
Z dworca do szpitala przy ul. Strzało s> ej tylko z przesiadką

Petycja w imieniu pacjentów
O uruchomienie bezpośredniego połączenia 
lub tramwajowego od szczecińskiego dworca kniejowego 
do Zachodniopomorskiego Centrum Onkotogi przy iś . 
Strzałowskiej wystąpił w imieniu części pacjentów m i-eszkaniec 
Szczecina. Skierował w tej sprawie petycję do prezydenta 
miasta.

Zachodniopomorskie Centrum 
Onkologii jest znacznie oddalone 
od centrum Szczecina. Znajduje się 
w dzielnicy, która w ogóle jest słabo 
skomunikowana z resztą miasta.

- Specyfika szpitala powoduje, 
że trafiają do nas pacjenci nie tylko 
ze Szczecina, ale też z terenu całego 
regionu, czasem także z województw 
ościennych - przyznaje Agnieszka 
Muchla-Łagosz. rzeczniczka ZCO. 
- Pacjenci najczęściej dojeżdżają 
na leczenie samochodem, mają 
do dyspozycji duży przyszpitalny 
parking.

Ale niektórzy muszą dotrzeć tu 
publicznymi środkami transportu. 
I część musi się liczyć z koniecz
nością przesiadek - nawet kilku, 
jeśli ktoś dojeżdża spoza Szczecina

- Korzystając z komunikacji 
miejskiej, najlepiej dojechać do 
nas tramwajem nr 6, a następnie 
przesiąść się do autobusu linii 58 
- tłumaczy rzeczniczka. - Kilka lat 
temu powstał przystanek autobusu 
tej linii tuż naprzeciwko szpitala. 
Brakuje natomiast bezpośredniego 
połączenia komunikacją publiczną 
szpitala z dworcem, a z pewnością 
byłoby to wsparcie dla pacjentów 
zamiejscowych.

0 takie bezpośrednie połączenie 
wystąpił właśnie jeden z mieszkań
ców Szczecina.

- Wielu pacjentów przyjeżdżają
cych na leczenie do Centrum, a nie- 
dysponujących własnym transportem, 
uskarża się w rozmowach na brak 
bezpośredniej komunikacji autobu-
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sowej łączącej Centrum z dworcem 
PKP jako iż linia autobusowa nr 58 
rozpoczyna/kończy się na pl. Rodła - 
czytamy w petycji, której autorzwraca 
uwagę, że inne szpitale w Szczecinie 
leczące również pacjentów spoza 
miasta (szpitale przy ul. Arkońskiej, 
na Pomorzanach czy przy ul. Unii 
Lubelskiej) mają takie - autobuso
we lub tramwajowe - bezpośrednie 
połączenie. - Tymczasem Zachod
niopomorskie Centrum Onkologii, 
jako jedyna placówka tego rodzaju 
,nie jest skomunikowane z dworcem 
PKR w związki z tym pacjenci muszą 
korzystać z taksówek, co oczywiście 
dotyka domowe, często skromne 
budżety- dodaje autor i podpowiada, 
żeby rozważyć przedłużenie linii 
autobusowej nr 58 do dworca PKP 

Jak się do tego odniesie miasto, 
które odpowiada za organizację 
komunikacji miejskiej? Jeszcze nie 
wiadomo. Odpowiedź najpierw ma 
dostać autor petycji.

- Zgodnie z procedurami 
w pierwszej kolejności odpowiedź 
otrzymają autorzy petycji - mówi 
Hanna Pieczyńska, rzecznikprasowy 
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Agnieszka SPIRYDOWICZ. 1()T


