asow ej i bardzo wysokich kosz
tów  je j utrzym ania. Lansow ana 
przed kilku  laty koncepcja ogra
niczania funkcji tram w ajów  na 
rzecz kom unikacji autobusowej nie- 
potw ierdziła się, wobec stałego 
niedoboru taboru autobusowego i 
wysokich kosztów eksploatacyj
nych. W założeniach i planach roz
wojowych n a  lata osiemdziesiąte
w yraźnie staw ia się znów na ko
ni unik a-c ję tram  wa josw ą, awłas ze za 
na łączach śródm ieścia z nowymi 
osiedlami, które można skom uni
kować .przez przedłużenie istn ieją
cych torowisk. P ro jek tu je się ta 
kie trasy  m. in. dla obsługi osie
dli P rzyjaźni i Kaliny, Klanowica, 
Tatrzańskiego i Piastowskiego a 
także K siążąt ' Pomorskach, W ar
szawa, Słonecznego i Zdrojów. W 
rejonie osiedli peryfery jnych  oraz 
d-o połączeń pomiędzy osiedlami, 
jako podstawowy środek kom uni
kacji pozostanie autobus.

Za rozwojem lin ii tram w ajo
wych przem aw iają nie tylko p rak 
tyczne racje, aie przede wszyst
kim  koszty. Przewóz jednego pa
sażera tram w ajem  .kosztuje 2,2 zł, 
natom iast autobusem  — 5,4 zł, 
T ram w aj eksploatowany może być 
30 łat, autobus tylko 5 lat. Poza 
tym  nie m am y w k ra ju  -nadmiaru 
autobusów a -i ich jakość nie b a r
dzo spełnia wym agania kom unika

cji miej-sikicj. Gdyby zaś założyć, 
iż nowe osiedla obsługiwane m a
ją  być wyłącznie przez trakc ję  
autobusow ą to do 500 wozów, k tó
re  do roiku 1985 muszą znaleźć się 
w  eksploatacji w  Szczecinie, n a
leżałoby dodać jeszcze drugie ty 
le. S tan  taboru m usiałby więc 
wzrosnąć trzykrotnie na przestrze
ni -pięciu lat, podczas kiedy w cią
gu minionych dziesięciu lat wzrósł 
on jedynie o 70 proc.

Kwestia w yboru trakc ji i do
staw taboru  odpowiednio do ro
snącego zapotrzebowania to jed
nak dopiero c-zęść wielkiego p ro
b lem u’kom unikacji m iejskiej. Po
zostają jeszcze wszystkie sprawy 
uzależniające właściwe w ykorzy
stanie: tego sprzętu. Są to zaś 
kwestie posiadania sprawnego za
plecza technicznego, bezpiecznych 
i dostosowanych do nowego sprzę
tu  torow isk tram wajow ych. Zw ła
szcza ten ostatni problem  n a 
brzm iał już do tego sto-pnia, iż 
wym aga radykalnych rozwiązań. 
Począwszy od bieżącego roku śred 
nioroczne potrzeby w  zakresie 
przebudowy torow isk wynos-zą od 
12 do 15 km i budowy nowy-ch w 
granicach 8—9 km. Możliwości 
zaś jedynego dotych-oza-s wyko
naw cy tych robót, tj. K om unalne
go Przedsiębiorstw a Robót Inżynie
ry jnych  wynoszą około 4 km  toru  
rocznie. Jeżeli firm a ta  podejm uje 
się większego zadania — docenia
jąc potrzeb*; takiego działania — 
wówczas w ydłużają się term iny.

Remonty bieżące i średnie to ro
w isk w ykonują we w łasnym  zak-re 
sic ekipy WPKM. Jednakże lu 
także potrzeby p rzerastają  możli
wości i nieodzowna stała sit; po
moc m. in. w  dostawach odpo
wiedniego sprzęt: i.

Aby w latach (ide-mdziosią-lyHi

można było mówić o względny-m 
za spoko-jemiiu potrzeb kom unika
cyjnych w  Szczecinie WPKM musi 
posiadać do 1985 roku ponad 500 
spraw nych autobusów o-raz oko-ło 
500 tram w ajów , jak  też wszystko 
to, co umożliwi pełne w ykorzysta
nie tego taboru. Oprócz torow isk 
muszą to  być podstacje zasilające 
trakcję  tram w ajow ą, rozbudow ana 

unowocześniona zajezdnia w 
Miemie-nzynie, rozbudowane cen
tra lne  w arsztaty tram w ajow e do
stosowane do wykonywania re 
montów kapitalnych taboru  typu 
105 N i pochodnych. Na} zakończe
nie budowy i oddanie do użytku 
stacji obsługi autobusów oczekują 
też mieszkańcy Polic.

U trzym anie sjAw-nej kom unika
cji m iejskiej kosztuje s-p-ffo pie
niędzy, których przedsiębiorstwo 
nie uzyska wyłącznic z pobiera
nych opłat. Przejazdy ko-sztują 
drożej niż koszt biletu tram w ajo
wego, czy autobusowego. Dotacje 
z budżetu państw a będą więc m u
siały rosnąć. Ale przecież nie ty l
ko -o tego rodzaju .pom-oe chodzi. 
Dostęp do nowego t.abor-u, wzro-s-t 
potencjału  i możliwości lokowania 
zleceń na roboty budowlane, 
s-pecjalistyezine, um acnianie rangi 
pra-oowniką kom unikacji m iejskiej, 
i tworzenie atm osfery niezbędno
ści tego rodzaju  świadczeń na 
rzecz .społeczeństwa — oto niektó
re  inne w arunki, jakie m uszą być 
spełniane w  coraz szerszym zakre
sie. dla sprawnego funkcjonow a
n i a  wielkiego ©rga-n-łz.mu m iejskie
go. Wszak bezkolizyjne, spraw ne 
dojazdy setek tysięcy ludzi do co
dziennej pracy to jodem / podsta
wowych wymogów l/otolmogo wy
konyw ania obowiązków zawodo
wych.
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