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I N T E R P E L A C J A 

ws. poprawy warunków (zadaszenie) oczekiwania na autobus na przystanku 
w ul. M.M.Kolbego, przy ciągu pieszo-rowerowym łączącym tę ulicę  

z ul. S.Czarnieckiego 

 

 Kwestię przystanku przy ul. M.M.Kolbego przy ciągu pieszo-rowerowym między  

tą ulicą a S.Czarnieckiego poruszałam kilka razy. Niestety, mimo wybudowania peronu  

oraz zamontowania ławki po moich monitach, największy problem, jakim jest oczekiwanie  

na autobus w uciążliwych warunkach pogodowych, nie został rozwiązany. 

 Miasto informuje, iż posadowienie tu wiaty przystankowej nie jest możliwe  

ze względów technicznych wynikających z przepisów nadrzędnych, jak i nie przystało  

na propozycję przeniesienia tego przystanku w poprzednią lokalizację z tzw. grzybkiem bliżej 

kościoła. Mimo braku sprzeciwu Mieszkańców najbliżej zamieszkujących  

tego przystanku, jak i przy wsparciu innych (ponad 80 zebranych przeze mnie podpisów). 

Ponadto w odniesieniu do opinii ZKM dot. przeniesienia przystanku w dawną lokalizację, 

wskazującej opóźnienia autobusu w dalszym odcinku trasy - propozycja wyjazdu z pętli  

te 2 minuty wcześniej, aby autobus mógł skręcić na Rondzie Sybiraków w pętlę miejską, 

objechać Hotel Atena i wtedy "zahaczyć" o dawny przystanek, także nie znalazła akceptacji. 

 Uwzględniając to wszystko proszę spojrzeć na zdjęcia i zastanowić się  

czy chciałoby się samemu oczekiwać w takich warunkach na autobus, zwłaszcza  

przy obecnej aurze - gdzie sąsiadujące zakrzaczenia powodują, iż woda leje się wręcz  

za kołnierz, ławka mokra nie zachęca, aby usiąść, a zbierające się w ulicy kałuże narażają  

na ochlapanie? 

 Proszę o znalezienie skutecznego rozwiązania tego problemu, aby Mieszkańcy mogli  

w godnych warunkach czekać na autobus. Jeśli nie w tym miejscu możliwe  

jest jakieś zadaszenie, to może należałoby rozważyć propozycję postawienia wiaty nieco bliżej 

przy ciągu pieszo-rowerowym między M.M.Kolbego a S.Czarnieckiego? Patrząc  

na przystanek niemal po jego przeciwnej stronie - w ul. Granicznej przy siedzibie Straży 

Pożarnej, wiata przystankowa niekoniecznie musi znajdować się przy zatoczce autobusowej, 

więc może i w tym przypadku jest to możliwe? 

 Jedno nie ulega wątpliwości - oczekiwanie na autobus "w krzakach" nie jest niczym 

przyjemnym,  bezpiecznym i wygodnym, i należy pochylić się nad znalezieniem rozwiązania 

celem poprawy tej sytuacji, z czym zwracam się do Urzędu Miasta. 

 Odpowiedzi, jakie już otrzymywałam, w stylu "podtrzymuję swoje poprzednie 

stanowisko" nie są odpowiedzią merytorycznie odnoszącą się do problemu (to, iż wiaty  

nie można w tym miejscu usadowić z uwagi na przepisy, to wiemy), i urągają Mieszkańcom, 

dlatego proszę o wnikliwe przyjrzenie się problemowi i potraktowanie ich  

z powagą i szacunkiem. 
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