
Na razie bez większych zmian

Handlem 
w komunikację miejską
Ustawa o zakazie handlu w niedziele odbija się rykoszetem.
Ó tym, że zatrudnieni przez placówki handlowe wcale nie muszą 
mieć mniej pracy, bo wydłużają się godziny otwarcia placówek 
handlowych, informują wszystkie media. Sam zakaz nie jest 
też tak restrykcyjny, można go obejść na co najmniej kilka 
sposobów. Ale ustawa o zakazie handlu ma wpływ także na... 
miejską komunikację.

Od początku lutego poznańskie 
MPK informuje o zmianach, jakie 
wprowadzi w rozkładach i trasach 
trzech linii autobusowych „w związ
ku z podpisaniem przez prezydenta 
ustawy o niedzielach i dniach świą
tecznych bez handlu, od 1 marca 
P'większym zakresie niż dotychczas

funkcjonować będzie dzień ruchowy 
o nazwie święto niehandlowe”.

A jak to wygląda w Szczecinie? 
Typowych linii, które za darmo 
dowoziły klientów do hipermar
ketów, n ie ma w m ieście od ok. 
2 lat. Mimo że nie podlegały one 
ZDiTM, autobusy zatrzymywały

się na m iejskich przystankach, 
a korzystali z nich nie tylko klienci 
sklepów. Obecnie tylko linia nr 62 
jest linią „sklepową” -  kursuje 
z pl. Zwycięstwa przez ul. Krzy
woustego, al. Piastów, ul. Mieszka 
I, umożliwia dojazd do cmentarza 
przy ul. Bronowickiej i kończy bieg 
na parkingu Auchan Kołbaskowo.

-  Linia nr 62 ma na tablicz
ce przystankowej um ieszczone 
informacje o rozkładach w dni 
świąteczne i wolne od handlu -  
przypomina Hanna Pieczyńska, 
rzecznik miasta ds. dróg i trans
portu miejskiego.

Oznacza to, że coraz częściej z po
wodu zamknięcia sklepów dojazdu 
będą pozbawieni m.in. studenci 
dojeżdżający na zajęcia przy ul. 
Cukrowej i osoby odwiedzające 
bliskich na Cmentarzu Zachodnim. 
Zwłaszcza dla tych ostatnich dojazd 
linią nr 62 stanowi j edyną możliwość, 
jeśli n ie posiadają samochodu, 
a niedziela to dzień, kiedy wiele 
osób odwiedza cmentarze.

Hanna Pieczyńska przyznaje, że 
trwają prace nad zmianami, ale na 
razie nie wiadomo, kiedy zostaną 
wprowadzone ani na czym będą 
polegać. Być może w niedziele bez 
handlu linia będzie pojawiać się 
na przystankach, tak jak oczekują 
tego pasażerowie, na trasie pl. Zwy
cięstwa -  Cmentarz Zachodni, cg®
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