
~~~..\Yl1e~~(Inf. . wl.) Pien.llsze, in orma.cje' ,0 .

nie:e90lnym strojku w szczecinski,ch
zaj.ezdniach au'tobusowych WPKM d,o
.tarly do redakcji we wczesnych Igo-
dz,inach ra,nnych. O przyczynach \

cbcielismy wiedziec z 'pierwszej reki.
Dla'tego na miejsce udoli sie re.
porterzy.

Za'jezdnia przy uJ. Klonowi<:a. Nie
ma problemu' z wejsciem do budyn-
ku. Spotkony po drodze kierowcp
wyjasnia. ze postulaty zalogi zna
dyrekcjo. wiec powinienem tam sie
udac. Niestety zac!nego z dyrektorów
nie' zastaje. Jest tylko glówny ksie-
{JOWY.Twierdzi jedna.k, ze nie .ma u-
j)Townien. do udZiielQ.nia Informacji
prasie. ,

-Najlepiej bec!zie-móm -
jezeli porozmawia pon z dyrektorem
Ancl)'kowskim. Jest w zajezdni przy
ul Strugo. - .~ .

Pr,sbuje nawiqlac konta,kt z. niele-
galnie protestujqcymi. Jedni cl)cq ro-
zmawlac,!nni ni'e~ Prze~nu,jq sie
wzajemnie. ~ówie, ze info~mocja o
ich protescie beckie' pelna tylko
wtedy, kiedy dowiem sie o co im
chodzi. Niestety operowanie a.rgu-
menlami sta'je sie bezsensowne. Gó-
re biorq emocje njeprzejedQ'CIny.ch.
Obserwujqc toczqcq sie' pomiedzy
nimi uta,rczke slownq dochodze do
wniosku. ze j~nak nieWiele majq
do powied.ienia. To za'pewne spra-
wia. . ze !)sta'tecznie nie zajmujq' za-
dn.ego stanowisko.

Zajezdnio przy ul. Strugo. Wejscia
strzegq osoby w kombinezonc.c:h:" Nie
wolno mj wejsc do srodka. PytGm o
kierownictwo. Po chwili zjawia sie
'grupka osób. Jej przedstawicjel z
miejsca zo.pewnia. ze' nie marny o'

~ czym mówic. Dociekam powodów.
i Jako koronny argument poda zape-
, wn;enle, ie j tok nie nopisze pro-
. wdy. Wyjasniam truizm. zetrzebo jq

najpierw poznac. Ale to bezcelowe.
, Jedynq rea'kcjq jest poze'gnalne:

~ spier... , -. ,
, .Bezskuteczna jest równiez próba
I skonta1<tq:.vania sie z dyrektoreOl An-
,. czykowskim i kierownik.iem zajezdni.
. - On-itu juz n.ie rzqdza -pada

opryskliwe zapewnienie.' - My tu
Jes,esmy gospodarzami~Zreszta nje
-na . ~ch tU teraz.

- . Czy to'kiest rzeczywiscid -
pyt:Ji11 w portierni.

- Nie - %apelMl1iia znaJdujC[t:a
"

I.

Sie w n,ie'jo,soba. -
.
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Y ob."
rl. cnie. roJez1CIiniqbyl w gmnY. ,rO!Z'mo-

IIJwialjqcych %panem OIs6b. .

Pc> pqwr9'cie. dorecl.atI«;jt pr6buJ, I
e:l:lawiqozac ~onto!kt telefo.nfany z...dl~,
'lre<lctorem Ancz~ow$kir,m.. Nie ina, z'
i 'tym'proolemu. 'Jei5t w %ojetdni prZy
e ul. Struga. Chetn,i. ud'Zii,eJ.l~zd~.-

i.nformCJicji.Twiercl]j! przy ty.m, fe
, protestu'lqcy uIi,rudil1'i'Clljqz -nIm kon-
1 ta'kt. .

. Niel~a,lny strajk rO2J)ocIql sie
jwra:z z pi.erWszq 2imlanq. Z laije'ZCI:n,j'
: przy ul. Struga n,ie Yiyjectlal zaden
. a,utobus. Z po'zos:t<Jlychwyruszy"y po

trzy. cztery .Po jaiki,ms 'eza'S-ie. pod
presja. zawrócily jed,na'k.

- Jeieli chod'lio po,stulaty- m6
11'11.-;- tozqdajq zmian w Konstytucji,
re,okty.wowanio NSZZ "Solida'rnosc" i
plac. które kroczylyby wraz z cenami
no ryn,ku. Pom'iJajac WSI)'iStI<O.to n,le
mój szczebel kompetencJI. (aas)
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cych od czwan;ku pracowników za- RJ
jezdni Q-utobusowych WPKM. przy 'm
ul. Klonowica ora'z w Dabil,l i Po-
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z zajezdni Niemierzyn. Nielegalny C
strajk czesci zalogi WPKM. niestety, .d~
spotkal sie z poparciem I nowych id
grup pra.c;oVllnikówtego przedsiebior- ~I
stwa. ~f'rzy zamknietym. szlabanie zaje- o'
zdni przy ul. Klonowica ustawiono ~

.

I
autobus zamieniony chyba na war- re
townie. Siedza w nim ludzie w kom- tai,
binezona.c;h., No k.a-r<15erii.a'lJ1tobusu ~
rozwieszony jest transparent znapi. le
sem: i.Str?jk Okup.acyjny - ..Soli~ .
darnosc". ;fen nopis jest Jedyna in-
formacja o motywac.h strajllw. poda-
na publi<:znia przez strajkujac'fch.
Gdy próbuje nawiqzo\! /'O'~mowe z
przedstawicielem komne<liu stra,}kowe-
go, sied1qa nc;1 przedzie '~utobu-su
mez.::zyzno' obniia szybe i mówi:- Prz~proszamy. nie chcemy po-
nUa\! pana godnosci, ale z' prasq.
nil!! zam ierzCI>my miec- nici- dl? czynie-
nia. "

Szkoda. bo czytelnia pra-sy, któ-
rzy korzystajq tez zwykle z ~slug

,WPKM, chcieliby sil!!.óO\tIie<{<ziic,'dla.
czego odmawia sie kn. przewozów
srodkami mieJskie] 'kC!>munrko-cjl.

(Dokonczenie Dli str. '2)
- ..
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rac' ownloWpracy prze,z z9lo,ge.

Z podobnq odprawq spo,~kalernsie " , .' ,I, - - ' , , ' !, , - '.

"Iw zQjeuln,1 oiu,tobusowe.j wDql5iu' " Piszqc te no,ta~ke 'lotl#mdJe,m ,5Y. '

'Jprzy ul. Strugo. We1!Woriyprze.z dy. . W., P.K. M' gnaly telefoniczne od. ciytel,nf~Ó-W
. iur!l~qceg-opriy,bromil8p,racoWTIH<!a " "<, , 'zanie,pOlkojonycnspadkie,m l:loteZEm'iq

przedstgwlciel d'zialauqce~o w tej kierowni,ctwa pfzecllsiebiorstw'o, lecz ruchll tramwajowego. NotY1:hrtiio,st~\
za'jezdni -Miec:l'zyJV~ialOMlego,J<cilmi.taicie, w/oclz teren-owych. W - ciqgu po/aczylemsie- z, Wyd~iole.m ~u-chu -
tetu Slirajikowegoosw.iod-czylmi: . ania te postulaty, zo,stoly U17Ju'Pelni,<>-WPKMoby wyjosnicsprowe. Dy.

~- Z prOisq nie, bedziemy rOI~_ma.ns zadanloimi ° cha'r€l'kterze ekono. re,kto'r- do, s,praw t'!k$pl()otocYlnych
wioc~ . - " . mi-cznym.Nielktóre.z nich,sa nie ,do Eugeniu-sz- Zo~a'c oswiadczyl, ze lt

Wobec, tego poprosilem dyre'ktO1'ospelnienia;' Np. o,lilorzy jednego Iz mniej.~z'a,licxb(j"tro'l!\woJóww óbs/u~
noczelne'90 WPKM,16.ndrzeJa-Ariczy- ,wniosków"domogo'ja sie, I'()zli,ezoni'odze pasoze'rSlkiego ,ruchu Jest, S'klu1.II
kow$kiego. zeby nam wyjaisnil. ja.~owno ustalon'fch stawe;k eme'l)"turkiem strQj.!<luw z,aleM",l Nieinlenynl
kl.esq p.rzyc~ywstrZ}"!TIaniapra'cy i ,re,nt wed-/'49 wysolkoscl,ohecn't'ch'Pozostole' zaJezdni. pt'aiCUjq mdr.
przez czesc Iologi przeQ!$iebiorstvlAo.zo,robków. Czy to Jest re,alne~ Oczy. ma,loJe. ' . '(WAT)

- 'Przedst9,Wic~le kfer~ni'ctwo Wiscie sa Wnjo.Slki,O' kitóry-chmozno .
'WPKM Juz w(:,~,rtelk ..rano pcHnfo! podYslkui!iowa~.,Jeden z toi!ci-ch; !)a,r- . .Z. . t

,

t. . j \ h iIimowan .straJilcuJqcY'Ch.'z~ ich plJecjedziej' recj,fi~tyczn't'chpostulatów. clo~ . os ll tllecw ' ,
Jest, nielego,r'na..ApeJe' o wznpwie. ,tyczy obniizenva wietc.uemeryto:lnego
nieprQcy nle"doty )ei:l:no,k $I1<iU11iku.,W w pie1"N!o'ze~gru",-le zo,tjudl'!lenla do
trzech %a,jerclniodh, Tc,tó.rerozpoczely 5Srot. Ale n,awM tego wnio$lkiu nie
stro'jlk, wysuniete,pl1Ze<!zologi postu-, jestesmy w stoniezalow!lc no $ZOle.
loly byly, podo'!)ne.,lch spel'nienie bru pr'zed~iebior'stwo. (j'mi.a!t7Jowo.
prz'f!krOFz1OlQ kompetencje nie tylko niu riie.l<itóry,chpostu,Ia.t6w>'becfziema

PopolQcln-h.It~~trCli'cOwOfIr6w~z;
prOJco-l'.CY,IGladni "O ' GoIll~in~..
KomuniikCl'('j:eslr~iowo- ~y.
wano bylo Ultoprie& 1Olog,~,."'
~dnl no POIOdnlt-, '" ." '

\ -' . " ',',' ,"..



Zastepcza
.komunikacja. , .

w mleSCle
KOMUNIKAT

dyrektora WPKM
w Szczecinie

Informuje mieszk.anców mias,ta
Szc.zecina, ze w niedziele 21. sierp..",
,nia od gontz. 17 zostala czesciowo
uruchomiona próbna miejska ko-
munikacja autobusowa na liniach:
autopusowych TIr: 51, 54, 55, 56,
57. 58,60, 62. 63.64, 67, 68, 73, 74,
75. 76, 7'1, 79, 105, 58 - Stocznia
Warskiego - Zajezdn;a Golecin,
65 - Studzienna - Plac Rodja,
70 - ZaMady Mleczarskie -,-Pl.
Kosciuszki, 71 - Os. Sloneczne -

,Basen Górniczy;
tramwajowych nr 3: - Las Ar-

ko.nski - Kollataja, JI - Pl. Ko-
is.ciuszki - Ludowa. '.
. Na" tych lin,i.ach P~iZaWSZY od'
wczesnych godZiin ra'nnych w po-
niedzialek 22 si'erpnia 1988 r., zo-
s.taje uruchomiona zas~cza ko-
munikacja autobusowa przv po-
m;ocy' srodków transportowych
otr,zymany<:h przez WPKM ~ ze-
v.rnatm:.

Obowiazuja dotychczasowe' bile-
ty WPKM.

S"1:czególowychinfOJfnutcji udzie-
la Centrala R:uchu WPKM nr tel.
4-14-94 lub 995.

Dnektor WPKM
ANDRZEJ" ANC~OWSiKI

na str. 2)

Sytuac.ja W WP KM
(Inf. wf.) Rozpoczety w czwartek

.nieleg.a.lny strajk pracowni.ków Woje-
. "wódzkiego Prze,dsiebiorstwo Komuni-

kacji Miejskiej trwa nadal nataza.jac
tysiace mieszkanców Szcze.cina na
powazne trudnosci. Jak juz informo-
walismy, poclatkOM/o strajkowaIIi tyl-
ko pracownicy zajezdni o.utobuso-'
wych tirzy ut Kl.onowica oralz w Da-
biui, Policach. W' piatek pr.zylqczyli
sie do tej n:ielega!nej aikcji równiez
prcicownicy zaljezdni tramwajowych
Niemierzyn I Golecin. co doproiWa-
dzilo do ,niemgl cOltkowitego parali-
zu kO'l1wnika'cji ..miejS1klej. Kursowa-,
Iy tylko tramiN,qljez zajeld.ri POgo-
dno. -Te fatalna, sy:tuacje rotowaly w
niewielkim zre$ztq sto.pniu auto.busy
!Ostepcze. uzyczone przez zaklady
pracy. i

W so.bote podobnie jalk w piqtek
po poludniu utrzymywany byl tylko
ruch tramwa,jów z zojez~ni POgodno
i 'autobu.sów za,stepczych, W dyrek.
cji WPKM poinformowano nas, ze
strajkujacy zwrócili sie do kierown)-
ctwa..przedsiebi~rstwa z zadaniem u-
ruchomienia zakladowych bufetów.
:lqdanie to sFlelni(~no. Wobec' brolku
dqzenia ze strony strojkuj!=!cych do
po-djecia, ro~mów z kJerorwnictwelm
przedsiebior9twa dyrektor WPKM.
Andrzej Anczykowski podjal wa.zkq
decyzje, wyra.zonq w komuni:kac!e

.rozeslanym do zalóg 8 straljkujq-cych
wydzialów.

Dokument tenzamieszczatny poni-
zej.

{Dokonczenie na str. 5)I '

Komunikat'dyrektoraWPKMw Szczecinie

DO'z,qlqgi
Do zalóg wydzlalpweksploatac3i

I zaplecza autobuSów w Szczecinie-
Dablu. w szazecinle. przy ul. Klo-
nowlca I w Policach or;l,z'. wydzia-
lów trakcji tramwajo'w~j" Nlemle-
r"yn I Golecin! ' .

W zwiaiku z przewlekajacym sie
tlielegalnym strajkiem, dezorganizu-
jacym zycie .Oo-tysiec~nego miasta
oraz bezskll'tecznymi próbami .na- .
klonienia strajkujacYCh 'do 'p'Odje-,
cia pracy Informuje, .'ze'z '.dnlem 21
slerpl;1la )1988 r. o godz. 14,..zawlesz;l,m
dzia.alnósc wydzialów eksPi~at:iCjl i
sapieewa autobus6w'W SZcitetlnJe-»\
Idu. Sz~.eilli8 PHY ul. KI_o-

wica I w .Policach. oraz wydzialów
trakcjltraD1Wajowej Niemierzyn i
G~lecln..) , , .

Je~nocze§nie zobowiazuje !!:ierow-.
nlkówzawleszonych -.wydz1Jo.lóW dO
zorganizowania zabezpieczenia,., ma-
jatku przedsiebiorstwa w okresie
zawle,szania dzlalalno§c!" wydzialów.

Informuje zalogl zawieszonych wy
dzialów, ze w budynku dyrekcji
przy ul. Klonowica znajduje 's'ie li-
sta~ na która moga sie wpisywac
pracownicy chetni do podjecia pra-

. CYi

'Dyrektor WPK~M

, 4ND.RZEI ANCZ'rKOWS~I

. Sllc8ecln.$U.& 11. .lIier,pnla.1ftl' r.



"uacja w WPKM
nie ze str. 1) I'>!aulki Wojewódrkiej Raily Narado-

1(Ii
,

"t l' ' wej; doc. "dr halb. Antoin,iNowaKow.
W me'(j'zllHeobslugiwaly ruch pa- ski:

sazerski tramwaje z' zajezdni Pogo- ,
dno na liniach Z, 4, 7. 8 j. 9. Kur- - Llwa~(].m,ze wS1rzYl1)a,nie';'czy
sowa,lo tez. 12 a,utobusów zastep- ogranicze,nie 'ruchu tramwajów i a'u-
czych. Wiele tras komunika,cyjnych w tohus~w jest og;rolmnie meczqce dlo
na'szym duz?m miescie trzeba wiec wie,lumiesz:kólków Szczecina. Zwla-
bylo pokonywac ria pie,cbote.Zalogi sz,cm w so.bote bylo ciezko. Widzi!)-
straj'kujacych 'zaje7!dni braly udzial wlem, setki ~obiet !1iolstj,cych w siat-
orgalnizowanych na miejscu zebra- kach za/kupy przy pan'u.jacym u.pale.
nia'ch i mszach. E'meryto.wanyPraco: Nie moglem sie z tym pogodzic. Ko-
wni:k WPKM, dzialfaq bylej "SoJidar- mu to" potrzebne? Zastan?wialjace
nosci" obwozil swoim Mercedesem jes! to. ze stroj;k podjely grupy pra
grupe czlonków Zalklodowego Ko'mi- cowni:ków WPKM J po.rtu, o wiec pro
tetu Stmjkowego, którzy' ,odwiedzali CO'ID/Ai'kównajJepiej z.a.ra.biajgcych oN
poszcze.gólnez:aje.zdnie. O godz. 'na.szyrnregionie. Ich zarobki sq -

I

11.30 mOlina byl,o zobaczyc ten sa- ja,i< sqdze - dwa, dotrze.ch ralzy
mochód prze,d z()jezdniq w Policach. wieksze6d zarobków praocowni',ków

. Je.den ze strd'jkujqc,/,chpowiedz'ial do naukowych. ,,' R()'7!u",!ie,rn,ze krz)lWdzq-.'
stojqcych :prze~ bra'ffi'q'%dJezd'nl"c:~~'dIbWO'CóW'niróW~,;WPKfvt'r/109a"'-1
czlonków rC$dz'n':'- !,!" ~; """"lS~~iiNefjfllU.!r'ifl1raF\(i' p'tOeyj!"'ti!ii:;-- Tera,z odbywa sie u M,S cie~a-' tl>"m.m..'k,weslióZfe.go."sttJhli' t~c'lini-'.
we ze.branje... cz'ne.go tahoru. To mo'aloby bye.mo-

tywem proteistu, ole nie zarobki. A
uesztq nje bardzo wiadomo, o co
stra,jik~jqcymidzie. ,bo, nje podaljq
swoicn 'po.stula.tów do publircznej
wjado.mosci. Stworzono w ten spo,
só.b, meczaca' atmosfere w'!cze.kiwo-
nia.

W poludnie roze'sz/asie wiesc, ze
wzwiqZ'ku z nielegcl'lnym stroUi~ie.m'
pracowników WPKM zostanie zwiek-
szona liaba autobusów za,stepczych.
Wiadomosc ta ucieszyla m.In. kobie-
ty stcja<:e pod brama zajerzdni au-
tobusowej w Dablu.Jedna z nich
povlIe,dzia'la p~/ .zartem pól serio:

(wal'

- Bedziemy mialy przynajmniej Rozla~ wsród zalogi WPKM
czym jezdzic do naszych mezów. . ~

W d Ik " WPKM t bId '" UM. wl.) Nielegalny
.

. strajk w
yre 'CJI . .sz a. u..Zl'pro,.- '. ".

cowa! nad plane.m wprowadzeni,a do WPKM spothl' sne Z brokIem popor.
ruchu J~za;stepC7:ych Qlu.tobusów,: cia ze s.trony wieJu prac.own,ków
otrzym!)Iny.ch od wo'i,Sika i zakla'dów przedsiebiorstwa. Poog/oszeniu tej

pracy. I akcjinie-którzy kiero~cy 'a,utobusów,

Falkty mówiq same za siebie i ka- a nastepnie -róv,miei m,otorni,czowie
My potrafi, je ocenic na swój spo- tramwajów omijali swoje remizy zje-
sób. Wydaje sie nam, ze nielegalny zdiajqc z tr'alsdo trch zojeidni któ.
stro!jk pra'cowników WPKM spotka.!..,... '. .,.'
sie z negatywna oce,nq wiehzosci re jeszc,ze nie POd)el~ stra.)ku.,P.oste: "
mieszkanców Szcze.cina. OgraniczYI1)Y p,o,wa.no w te,"sp6.sob, aby 1I,,~~nac
sie ,do przytoczenia jedrne'j, 011e bór- presji wymusz.aojacej przylqcze<nie sie

,drzo charalkterystycznej wypowied~i,. do $tra.jku. Wedf.ug posiada,nych
której udziellH nam pracowni'k Unl- . . f -.. d

.,
,
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yt
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'

przew
'

od n 'I pnez n,o's, I'n Oirm
"

.OCJ'I '()se IICZn<I pro- ;
we.rs ",.u zczecrns lego..'" " .,: .'., ' '. I

czqcy Komilsji Oswiaty. Kulwry I corwrnlcy, k1orzy, sa obe,cnr n'a tere- I
. n'j,e o.bjety'ch stroj:ki.~m wy.azj,alów, p~

Iostaja 1alm wlo:sniepod przymusem.

Dcrni'Q,dujemysi~ równrei, ze. co bm- I
~dziej. zopo'lczywi uczestn.j,ey ni,elego,l. II
neojo,kcjli wyj'muja z wc>zów tramrwo- ~
jo.wychi aut-o.bus()wych i,stobne cze- i
sd mechaln;,z~ów, alby zopo&;ec m'o-

I H"wo'sci wyprowadzenia tych poja- "I
ldów"z za,jezdni. 8 (WA'F) .
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Na 23 IlmacJ. autGbusowych
'.. . I

komunika.cj~ zaslepcza.
(lnf.wl.) Wczo.raj uruchomiona zo-

stalo w Szczecinie zastepczo komu-
ni-koc;:jo ,autobusowa. lamia,st poja-

o~dów WPKM, no 23 trasy wyjechaly
samochody oddelegowane przez za-
klady .pracy;Obslugiwa,nych jest rC}w
niez 5 linii. tro-mwa.jowych{nr 2; 4,
,7. 8 i 9). W sumie jezdzi okolo140
autobu,sQw i 48, tf9mwojów. Czesto-
tliwosc ,len kursowan'io jest. o .okolo
30 proc., mniejsza, nizzakladojq 'roz-
klc:I:dyjazdy. .

- no~ 'w tramwaju jest ,od sa-,
me'go ra,na"-. mówi lidip 'Arenpt,
kier;"jqta tramwajem linii nr 4. -
Proce rozpoczelam o godzinie 4.45.
Obecnie kursujq 4 t~amwaje na tej
IL,ii. Ale i tak czestotliwosc' jest rze-
du 16-20 minut. Poza tym .tylko
"czwórka" dqjezdzo na Po marzany.

"Jedenastke". miedzy Stocznia im.
A. Warskiego, o pl. Koscimzki, za.,.

(I).okonczenie na str.. 5)

Cztery za~I'epcze autoJpusy obsluguja skrócona linie 65
(samoch0dy'kursuja od, pl. Ro dla do ul. .studziennej). Je-
dnymz ni'th', kieruje Maria.n. Janczewski. . ~. . Fot:: St. Cieslak'

..,

(Dókonczenie ze str. 1) tobusów. Obslugujq one 3, linie: n.r
;.' 51, 57 I ~3 oraz Ii,nie ..tJtójlki"do lo-

. stqpily au,tobusy PKS. Kursuja co pól sku Arkonskie.go.' W szczy,cie mamy
godziny. W nkh równiez wyko'rzySlta-dodatikowo ~ so,mo,chody. Ale i taik
ne sa wszystikie mi'ejsco. " sq mo.cno, zalfloczone. .

- Ju~"ponad 10 minut czelkom na - To jest a,utobUiSna, 16 osób -
o,utobu.s. Wczesniej mu.sialem dru- wlqcza si.e do rOZlmowyKazimierz
gie tyli! czekac na odjo,zd pociagu- Mateuszuk. kierowca- ze Stoczni Re-
ze $lone,cznego.Pr.zez te doJa7)dymontowej ..Oryna", No przyston-
spózn'!lem sie d'zi~ do. pracy - zali ku wsiada 30, a nawet wiecej po'sa-'
sie pa,sQzer .czekajacyna autobus zerów, Nilkomu nie powiem. ze za
linii 65. '. duzo.. nie wsiadac, Ka,My przecie!

No przystanku., przy p,J. RO'dla ok. chce jecliac. Pra,ce ,zaczalem o go-
brz\"dziestoasobowagrupo sz.c.zecinian chinie 4.30. WpzHem pracownilków
cze~o napolqcze.nie w kierun'ku ul. óo stoczni. a od 7.30 kursuje na
Sbudziennej. . . linii 51. O 13.30 bede musial zn6w

- Autobusy I!nii 65 klJlrsujq co 20 poje,chac do, ttoczni" a p6iri'iej wró.
"':'25 minut ':""wyjasnio dys,pozytor' ce ta.
WPKM,Jonu.s.zNieiwiodomski.-- W Oprócz autobus6w' oddelegowq.
szczycie jezdzq nieco czesciej. Ale. I n}"<:hprzez za'klady pracydio abslu-
talk sq zatloczone. Ni,c dz'iwnego. gl linii WPKM. Pel Szc:zeci>nleoku.r"
skoro linie te obslugujq wtady zole. suJe sporo poja.:d6wprzed>sii:obiO'rstw,

lii ~i"L 4 "samochod.y. Poza ,godziQo,!'Ilj...,.Jdóre 'w, ..t~~sp'o~b'- "",,%(ffje'Wl"lI?Jq"
~zczvtu jeSlt ich. tyl.ko .dwa. Na,to.mi'a.st swqim pra,cownikom doJard do firm, .
do Polic jezdzq autobu,sy Zo.k</a>elówKorzysta.jq z nileh r6wnle! ~nnl pa.
Che',l1icznycn. Oprócz: procowni'ków, sazerowie.
zabieraja tez innych pasazerów. Ale
i,ch czestotliwo-s,C je'st jeszcze mniej- -- Byc mo,ze, wlasn'leprze'z to na,
sza -- srednio, co RóHorej ~odJxiny. 'sze dwa Siklady "Slonecik<:1" nie sa

Mimo, i,i tramwa'je Iini,i .nr 2 .km- w pelni wyikorzvstone -'mówi na-
.,sujq do~c czesto. takze i one n'ie czelnik stacji PKP Sz,czecin Glówny,

ma,jq pustych przebie'gów. Ale tez 'Mieczyslow tozows,ki,' ,- KurS'lIIja
korzystd Z, n-ichwiele' o,sÓib.. które srednio co 30~40' mi.nut. . Jedyni.e
normalnie jechol.y'by ..bró~lka".. Teraoz ran~. O'kolo god-ziny6 I po poludniu.
jednC!lk muszq dotrzec z centrum do okolo Qod'ziny 15, maja praiWie 100.
pebli przy .ul. Kollqtaja i tu prze- procentowQ frekwencje. Nie ma wiec.
siqsc sie na autobus. . . ,na~(]izfepobrzeby'urucham!on1.0d,o-

- Do nosze'! d~Slpozycjl cxf(:J.ele-,cloltkowych,kICtdów.AUito-busowede-
gowonezostaly samochody miedzy ci6wlklsa honorowane przezkon-
innvml . te Stos;znl ..Gryfio", CPN, olJlktor6w. CI. i!Gt6rzyleh nie pOlio-
PKS - wyjasnia Teg'ull-ao!orkorochu da'!a, rnu.s:q lw.p'~- .bile.t za 30 f Il.
na "petli przy ul. f<oI/QltaJa', Bo'~um!loiMotncr tq I'fobt4"bft"i4odn)"thooorot

r Stan,owk.- Obecni,Jetcrrl10'av.w podtp>' (IP)
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Popr8wako.munikacJi tramwajowej
(Dt.konc2enie '~ str. 1) 'tnóJ przez d~rektoro I}.'. Anczykow-

.. .', . skiego i przedstawicieli. Urzedu Wo-
Zastepca dyrektoro do spraw. lech jewódzkiego z uczestniKami nielegal-

nicznychKazimietzBogocki .~udol si~ nego.. st~ojku w zajezdni. przt.ul. 1<10
wcz~j o godz. 9 do zajezdn( wDqncwica. I ta pró~o nie powioO/o si~,
biu. wcelu'nawiCJZMia ze sttajkujq Przy lince zomykajacej dostep no te
cymi dialogu. Nie 'wykazali oni jed. ren zojezdn,j przedstawiciele .wladz
riak najmni;ejstej. cheC;i.do roz~:>wy. wOjewódzkich.' dyrekdcii przedsiebior-,
Prze<!stCIWlc1el klerOW/11lctwa przed. stwo us/yszeli, ze o prowadzeni\]

siebjorstwo 111°.tosta'wPt./SZciony n.ózc.isai:l.hkzyc~ rqzm6w no te~at;s~traj-
teren zakladu. ku .j wysu'nletych .przez straJkuJCJcych

I ' . . '. . postulatów upowaznioDY jest .tylko,
Ok?'~ pohJdnlareporte~' .:G'OS~l"tzw. Miedzyzok/adowy Komitet ~traj.

by' sWiadkiem. pr6by Pod)!;CIO.roz- kawy. D% sie jednak wyczuc, ze,
'niekt6rzy t,Jczestnicy:strojku chcqroz
mawiac. Byli jednak i tacy. kt6rzy,od i

/ suneli od linki ~o bardti'ej gadatlH
wych kolegów.', I

Jak zauwazylem n'o miejscu sytua'..
cja w tramwajowych zajezdniach Nie
mierzy.n iOolecino lilie wróci/a lesz-
cze ,clO' normy po poniedzialkowym
prZiejeciu tych jednostek prz,cz przed
siebiorst>J'lo. ql,e juz widac le ws~yst-
~o jest na dobrej drodre. Ogoaz
4 z' minutami. we wtorek wyruszy/y z
tych zajazd",i na miasto pi.arwsze
tramYIoje. O .godz. 11 kursowalo 9'
tramwajów?: ,Niemierzyna i 10' z 00
lecino. Do 'kierowników ty<:h zajezdn,j

. zglaszali' . sie, kolejni mototn'iczowie.
gotowi do podjecia procy.

O\b~e.rwapje
Ciekawe!

Co/robia -8tra.jkrujqcy? W \;0.-
kich waru~kach przeb!l'~ja?
To pytania, którezada.je sobie
wielu obse'rwujac.ych nielega.lne
s,trajki. Na razie trudno 'tukie'"
Zic na "nie wyczerrpujacych od-
powiedzi. Stra.ikwjac.yniechet-
.nie .widza bOWiem u siebie .ob-
cych. '. . .

Dzis jed'Mik mozM ;UZ uchy-
lic rabka ta,jemnu:y. Po prze.,.
rWQ;niu nielegalne/'lO strajk.u w

. zajezd.nillch'WPKM Oikczalosie,
ze nikomu zle; sie tarm.nie dz,ia-

'I !o. W1'Olickie.j zajezdni It(p.1'0-
:;:osta.la po.. 8PJ'a,Jk;uJaC~'1\zy'w-
noAc(ko1tseT'WOwe 8zllnki, ~-
ce cyt1'Usowe). . Towa,ry, . rQ.cze'j
trttdno d/OS>tepne. Ci.ek(W>e kM i
za co je d'():Stcrcz,yl? .

Cza..sv.,:!te.z.nietracon<f/ Swirado:
d:q (I .tvm-~Y'I1iQn;toum~ ..i:.,po-
j(tZdów tLrza~zenia, pOOtWier:ane
drZwj do fHe'któ1WCh pcrm.iesz-
~czen, ch~mi(J.~ byc ponoc za-
pIO7nQoW<%n,;

"lgnoT obiecaL.".
Z4dzwónilwcz,ol'G; . do, redak-

cji mieszkaniec Polic. W poni,e-
diialkowy <PóznY1pieczór; gdy
p~ kilku dniach ,okupacji tam,
tejszej .zILjl!zdni a'iUobuso,wej. na.
zad'onie sil'p<Jrzq:d'kowy,r:hopusz

I.czala jej teren stra.iku.jqca do-
tad za(oga (o towarzyszyla te.
mu wydarzeniu grwpka. gapi6w),
wsród wznoszonyr:h pod jeiad-
resem o,krz!tk6w. jeden frapo-
wa.l.. najb'lirdziej: "J6ze,k [gnor
obieca!,t.e Zach6d nam W$zy-
st,kim za ten strajk zaplaci!"

CM - jalk m6wi przyslcwoie
-naiwnych nie !iejq., CzyBby
Mcizilisie w,zczecinskieh za~ Ii
jezdniach? '!

(/we)

. (WATlll

-{bW



~~ct:raj{1PKM
C'nf. ,,'.) Nadal, trWa nielegalny

'trojlt czescJ pracowników Wojewódz
ki~o PrzedsiebIorstwo Komunikacji!
M;'jskktJw Szczecinie. W ponie-
dzial.k pozostaly w zojezdniacQ auto
busy. Natomiast tramwaje wyjechaly
tylko I mjez~nl Pogodna. Chociaz
i w nieJ byly -próby, ogloszenia hie-
legalnego .troJku przez osoby spoza
WPKM.
, Odw~dzaJqc zojezdnie'przy ul. ". Klónowica zaslalismy poinformowa-
ni o pierwszych efektach komun.ikatu
do lalogl. ogloszonego przez dyrekto-
ra WPKM. Jego tresc publi-kowalismy
w. wczorajszym wydan;.u gazety. "Pro
cOWl'\liqwydzia.lów, których dzialol-
nosc zoStala zawieszona wpisujq 'sie
na listy chetnych do podjeciO' pracy.

Skontaktowal si, tez z. nami An-
"rzeJ SkrobonIa t wydzialu. remon-
towo.budowlanego. Jego wydzial, po
dobni" Jok Zaklod Transportu i Sprze

I tu oraz Centrain. Warsztaty' Tram-
I wojowe. pracuje.
I ,.- Jestesmy dzIalem uslugowym
I - po'M!ed:dCJI.- Obslugujemy caly

\flPKM. Nie wyobro.tom sobie nasze-

I
go postoju. 'c;hclalbym jedpak zapro-
,.stowa~ przeciwko Jednej z z:Jmie-
.~ch przez was informacji. Mó- .
wila ona, z. co bardziej zapalczywi'
uczestnicy wyjmuJq J: wozów tramwo-
',owych IJlu~busowych' IslotM czesci

. miChonlztm5W;""'bbyiapabie"hmc1f!W
woscl wyprowodzeniatych pojazdów
I mJ_zdol. W nanej zajezdom nie za

I
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istnieJe. tO
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kl Ptzy
.

pa.
d.1e. Bylby to nolzwyklejszy sabotaz.
MagU .te 'o tym przekonac d2J!enni-
lea,. ..Studia Saltyk". którzy dzis ra

I nOMS odwledzili~ I- A czy Ja tel móglbym wejsc?-. 'Pytalem. .
-Tei o tym porn.ysfalem, R"zma-

~Ial.
.

m z osobami Z komitetu strOj_

,

kowego. Uznali, fa skoro juz byli, tu
dziennikarze to ..ni. ma po co juz
pana wpuszczac. .

'I
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Komunikat,Dr 2 ',.

1yfi- " 'P~If'
w'Szczecinie

~o zalóg, wydzialów, "
których dzialaJ..ho~c ' :(

,zawiesilem>'. g ri

W,Slad ,Za dec1zja o;;i~~w.ie_'
slic~Uid.~ial.alnosci wy.diia'l.ów
,WP1\:!","!t!tJQrn:lltje,,#
le~ i w1l.io'~kiemdOi,1I
tozYt;j~~ill~gti:uje~
w ramach/reorganizacji prz~d;.
sielJiorst\va~, ""

Wzy\vam zalogi zawieszonych
WYdzialow dO'bcliwzgIecincgo
pOdponadkowania, 'sie {{;iei.',Ow-
nictwolnc WYdzialów' li ,OpuslitJze-
niem zakladu l)Facyw.acznie.
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"'ar.
"neJelll wpis~fiie llie Da li..
ste)lracoWll1ik6w ,chetnych do
pocJJ.,oiapracy; które 1ldostep.
Dlónea" w gm.ehaeh .dyrekcjl
P";' ut KloiIoWica5 . przy ul.

Mariackiej 25 oraz ,u kierow."
'c- nik-ów wYdzialów.' ,

, Wrr<\zam nadal wole rozpa~
trYWania wniosków o charaktc-
rze ekonomicznym i..organiza-
cyjnym (hItyczacycQ lialogi prz-ed .
siebiolstwa' i mieszczacych sie
w. mojej kompetencji' i .organu
zidozycie(skfego. '

Komunikat ten' nie dotyczy
zalóg wydzialów eksploatacji i
zaplecza autobusów oraz trakcji.
tramwajowej, które w dniu
wczora.jszym odstapily od, niele-
ga1nejakcji strajkowej i oku-
pacji zakladóW. .'

])yrektorVVPltM
AN])RZEJ .i\~CZ~KOWSKI
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WPKM~ ~,~o,Clmaia '

do ~ie~pnla'
"ZCicznij~1'1Y .od tego; ze je.szcze to I jaJ< widac - pod.wyika znac;z- !
pr7ed kwietniowym ~'trajkiem procow na, , I

, ni.~Ów Mf'K w,l3ydgJszczy, FederacI(] NiesteW, czlonek zespolu JÓzef Ig- I
Zwiazkqw Zawodowyro' Pracowlllków n{;r (kierowca. autobusowy z z<Jjez- I
Komunikacji r:51.iejskiej wystapila do 'dni w Dqbiu) 'uznal, ze nawet po t<;1i
wladz .z. wt'1ioskiem o ,.,zwolnienie kiej pod,vy.zce stawki placowe' kie- I
przedsi~biorstw .komunik6cjimiejskiej rowców beda nadal ,zbyt nis.kie. JE;góJ
zczescj podatku od! pOl1Odnorma" zdaniel'l) kierowcy powinni zarabia~1
tywnych wynagrodzen w celu um,ozli- 500 ,z/ na. godzine, ,? nie~SO ~zy I
wienia podniesienia pracownikom 260. z/. po trzech dr.lach, od POSI~-')
zaropków, By/o to ,normalne dzia/a- dzenia,zespolu~ a "'liecS m'aja w/6s .

! 'nie o cZy,sto ekonomicznym charak, nie - w;'niiejscu' pracy Jpzefa IgnQra'j
t~rze. W zwiazku z tym w WPKM w wybuchl strajk: To:ahja' pracownikÓw,
S~czecinie "po~o/any ,zespÓl pmdsta zajezdni w qqb!uz~stala poparta.~.I
wicieli orga'ni-zocH spoleczno-politvcz- przez zaloge .zaJednl _aut9b~soweJ
nych i "Cldministracji, ktÓrego zada vV-Policach. 'W tej ,sytuacji ,dyrekcja
niem bylo przygoto\I,tanie P(Opozycji przedsiebiorstw,? zCiproponowala kle-
pod;Vyzkipla,c., ,', ",. "" " ' . rowcom podwyzke zarobków" Itlyno-

Jak,.mó~\AlJ~ieiow5i!r Clzialu .ekono- s~aca !,srednio 13 t~.~. zl. Straj~ prze-
micznego, mgr 'Jerzy -5tychlerz,ostat- n'.ano, ,..' ,/' .' 'i"
nie posiedzeriif'.! teCJ9 zespolu odbyl" ,Warte zauwazyc. ze w kwietniu,
sie,,2 rnaja. U'stoiono .]'ja nim. i-e na zarobki we wszy~tkich grupa~h pro-,
leiywystapic. z prepozycjq.' poPWyt- cowników WPKM, INynosily sredn.io

, szenia'~grogków 'pracownikom fi. .i.
:;zycznYrrJCf 1O' do 12 tys. zl. Byl:::J.by.

.!c~""'!h ' . nyth w lipcu i sierproiu spotkan kon
. . sultocyjnych w positzególnycn wy-

62219. tI, miesiecznie, a. kierowcy dzialach okazalo sie,. ze kierowcy
autob!JsÓw ,zCirabiali przecietnie ~autob(Jsów sq nadal nn1zadowolenli z
:'1 '706 zl. Na podw1zkach sko'rzystaii otrzymywanych plac. W. zqjezdni,/N
najwiecej kierowcy autobusÓw. ktÓ- Dabiu (wlasn'ie tcrn) przejawiano
rych zaróbki. z uwzglednjeni~p1 do najwieksze ap'etyty., StWi,erdzono. ze
plat za 'godziny nadliczbowej. za za 178 godz. pracy miesieczn:!,e kie-
oszdednosc paliwa wzrosly w czerw- rowcy autobusów powinni zarabiac'
cu' da sredn!iej wysokosci 84761, z~ po 100 tys. zl. jest to jec{nO'z za-

Te kon:yscizostaly. jok wiei'TIY"wy den wys'u.nietych w czasie ,'obecnegO' II
muszone na pracodawcy. V:J zwiazku. strajku. Poprzeqka trudnosj:! :zestala
z tym, ze zcrg~,"izcwanostra}k nie-, pedn:iesilona dcs4' znocZllii'e. Autorzy
Ieg a!!n')'. 18 majo przedsiepiorstwo tegO' wnIosku. nie zastanawiaja sie.
rOz:WiazQlO'/umoweo prace z ncjbar. skad przed~ebiorstwo ma wziac pie
dZIej aktywnymi organizatoram,i t€ij n,iadze nCl zaspckojenie ich, zadCl-n.<..
akcji: Józefem 'gnorem i RomuaJ. Sprawe moglaby rozwiazac tylKo spec
dem Ziólkowskim" tez kierowca a.ufo- jalna dotpcja z budietu Vi(oj-eWódz-
busowym z ,zajezq,ni w Dabiu, Obaj kiego. 8y/by, to oczywiscie, najlep-
odwo/ali sie do, Sadu Pracy, SJle sad \szy sposób r1a dcl~ze napedzanie
uznal .' zasadndss. ,decyzji kierowni- inflacji.aie organi!z:ttorów ,iprzyw~d
-ctwa,'~rze,c!'s~ebiors\.?IO.Wyr!j~(zostQ!?ÓW st~!,jku. ten aspekt sp~awy';'~
'(9!oszony'2Z'cZ§!.I'wca. mteresuje. Trudno w zasadzie stNler

I: 'wtedyznów zac!f:h *,niepoko]e. dzic, o" co.,.irnidzj'e, Pewne jest tyJ-
Zastrajkowaly zalogi 3 ZQjezdni auto ko \0', ze siejq wsr6d zalogi uczucia
busowych zadajac przywórc,enia J. niezadowelenia,. W tym celu popu-

Ignora d R. ZiÓlkowskiegO'; do pracy, laryzowane jqt m. in. hasle: ,

Majac na uwadze ncdrzednyinteres - My pow.innismy zarabiae wie-
spoleczny, tj. sprawnq komunikacje c/Oj od, tych, ktÓrych wozimy.
400-tysiecznego ' .mlasta~ ,dyrekcjo. Mozna, sie oczywiscie zapytat, dld
pr,zedsiebiorstwa spelni/a iqdan;e. czego pracowtiic.y. WPKM,' majq byc

Po, 4, godzInach strajk przeIWQm'J. lepsi ,czy bogatsi od innych. ale trud
I Mogloby sie \ wydawac,ze . prO', no' byloby znCifez~ odpowietJz na to
cownicy WPKMjuz dosc dobrz~ za pytcrnle.
r-api,aja.ale w czasJe przeprowddzo-

~,

..

lEDWINWALTE
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'ttty'zalBzdnie WP'KM

prz:erwa'ly
nielegaln~;;)J[a.lk

. (Inf:Wl;)'22 bm, w gadzll1\,cb
wie.czohlycb ~na- wezwancfesil
pO,):"Zad,kowycJi' s.trajkujacezafO- .
gi ÓpU66ily 'trZY 'zajez{lui~ .ko.
ml.mib,cjimiejs,kiej w')Szc7Ieci-
nie: au.~obu,s.ow'1\"w pot1:ha;cl1..o~
raz tramwajowe Da ,Niemic;iy"
nie J GQle-cirl,ie, 'Ob ield;y te prze

. .~ ."

~1Yp.racu~ace slu1ZibY WP&1'\1,
by przygGtowa,c je juz od wcze-
sny,lch goomn rannych 23 bl11..
do podje(:ia nQI'U1a[nej pl:acY.

Pnoownicy WPKM nie u-
czes~cza:cy w s.lra.jku 'wpis aU'
sie pa listy osób'gó,towY'ch 1Nla~
.jac prace, wylozone w dyrek(}ji,
ajed~oczesnie zwrócili sie do
'sU porzad,koó\>Vy,choumozli~vie-
nie 'impo'djecia pracY,
,
,Dz.iekl rea-l1sty,ezne,t pO\Sta.\vfe

przebywaja>cYchwe',vsiJ~-

- Jl.ych' .zajet4.l;1ia cJi-pra,coWnLk6w
"'PKM'<s'tw(J!I'zono mOZ1Mos!t u- --
ruchomieniakomunikacji tram- "

wajowej w calym mies'cie, '&
autobusowej z zajez~Po--
licach. .
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Komunikat' ,

~ prokuratorarejonowego.
~ "'w'Pol-icacl1~ ~1~,

m

'(Dokonczenie ze str. 1) 10
, , q

d~ie,nn-ika 1982 r., ni'ele.g(J,~ne. 'W' P
zwiazlk.u z tym, WSlzczcHopnzatiw- D
kOOfgCllhha,torom i osobom' kiie- p
rlij9cymakicjami straj:kowymlsle. IJ
dltWo. Q pope~nienie prz-estep&<twa II
I arly1kulu' 54 wymien'~QIl1efustCl' l
wy. - u

" P~Oikil.lralto(re:j.o'nowy Zbigl'tl- :)'

Mj'kiulski wlizWal clio n$e,zwlo,~.- ~
go , sta.Wlienia sie w rep.rezent'o-!

" wariym' przez ,. niego. unedzieoso.- ~
by, nu!ilbail'd:mejOik!ty,wnew ,olga-'.
riizowoln'ftI I Utrqmcmilu olCfoj,JstraJ ~
kowej: '

1. Józefa 19",01'0

2. Romualda Zi6lkowskiego.'.
3~ Janusza Sowlj'
4. P;QtI'OSte-jtera .

5. JcinuSJ:1:IBi1:lJosHWskiego
6. PawlaSkuratowskiego
1"7. Kazinflel'Z-Q,Torunirdego

8.' Bo.gdCl!l1~Arc%ewski.ego. ~
9. :JanaPysia,- I< u

10. Bogdona Lesniewskiegó. lA
11. AndrIeja Boguslawskiego S

12. Slawomira Siemkowicla ~
13. Tomana' Górecllliego' Ii
14. Le~h-oslawa Rp~se ~
15. Andrzeja Sko.ka IIz
16. Gnego.~Z:1:IBiflinskifgo d

, ~7. Miroslawa Kedirerskiega fi

18. Ceq.He Mose ..' ~
19. Wieslawa Dype lIi

N,id5'tosowanies.ie do weiNt1n .~

spO\!t'oduj,e, dec:"r1q. prolaUratoro} t
~1miel'Ze",i. kory, gr~ywr.Jy do. 20 I
tysiecYJIotyd1 ora~ przymusowe

d'oprowa.dter'liie. Uchylanie sie od
stawlennilctwo moze' sp'owodo\W!ac
za.stosowa'n,j~ o,res11tu dotr.zy.dz4t&.

stu dJ)i. I

Jecn-oozesn.ie pr~ura,tor Zbig. ..
niew Mikul ski stcntJW-Cl'Oupn:edUl
I) odpowje-cbjG,ln'oic:,i karnej za
stO$Owa'n,ie pMamocy. wzglednije
gróib 'wob~c osób; Ictóre odma.
wici,ja przylqc,zenia sie do. ak'Cj.j
strajkowej, a'lbo chca opuscic te.
ren l'a'je.1ion,i.Zag,rozolne odpo,w,je.

. dzialn.os'cia ka'nna jest .ta'kie po-
dejmo,wanie d~ia,lan w celu wy.
w.olo'Oiioniepokoju, pu-bHiczne!}'oo-
raz nieposlu$Zenstwazarl'qdleniom
kie;lIOWInrCtwaWPKM i .o'rgo,nów
C)chrony prawnej" które wlYiWa'jq
osoby nie bedace< p.!9,cowniikamf
Pr>J.ed$li~iomwa do nat)1c:hmj1QSlo-
..go opusi'"6niCl jegóterenu. -;""""" 'I' .

i-
lat..
.Az'
iS .

~i

~



18 Port. ~~~~zmicm
, . .

8 Poprawa.w. komunikacji
. .

Miniona. Aroda byla kolejnym dniem' nie legalnego strajku szczec.inskich portowców. W dalszym Ciagu
I nie byly czynne nabrzeza rejonów przeladunkowych droblrity i masówki. Przerwali nat~miast strajk

r praco,:"nicy \yPKM z zajezdni przy'ul. Klonowica.,

Klniecstrajkuwzajezdnf
przyul.Kllnowica. . .

(Obsl. wl.) Wczoraj rano. w za-
jezdni przy ul. Klonowica teren za-
kladu okupowany byl przez. grupe kil
kudziesieciu 'osób. Wiekszosc z nicn
zajeta by/a porzad.kowaniem terenu
przylegajqcego do bromy wjazdowej
na parking autob\lsow.y. demontazem
lIstawionego'przy niej .przed parom'a'
dniami oltarza. sprzataniem bara:z,
ków dyspozytorni. Od obserwujqcych

te krzatanine' z budynku administr'a-
cyjnego WPKMus/ysze!lsmy: - Wy-
glada na to, ze pi'LY90towujasie do
wyjscia, Moze wreszCie zakonczy sie
ten koszmar.

Gdy tuz przed godzina dziesiata,
przed brame 'zajezdni podjechala
czerwona -strazacko ..Nyska" z na-
g/osn'ienlem. okup'ujacy zaklad zgro-. madzili 'sie w' ~omplecie przy wyjsciu;
Wiekszosc przynios/... ze soba rzeczy
osobiste. W ciszy i skupieniu wy.
sluchali' dwukrotnie odczytanego wez.
wania WOjewódzkiego Komitetu Ob.
rony, do odstapienia od strajku i u-
mozliwienia dostepu do taboru pra-
cownikom chcqdYm pcdjcfc obsluge
pasazerskich linii. autobusowych. Ró.
.wnoq.es\1i! .$19"~m.t po~a~z/a gru.

(Dokonczenie, ze str. 1)
. .

dr~9i.ej Kronl. liilkl wybucha glosny
smiech. Ktos pokazuje slCrzyiowan.
rece. Dowódca w stop,.iu kapitana
OPUSZCZasamoch6d . podchodzi cl."
linld.

.pa przedstawicieli kiCIownictwa prz~d
sjebiorstwa. Dyrektor Andrzej Anczy-
kowski zwrócil sie do stojqcego tuz
za ; ogrodzen.iem przewodniczqcego
tzw. Zakladowego Komitetu Strajko.
W€.go,Jana Pysi,a: - Wysluchaliscie
pcmow)e tekstu wezwania WKO~Ja-
ka jest wasza dscyzja~

W odpówiedzi podo:- Jesli beqzie przemoc. to opusci
my zaklad. Zrobimy to na' zqdanie
milicji., '

- Nie przemoc. a zdrowy rozsq.
dek.powinien o tym zadecydowac -,
odpowiada dyrektor An,drzej Anc~y.'
kcwski. - Nie rozumiem. dlaczego
mówi pan w imisniu zalogi. jesli pan
reprezentuje - tylico czesc pracr>wnl-
ków zajezdni przy w. Klonowica.

- Rozejsc"sie!- jeden ze straj.
kujacych rozkazuje swoim kolegom.
f'osluchali. Odchodzq od linki. Pa
chwili odzywa sie przez megafon d
wódca sil porzadkowych MO I zqda':
jac przyjscit;l pttedstawiciel/ komite.
tu strajkowego na rozmowy do sto.
jacego . w poblizu samochodu. Po

Cl)okóqczeniena ltr. 5)- . ~""-

pewnia Jan Pys. - ZadzwonieJesz-
cze do MKS. "

- Oojdziemy do domu bezpiecz-
nie' - jeszcze raz chc. sie upew-
nic Jan Pys.

- BezPiecznie- uspokaja go do
Y/ódca sil porzqdkowy,ch.- Jylko

. . bez pochoduI ..- Nie chcemy -stosowac sily - 0- - Tak.
jwladcza.- ZadamywpuszczeniaWyszli. .
dyrekcji na tere~ zakla~u. . ,.e? ~pus~czenluz<?jezdnl ~r~e~,WaL,

. - Jelll- ol,'1usolmyzaJezdnl§,Jo be kUJq~~; 2!gco:,~~~m!WJ!r<i..!;jj~
oz1Trny magIJ p6j5~ bezple~ cro-przedsfe 'or~~q ocrrO!lr "erzy~tqprrr,.domu' - zapytuj.eJan Pyl. do stopnioWegoprzywrocónia"ruchu

- Tak. autobusów z zajezdnl.przy ul. Klono-
- Slowo' wica. Dyrektor WPKMAndrzeJ Anczy- Slowo. kcwskicowi-edzial:
-Dzialcujemy. Opuszczamy za. -Bedziemy sie 'storali Ioik naIszyb

klad. . ciej przywrócic w miesoi,e normalna
W tym momencie kierownictwo komunikacje. A jesli idzie o p,)stu-

plzedsiebiorstwa wkracza na t9ren laty wysunieLe w czosie strajku. to
zajezdni.' . rozmowy na ten temat podejmi-!my I

'

- Za w.ciesni,e I - ktos wykrzyku- z pracujqcq zaloga 'oraz ze zwiqzkow
je. ...,.. Prosimy o2!]bezpieczenie na- cami.i Radq Pracownicza. '

I

m:\go mienia. Mamy tu spiwory i In- Niestety, W

,

czoraj noda I

.

str

,

aj kbwa-
ne rzeczy. la cZesc zalogi zajezdni w Dabiu.

- Wychodzimy za 7 minut - za. Na co ci ludzie clekaja' (koc.wat)



Aulobti~y~nQ 'r.asie,
(In'" wl.J W' zajezdn,i autobusowej

przy ul. Klonowica w' Szczecin.je pa-
nowala ""czoraj ,od rana atmosfera
pracy. Na' parkingu autobusowym;

.,zapleczu ,technicznym obslugi quto- Od rana ,wznowiono, dzialalnosc
bIjSów mozna bylo spotkac' wielu u~ na liniach 61, 102 ,1,'103, Do. pracy
smiechnietych lud~i, z pewnoscia od zglosilo sie 84 kierowcow z zajezdni

, czuwajacychulge po srodowychna- przy ul. Klonowicai- 82 kierowcówz
'pieciach. zwiqzanych z ostatnim {ajezdni w Policach. Do pracujacych k,.

akordem nielegalnego strajku. Na rowc6w dolaczylo sie 16' pracowników
~zczescie strajk zakonczyl' sie poko- .P

,

~srÓ
,

d
"

S!r9)kUjgCeV
,

I'!CI.daIZ
,

~l~li~
,

,~je
,

z
JOwo. c;I!);'w pctb"u. Na. ~agJjczu'~ru~."
-Jak. nas poinformowala zastepczyni nymoDslugl Clutobas?W~zy ul. Klo

" dyrektora do spraw ekonomicznych i ~owica ,236 os~b. ~!;Ilosi'o gotowos'c
pracowniczych WPi<M,Renata Piotra""';Cla.p~a:y. Z, tej hczby n~ poronnej.
skQ, wcz:csrajogedz. 9.45 byla juz zmla.n~e pracowC!la 51 '. oso,b.co z~.
na trasach Szczecina 58 autobusów spokaJalo potrzeny.
z bazy przy ul. Klollowlca i '47:' aui:) NastqplladalszQ poprawa w trak-
b~sów z zajezdlli polickie)j.Lqcznie z " " ,"" , ,', '
agtobi:JS«J~'liwojskowymi,;obslilgiwalo(Ookoncz6nie na '~tr..5)
l- .

ruch pa~azerski ,ponad 160' autobu-
sów. Póiniej lic~ba ta ulegla zwiek.'
szeniu do 178 jednostek.

I' ('Dokonczenie ze str.. 1) lec:zno-pol,itycznyc:h, i zwiqzk:)'"yych
WPKM ,trzykrotnie' podejmowaJi pró'..
by nawiazo'n.ia rozmów z komitetem,
'strajkowym, w' zajezdni autobusowej
w 'Dq.biu. Na przeszkodzie staneto

(WAT)m. in~ zadanie 'kom;tetu strajkowego
dopuszc;:enio d'o negocJacji osób' z
zewnqtrz przedsiebiorstwa. co bylo -
sprz,eczne ze st:mowiskiem Miedzyza- ". klodowego Komitetu Strajkowego. Po

, nadto komitet strajkowy nie wyrazil
, ,z,godyna uczestnictwo w rozm,owac;

Wqoraj przedstawicie
,

le dyrekcji, przedstpwiCielo organizacji lwiazko-
rC'dy proc'ownk:zej. crecmizacji spo- wej.

cp ..tramwajowej.W ruchu bylo pc-
nod 70 trar;nwpjów.Nie kursówola je
szcze tylko "dwuna'stka",

Próby rozmów
.bezrezuItatu

----



'CZfO

,

nK

"

O

,

W

,

I e ,roC!

,

z I

,

'

,

nst

,

r

5J
1jt!'

"

a

.

CY

,

c

"

n.v

,

'

,

r

,

OZ

,

Wl

,

a

.

za

,

'

'

n

,

'

,

' KtO

,,

'

,

r

,

'

e
,

"

SPB:'

,

a

'

Wla

,

'

,

1z

,

; s

,

,

lOW ()

nastrojach, jakie wcz r. ~owa- "p~
rac "'

~
WkOjarZOne be<l'Zie ze

ly, nie ma Co'pisac. N " S~ JCh sz.cze', ., Po~~, s.~QtJjaca
twarzach malowal. si l ~{Y~ .cz C eg' za.l'j!Y{erwJÓ[1~ do-zatroskanie. . "', mó" o rdtin.. ~ . . f . -. "

lw7~T;~ci~~~ajt.-
(Inf. wl.) 'IN niedziele nadal trwa

la' strajkowa o\{upacja zajezdni
a'l,Itobusowej w Dab~u. .Po widocz-
nym z :z;ewnatrz dziedzincu prze-
chadzaly sie grupki pracowników;
NiektórzY.' przysiadali na lawkach,
rozmawia:ti. .Ich zachowanie wska-
zywalo ria .to, ze .sa jakby spokoj-
ni,ale. czy tak bylo r!lprawde? To
juz byl jedenasty .dzieó ich akcji
Nie trzeba dodawac, ze akcji nie.
iegalnej, w której uczestriIctwo mo
ze sprowadzic nil tych ludzi przy-
kre konsekwencje. Mozna sie do..
Inyslac, -ze uczestnicy strajku sa
zmeczeni. ta przedluiajaca siesy.
tuacja i trudno byloby sie temu
dziwic, Na zakoóczenie strajku w
zajezdni w Dabiu czekajf! tez z
pewJ;loscia' niecierpliwie rodziny
tlczestników tej akcji. Kazdego
dnia przychodza': p0d brame tego
zakladu. kobiety, W niedziele poja-
wily sie tez tam dosc licznie dzieci.

Jak juz informowalismy, nadzie-
ja na rychle zakonczenie straj,-

ku zrodzilas.~e ~piatek w zWiaz-ku z rcizpqczecie . w "YlU dniu ne:'
gocjacjimiedzy dyrekcja WPKM j
komitetem strajkowym, Rozmowy=--~ ~~.=.,~

";'-.

- jak mozna sie domyslac - by.
ly' trudne. Prze'ciagnely sie do~wie-
czora iodlozpno je~~.
Wz.nowienieroz:m6w ~
S rano al,eprzedc poludniemnas apl!O l~ zerwanie; Nie wiemy~
p co konkretnie. poszlo. Na Jen te-
mat nie moglismy sie ,niczego do-
wiedziec alli od' strajkujacych' ani'
od przedstawicieli dyrekcji. Dyre-
ktor WPKM Andrz~j i.Anczykowski
uwaza, ze dla dobra sprawy nie
nalezy ujawniac .szczególów roz-
mów przeci czasem, ale nie traci
nadziei na zawarcie' porozul11i~~ia.
Z jego inicjatywy 'f' snhate,~

J:l.Qll~~ 'doszlo 'do ponownegr,>spo a 1 przedstawicieli dyrekcji
ze strajkujacymi w'~'celuf1awiaza..,
nia 'zerwanych rozmów,., Takie
spotkanie odbylo sie równiez ~
~Zj?'~;~"l:l~ kiedy to ustalo~zasil D1cze rozmowy zostan~ wzno..

wion:e"W1'Iip'hit.J.rn ~pr~ ~ Tak.sie tez. stalo, ale 'rozmowy rwaly.
zaledwie pól godziny, po 'czym zo-
staly przerwane. 'na wniosek prze.d
stawicieli strajkujacych.

\

IWAT),
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,WoJ~;oda~9~aeuJa~ycti,l~ezdniac~~PKMI
oraz u lolmerzy.klerowcowautobusow I

Wojewoda Stanislaw Malec wizytowal wojew6dzklch o'taz i!.ow6dcy garnlzo-

,

W .Ub. ~obote, we wczesnych godz.~nach nil s'l;CZe,clnsklego gen.bry.g. Zblgnie-

I
rannych. niektóre. prac\ljace Sa

.

jeZd
.

. nie W
.

a 1Ilazieja z zolnlenam,i, kt6ny za-.
autobusowe I tramwajowe szczechi~ be:r,pieczaja komunikacyjne potrzeby
ski ego WPKl\I. WOjewoda ,apoznal' sie mjes;!:kanc6w miasta na liniach auto-
z prze

.

biegiem usuwania sk utk 6W straj- bUS

.

OWYc

.

ho po

.
tr

.

zeb

.

Y t
.

e - jak Wladoo

,

ku, .ze stanem orgattlzacyjny.m przed- mo - wynikaja ze 'strajkU pracowni-
I sleblorstwa, wreszcie z warunkami pra- ków Jednej z, zajezdf\1 WPKM.

cy zal6g pracuja.cych w tych zajezd- W imiettlu wladz wojewódzkich wo-
niach. Jewoda Stanl.slaw Malec podziekowal

St. Malec podziekowal pracown~kbm mlnistrowl obrony narodowej za

I

.WPKM za stosunkowo szybkie I spraw- pOdjete \ decy.zje, na mocy których woj-
De przywra.c,anie komunikacji w.. Szcze~ sko pomoglo w dordnym rozwiazaniu
dnie. Polecil 'jednoczesnie dyrekcjlte~ pótrzeb kot,nunikacyjnych Szczecitia,

I go przedsieb1M'st,wa podjecie wSlelklch kadrze. dow6dczej !u. spnwna reallza-
staran, aby w jak najkr6tRY111, czasie cje teJ' deCyzji, S2:czególnie Jelinak. ser-
uruchomili wszystkie Unie tranlwa.Jowe decznie wojewllda podziekowal fo.lnle-
I autllbusowe. obslugiwane przez 1'ra- nom - kierowcom. kt6rzy od ponad
cujace. zajezd.nle. Wojewoda. zalecil tak- tygodnia oflarnle..z pelnym zaangato-
ze dyrekcji uwdne ws'luchlwa.nle, sie wanlem. zapewniaja mieszkancom mia.-
w glosy zalo.gi, 11'°Z1?atrywaniewlp6Inie Ita poh\czen!a kOmunikacyjne. Miesz-
ze zwiazkiem zawodowYm wszystkIch kalicy Szczecina- zapewnil la ser-
zglaszanycb wniosków oraz uwag 1 w decznie wdzlecznf toinierzom 'Za te po-
miare moillwosCl wdra:tanie Ich w ty, moc, zachowaja 'ja w pami~eI l w
cie. lercach.

Nastepnie wyr6f.nlajacy sie tolnlerze
otrz~ma1i z -n,k przewo/lnlcza;~ego, Wo-
jewódzkiej RadY,NarodoWej,. - Stef~na.
Rogalsklego hOnorowe odznaki ..Gryfa
Pomorskiego" oraz okolicznoiciowe dy-.
plomy, '. (kI

. . .
'!!"ezoraj,w.niedziele w jedt1eJz

I Jednostek wojskowych w Szc'l8elnle od-
I s,.-to sie spotkanie lITzectstawleleH wladz



~~, ~-o&-BW- 'WPKM

Zwiazkowcydom.agaja.sie'

dyrekcj,a
-,rozmow

, .

(I!'If..wl.) KOimuni,ko.tjo - tromwCljowc
funkcjonowala w po-niedzialek podo--
bnie jak w poprzednich dnia-ch.- a
wiec dosc dobrze. Autobus"y kurso-
waly Jedna,k tyl-ko na na.jwa.zniej-
sz)'ch ciagach. Ograniczen-io w ruchu

z
bylI' wynikiem tcwajqcego noda,1
stra.jkuzalogi zajezdni autobusowej
w DabiiJ.. Ja.k juz ~nform'owalismy;
podjete w ni~dziele wieczorem ro-

(Dokoilc;enie rta str.. 2)

(Dokonczenie ze str. 1).t
I
. zmowy miedzy .cIyreJkcjq WPKMj ko-
r mitetem str(l~kow)W trwaly la/ledwie
I pól godzilny 'I ,",ie dady ie/cnego re~
. zujta,tu.WpO'n,i,edtioJ~kpr~d' pOilu-
~ dniem dy.rektO'r WPKM An.cIrze<]'An-
. czykowsklwystap-ilz podobnq ,Im-
I cjatywa. ole w tym przy;pad1kunie
. do'szlo w o,gól,e ,.cIo ro!mów. Sta,no-
I -wiosko kCHnitetu. strajkowego zostalo
, wyroz-ene' '..,.,. pi-smi,en!Jde.sla,nym do
-- dyrekcji WPKM o g.odz. 13. Po otr~y

m-aniu te'go -pismo dyr. A. Anczykow-:
ki \,owiedzial re-porteroV(i "Glosu" ~
ze rozm.owy z ~OImitetem stroIkowym
uwaza za zawieszone. Dodal prz)'
tym. ze mo teraz nowy -problem do
,zala.twie-nJCI'.Za:rzqd orgOlnizocji zwia-
7Jkowej WPKM w im,ie-niu jeJczlon-~
ków. zalóg pracujacych i pra-cO'VIIIn,i-
kównie nzeszonych, w ,zwi,qzlkiu,(I
,pra.cUljqcych, 7a,zqdol od dyrekcji
przepr,o-wadzenia r:ozm6w na te.mat
problemów e'kónomiczno.orgal\oizacyj-
nych przedsi~biorstwCl. Dyr. Anczy-
kowski -przychylil sie do fqda.nia
zwia~kowców. Ter/t1li,n spMka,n'ic] z ",i~
mi wyz,n-oczononCl dris. Jak moZ'na
przypuszczac. I te1'oz:mowy -n,iebeda
lotwe. ole wierzymy, ze .przy dobrej
wo.fi'z obu stron zawsze maIno zno-
lezc wlasciwe rO'zwiqranie htniejq.
cych probremów. '(WAT)

Stanowisko zwiazkowców
'z WPKM -

Ob. Dynkt~r WP&:\t
Rada PtacowDlua WP&!If

w :imejScu
W zwiarz.ku z ]!otte4lutaJaeym sie

strajkdem b~y autobusowej w DablU,
z dnia Da dzled pogarsza IIQaytuacja
ekon~mlczna plrze4lllebiorslwa, które

eoraz bMdziej 'Ogranicza moMiwosc po-
pra.wy sYtuacji ekonomicznej l socJal-
nej,lialogl. -

Skutki strajku odczl1wajq, takiII miesz-
kan-cy calej aglomera.cJi szczecinskieJ.

Kie!\°Wi11ictwo, strl:ajlro' w Dl\ihiu nadal
nie wyub zg,ody .na podjecie rjlzmów
na tematy ekonomiczne l organizacyj.
:fte, dajacw ten 5p056b dow6d na dl\.-
tenle do przedluzeli!a obecnej eytuacJl
I upolitycznienia charakteru strajku.

Nie motemy jako Zwiazek Zawodowy
wynzic zgody. Da taki. .talJ1, kt6rv. w
koncowym efekcie ,.uderza w interes
c!}!ej zalo~ szczeg6lnie aktualni;' pra-
cUjacej.. '.1 r -

Za1'Zad NSZZ :pracClwD1k6w WPK1\f,
zebrany :Da swym, posiedzeniu w dniu
29.08.1988 r. kierujac sie :interesem ~a.
lagl I mieszkanc6w Szczecina oraz za.
pewnienJi..tn Dyuktora,o stalej goto-
W'1Si;1 do podjecia ruzm6w !WZywa Dy-
rekcje 1 Rade Piraco.wulcza ;przedsie-
biorstwa 4'1 pod3eela natychmiastowych
r'1zm6\vna 'wszystkie tematy ekono-
miczne 1 organizacyjne d'1tyczace p.ra-
cnjace.I zalogI WPKM. - .

Jestesmy za tym, aby umoUlwic u-
dzi.al W rozmowach takte nie zrzesZo-
nym w zwil\22ku iprzedstawlchólom aktu-
.lniepraCujacych zal6g. -

2:\damy pilnego rozpatrzenia naszej
propozYcji. Proponujemy termin rQZ-
poczecia -r'1lm6w na godziny fanDe dnia
30.08.1988' r.

Za Zarzad NSZZ -prac. WP K.:,
MARIAN&OWALEWSKI

Szeur:ln. dnia 28.08.1988 .
Z ostatniej chwili I

WO%.or<Jjwiectorem sto,rszy dysp.oryl
tor Cell.bróti RUChU WPKM Ry-sza,rd
Kuz,a pod:ol n.O!r'n' .poimysi-t'lqa,cr.pQwiedz
na dzien d2liiSiej,sxy,W zwiqzku ze
zglaszoniem Slie do pracy c:oTazwiek
s2ej liczby ki~rowców. :lonoja uruc:ho
mióne linie Qutabtlsówe52, 69, 72,
104 I 108. OznoczQ to, ie wszY$tkle Ii.
o.le o,utooo$OWe beda ot\}ln,ne. t:q'c,z-
nie 161 CJlutobu.sówobslugiwac bedzje
fuch posaze~~lel. ' (wat)



::Zaakcep10w~.n~roP~I~~1'!sp.raw~.plac

. .pracowmkow omumkacJI mieJskieJ. ..
LODZ. Jak poi,nfonnowa.l dzien-

, ni,k&rz&PAP przewoonicza>cy Fe-
) deracji Zwiazków Zawodowych
, P,r&c6wn:ików l{o!ll1uni,kacji Miej-
l sklej w PRL Wi,esiaw GiceI - do-

konano syntetycznej oceny prac w'

I

przedsiebi.orstwac
.

h komunikacji
. miejskiej, z Uwzglednieniem, pracy
. w godzi.-lach nadli«;z,bowy,ch.-Pro-

poz~'cja, przygotowa'l1a w "tej spra-

wie przez Ministers,twit Pracy J
Polity;ki Socj1tInej, wstala zaalk-
.!1e.p'towanaprzez Komiitet Rady.Mi
ulstrów d,s. Realizacji Reformy
Gospodarczej. s.z,czególy,dokumen-
tu fooeracja przekazala 30 bm. za.
logom i dyrekc.jom przedsiebiorstw
w cal~m kraju.

stal ostatni postulat porozUmienIa
podipisanego miedzy fed~acJa a
apruidsta,wlciela,mI rzadu w kwie- '
tnlu br. Nadal trwaja prace nad
zmodyfikowa,ni.em systemu e'kono-
miczno-finans'owego w przedisie-
blo:rst~vach 'komu.n~kacjl miejskiej.
który bed~ie,wdrabny - z,godnle
z poroz;umiehiem- od 1 stycznia

W tcn sposi)bzrealizowauy zo- przysz,le,g,orOiku. (PAP) ,
. """"-""" ". ., .;.-,-, ,-' ,..-

W. P. "K" M,' . N "'.,. '" .. . . fe '.".. 'po. miescie' . 156 autobusów. Sta'n,o-
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Jq.k jluz infonnowaHsmy; rOfm'owy
. ' , , .' dyreikcjiWPKM l. komita.tem,stra11~o-

ZWI
e

azkowcow z' dvrekc J a.. w)lm W zajezdni autobu'sc>wej w [)q.

. . .' '.' ('. biu z~stal,y zawieszone. .Zgodni,e ~
,~ . '. -, qj !! zap,owledZilq rOZlpocze!y SIe wczora1
c (lnf, wl.) Od cz}"te,lni'kówotrzyma. obecnie zwiekszonq zachorowajno- ra>J1Ow soli ,konferencyjnej budynku
o lismy kilka skarg ,na trudnosci ko. sc:iq i urlopo'mj czesci motorniczych. dyre~cji WPKM przy ul, Klonowica
I munikocyjne w Szc:zecin,je. Jeden z",Mozno.' tez sadzic,. ze pewno ieh obrady zórzadu zakladowej organi-
- mieszKanców osiedla Prz)ljazni stra. Iluba przebywa wsród strajrkujacej lOcji zwfazkowej oraz aktywu spale-
a "ciI wiele czasu czekajqc na auto. zalagi rojezdni ,auta'bu,spwej w Dq- cznega, izawo,dowego przedsiebior-.
I bus, ,W sumie podróz d'o centrum bi,u.' stwa. Wysluchano uwag i postu:la-
f z~jela mu panad gad-zine. Inny Jesli iazie a kamUnikacje auta bu. tów przedstdwideli zalogi, reprezen-: twierdzi/,ze w obecnych warunkach sawa, to liriie pólnacne bytya,bslu. tujaach wszy.stkie 'grupy z.owodawe.
~. lepiej jest wedrowac pa miescie na giwane narma,J.ni,e,. jak przedstraj, 'Omówiona za'ga.dnienia ekonami-
r piechote niz jezdzic autabusami. Z kami, Na' innylh .Iiniach nie zldala. cme,. sacja,lne, argoniza.cyjne i spro
- tymi opiniami n,ie zgadzil sie zastep no u'trzymac Jalkiego natezenia ru- wy datyczace kal1ie.cznasci paprawy
J, co dyrekta.ra da spraw eksploatacji chu, Najslaoo;'ej abslu.giwano linie warunków praq. Po dYSok.u.sjipowa,lo-

WPKM, ,Eug~niusz Zaljqc, Nasz dabs,kie, Byloby jeszcze gorzej, gdy. no zespól da prowadzeni,o negacja-'
rozmówca przymat wprCJowdzie. ze by in,ne przedsiebiorstwa nie przy- cji z dyre,kc:ja przedsiebiarstwa, Ro-f

I
i;90 'przedsiebiorstwa nie swiadczy szly WPKMz pom'acq w utrzymaniu zmawy te rO7ipo.czely sie o gadz. 1?

10becn;e uslu'9 w co/ej pelni. ole za. autóboulsaweg,a ruchu, Na pierwszej Dzis zwiazkowcy i o'ktyw spoteczna-:
I

~na
.
.czyi przy tymi ze'. nje jest, az ,to.k zmianie

.

'
.

p
.

mcawa,lo m.in. 50 kierow. zawOdOWY

.

majq s!e spatkac pono-
zle,jokprzedstawlOja ta nlektarzy ców "wy,pozyczo.nych" WPKM przez wnie, Przewodniczacy Zarzadu

t pasazerowie. inne firmy w ramach' Obr,any Cywil. NSZZ pracowników WPKM Marian
J Wczoraj kursowa/,o po miescie 105 nej, Da pracy wciaz s,je jedna;k zgt.o Kawa.lewskj painformowal re,partera

I. zestewów trolh1waojowych. Stanawilo. $Zoja. kolejni kierowcy \lJPKM. Dz;s "GIOlSU", ze na t'y'm slp,O;.tka'niuz.o,sta-
ta 85' proc. narma,lnego zdangozo- w\,jedzie na tra'sy 114 au.to,bu.sów z ria ogloszone wyniki roz,mów-..prze-

, I VIIonia'ta!bolw. Ten stan rzeczy nas.z ba'z.yprzy ul. Klonowi,co. Lacznie z prowadzonych l dyrek(:ja przedsie-
rozmówco t/umoczyl m.in. nO'towana o,utobuso,mi z Polic ku,r~owac bedzie biorstwa. (WAT)

. '., .. '. .. komun,ilkate,.m prClI$o,Wymz '30 sierp-

KomunIkatProkuraturyWo)ewodzkle)w Szczecinieni,a 1988 r. prO~iJ,rQ.tororejolnowego
, '.' e pe,!.nej gwa~a'ncji nieo.cl;pow.iedzi,o.,l-

I . 'I ". noki ,karnej' osó;b, które wprawdzie
, Sledztwow. sp.raW

'

I
"

.enl
"

elegalny
.

ch. St'

raJkow.

strd'i'k
.

u.]a,
.

Ole s,trajkie.m
.
. nie kie>

.

'rUljq,
prO'kuro,torzy o<trzyma,f,I po.nad 10 te-

. ~Iefonów od o.sób z m>iiQlstQSzczeci.,
W pro,kura,turlJch rejanawych w Wiele uwagi paswie-ca sie uda'ku,. na, które w ro.:!";mowQIC'hwyro'zaly pel.

Szczecinie i Pa,lkach kontynuuje sie, m0'ntowóniu s~rat. jOlkie' w wyni.k,u nep\>porcie takiego stonewiska. Ro-
sledztwa w sprawie nielego,lny,eh nie/egaJny,ch s-trdj!ków poni'osJo gO'- zmówcy uwazali nCl.~olmi'a'st, zei,n'!J-
straj,ków w ponoie szczecinskim O'raz ,sjJoda,rka naradO'wa. cze,j na,lezy pos,tQlp1c z osobC1mi, laó-
w zaojeZ'dn,i<JchWPKM, . Do,tychcz.a's w cha.ro,kte.rze pod~j- Ee stralj!kle'tn kie.nJljq.

Przeslucha,no juz okol.o 40 osób, rzcln\,ch o kierowanie straj!kiem prze-
któr'1'cl; zeZ'nari'i'a pO'zwali,ty o-d<two- slu,cha'no 3 O',sohy. Ni,e s.tos,pwo,no
rzyc przehieg o'kcjii strajkowej, d wobec n1ch sradlk'ozapobi,egowc'ze.
tOlkze u.stallic osaby, k<t:óre j,nicjowa* 90'- .aresztu tymczasowe!1jo.
Iy, IUlb-"d'stepnie k.ierowa,ly stra'j'ki'e.m, Podkreslic na,lelzy, ze w rwiqiZ1ku z

Ra,z jeszcze podkresla si,e peIne
beiz,pi,e-czensMo o.so<bom, k;tóre prze'r-
wa strajk, o nim nie kierowaly i nie
kierujq. (PAP)



iI-r-W~PKM~1tJ i1"~~':;g,

Wz,niowiel1'ie.,',roitnów.
(jnf, wt) St,'ajk'. okupacyjny cze- zasady okresUfo VIII "Plertum KC.

'sci zalogi zajezdni autobus:>wej w PZPR. Strajkujqcy 'pracownicy W~KM
DC/biu trwa oodol. chociaz ni~ wi- nie przyjmuja" tez chyba. do ,wiado-
dac uzasadnie(ldlci tej 'akcji. przy- mosci opJblikowariej. wCzoraj wy-
noszacej. zreszta duze szkódy nie' ty' powiedziprze'w9dnkza'cego redera-
ko Wójewódzkiemu f>rledsiabiorstwl.l cji' ZWiqzkó.w,Zowodcwydi Prac.owni.
Komunikacji Miejski'ej, lecz tokz!!: wie ków . Komunikacji Miejskiej v PRL,
lu innym jednostkoro naszej, go SpD'" Wieslawa' Giceloo dokonaniu syn.
darki (spóznienia. do procy. wzro'st .tatycznej. oceny'ploc w przi!di>iebior-
absencji procowi1ików)., Nie nale.ly.stwCJ,ch 'komunikacji miejskiej,' { o
przy tym zapominac o. uCiazliwos-por;nyslnej. reaUzocji . porozumlenio
ciach, bdczuwonych przez poszcze- podpisl:Inego.. miedzy' federacjq., a
gólnych mieszkanców Szczecino w przedstawiCielam.i rzadl.lw kwietniu
zwiqzk-u.z' d"groniczerHem uslu9 ko,:,'br., . .

munika;:yjnych. . KOl'1tynuO\Nanie,stroj )Vczoraj przedstawicieleadministra
"ku w zaiezdnidabskiej oraz w In. cji WPKM T wicedyrektorem do
nych zakladach. zoewnosciq nit! u- spraw technicznych,tego' przedsiebior.
ldtwio reQljzacji. budzqcej" duze'. na- ". ',."'"
dzieje spoleczenstwa polityki.,'1które', (Dokonczen~enast1.'. 2)

... ", ;;. "" ,~ ~..

.,

(Dokonczenie..ze str.. 'l~~ '., kow?6w) dyrektji .v~ !ejspr6wie %:1-,
, .. pCWledZJla'10.. n(l dZlslO]. .

. stwp, Kozirniercz€'mBoga~kim. pod. '...TromYllpir>iautO9,!Jsy WPKMkur~
jeli no nowo próbe doj~tib do pOro- sówo.ly , Vvczordj, bez iwiekszych
wmienio ze strajkujacymi pracowni- zmion" a ,wiec nie najlepiej. Za-
kom.i w zajezdni d"1bskiej.,.o g;:!?z. step~~ d:yrek:oro do. sprQ~ "eksplof"9 rano. .rozpo,czeto 'rozmowy, ktore ;tUOSJf,Eugeniusz ZaJqc po.mformowal
prz-erwol1Opo llplY;JJie2,5:godzi/1Y. nos;, ze'.Dzis b~dzie/1a trasach I)
Jak sie dowiadujemy,poranne nago- kijka i1utpbus6w YIIiecej.W lwiaZ"
cjocje. . przebiegaly wdosc'gorqcej k,u,zr':)fpoczeciem' roku szkolnego
atmosferze. .Posta,nowiono, ze 1'0%",0-lostaje ponownie uruchomiona .w Po
wy te beda kontynuowane w. gol:lzi- licach autobusowó linia 109. Jest lo
nachpopolud/'liowych. tok zwana hUnio' szkOlna", lqczqc:.a

, . . . glówne. ósiedlo zl9 wszystkilnl szkq-
W -bU'dynku .administracji WPKM' lami, w tyln.' miescie., Dyrekcja

przy ul. Klonowicazarzqd orgoni- WPf<MZQape!owola. do kietowc6w i
zocji zwia:tkowej,wroz Z aktywem to motornicz::nych o szc:zeg6Inezwtóce-

logi omawial sprawy ekonomiczne i nie. uWdgi '~no bezpietzetistwo malych
ptacowe. Specjalnie powolanytespól pdsdzerów, udojqt:ych sie' po' raz
prowadzil tez no ten temotr::>ztno- piMwszy po wakacjach d<) szkól. Dy
wyz dyrekcjqprzedsiebiorstwa.Wpro rektor E. ZoJqc za ntlszymposredni

.wodzono szereg popraW'ek do opra.' ctwem prosi.tez rodzicóYII tych dzie-
cOwam!go wczesnLej projektupotozu ci,abYzotroszczyli sie o ich bez.
m1,enia,placowego. 'Podpisan,ie dok~. pieczenslwo w czasie. drogi do szkoly
mentu o wspólnym. stOnbWiskt! lWiaz i ze .szkoly. (W.AT)& ..- ~,,- ~

~ ~t'(jJ/ ;~~' .'"~._.~ '" ""'. ...,. .'~<

~ffJfif'-~,~4~h' t.W WP~M
. .' ., . ",C-clv ~~ ---:-.trFj.~,- ~ .

. W~iaz brak POI:ÓZllmienia
(Inf,' wf) Zojezdnia out9busowo. w wych wobec strojkujqcej zalogi: Gvva

Dabiu byla w piqtek, no.dal okufJo- rancje takie przedstawilem w, tra~.
wano przez ,grupe strajkujacychpra- cie rozmów i. nadal je podtrzymuJe.
cowników WPKM; chof:iaZ minely juz Nie C:Otyczq one jedyr\,e or~~anizato-
dwC!:c'Wgodnie. od przerw.onio 'przezrcw i kierowf1lictwo stro'iku".
nich procy. Prowadzone od przeszlo Dyrektor A. Anc,:zykowskizazncczo'
tygodnia neg'ocjacje przedstawiCieli przy tym, ze odpowiedzialnosc orga-

, dyre~~il~" ~"j.s'iebiorstwa z. komite-., nizo.torów i czlolJków kie~ownj,ctwa
ten;, 'S!:h1i'~«WYln,'zostaty Vt czwolrt\,k, stro'jkiJ bedzle rozpatrywano indywi~
zO)N]e~zone. O ~rzyczynolch na"'Ifego duo.lnie ze sZczególnym uwzglednie-
impo,s<uw Jozmowa,ch aowiod,uJemy niem wykazania dobirej woli i pod~,
sie z VI1ydo'ne-go1. wrzesn.ia komuni- jecia dzi,olan zmierzajacych do zo-
katu, :CJyrektor,CIWPKM mgr Andrzeja' konczenio stro.jku, W komun,ikocie

Anczyko\lllsI<iegg.W prsrv,ie' tyQ), 0- wyrazono lez gotowosc dyrekcji do
dresowa.nym do komisjineg,oojo,cyj- kontyn.uowolnio' rozmów,

. n'i bo,zyoliJtobuscwejw ,Dqbi,u 'orO'l W piatek 'b godzini.e14 wznowio-
organu zolQ:zycielskiego j srodków mo no ;rozmowy miedzy dyrekcjq WPKM
soweg9"iri~kazuczytamy m. in. uW o komisja negocjacyjna strojkujqcych
z\l\!iazkuz .tjednos<tr,o!\nymj(olmuni'ko-w bcrzieautoblJsowej w Dabiu. Pro-
tem komisji negocjacyjnej' !tro.jku- Wodz.o'noje do g,odzin wj,eczomy::h.
jatejba;iydutobusowej w Dqbiu. o-, pocz/m, nastapilo prz",rwa w nego-
swiaaczarry, ze: Nie je'stprowdq bmk cjocjoch. Jak nos poinformowano, w
z mojej sTrony gwafhncji w lO'kresie nocy rozmowy mioly byc wznO:wio.ne.
niewydqgonio -kol1sa!~wencji sl.uzbo- (WAT)

1 "



, 'I

. . ~.
,

.'
,

' .
,

i
,

abski
,

ej"
,

za:iez~l}
,

i
,

'

o , \:;!rJ.'i9-:! !T {P 'f-, ~'

Przygotow_anla ' do
('nt. wl.) 'Prze,rwdny-ch w piatek,' d~z&j Anczykowski otrzyrtlol ptzesl:a~

r'oZlmówmiedzy dyrekcja WPKM i ko. ne da'lekopisem oswj,adtzenis komi.
misjq, neg-ocjacyjnq strajkujqcych w tetu~ strajk,owego o .,przerwaniu"
baz-ie autoobusowej w Da1J.iu ju'z nie strajku ogoclz.' 10, i podjeQj,u procy
w2)n'Qwiono. W sobo,te rano stra1'k od 5 w~ze'snia. Do Dctbja przyjecha-Jj
zostal zakon-czony bez, za,warcia po. WieC prledstawit;ie}e~ a.dmirHstracji
ro.zumi.en-io z kier-ownictWem przed- prze,dsiebiorstwo, a<byprzejac zaje-
siebj'orstWa w sprawach spornych. zdnoie' od stra'jkujq-cych;Prze'kazywa-
'OkO'logodz. 9.45 czesc sttOljikuja- nie bazy, otJ,tobusowej trwalo od qc>-

cych dotad prq-cowni'ków opuszczala dz,fnY 10 do 11. .
zajezdnie, inn.i gro,ma-dzi.Ji sie przy Zgromadze.nie przy l,ince po~
lince z-algradza'jacej wjazd do bazy. ," -' '

W tyl)'l',cza-sie dyrektor W~KM An- (Dokonczemena str. 2)

(Dokonczenie ze str. 1)

N~ek,szolo sie. Na killlka mllmJ1tptl1Zed
g.oodz. 11 cltolqcZ)'lij do calej grUlpy
czlonkowie bylego komitetu strajkowe.
go. Jede:n % nich JjOwledzfal glo~nol

-Pó}diZ1le;my szós<tk,oml zaiOhowu.
lqc spoIkó:j. BedZilemy 'p!ewa~wy"
Iqcznie ple~}'\,1teli!9'ia_n..

Z pq'rk,u (llutobuSOiWeI9'odio'Qhorel~il
lZum rOlzg.rzewalllyC!hli:liI1'iik6w.S~Oijq.
ey przy broImil.. wJ.cwdowe~ pro'Po'
wn,lk polnrom"owCl'l. z. 12 (lo~obu.
sów ZIOs!:ainie,lliZyty.ch do ptzeIWO'z,u
bylych u.czeJstnl~kówwajh.

,- Do doimówl

- N+e. do Jportu....

Ogorel'%. 11 ~us~no I,j,n,ke..Ze--
brani przy niej r\J15z\,11 l'WOIrtq ko-
lum.na w stl'O'l\Q kos<:ioolono osiedlu
Sl.on~OZ'nVl111.Za n,f,rhl 1I0Iie"'I...-

.te Qlu.tolac1lrY~Po god:ij'niie 12 o'utobu-
sy te, wY'pelnl,C)ne .lud~m'l. zajechaly
pr~ed brome por.tu. Tam odibylo sie
pólqczenlie .b)'llych tJiczestnjlków stra~,
ków w po.roje i WPKM. Uformowo-no
pi.eszq kolumne. lc,tóro na'stepnie
przes~o do katedry. Na trasie, te~-o
poonod,u -ruch trolmwo'j.owy byl cZO'
sowo W91lrzymany. '

W tym dnju traimwaje 'obslugi.wo'.
ly pozolstale 'Hn-i,e wedlug przew.i-
d:Óallle,g'o 'na woJne s'ohoty j dni
$wiqte-czne raztktlaidu jazdy. Ruch no
Frlila'ch '-,autohusowych byl jednqk 0-
grainll.qo-ny. Jak ,p.()il\,fonmowalrepo'r~
tera "Ol'osu" dyre,k,tor A. Ancz.y;kow-
ski:, ikurs'O'wol,otyliko 80 proc. p-otrze-
I:mych d.lo zreoHzowani,a ro,ikladu ja..
7dy oIU'to,bUlSÓW.Powrót do no-rmallne<]
sytualcJi no tra.s.ach komuniikcrcY'jnych
WPIGM bedZii,e 1T),0zHwypo dokonolnlu
przegladu autobusów z ba'zy

rh...ki..,i. IW


