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Wydział Transportu
Dział Zarządzania Transportem Publicznym
Zespół ds. Planowania i Koordynacji
ul. Gabrieli Zapolskiej 2/4; 50·032 Wrocław

W nawiązaniu do pisma WTR-ZT.7240.1.4120.2011.MK jakie otrzymaliśmy od państwa w odpowiedzi
na naszą korespondencję dotyczącą przedłużenia Tramwaju Plus do pętli na Sępolnie oraz przeniesienia
przystanku końcowego linii 115 bezpośrednio na Rondo Reagana chcielibyśmy przedstawić nasze stanowisko w tej
sprawie.
Od dłuższego już czasu odnosimy wrażenie, że wszelkie uwagi dotyczące rozwiązań komunikacyjnych na naszych
osiedlach są ignorowane, a potrzeby mieszkańców, którzy są zmuszeni korzystać z komunikacji miejskiej wydają
się być dla urzędników w ogóle nie zauważalne. System przesiadkowy o którym piszecie państwo w swoim piśmie
powinien opierać się na logice, która powinna służyć osobom korzystającym z takich rozwiązań, a nie tak jak
obecnie skutecznie zniechęcając potencjalnych klientów do korzystania z komunikacji publicznej. Analizując
obecną sytuację w oparciu o konsultacje z mieszkańcami naszych osiedli oraz mieszkańcami Sępolna i Biskupina
nie trudno zauważyć, że praktycznie nikt nie korzysta i nie będzie korzystał z możliwości przesiadki na przystanku
Kochanowskiego ponieważ wydłuża to niepotrzebnie czas podróży jak i generuje dodatkowe koszty dla pasażera.
Podobnie rzecz się ma z niemożliwością przeniesienia przystanku końcowego linii 115 bezpośrednio na rondo.
Linia 115 jako jedyna nie wjeżdża na ten węzeł przesiadkowy, a wystarczyłoby przy odrobinie dobrej woli
skierować tam autobus tej linii tak, aby po pozostawieniu pasażerów na przystanku mógł zjechać na docelową
pętlę, na której obecnie kończy bieg. Pozwoliło by to wielu osobom do bezpiecznego przesiadania się na inne
środki komunikacji w tym do Tramwaju Plus i zdecydowanie usprawniło połączenie naszych osiedli z centrum
miasta. Przypominamy, że z tych połączeń korzysta wiele osób starszych oraz dzieci i młodzież, która codziennie
dojeżdża do szkół położonych w centrum miasta i poza nim.
Podtrzymując swoje powyższe postulaty, a zarazem wychodząc naprzeciw potrzebom naszych mieszkańców
zwracamy się również z wnioskiem o przeniesienie pętli końcowej autobusu linii 145 z Sępolna na Wojnów. Takie
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rozwiązanie stanowiłoby alternatywę dla przedłużenia linii 115 w kierunku centrum miasta (ten wniosek również
został odrzucony przez urzędników ponad rok temu). Wielu mieszkańców z naszych osiedli korzysta z placówek
służby zdrowia położonych na osiedlu Biskupin-Bartoszowice-Dąbie, podobnie z ośrodków kulturalnych, sklepów
oraz innych, jak również ze względu na gimnazjum położone przy ul. Dembowskiego, które jest gimnazjum
rejonowym dla naszych osiedli.
Tak duże i wciąż rozwijające się osiedla jakimi są Swojczyce, Strachocin i Wojnów bardzo potrzebują dobrych
rozwiązań komunikacyjnych, które w pełni będą służyć ich mieszkańcom. Tylko wtedy wiele osób zdecyduje się
korzystać z transportu publicznego zamiast z własnych środków komunikacji. Niestety obecne rozwiązania nie
spełniają naszych oczekiwań, co w efekcie przekłada się na duże niezadowolenie mieszkańców, jak również na
coraz większe korki na ul.Strachocińskiej.
Prosimy o poważne przeanalizowanie obecnej sytuacji i jak najszybsze wprowadzenie efektownych i skutecznych
zmian.

Z poważaniem
Mariusz Tokarz – zarząd osiedla

Do wiadomości:
Prezydent Wrocławia – Pan Rafał Dutkiewicz
MPK Wrocław
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