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f Jezzlc o . procy,
W NASZYM reda!cqJnrm c:yklu HC~ o tym sadzi.ld" zasiegne-

IiSJnYostatnio opinii Czytelników o komunfkacji miejskiej. Problem
to nienowy,. lecz dojnal juz do tego, by wreszcie rozwiazac gO
ostcteanie. Stwierdzomy, H. ioc:ln,ado1ad. ~ ostamich adccJi"Kun.ra
Szczecinskiego" nie spotl<ola sie z tok zywym odzewem.. sPo-
lecznym. Otrzymolismy w tej sprawie wi&le listów, przeprowod:.dllmy
ki,lkoset" ~ÓW telelonicIll'lych. 'Szczec:inionie nie tytko ~
sie uJec:ydowanej popraWy ~be-cl\ej sytuocji, ole tGkie sami wWa-
zy>VrGIikonkretne sposoby zoroclx~ zlu.

NIE bv.lyto p<>stul~y niereame. pli>lW,rucnu. popr~ez scisle pr%~'
PI1ZY'Pomni,pmyje >il skróci~. Po slir%egonieu~aln~onyoh r02:kld~ów
pielW~e ~ rOlJklady jawy :(glów.' jcm:ly. wprowa.dzenie rerz.efWY~ri.
nie outoousów) muszq byc cl.o.s.lo-_borowej. no przystankach konoo-
oowolt\e do istn'jejqcych mozliwos. wy.ch I wyeliminowo:nie przerw ~ni.g
ci tobor9'Wych. Po drugie - po-' dOil1'iowych w g.od;z;ino.ch ~zyt.iJ.
wrnno s.ie zH'kwidowac. przytlej- . Po e:,zworte - koniecU'loj~?fQ4!-
l11O'ie.jna rOlZie, dublujqce s.je lin.je nera<hKl. rewi,zja s<ie<:i komlbl'l'llc-d-
autobusowe i tramwajowe. pozosfa' cyjl1lejw miescie.. gdyz p~ta1q
wiojqc .tylkojeQen srodek'..k-OlY'll:l-oowe ~e-l.nk~ J .zmien~.liIe

r::~~~~1~~ie;rz~~~:~:(~~~~iJ~~:~~~ '



(Dokonczenie ze str. 1) czesci zamiennych (nie wspomina-
my tu oczywisc.ie o "Jeiczach"
prz.echodzacyCh remOollt ka.pitalny.
czy tet kasowanych na skutek cal-
kowitego wyeksploatowania, a k.tó-
rych nie ma czym zastapic).

Zmniejszenie liczby .autobusów
obslugujacych linie w miescie (o 20
wozów, ja~ wynika z danych

. WPKM) ma zatem w zasad'Zie cha-
rakter czysto formalny. Obecna sy-.
tuacja zostanie po p.rostu usankcjo-
nowana nowym rozkladem, ktary
bedzie realizowany. Pasazerowie be
da mieli gwarancje, ze autobus
przyjedzie na przystanek o poda-
nej godzinie.

Kbrekta polaczen POZW()l1 takte
na iepsza gospodar.ke istniejacym
taborem. Bedzie wiecej czasu na
remonty i lIlezace naprawy. Be-
dzie tez pewna rezerwa, która -
jak zapewnia dyrekcja WPKM -
.metna zastapiC uszkodzony na ka-
sie autobus.

In.ne korzysci wynlka.jace z ty-ch
zmian to l&psza komunikacja do
Zydowiec, miedzy Osiedlem "Kali-
ny" a Nabrzetem "Ewa" oraz z Po
morzan do Stoczni Remontowej.

W TRAKCJI tramwajowej p.rze-
widuje sie mniej zmian. Najwaz-

. ... niejsza rzecza jest uruc~omienie
i. Zawieszeme ltnn alItobusowej nowej linii (oznaczonej numerem

.nr 53. obslugujacej trase ul. Ka,rola 11) która ma zastapic skutecznie
Miarki - ul. Glogowska.Kursuje autobus ,.65".PozoS'tale- dotycza:
ty tyUco jeden awtobus z czestotll- A linii nr 4, ktC!ra ma wrócic na
wose.1a 17 mln. i t~ ~ylko w go- stara, uswiecona wieloletnia trady-
d2;lna~ szczytu. Z linii tej korzy- cja trase i p<>nownie polaczyc Po-
sta rueznaczna liczba pa.sa.zer6w. morzany z Dworcem Glównym. ,Jed

A .Zawieszenie linii autobusowej noczesnle zmniejszy sie llczba pG-
nr .65 laczacej Pomorzany ze Stocz- ciagów z 17 do 14 w godzinach

.ni.1I:RemGntowa. W opinii szczeci- szczytu.
!/ nian fjest to jedno znajgorszych . i. linii nr 5 i G, które takze_ bE:.-
'polaczen. W tTakcie szczytu powin- da obslugIwane mniejsza iloscia ta-
,n<> tu jezdziC 5 autobusQw (co 11 boru. co w z8S1idzle nie pOwinno
. mln.),' w pra'ktyce na.j.cz~ciej 2-3 zmniejszyc! czestoHiwosci kursowa~
wozy. Aby przewiezc. tu pasazerów, nia. "Szóstka" juz wkrótce powró-

!I'proponuje sie uruchomienie nowej ci na trase wzdluz Odry. .
; linii tramwajowej nr 11 (Pomorza- Wygospodarowany w ten spGSÓb

ny - ul. Ludowa). kt6ra w szczy- tabor bedzie obslugiwal lInie' nr 11.
cle tfeclz1e obslugiwalo 9. tramwajów PROCZ tych zmian dyrekcja
z cz~stot1iwoscla 9-10 min. WPKMproponuje kllka innych

.i. Zawieszenie linii autobusowej przedsiewziec, które powinny po-
nr " po.mledzy ui. Kollataja a prawic sytuacj.e komunikacyjna.
PodjUChamI. Jetdz1 tu 7 autobusów Chodzi o dalsze konsekwentne roz-
(tylko w szczycie) z czestatli wos- szerza,ple akcji "splaszczania" szczy
cla:.:)1 min Jednoczesnie dy'rekcja tów przewozowych, droga zrómlco-
WPKM zobowialouje sie do zwiek- wania godzin rozpoczynania pracy
szerlia zdolnosci przewozowej na w kolejnych przedsiebiorstwach 1
Unii ..55", poprzez skierowanie do- Instytucjach. Wazne równiet, jest
datkowego autobusu, Dodajmy, ze wykorzystanie w okresie zimowym
oble linie biegna od .Basenu Gór- zakladowych autokarów. Akcji tej
n~~o wspólna trasa. trzeb~ jedn.ak nadac Inna range,.

A Skrócenie trasy autobusów nr by nle skonczylo sie to wylacznie
75, Kursuja one obecnie z Krzeko- na deklaracjacl,t. Celo.we jest takze.
wado Basenu Górniczego. Planuje wytypowan!e kierowcow i mot~rni-
sie skierowanie ich do Dworca cZY.Ch, ktorz!, mo~lIby zaseapl/:
Glbwnego. Przewozy w strone por- '!wYCh kole~ow podczas przerwy
tu przejma tramwaje nr 7 18. sn!adaniowej.

i. Likwidacja ,,73 bis" z jedno- *
~esna korekta trasy autobusów nr
78, Po wprowadzeniu tej zmiany PROPOZYCJE -'

iellbysmy jedna linie laczaca ",o!\:yozqce p'os.z-
us:edle ..Kaliny" z Nabrze:&em, czegól'nych U,nH aurobusowych I
"Ewa". Z przedstawionego przez tramwajowych nIe zadowo"q wszyst
WPKM dokumentu wynika, ze tu k'

h N. . b . t ..,
wlasnie byla'by najlepsza komuni~ I'C .I~ m-ol:;1a . c;:wl-eJm.011c: ze
kacja: autobusy co 3 min. w szczy ani .ZOlWles,zeme 'j,nl", om ~m'la'na
cle ! c~ 5 mm. w pozostalych po- czestotliwosci kursowa'nia n'ie po-
rach dma. prawiq ~decydowo'llie wanmkÓIWA Zmniejszenie liczby autobuSów d . zd -'- . d d "-
na linii nr 58 p<J.miedzy Stocznia '0'10' u U'OP';JCY I o om~, l-'~o
Im. A. Warskiego aGoclawiem. pon,owolne zmloony s-powo'duJq, ze
Przewiduje, sie: ze zamiast Co 7 niektórzy z nas bedq mus'ieli prze
mln. w SZCZYCle,autobusy kurso- s'adac s'e z autobusu do tramwa-walyby co 11-12 minut. , I . I . ., ., .

A Podobny zabieg p<>wlnlen byC )u. lub nawet wczesmeJ WYJsc Z
zastosowany na linii nr 63 lacza- domu.

j
' cej uJ. Kollataja z Kosclelna. Auto- Co je dn olk je.s.t oczywi.stq -od.
busy jezdza tu co 13-14min., a w ' d ' t I .
przypadku zmiany _ co 18 mln. pO~le' ,Zlq n.a. ~ u o,ty I f):roopo-

A Ponadto p.rzewiduje sie doko- zYCJe szazeocloma.n. Przede wszy.s.t-
nanie korekt rozkladu jazdyna tra koim u,nN<i11'iesie tego. 00 dene.r-
sach autobus6'Y ..60" (ul. Mies~a I wowalo nas na,jbo'/'d'Z.iej: wy-cze'ki-
- Stocznla lm.. ,,:-. Warsklego) wania na pr.zysta,nku i Zgad ywa-
i ,,67" (ul. Karola Mlarki - Stocz- .' ,. .
nla Reomontowa). Wówczas to cze- mo czy no'd]edzle wre,szcle atrla.
stot~iwosc zmniejszy sie w porów- bus, czy tez nie. Mozemy ta,kze
namu z obecna o 1-2 mln. przypuszczac _ a jest to p,ocIsla-

WszystkIe zmiany maja sluzyc wowym wanJ'n.kiem pro.ponowa.nej
urealnieniu rozklad6w jazdy au.to- re,formy - ze no skLJtel~ urec1'n'ie-
b,:!sów. WPKM nie jest ~ stanie re- nio rOlikladu jawy i sc:slej dys<:y-abzowac obecnych zadan przewozo- , ..' , .
wych z powodu braku taboru. Kaz- pilony .ruchu zmn'leJszy Sie zbvtme
degodnia na trasy nie wyjezdza 15 zatloczenie srodków komu.ni'kacji
-20 jednostek. Pozostaja one w ba- mieojsk'iej. Po prostu nie bed'ZI:e zazle z powod'u permanentnego braku ' Ik' h k ,I~:dl.

, ,
tak , hWI~t!E ~__o~ n<L p,rzys Jl aG .

Trzy tygoonie temu pockzo& dys-
,kus}; 7!orgarni,zowa,nej prze,z re-daik-
cje "Kuriera" pa&wieconej ~omu.
ni,kocjl miejs-kjej (jej przebieg za-
WQ.rllsmy w alrtykule pt. "Sama
dibg.nozo n.ie wY5'ta'rczy") przed-
'stawilismy te pr;op-ozy~je dyrek,cri
WPKM, Kiewwnktwo Ul'ledu Miej

5'k~~:=~ be,z,wzgledne W7!ie-

~

te . age tyoh glosów przy
opracowywani,u plonu przed'S'ie-

:ziec u5'prawn'io4q.cych kur5'owonie
out~usów I. tra.mwaj~ Doku-
rri'EM1tten jesl Juz g.otowyi ma
byc pT7!edsiawiony pod osqd op;-
niipublianej w kil'ku- wiebzycl\
zokladach praocy. My zos - :zgod-
nie z wczesn;ej~q za'powied7!iq pu
bfilcujemy ÓlN projekt by Jo,k '101-
wiecej osób zopoZinolo s-ie z nim

DY"'e~()ja WPKM propcmuje.wie<;
m. in.: .

... "



HQjetKr Lm,a.n proponowe,nych
przez WPKM jest reaJistycz.nq pró'
bq optymalnego zas.pO<Kojeoia po-
trzeb przewozowych mias.ta w wc.
rU>I"l'kochniedoboru ta600ru i czeSCi
za mie>l111yoh.Z chwiIq gdy sytua~ja
sie zmien'i i zwiekszq s'ie dostawy
autobusów, powsta.oie, mozliwosc
zrO<lYieon'i-aponownej korekty, tym
razem - bardziej ~orz,y.stnej &la
szozecin'ion. NHct przeciez ",'e m.
m-ierzo s<ie.oi pojqczen komun,j,ka.
cyjnych a.n.' rorkledów je.zdy troi!<.
towac jo,ko szlywnych ram.

Nim opra'cowaoie s.pecjali.stów
wej.dzie w zycie, poddallie zosta.
nie dys'kusj1. Nie watpimy, ze sze.

I

reg dodaikowy,ch pomyslów. i pro.
~'ozycj-i w tej mie,rze' wniosq te,kze
na.si Czytel'nky. Pewne jeS>t i to,
ze ich q/osy - podobnie jo'k orzy
spo.rzqd.zaniu omQw:o"1eoo proje<!<-

. "tu - zQsta.nq uwzg.ledoio-ne.


