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BENZYNY BRAKUJE i j,es't
co,ra.z (I,rozsza. .Czesciej wi,ee,. na. wet ci, którzy wczesnh:!j EOlrzy-
sta,1:i z wlasny.ch sa.mocho.dów,
przerzu,ca,ja sie na komunik.acje.
miej,ska. Tyle tylko, zLe w go-
dZlinach szczytu j,u,z nalwet nie
sam'd(}jaro a~wejscie do .auto"
bu.su st8..l-o sd.e gehenna. Wiedza
o tym bm..d,ZQ dohrze chocby
pasa;zerowie liniii 75'i 7~6 Wr.a-
ca.jacy PlO polUidnilu z pra,cy.

- PANIE d,yrekt,o'l'ze;czy
)):ró~owal .P!U~ w~iasc . do 75
mied'zy godz. 14.30 a ~6, choc- ,

by 'na przystllil1JkUk.olo;;poUe- -
ny" przy wl. Krz.ywo;ustego, al.
bo kolo'!:u'l'zyu!\?-=- z tymp;r-.
1/a'!1Iiem ':zw:rócUismy SJie. d,a o.:y~

.rektQlra WPK-M Jel'zego~,Ba:l'an-
sIkiego.'

~ 'Czasem" i ni<chllmi:zy,sta~
+,odpa-rl oistr.ozni.e. Zgodzil sie
j.edrul/K; ze .czesto trz€lba tJrze-

Kosz:ty coraz wyz'sze - dot~cje,za male'
-,

KtJmunikacja'ledwo 'zipie,. . D .

pasazerowlelazom,z nia...
PUs<:i,c 2.-3 'WIozy, zanim uda
s!i.e we,dirzec (boni~ - WSii,a.sC)
do kio'lejnego; ze wypadaja kur
f>Yza,znalcrohe W ro:dkl.a.d.zie jaz
d.y, a W3il1UlIlikipooiró:zo'wariia. sa
kQlsZlrna'rne. Czy zatem nard.al be
d.zi,emy s.le z til'UJdem .;wiPras,o~
wywac" waUltobwsy mi.c~sk.ie?

-- Za p~re o41'1im.oze sie 'o-
kazac ze nie bedzie sie w .c.o
Wip,ra,sowywac, - bobraf'uj(,} p'ie~
rAeidzy .na wszy,st:!t.o: placeprra,-
CQw!1Iilków, e!k.spiloata,cje, H;p. ~
&twierdizild'y'r. Baranski.

A wiec co? Od ulbie.gle.go ro-
ku ~malala. xOIZikiadiowa i,j,osc
:kurs'ów sZlczediJ.slkiiej komunik.a
cjd miejs'kiej: G.j.!,tolQu.s,ówQ 15
proc., tramwajów o 8 proc., ale
d .tak. Q/WenJizklady nie sa Vi
pelni reaJ:b,iowane (ot, w glrani-
ca,ch g.opr~oc., Co ;podobno 'MI
skali wsz.y'sitikilch wOlje'\\7Ód'Zlki.ch
prlied'SJiejbio.rstW kom uniika,cji
mlie.)skiej je SIt.'wska.zrJJitkiem re-
weJa.cyj<nie wysoikim).' Nie sa

>;wype.ln.ioane, choc aut-obttsy s'to-
)a1I1a.' pj,aca.ch zaje.zdni. Saime
jedrulk ni,e po'jaiCla'a 'kie.row.ców
brak, uCietka.jaz tej pmcy.. Oi
zas którzy n~ zrezygrfQ'w.a<1i zd
zaltrudtljenia i taikmiesie<:ztlie

IZlaliczaja po kHlkadzie.siat god~in

nadlill.czbowy,ch. W ko,n.cu nie ~lotó:vykach), i na raz'ie nie wia-
m.ozria wymalgac, by pracolwa.u domoz czego to oplacie.
24 godziny na dobe. '. GZYZATEM n{.c nie Zimlie'ili

A TYMCZASEM w drodze 'dD pra- sie na lepsze"? Dyr'e,MoT Batran'"
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cY,i z pracy, tloczymy sie .j~k sle- s"ki tW1ierdzi ze nie' "jesU nie l
dZle i przYJezdzamy calkowH~le ."WY~ '., ' ". .. ". .
I<:onczenl. Do autobuSlu wpycha sie zmieni. S,le [)od,e'jS'C'le do k.omu- 1

dwukrotnie wiecej pasaze.rów, niz nika-cji mi.ej,s.kiiej aby z~ewnic
przpwiduja norm~. i wózru:",a le- .a,trakcyjno.sc pla.co,wa i 'UlSttnaC
dWIe zIpiac - co z<;lecydowa'me sikra "'. . - . .e,'
ca czas w jakim nadaje sie do sta,la . me;pewn~c J.lnaI!1.S\OIWa..
el<:sploatacji. ScisniecL przy drzwiach Póki tez U!ie zmieln:i, si'e 1P00glatd,
szczecinianie nawet ni.emog" my- ze nie WPKM' je$t dotoWlal!1.eslec {} ewentualnym Skasowaniu bi- . .k -'I" b '. . t. l . ~- .
leW, !!dyz trudno im oddychac, nie -ja, (}, prZ~'U~lle" 1~lrsl WO, .e~cz 0-
tylko dobrnac do.kasowniika czy wy mun~kacja mlie,jlska, kitora ma
jac !kartonik uprawniajacy do ~rze- s.lu.zyc szozecinianom jak najtie-
Jaz,du. . pi °1 .o.t .choÓby wyg.odni>e doje-- Bilety sa takie drogie - narzeka- .h

~

l" .J.' . . . ,t .1.1
ja; pasaz~ro'.Vie. A' tymczasem, jak C al ~ UIO.pra.cy zamla.s..' !p()'w.o~
sie okazuje-jeszcze z. wrzesr,t!<>wych CZ€Ta.U Sile W autobusla.ch przez
wyliczen.c- k~sz~ jedneg<>, przejaz- piet-w,s,ze -,pól .godziny Qld,pocz,y-
du ,!gdyb~ obyc SIe zupelme bez do wac W swy,ch filrma.ch po 71me-tacJI budzetowych) bylby skalkulo- .'. '. .". .
wauy w granicach 550-,.600. zl! A cze.Il1'U podrqza, '"
dq.tacje? Te, ja!, twierdzi dyr. Ba- .
ranski, przy obe,cne'j infla,cji "wy- Nie wiadolmo jakie bedzie
~iera sie"-raz -'- dVfa razy..V! mie- daLsze podej,sde do komunika-
SlaCU. I stilIe ta mepewnosc: cZY"" . . . '. C Ibedzie czym zaplaeic pracowni,kom, ~h :t... czy mO!zemy hczy ~a
pakryc koszty remontów, kupic W~- ,zm;iany na .1e<psze. POWiS.t.aJ.e
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tys. rubli (to .pom'nozone' przez <kurs l ~ocny:<: i . .~, {JW - ze.uy ws.ze-
"">nkowy o'\\'ej waluty da kwQ'te wodzie odOJiSC,IH>elSlzQ. . (su)~---~-, ~~'~-~-' . ., -


