
Na wniosek sam orządu m ieszkańców

Lepsza ku
Dąbie -  Śródmieście
PISALIŚMY JUŻ NIEJEDNOKROTNIE o niewystarczających —  w 

stosunku do potrzeb —  połączę ni ach komunikacyjnych prawo
brzeżnych dzielnic ze Śródmieści em. Na ostatnie posiedzenie Ra- 

I dy Mieszkańców osiedla Stonecz nego zawitali; wiceprezydent Bog
dan Krupa, dyrektorzy Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunika
cji Miejskiej oraz szef Wydziału Komunikacji UM,

NIE BĘDZIEMY tu streszczać ca  
! tego - „koncertu życzeń " jaki do 

p-zedstawicieii firmy przewozowej 
skierowali działacze samcrządo- 

i wr craz radni MRN z tej dzielnicy,
* O wielu ich postulatach możno 

by to już przeczytać na naszych 
famach, Zacznijmy od sprawy 
najistotniejszej, która dla wielu 

j tysięcy ludzi okaże się po pro
stu wiadomością „bombową".

O T02 w listopadzie (jeszcze tego 
roku!) zyskamy autobusowe, bezpo
średnie połączenie osiedli: Słonecz
nego, Majowego ł Bukowego z osie 

, dlem Książąt Pomorskich. Mówiąc 
krótko. Funkcje te przejmie zmody 
rysowana linia nr 63. Z  ui. Hożej,
Stb-:U,, - - O: atryckiej autobusy

pojadą ul. Wilczą, Sezanieckicj, wja  
dą w ul. Malczewskiego i po al. W y  
zwołenia (trasą autobusu nr 71) sk!s 
rują się na prawobrzeże. Nowa -1- 
nia, w  odróżnieniu od trasy r:r 7i 
nie pojedzie przez Zdroje, aie są 
krótszą (1 szybszą) — koło lotniska 
sportowego, na uL Struga, ul. Jasną 
(na pętlę końcową na Słonecznym). 
Częstotliwość kursowania wozów na 
tej trasie: co 7 minut w „szczy
cie”  i  co U  min. poza ..szczytem ’

JEDNOCZEŚNIE następują zm ia
ny komunikacyjne w obrębie pra- 
wobrzeżnych osiedli. Autobusy li
nii 54 powrócą na swoją dcwną 
trasę (ul W alecznych) i nie bę
dą w jeżdżać już na pętlę na Sta
necznym. Linia 74 natomiast skie
rowano zostanie na Basen Gór
niczy przez Zdroje.

M aló tego. Na wniosek dzia
łaczy samorządowych ze S ło
necznego, trasa autobusu nocne
go 201 zostania wydłużona do 
Dąbia. W ozy pojadą w ięc przez 
Zdroje, ul. Struga, ul. Jasną na 
pętlę i dalej —  na dworzec PKP 
w  Dąbiu.

PO D S ZA S  kolejnego spotkania 
przedstawicieli mieszkańców osiedli 
Słonecznego i Bukowego z władza
mi miasta padały kolejne propozy
cje mające na celu usprawnienie po 
łączeń komunikacyjnych w  Fvm re
jonie. Mówiono m. in. o konieczno
ści budowy wiat -przystankuwvch o
zmieni* n „ h r a „ .n i .  — „.sta-i-ón.

końcowych na Basenie Górniczym  
(tak aby z sąsiednich peronów od
jeżdżały autobusy w Jednym kie
runku). Zwracano także uwagę na 
cod2ienr.e fakty ..wypada::.a* a.ku
basów z kursu, zbyt długie prze
stoje wozów na przystankach koń
cowych, itp. Jednocześnie uzyskano 
zapewnienie, że na razie na pro w: 
zoryczny przystanek usytuowany na 
Bukowym  wjeżdżać będą wozy linii 
nr 74. zaś do wykonaniu pętli auto- 
busowej — dojdzie tskle Lilia
nr S5.

WYDAJE się w ęc , że WPKM  
mile zaskoczyło m.eszkańców 
Słor.ecz-ego i SJrowego. No.ve 
połączenia już dc .voo byty po
trzebne. Wiadomo przecież, że w 
ostatnich latach przydziela ssę 
nowe m‘eszkar,;a g łów ne na  
osiedlach: Bukowym, Majowym i 
Książąt Pomorskich. I sytuacje, 
że  po jednej stronie Odry miesz
ka pół rodziny, a po drugiej 
pozostała część —  wcale nie na
leżą do rzadkości... Teraz należy 
tytko rńieć nadzieję, iż pracow
nicy WPKM doiożą wszelkich 
starań, -aby pionowane częstotli
wości kursowania autobusów no
wej lin ' utrzymać w praktyce.

J


