
-v
~'-{ '-"I~}'(-I'.
:t5 ()'1~60

"

STRONA 8, DZlS'. SZCZECIN. WCZORAJ.
~ ' ' .

;lAimo lrlldn~sci ~, pcena pozylywna

JakspisujeS'igWP.KM1
<' "1jii . ,

. " FIRMA, bedaca" cl4zien-\/Vaj°'Y od d<I:"'Pf!?,ie, o<\.r>o~iadaj,
nie pod óbstrzalem opinii potfz~om. Tri'eba 't~z. bt:d"i'" ,wy-, " "' . " ., dluzyc hale n'ap<llwcze w .to&un.
sp.oleczl1!J toWoJ~wodz~{Iek'o,Wo nowej 'za,jez.dnlau.t,obuSo'Wej
f'rzetJsiebiorstwo KOlnuni- !>rzy ud. Struga" boWiem i ooa nJoe
kacji ,MieisIiiej. Zhaczna by!.a pr~jek:,?\,:"a'o:a ,.na '"pT~eg\lb<~~-n .' . '

d
'

l ce ,,1'ka.1u'*! . l WO.zy te po prOstU
~~sc zY(Ha ,spe zamy W ~- wystaja na zewnatrz wars.ztatÓ'w<,
SlUe w czerwonych wozacl~, <;0 jest uCiazliwezwla&z'cza ,.W ,
-""~VI', drodze" Z jdo pracy,i..rilie." '., " ,,' ,,'

POdr,ózujac lnipdzy dzieJni- ,.przeds}<;gl()rs.t~?", «;tDf$. , ... ,.~ce-
.' " " n.le wladz mleJS,"ch i wOJewodll:- I

carol. - ,!<'icl;\.fl1,nkcjonuje, pozyt~'\v!J,1ie; jut Dod 3 ~lat n.ie jel't VI! stanie wykO-
NA tem,at tej komunikacji nac plapu zyskó,v, Jak ,odbija sie'

k .' '" ~ t<:> na joeszen\.jpracOwnlkow - Wle-
, ,azdy z: nas ma, ~woJa .oplme ~- dza nie tylko sami ekon<:>mi';ei.
,IwynIkajaCa z mdYWldualnych Owszem, jak w calej Pols,ce c<>

doswiadczen. Nie- jest ona ni- jakis czas wprowadza sie nowe ce-
,~d' t .' t .. "ny biletów, jednak pny rosnacych

, b, Y en uZJ~s .Yczna. Wlaaomo, ogólnych k{J'sztach (paliwa, ener-
, r nIgdy me Jest tak dobrze, by gia remonty itp,) nie poprawia to

me moglo byc Jep'lej... Aby -jed- wcale ,. kondycji finansowej przed-
nak zrozumiec to co dzieJe sie :iebiO>rstwa,(mor)
na przystankach, warto tez cza-

I;;ami zobaczyc jak pracujq pa,"-
I l woznicy "od kuchni". I tal{

I

uciyn'ili tez czlonkowie Egzeku..
tywy Komitetu Miejskiego,
PZPR, którzy o~tatnio swe po-"
s.iedzenie poprzedz,ili wizyta w
fllklJ obiektach "WPKM - i

. tych' na jnowszyc h, j tych sedzi-
,/ wych, zbudowanych jeszczE na.
. poczatku r:aszego wieku.

OKAZUJE SIE, ze sytliacja w
WPKM nie jest wesola. Nad.al brak
jest O:k, 12{} kie.rowców i motorni-
czych. Lud"'ie co roku odchodza

I

z
'

tych dosc niewdZieczny

,

ch' zawo-

dów. ,! to bynajmniej nie tylk<:> z
pcwodu niskich plac. Tak wiec,
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Dh ry ch WS!<2z.nikóW
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goto-
wo';ci technicznej taboru, jego wy-
korzys.tanie jest slabe - ze szko-
da dla nas wszystkich. -

Zajezdnie tramwaj,owe, te naj-
st~rS'Ze, nie 'bylyo-czywi5cie, budo-

Iwane dla dlu.gich przegubowych ze-,sta.wów. Od wielu lat mówi sie o
kanieczno5ci przebudowy najsta.r.
szej szczecinskiej zajezdni - przy
uL RewolucJi Pazdziernikowej. I
rozpo9znie s'ie ona w 1990 roku,
Trwa nalomiast rozbudowa, central-
nych waTsztatów przy uli Klono-
wica bowiem i tutaj liczba i dlugo';c "

stanowi,s'k naprawczych dla tra.n:t-

"
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' 0<4~'r2!'LKu-z--nt cymi

~. Milicja zatrzymala czlonków ko- miejsce .w. ostat~im' ok~e'e i
,m.it~t ~. . jkowego. z wyjatkiem

~
.~.dal ~rw~JacY:n: glebol~lm za-

Ii d\'{lch sob. którym udalo
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KATO\XICE PAP. Huta"pok6 ~
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w RL1dzi~. Sla"lciej otrzymala raI
5 bm. inf6rr>lacje przel<azana tcle -
sem z n(\wohuokiego lwmblnatt
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wy
zapowieclzirmo na polowe ' i o
pierwszy efekt, jak~e w a
naszej zalogi 'plynacy <. e-
nia strajku -', powiedz ,dY~ ds~
)~l'odukcji HutY.

.
"I;?o_kóJ" ~

«f~nrYk
Sl"wik. Od momen"'l/l jego ozpo-
czecla WYs.epO\w. ~Y. ow,'e .

cora
.

z
y,-;eks'Ze zOl,l6cen\ r pro-
dukcji na Wydzial ,Pro Zimno-
gietych.

r

Na ucze1'niach
WARSZAWA PAP, bm. 'w kilku

osrodJrach akademic ,'ch w kraju
doszlo, do prób za.], ócenia ~ycia.
uczelni i strajków sh denckich.

Tego rOdzaju 'próba a pol~tech-
nice Gdanskiej zakoilcz'yla ~ie fia-
skiem,

ZakoilCzyly 'Sie równiez krótko-
trwale strajki na Uniwersytecie
\Varsza'Nskim ,i w Uniwersytecie
Jagiello11skim w Krakowie,

Koniec przerw--,.. --' u'\r"" < ." '"

w komuni-kacji
autobusowej
JAK informowalismy wczo-

raj z dwóch szczecinskich za-
jezdni autobusowych: w Dabiu
i w Policach nie wyjechaly o
godz. 4 nino na trasy miejskie
i podmiejskie autobusy WPKM.
Ogloszony zostal w tych ba-'
zach strajk. Ta przerwa w ko-
munikacji miejskiej spoW'odowa,
la powazne trudnosci mieszkan
com prawobrzeza. których od
najblizszej petli tramwajowej
dzielila odleglosc od 4 do 6 km.
'Te odleglosc trzeba bylo rano
przemierzac piechota. '

W Policach unieruchomiona
zostala komunikacja ze Szczeci..

(D{)k-onc"en-iena S'tr. 2)
Iii
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~:i,czycs'ie z realiami, .

(lnt wl.) Swojq wy,powiedZ dy biorstwie ludzie - podkreslil dyr. A
rektor WPKM,, Andrzej Anczykowski, AnczykowSiki - którzy nie liczqc sie

.rozpoczql od przypomnie.nia kilku z reolia'mi wywola.li. nieleg,a,lny stro'jk
liczb obra.wjqcy.ch dzialalnosc przed~ w za.jezdniach w Dqbi'u i w Pali-
siebiorstwa. POMd 530 auto~\Jsó ,coch. IN wy.niku prlerwauia procy

i pona.d 360 tro'mwa'jów. ku'rsujacyc ~ 9m.. nie wyjechaly, no trasyauto.no 78 linia.ch przewio:zlo :w. mini. uSy ,co qarro'iilÓ na 'klopoty wielu
nym roku. 320 mln pasazerów. , mi!!s~kanccw '~zczecina. A prze.ciez
tym roku pr2'ewjduje sie przewiezie nie bylo potrzeby strojkowa,nic.
nie ponad 325 mln pasazerów. Ro' Poglqd ten podzielil'j przedstawi-
sna wiec za.da.nia .wPKM.'~le 'ni ciele órgani,zo.cji politycznych., spo!
udaje sie, ja,k dotychcza,s, .przeciw lecInych, zwiazku zawodowego, rady

. dzia,loc negatyw,n'ltn zjawiskom, któ procowniczej dzialajacych w WPKM
re doku'czaja zalodze. Jedn'fm podczas spotko,nio z przedstawicie.
n,ich jest ogromna fluktuacja ko,dL lamiwla,dz poli-tycz,nych i.a,dministro.
W minionym roku przyjeto. do WPK cyj,nych' województwa. które odbylo
760 pracowników, ole w tym so sie wczora.j 9 bm. .
mym czasie odeszlo z firmy prow' - Odkonca-~i-etnia ~ stwier-
900 osób. dzi! Leszek Dr<Jhkowski czlonek te.

Specyfiko pracy w. komunikó,cji spolu ds oPrQcowonionoweqo sy
rniejs,k-iej, proca. z,mianowQ, stre.s 5temu ok1'c'- byjy w orze(Jsiebior.'
zwiazane z wY'konywaniem zawod;l/

1 slwie' oglo(J.sza,ne komunikaty o n.Q.
kierowcy czy motorniczegopowoduf' szych dzioloniach. Zainteresowoni
jq, ze wielu nie wytrzymuje tej ciezl wiedzieli takze ze II moja br. przed.
~ie-jpróby. Jed.riymz elementó staWiciele dyrekcji byli W to(Jzi
sprzyjajacych odchodze.niu z WPK :)dzi,e zapad/y' osta'teC7!ne ustaleni('
sa tci nie na.jwyzszeotoce. ZdojE! ~(: do reall-zoci'i .porozumien o/aco.

sobie z te.go sprowe dyrekcjo, orgo., wych. 5. mo'ia byiaby o ni~h. potno
ni,ZQcje polityclne ispotecz,ne, zwiqt. formowQ,no z.o1090. Ale ni'e czekano
zek zawodowy. Od kilku tez tygod-' 7.ctecydowo.no' sie na strojk.
ni trwaly d)'skusie majqce 00 cel.y, Ryszard Tomm - wiceprzewod,ni-
wypracowo'nie nowych za,sad wy;no- czqcy Federacji Zwiazków Zowodo.'
q.rodza,ni<! pra.cowników WPKM. W wych 'Pracowni'kóW Kom~nikocji Miej.
orz.edsiebi<JrStwie dzialal 'm. '.n. spe- ski~i: który pro.cuje w szczecinskirr>
~!alny zespól powclanyprz.ez dy. WPKM stwie,rdzil. ze problemy, ktc.
'ekcje. .

- Znalezlisie 'ednak.w przedsie. (Dokonczeni:_n..a.~r. 2)
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(D9konczenie .zest~.,l) t<HZ.KW PZPR',~ wco,le ni'e miol no
.' . ,,' . .. " " celu obrony ,interesów. prac°\o'Vni-

ymiiyJq ZQ~ogi prz.ed.sie~j<i'rstw,.[<,O~ków, Tego ro.dzC!';'\I'dziolo,n/a u.detro-
munikacji wiejskiej od,.dluzszego. ja w reforme. go~podo,rc.zq, Sa pró-
czo.su ~a prle,dmiotem..rO'~mów fe..' ba}ej zdewo,l,uowohio.
detacji z resortem, ,Poro.lumienio SytUacjo w .szczecinskim WPKM.
podQi~~tf\e q.s.i'OitnjQ",~l9.I~i;.le.,':,7)r~t~ wniioski" wyn.iko'iqce z ostoo\:nieh dini
zumii'en.iern'pr~yjet~~:'Prite,'l1'W$Z'st'!eJc:h>~J'ly,prlej:JlTliotem oceny wojewo<!V
p~~rriik6W~ - :~j~y.,,'-'l'~Sj!!~~~ tfzoMi~~i~gOtd~t8t'j, jest' org<]!Oe,rn
przerwo'noPl'Oce";j*+Wdk.,'..\IL zalozyci~l'slCim":fJmecfsfebjorstwa. '
Ta.mim'~ dzwoni.1iaO\n<I,Spl'O~owni"'. .
ey'z j.nnyoh pf.ze~.~iebioi1Stw kO,nfu'n'i- ,- Byl-to .sttcl.}k(I,jelego.lny, na tU-

. kaeji miejsklej,wy1azajqc:swojqdez- I$.zaJqcynormy.prO'WInei mOrOl,no.
O'flrobate d,lo t(],ki.ejpostówy,"'nie etycz'n.e- $Nierdzll wi.cewojewodo
kryjqc obaw czy w tej iSytuo.cji'udc! Szc.z~po'nFit. - Pod,jeto jednokne-
sie &Poi)'tkowóc' podpiso.ne,()o-rozu-'. gocroCjewiSl?rawo'eh p()stu4otów' o
m.jen.io. - , cho'f;1CIllct,e<tZe ~ojol,nY'm., W wy<nJlku

, przy;jetych u.stcj,leii z<jbowiazo.no dy-
N(]1tom,ioStStef('J,n W)lsooki, I ,se- rektoro WPKM do pr.zea.no'lizowo,nio

kreta,~zK9.rnitetu;Zo,klocJ.owego PZPR moi;!;iwosci .spel,nie.niopostulotów o
w WPKM $tWlie~d.zil. zestra<jlk w choro.ktehes:Ocio.f'rJym. Z(jlecon.o jed-
szczecinskim WPKM wywo/q'li ci. któ- no'k osobno rozpo'trzyc l11ozH\'\/Osci
rym wcol.e niechodllilo ,o dobro zo- zo,pla:ce,n'io lO przerwy oN pracy w
l.og-l: Spieszq.no .sie. gdyz zo .kUkoczwcj.~~e.k, 5 bm,Osobno to z.rioczy
god2:i-n,gdyby.zo,/ego dowied,zioloino>cze.jWf Dqbiu I in9czej w Poli.
sie o wynilkoch", ~stale(i . prlywiez,io- coch. Do konco czerwco br. dyre.k-
nych JZ Lodzi orgo.rii.zowo,niestro,j. c;o WPKM przedstawi zOsOdy n.owe. ,

ku s€rooi.loby $e,niS. ' go porozl.l,m,ienio plo.coweqo wroz z
W trakcie dyskusji ,wypowiedzial regul.a,m;i,nern 'je.go,stoS.ow<Hlia.D.o I

sie' rokzeJózef Ignor - wilOe.prze-konco mo,jo br. ki.erow.nlctwo przed. '
wO~nlc:.rq.cyRodyPto,cow:niczejWPKM.siebiorstvl/(] rOlf)(]trlY ,sytuo.cje w zoO-
t ~Jedeh 'iZ ,orgo,nizotorovl' .str.o1ku w jezd,n.iw -DQbiou, I \Nyc:iqg,nie, jesli
1Zo,jeZ:d,niw' Dqbi'\l.Stwierdz:iLm.I.rf..bedzie',ta-ko"potrzebo, wn.ioskiper-
ie "lc'II'I'I,e wied,1)iol.okornuni.ko~.ch sono,!,ne i .sf,u.zoowe, 'W celu znoJe-
w '$~r(l,wrepa.d~~k ,pl«. Nie' 15/y- 2ienio srod'ków no p()dwy~ki plac
na.!' tezo. wyt}eidi.e,przed.stawide!,j dyr~kojo WPKM db konco czerwco
przed~iebior$twQ do' todzl, 9d,zie br.przed.stawi woje,wodzie program
iSk~",kre_tyzO\'\lOlnopodpilsone % reso.r~ dz:iolo.n ÓS%czedino~ciowyc~ o~,zla-
te.ni.porolumrenio. '$tI:C1Ik wy;wo/C!,nomierzen 'maJqcych przysp.o.rzycprzed-
lXI to,o,by :zcspoJciciic oc:te~iwo,";io s'ebionstwu dodatkowe dochoQY,

rzolog'i.-WPKM. ,No zo,kÓóczen'ie do-do.j,!!y.ze
Dziwnie b~'laly te WY'jo'SI'Iiernio.wCZorplj~9go WPKM "ios.t<ilo P.o-

A:ju.z n<ilklz obeOl1ychf1ó 1$0'" nie i-nto~l11.o~ O- kLsodach poowyze,k
chciol uwier.tyc ONnieWied:~e() d;zi,cJ-~p/a:c; Tym $Omym zoswldotrzyma
lo'nloehprzedsieb~",ycl1 J)lr.zez 'ltie- 'I1yprZeZ dyrekoje usta.I.o-ny wczesniej
N>wn1dwo filrrl1ywcelu po.proWy ~y- termi," pewlod:omie.n.jO o sposobie
tuo,ojl pl<f>CÓ~ej. , rozwiej.to,nia .sp~w placoWych.

- Strajk w.szcieoii'\skim.. WPKM . I- milc.resHl Jerzy Wiec:torek.iSE!lk,re- B. LUSZCZYNSKf



Unieruchomiona,

komunikQeJa
aulobusowa

I

. (Inf. wl;) Wczoraj ranbzamarl
'w Szczecinie' ruch autobusowy
WPKM. Autobusy nie ,wyjechaly z
zajezdni w Dqbiu, Policcich i 'z
uj. Klonowico. Jedynym postula- I
tern strajkujqcych bylo,powtórne ,przyjecie do pracy dwóch osób, .

które byly organizatorami njeJe- l
galnego majowego strajku w ,
WP.KM..Pc;»zapewnieniu przez dy-'
rekcje przedsiebiorstwa. ze 'obaj
byli pracownicy .,zostonq' zatrud-
nieni. . kierowcy wyruszyli nd tra-
sy . po godz. 7. Dyrekcja nie mo-
gla pogodzic sie z formq zgla-
szania wniosków, ale wziela pod
uwage ogromne s'poleczne koszty
broku komunikacji miejskiej. Wie-
.lusettysieczna rozleglo oglGmero-
cja zostalaby sparalizowana. Do
tego 'nie mozna bylo dopus.cic.' Z
takiego zalozenia wyszlo kierow- . I
nictwo WPKM; podejmujqc decy-

r

zje.
.'. '. .

. Cala ta sprawa swiadczy o za-
niku poczucia odpowiledzia(nosci: .

Nie miejsce to -na roztrzqsanie
wszystkich racji. Jedno. jest jed-

,
nok pewne. Tak brzemienna w
skutki decyzja jak zatrzymanie'
miejskiej komunikacji zostala pod- ---
jeto zbyt latw~ -- (tam)
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