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Szanowni Państwo!

W imieniu mieszkańców Miedzynia i Prądów wnioskujemy o kilka zmian do proponowanej
przez ZDMiKP nowej siatki połączeń.
1. Linia 56. Wnioskujemy aby autobusy na tej linii przejeżdżały przez Rondo Jagiellonów,
ponieważ jest to ważny węzeł przesiadkowy, a dla wielu mieszkańców również
przystanek docelowy. Naszym zdaniem jest to drobna korekta, niepowodująca
jednocześnie zwiększenia kosztów.
Proponujemy aby linia 56 przebiegała w Śródmieściu następująco: Wały Jagiellońskie Zbożowy Rynek - Bernardyńska - Rondo Jagiellonów - Bernardyńska - Zbożowy Rynek Kujawska itd.
2. Linia 86. Wnioskujemy aby ta linia przebiegała Górnym Tarasem Miedzynia.
Mieszkańcy tej części dzielnicy są zupełnie odcięci od komunikacji publicznej. Mieszka
tam wiele osób starszych dla których pokonanie stromego wzniesienia czasami jest wręcz
niemożliwe. Odległość od przystanku przy ul Nakielskiej jest również uciążliwa dla osób
młodych, które uczęszczają do szkół. Aby dojść z ul. Leszczyna potrzebne jest ponad 20
minut - jest to odcinek 1280 m!
Ponadto linia ta powinna docierać do nowobudowanego przystanku kolejowego
Bydgoszcz - Błonie/Miedzyń.
Proponujemy, aby linia 86 przebiegała następującymi ulicami:
Belma - Nakielska - Maciaszka - Pagórek - Widok - Leszczyna - PKP Błonie/Miedzyń Leszczyna – Widok - Nakielska - Nasypowa - Czerwonego Krzyża - Władysława IV –
Szubińska – Garbary.
3. Przystanek Nakielska /Ciepła. Wnioskujemy o nowy przystanek autobusowy przy pętli
tramwajowej Wilczak, przy ul. Ciepłej. Obecnie znajduje się tam zatoka i postój taxi.
Postój taxi można przesunąć o 100 m w kierunku centrum, gdzie znajduje się
odpowiednia zatoka. Przystanek w kierunku Belmy można usytuować vis a vis ul.
Trentowskiego. Aktualnie znajduje się tam plac manewrowy.

Umiejscowienie przystanków w tym miejscu pozwoli pasażerom przesiąść się
i skorzystać z linii tramwajowej. Ponadto mieszkańcy okolicznych domów, zarówno po
stronie Miedzynia jak i Wilczaka, dotrą na przystanek w krótszym czasie. Obecnie
najbliższy przystanek autobusowy mieści się przy ul. Widok oraz ul. Wrzesińskiej.
4. Linia nr 3. Wnioskujemy o przywrócenie historycznej linii nr 3 na trasę do Wilczaka.
Numer 3 związany jest z Wilczakiem "od zawsze". Uważamy, że w proponowanym
nowym rozkładzie jazdy jest możliwy powrót linii nr 3 na Wilczak. Wystarczy zamienić
linie nr 9 na linie nr 3.
5. System przesiadkowy A+T. Wnioskujemy o umożliwienie mieszkańcom korzystania z
systemu przejazdu na jeden bilet na trasie łączonej A56+ T3 (T3 po zaakceptowaniu
wniosku nr 4) oraz A86 +T3.

Z poważaniem
Dariusz Smól

