Pytanie:
Dzień dobry Panie Wójcie,
Jestem mieszkanką Gminy Świdnica, dokładniej Orzewa. Byłam 22-03-2019 na zebraniu w
Radomi, przy okazji wyborów Sołtysa. Na spotkaniu padła krótka informacja o komunikacji PkS,
nie do końca ją dosłyszałam, a nasza Sołtys za bardzo tego tematu nie porusza. Zacznę od
początku. Około 10 lat Radomia, Orzewo, Drzonów miały połączenia PKS, które jeździły do
Lipna. Od tamtej pory zlikwidowano to połączenie. Pytanie moje, dlaczego tak się stało? W
obecnej sytuacji to połączenie, które mamy jest tak niesprzyjające godzinom dla osób
pracujących, a zwłaszcza dzieciom, które czekają po kilka godzin na dworcu PKS, aby mogły
wrócić do domu. Z doświadczenia wiem, że niektóre dzieciaczki rowerami dojeżdżają np. do
Słonego, zostawiają rower i wsiadają do autobusu, bądź wychodzą do głównej drogi -trasa
Krosno Odrzańskie i stamtąd dojeżdżają do miejsc nauki, pracy. Sama osobiście mam podobną
sytuację. Niektórzy mogliby powiedzieć - Przecież po co tak często mają kursować autobusy
Zielona Góra – Drzonów, skoro jeździ tylko kilka osób? No więc, ja mogę także zadać pytanie kto wymyślił połączenie Zielona Góra – Drzonów - gdzie wioski, które wchodzą w skład tej trasy
to (obecnie) Radomia, Orzewo, Drzonów i niektóre dojeżdżają do Leśniowa. Normalne jest
przecież, że jeżeli dotyczy to 3,4 wiosek, to będzie jeździć niedużo osób. Podczas zebrania 2203-2019 Pan wspomniał, że mamy taką ładną drogę Radomia - Słone tylko że ta droga służy
bardziej do spacerów, przejażdżek rowerowych, a pamiętam jak tylko miała powstać, to liczna
część mieszkańców liczyła na to, że polepszy nam się sytuacja związana z połączeniem
autobusowym i autobusy kursujące przez Słone może i do nas dojadą :( Satysfakcją by było
chociaż to, aby połączenia zostały przywrócone jak to było 10 lat temu, czyli Zielona Góra - Lipno
(Radomia, Orzewo, Drzonów, Buchałów, Letnica, Koźla, Grabowiec, Lipno ), bo przy takiej liczbie
wiosek zawsze będzie jeździć więcej osób, a wiem, że ich połączenia są dostatecznie częste.
Z góry dziękuję za możliwość wyrażenia swojej opinii , czekam za satysfakcjonującą
odpowiedzią.

Odpowiedź:
Bardzo dziękuję za uwagi dotyczące komunikacji PKS. Od dnia 19 marca 2019 r. na terenie gminy
zostały uruchomione w każdy wtorek i czwartek dwa dodatkowe kursy autobusów, które łączą
wszystkie nasze sołectwa. Są to trasy: Drzonów-Świdnica-Drzonów oraz Lipno-Świdnica-Lipno.
Sprawdzamy obecnie, czy aktualne kursy PKS są wystarczające i zadawalające dla naszych
mieszkańców oraz ilu pasażerów korzysta z przejazdów PKS. Przy ewentualnej zmianie rozkładów
jazdy, będziemy w miarę możliwości uwzględniać uwagi oraz wnioski mieszkańców. Zastanowimy
się także nad możliwością utworzenia połączenia, o którym pisze Pani w swoim liście do mnie.
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