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Wydział Transportu
ul. G. Zapolskiej 2
50-032 Wrocław

W odpowiedzi na pismo z dn. 11.10.2012 (WTR-ZT.7240.1.368.2012.AS) Rada
Osiedla Strachocin – Swojczyce – Wojnów w imieniu mieszkańców osiedli i na ich wniosek przedstawia
swoje stanowisko:
Jesteśmy oburzeni regularnym ignorowaniem naszych potrzeb i zasłaniania się po raz kolejny systemem
przesiadkowym, który w naszym przekonaniu nijak się ma do szumnego i ciągłego pseudopromowania
komunikacji miejskiej we Wrocławiu. W cywilizowanych miastach komunikacja publiczna ma zaspokajać
w pełni potrzeby mieszkańców, tak aby minimalizować potrzeby poruszania się samochodami, u nas
jednak robi się wszystko, aby ludzi do niej zniechęcać. System przesiadkowy sprawdza się w dużych
aglomeracjach miejskich, lecz Wrocław trudno do takich zaliczyć.
Odnosimy wrażenie, że nasze peryferyjne osiedla są traktowane niepoważnie, a mieszkańcy jako
mieszkańcy niższej kategorii, którzy nie mają prawa do lepszej komunikacji. Wiele innych osiedli jest
skomunikowanych niemal z całym miastem, dla przykładu chociażby Sępolno czy Biskupin, nam jednak
wciąż ten przywilej się nie należy przez co zmuszani jesteśmy do korzystania z własnego transportu oraz
wiecznych korków na ul. Strachocińskiej i Swojczyckiej z którymi miasto również nie chce lub nie potrafi
sobie poradzić.
Linia 115 wciąż jak trędowata jako jedyna nie ma prawa wjazdu na Rondo Reagana mimo, że prosiliśmy
o to już kilka razy. Podczas budowy węzła przesiadkowego na pl. Grunwaldzkim magistrat szumnie
opowiadał jak bardzo usprawni to komunikację w tym rejonie miasta – oczywiście nie dotyczy to naszych
mieszkańców, którzy jako jedyni muszą przemierzać niemal cały plac, aby móc się przesiąść np. do
Tramwaju Plus. Możliwość przesiadki na przystanku „Kliniki” nie wszystkim odpowiada, poza tym po co
skierowano w nasz rejon miasta T Plus skoro mało kto może do niego wsiąść? Pomijamy już temat setki
razy słusznie krytykowanej pętli przy Stadionie, która w ogóle nie powinna tam istnieć i bierność miasta
w tym, aby jak najszybciej tramwaj ten mógł dojeżdżać do Sępolna…
Wielu naszych mieszkańców to ludzie starsi i wmawianie im, że mogą się przesiąść 3 czy 4 razy zanim
dojadą do celu jest po prostu śmieszne pomijając już fakt, że zmusza się ich tym samym do ponoszenia
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kolejnych kosztów za przejazd. Poza tym jadąc odcinek kilku kilometrów zatłoczonym autobusem ponad
godzinę (rano dojazd 115 do placu Grunwaldzkiego nie rzadko trwa ok. godziny i więcej) trudno myśleć o
kolejnych przesiadkach. Wraca tu temat i nasza kolejna odrzucona prośba o autobusy przegubowe w
godzinach szczytów komunikacyjnych. Osoba od badania napełnień która miała zająć się tą sprawą z
przykrością musimy stwierdzić była pozbawiona jakichkolwiek kompetencji i działała tylko i wyłącznie w
interesie miasta, a nie mieszkańców – jej argumenty i sposób, w jaki nam je przekazała do dzisiaj
pozostawiają niesmak i tylko podsycają nasze oburzenie na politykę komunikacyjną w naszym mieście, a
w szczególności na naszych osiedlach…
Nieporozumieniem jest również wciąż powtarzająca się sytuacja spowodowana atakiem zimy, kiedy to
spóźnienia autobusów dochodzą nawet do 50 minut. Kilka już razy autobus, który w końcu łaskawie się
pojawił na pętli pl. Grunwaldzki odjeżdżał z niego tak zatłoczony, że pasażerowie z innych przystanków
nie mieli w ogóle możliwości do niego wsiąść. Tego oczywiście człowiek od badania napełnień nie
zauważa i z zaciętym uporem twierdzi, że wszystko jest jak należy.
Wraca tu również temat z ostatnich tygodni i usunięcie kursów linii 115 przez ul. Mydlaną (pismo nr
WTR-ZT.7240.1 512.2012.AT) – przypominamy, że zmiana w kursowaniu linii 118 i 115 z uwzględnieniem
kursów przez ul. Mydlaną oraz na Wojnów wprowadzona kilka lat temu była efektem konsultacji i
wspólnych decyzji MPK oraz Rady Osiedla, dziwi więc fakt, że obecnie podejmuje się jakiekolwiek
decyzje w tej sprawie nawet nas o nich nie informując…
W związku z powyższymi uwagami oczekujemy natychmiastowych zmian w komunikacji miejskiej
naszych osiedli, a w szczególności:
- Wjazdu autobusu 115 na Rondo Reagana
- Zwiększenia liczby autobusów przegubowych na linii 115 w godzinach szczytów komunikacyjnych
- Przywrócenia niesłusznie zabranych kursów o godz. 6.42, 7:22 i 17:27 na przystanek Ceglana
- Ponownego przeanalizowania sytuacji i przedłużenia linii 145 do pętli Wojnów, lub alternatywnie
wydłużenia linii 115 do Pl. Dominikańskiego
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