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Jeszcze 15 wagonow z Niemiec
JEST decyla w sprawie sprowa

dzenia do Szczecina kolejnych uży
wanych przegubowych wagonów tram
wajowych z Niemiec. Podjął ją ostatnio 
zarząd miasta.

Podobnie jak poprzednio, kiedy to 
sprowadzono 12 wagonów z Dussel
dorfu, tak i teraz wyboru taboru do
kona specjalna komisja z Wydziału 
Trakcji Tramwajowej MZK. Szczeciń- 
s:y tramwajarze pojadą do Niemiec 
j iż w  najbliższy poniedziałek.

- Obawiam się, że teraz nie stać nas 
redzie na zakup wszystkich 15 wago- 
r.: w - powiedział Grzegorz Stasiński z 
Wydziału Trakcji Tramwajowej MZK. 
■ Prawdopodobne jest więc, że naj- 
pierw zakupimy 10 wagonów, resztę 
s p rowadzimy później.

Zdaniem Grzegorza Stasińskiego - 
d .-- ehczasowa bezawaryjna eksplo- 
atacja przegubowych GT6, które w lu
tym sprowadzono do Szczecina, po- 
: ierdza celowość zakupu kolejnych

wagonów tego typu. Niemieckie tram
waje mają, jak dotąd, doskonałą opi
nię: są ciche, szybkie, łatwe w eksplo
atacji, a co najważniejsze są - jak 
określił jeden z motorniczych - przy
jazne dla pasażera. Motorniczowie na
zwali wozy z Niemiec Helmutami i to 
się przyjęło, także wśród pasażerów.

- Chcielibyśmy wynegocjować z 
Niemcami taką samą cenę jak za po
przednie wagony: 670 milionów sta
rych złotych za jeden - powiedział Sta
siński.

kimi partnerami zastrzegliśmy już, że 
interesują nas wyłącznie wagony typu 
GT6. Nie chcemy mieszać typów i mo
deli, tym bardziej że tramwaje te spraw
dziły się już. Świadczy o tym choćby to, 
że planujemy zmniejszenie częstotli
wości bieżących przeglądów wozów 
sprowadzonych z Dusseldorfu. Teraz 
ich przeglądy - podobnie jak polskich 
wagonów - odbywąją się co tycMeń. Fa
chowcy uważają jednak, że równie do
brze mogą się one odbywać co dwa ty
godnie. Roman CIEPLIŃSKI

- Prawdopodobnie - dodał mój r~ 
mówca - kolejna partia GT6 bęr’ 
miała nowocześniejsze wypośl żenie 
elektroniczne. W rozmowie z niemiec-


