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Od kilku dni działa nowa pęt
la autobusowa „Police wy
szyńskiego Polana". Mamy 
już pierwsze relacje, tego jak 
się użytkuje nowe miejsce.

- Jestem bardzo pozytywnie za
skoczona. Pętla jest funkcjo- 
nalnai jest to dla mnie zdecydo
wana poprawa warunkówpracy 

mówi pani Monika, 
kierowczyni Szczecińsko-
Poliddego Przedsiębiorstwa Ko
munikacyjnego od ponad 10 lat.

Inny kierowca zwraca 
uwagę, że prawdziwy spraw
dzian pętla przejdzie od wrześ
nia, gdy pojawi się więcej auto
busów w tym miejscu. Będzie 
to 14, anieiipojazdówliniil07 
i jeszcze autobusy pospiesznej 
linii F.

- Cieszę się z punktu socjal
nego z prawdziwego zdarzenia. 
Ciekaw też jestem jak będzie 
wyglądała pętla, gdy we wrześ
niu przyjdzie pełen ruch auto
busowy - komentuje pan Piotr, 
kierowca SPPK od roku. - No 
i trzeba czasu aż pasażerowie 
przyzwyczają się do nowej 
pętli. Teraz często mam prze
wozy “turystyczne”, pasażero
wie specjalnie jadą do pętli, 
żeby ją obejrzeć, a potem wra
cają jeden przystanek 
na Osiedle Ghemik.■

Ruchu pasażerów na nowej pętli nie jest duży, główny przystanek to „Police Osiedle Chemik'

Warto też zadbać o właściwe 
oznakowanie przystanków.

- Prawdziwy testpędi będzie 
zimą, gdy spadnie śnieg. Mam 
nadzieję, że służby zadbają o to, 
by pętla była odśnieżona i po
sypana piaskiem - mówi pan 
Marek, kierowca SPPK ponad 
30 lat. - Jest kilka drobnych

Teraz często mam 
przewozy

te «
pasażerowie specjalnie 
jadą do pętli, żeby ją 
oo^raec.

uwag do funkcjonowania za
plecza socjalnego ale to się da 
dopracować. Dobrze by było, 
żeby przystanek dla wysiadają
cych był dokładnie oznaczony, 
bo dziś pasażerowie widzą au
tobus stojący na przystanku 
próbują wsiadać. Trzeba im tłu
maczyć, że tu jest przystanek 
dla wysiadających, awsiadanie 
odbywa się w innym miejscu. 
Ciekaw tez jestem jak się 
sprawdzi pętla podczas imprez 
masowych.

Ważna jest również kwestia 
bezpieczeństwa. Oby nie 
doszło do kolizji. Chodzi o po
jazdy jadące od strony Siedlic.

- Osobówki od strony Siedlic 
nie zwalniają do przepisowych

50 kilometrów na godzinę. Co 
prawda nie miał jeszcze sytua
cji stykowej ale ocenia, że te ja
dące od Siedlic mkną zdecydo
wanie za szybko i raczej nie 
przestrzegają przepisów - do- 
daje pan Marek.

Przypomnijmy, że dotych
czasowe przystaniu dla linii 107 
i F przy galerii handlowej Hosso 
dla wysiadających i dla wsiada
jących na pętli „Police Osiedle 
Chemik” zostały wyłączone 
z użytkowania. Dla linii 107 i F 
obowiązują przystanki „Police 
Osiedle Chemik” wspólne z li
niami 103 i 106. Na linii nr 107 
częstotliwość kursowania nie 
uległa zmianie.
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