
Autobusem do Zdrojów

Kursy na chybił trafił
PASAŻEROWIE autobusów miejskich obsługujących regularne 
linie na prawobrzeżu Szczecina narzekają na brak pełnej 
informacji o zmianie rozkładów jazdy niektórych z nich.
Chodzi zwłaszcza o autobusy linii nr 65 , które łączą Zdroje 
z osiedlem Bukowym i linii nr 79 , które kursują od ronda 
Ułanów Podolskich w Zdrojach do Jezierzyc i z powrotem. Po 
wydłużeniu ich tras do Basenu Górniczego od tygodnia podróżni 
klną, na czym świat stoi, bo ich rozkłady nijak się mają do 
rzeczywistości.

OD wtorkowego popołudnia 
5 stycznia, po awaryjnym zamknię
ciu dla ruchu tramwajów nowych 
torowisk na ulicach Energetyków 
i Gdańskiej z powodu licznych 
pęknięć szyn, ZDiTM skorygował 
w trybie pilnym przebieg tras 
autobusów tych dwóch linii. Wy
znaczył dla nich jako tymczasową 
stację końcową nową pętlę na 
Basenie Górniczym. By zapewnić 
-  w domyśle -  w ten sposób lepszy 
dojazd na czas wycofania z linii 
do ulic Jaśminowa -  Turkusowa 
tramwajów linii 2, 7 i 8. Realia 
weryfikują dobre zamiary, a wśród 
podróżnych budzą irytację.

-  Rozkłady dotychczasowe oka
zały się fikcją, nie ma rozkładów 
tymczasowych ani choćby nawet 
krótkiej informacji np. o ile minut 
później w stosunku do stałych 
rozkładów, jakie są rozwieszone 
na przystankach, będzie na danym 
przystanku autobus. Teraz jazda 
linią nr 65 to zgaduj-zgadula, a by
łoby bardziej trafne twierdzenie, 
że to przypomina komunikacyjnego 
totolotka -  jazdę „na chybił trafił”. 
W poniedziałek na pętli przy ul. 
Łubin owej autob u s, który miał 
odjechaćtfo Zdrojów o godz. 11.04, 
nie przyjechał, kolejny kurs -  we
dług rozkładu -  miał być o 11.21. 
I też go nie było. Zdani jesteśmy 
na loterię, bo ktoś, kto bierze 
pieniądze w ZDiTM, nie pokusił 
się o krótką informację konkretną. 
No bo co mi po ogólniku tej tre

ści, że trasa autobusu wydłużona 
została do Basenu Górniczego, 
skoro nie wiem, kiedy ten poja
wi się na przystanku -  nie krył 
oburzenia Czytelnik, sygnalizując 
nam problem.

-  Dzwoniłam przed chwilą na 
infolinię do ZDiTM w sprawie 
zmian rozkładu linii nr 79 z po
wodu jej wydłużenia do Basenu 
Górniczego. To z kolei wynika z wy
łączenia tramwajów do Zdrojów.

Wszystko rozumiem. Przyczyny 
losowe. Nie do zaakceptowania jest 
jednak fakt, że nowy rozkład linii 
nr 79 ma pojawić się na stronie 
internetowej ewentualnie dopiero 
w przyszły wtorek- relacjonowała 
nam z kolei jeszcze wcześniej (bo 
w miniony piątek) pani Monika, 
nasza Czytelniczka.

Stosowne komunikaty o zmia
nach pojawiły się na części wiat 
i na tzw. tablicach elektronicznego 
zarządzania komunikacją. Okazuje 
się jednak, że nie na wszystkich 
przystankach po trasie autobusów 
linii nr 65 i 79 takie komunikaty są.

W miniony poniedziałek -  co 
sprawdziliśmy -  nie było ich cho
ciażby na przystanku „Przelotowa” 
przy osiedlu Słonecznym. Podobnie 
zresztą jak na tabliczkach peronów 
pętli u zbiegu ul. Przelotowej

z ulicami Łubinową i Nałkowskiej, 
z których odjeżdżają np. autobusy 
linii nr 65 w obu kierunkach: do 
ronda w Zdrojach albo do osiedla 
Bukowego.

Prostej kilkuzdaniowej infor
macji nie odnaleźliśmy również 
w poniedziałek wśród licznych 
komunikatów i tabel taryfy opłat 
oraz wyciągów przepisów z re
gulaminu usług przewozowych, 
jakimi oklejona jest -  nomen 
omen -  niemal szczelnie budka 
punktu dyspozytorsko-kasowego 
na tej pętli. A wielki wyświetlacz -  
w założeniu z aktualną informacją 
dla pasażerów o kursach autobu
sów -  niczego nie wyświetlał, był 
wyłączony z użytku.

Wersji elektronicznych zmienio
nych rozkładów jazdy na liniach 
65 i 79 też jak nie było, tak nie 
ma. W każdym razie we wtorek do 
popołudnia jeszcze ich nie było. 
A mija tydzień od zarządzonych 
zmian.

Najwyraźniej rozwiązania naj
prostsze dla urzędników ZDiTM 
są niewykonalne. Jak taka oto 
choćby kilkuzdaniowa informacja 
drukowana i rozklejona na nie tak 
wielu w końcu przystankach obu 
tras z wyjaśnieniem, że w danym 
miejscu w stosunku do dotychcza
sowego rozkładu autobus pojawi 
się z 5-6-minutowym opóźnieniem 
z powodu wydłużenia trasy. Ty
le czasu zabiera im bowiem po
konanie dystansu dodatkowego 
ze Zdrojów do pętli na Basenie 
Górniczym i z pętli do Zdrojów. 
I umieszczenie go przy okazji 
na elektronicznych monitorach 
ze ścieżką w wersji komunikatu 
mówionego przez lektora urucha
mianego na słupie z e-tablicą za 
pomocą stosownego przycisku. ©®
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Awaryjny komunikacyjny totolotek na prawobrzeżu zafundował podróżującym 
liniami 65 i 79 szczeciński ZDiTM. Autobus jak przyjedzie, to będzie. Ponie
działek, 11 stycznia, przedpołudnie na pętli „Osiedle Słoneczne” i konkretnej 
informacji nadal brak.


