
Rozwoj komunikacji podmiejskiej w rejonie Pomania 

~yjemy w spoleczet'istw~e bardzo 
mobilnym, prremiesz~zajqcym sig 
prawie codziennie z miejsca zamiesz- 
kania do miejsca pracy czy edukacji. 
Podrbte orvL.lzane q r6wniei z dM@ 
pem do kultury czy wypoczynku. 
Wediug talrich kryteriirw rozwija 
siq takie komunlkacja w powiecie 
poznahskim, M6ra dociera obecnie 
do miejscowo$ci oddalonych nawet 
o 40.50 km oct granic mnania, wy- 
chodzqc takke paza granlce powiatu 
poznahskiego. 

R m b j  komunikacji podmiejsjskiej 
zdeterrninowato wiele dtnych czynni- 
k6w. ale najwaintejszym z nich jest 
chq5prremieszczania sig Iudno'Sci do 
gi6wnego oSrodka miejskiio (w tyln 
przypadku jest to miasto Poznah). 
W artykule przedstawiono historig 
mian w komunikacji podmiejskiej, 

kt619 w tej chwili obshrguje ponad 15 
r6fnych przewofnikbw. W artykule 
uporzqdkowano informacje chronolo- 
ginnie i dokonam analizy przyczyn 
rozwoju poszczeg6Inych pofqczet?. 

1. Lata 1920.1939 
Linie autobusowe o charaMerzety- 

pow0 podrniejskim u~chomtono jui 
przed II wojnq Swiatowq. PilWSza ii- 
nia kursawata r Pomania do bbiko- 
wa (obecnie czq66 Lubonia). Obsiu- 
giwata jq prywatna firma p. Elmano- 
wicza, ktdra posiadah amerykahski 
autobus firmy Reo. DNga linia, kt6rq 
prowadzit p. Pyzik, byh zwiqma 
z transportem zdnierzy do jednost- 
ki wojskowej w Biedrusku w gminie 
Suchy las. Unie te zostaiyzlikwido- 
wane z momenten wybuchu II wojny 
6wiatowej. 

2. Lata 195@1969 
Funkc~onowanle linii do 2abiko- 

wa (ob. Luboh) zostato p w r b c o -  
ne pa okresie wojennym, jui. w 1950 r. 
w postaci dw6ch linii oznaczonych 
literami C (od 1954 r. - linia 59) i F 
(od 1954 r. - linia 56) dowoiqcych 
pasaier6-w do Poznania do pgtli DQ- 
biec omz G6rczyn. 

W 1 WF. U N C ~ O ~ ~ O ~ O  tak2e pkw- 
sze autobusowe p&@xeniie w gminie 
Kbrnik (wcze6n1ej obstugiwane dyli- 
hnsem), daj~&oe mfliwo66 doiazdu 
z Kbmika do stacji kolejowej oddalo- 
nej od miasta o okolo 5 km (kursy au- 
tobus6w by)y skomunikowane z pny- 
jazdami i odjazdami pociqg6w). Byb 
to wielkie wydarzenie w m u  Kbmika, 
o cqm Swiadczy ogromna liczba pa- 
saierbw wpierwszych dniach funkcjo- 
nowania autobusu. Warto rewniei 
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odnotowaC, i e  w tym uasie byb to 
najmniejsze miasto w Polsce posiada- 
jqce wtasnq komun~kacjg. 

W 1959 r. uruchomiono iinlg 63 
(poiniejsza linia81) z Poznania do p@Ii 
Luboh Lasek, ktorq bardzo szybko wy- 
dllltono do Puszczykowa. 

Najwl$sze zmiany w rozwoju ko- 
munikacji nastqplty 1 grudnia 1960 r. 
Uruchomiono wtedy 3 nowe pmcze- 
nta podrniejskie kursujqce: 
O na zachod od Poznanla, do Tarno- 

wa Podgornego z wariantami do 
Lusowa, Lusbwka, Jankowic i Ce- 
radza KoScielnego (linia 82, po2- 
niejsza 102); 

Q na pdudn~owy-zach6d od Pozna- 
nia, do Komornik, Szreniawy i Ko- 
narzewa (linia 83, polniejsza 103); 

Q na wsch6d od Poznania, do Swa- 
tzgdza (linia 84, posniejsza 104). 
W 1965 r. przywrocono funkcjono- 

wanie llnii do Biedruska ju i  jako MPK 
Poznah (linia 85, p62niejsza 105). Pod 
koniec lat 60. nastqpily jui tylko nie- 
wielkie zmlany w ukiadzie iinii: linig 81 
wydluiono do Puszczykowka, a na lin~i 
82 utwotzono wariant do Gory. W ra- 
mach linii rniejskiej po+qczenie uzyskal 
rowniez Bogucin (gm. Swarzgdz). 
W latach 50. I 60. komunikacja wycho- 
dzila poza granice miasta rnaksymal- 
nie 20 km. Po4qczenia uzysk* 3 mia- 
sta: Puszczykowo, Luboh oraz Swa- 
ngdz bgqce najbiiiszymi sqsiadami 
Poznanla. 

1 3. Lata siedemdziesiate - 
okres dynamicmego 
rozwoju 

Laia 70. okazaly sig bardzo iaska- 
we dla teren6w podmiejskich. Na po- 
cqtku pc4qczenie z Pomaniem uzy- 
skaly: Wiorek (linla87, p6lniejsza 107) 

1 oraz Sk6rzewo (linia 88, poiniejsza 
I 108). W zwiqzku z likwidacjq ostatnich 
I pdrtcteh trolejbusowych, ktorych nu- 

mery zaczynab sig od 100 i w celu 
zwiqkszenia zakresu linii miejsk~ch 

i 
1 czerwca 1973 r. nastqpito pnenurne- 
rowanie obecnych po+qczeri podmiej- 
skich z pneddatu 81-88 na przedzial 
powyiej 100 (w nowym oznaczeniu 
ostatniqcyhg pozostawiono bez zmia- 
ny). Jeszcze w 1973 r. polqczenia uzy- 
skaiygrniny Czeiwonak (kursy dowe- 
rzonki - linla 109 ocaz Owihsk - linia 
11 1) orazSuohy Las (kursy do Suche- 

j go Lasu i Zlotnik-linia 110). Wmkpku 
z budowq trasy ekspmowej z Pozna- ' nla do War- zmieniono pnebieg 

- - I 
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iinii 104 do Swatzqdza (skierowano jq 
przez Janikowo, Kobylnlcg i Grusz- 
czyn). Po zakohczonym remoncie 
lrnia 104 powr6cik na swojq star3 
trasg, jednak mieszkahcy wsi, przez 
ktorewytyczono objazd przyzwyczaili 
sig do wygodnego pMczenia z Po- 
znaniem i przedsigbiorstwo bylo 
zmuszone do uruchornienia nowej 
linii kursujqcej r6wniei przez Kobyl- 
nicg - linia 11 2. 

Koiejne nowe potqczenie urucho- 
rniono w 1976 r. do Tulec (gm. Klesz- 
czewo) - linia 113. Wydhiono take 
istniejqce linie do kolejnych, bardziej 

oddakmych mie jsw&d takrch jak; 
Promnice (gm. Czenvonak), Dopiewo 
(gm. Doplewo), Ceradz Dolny (gm. 
Duszniki - powiat Szamotulski), Karb 
wice (grn. Swarzgdz). 

W 1976 r, powdano do tycia Wo- 
jewodzkie Pnedsigbiorstwo Komuni- 
kacyjne (WPK), wkpajqc w wuktury 
MPK komunikacje miejskq w Gnie2nie 
oraz w Korniku, ktorego g(6wnym za- 
daniem byi dowbz pasaterow do sta- 
cji PKP w Komiku z centrurn Khika, 
Bnina, Blaiejewka, Jezior Wielkich 
oraz ZaniernySla (gm. ZaniemySl - 
powiat Bredzki). 



W 1977 r. uruchorniono pdqczenia 
w kierunku Rokietnicy (linia 114) oraz 
nowq linig do Lubonia - dworzec PKP 
(linia 115). W 1978 r. uruchomiono ko- 
lejnq linig w grninie Komorniki, kursu- 
jqcq przez Plewiska i Kornorniki do Glu- 
chowa. W 1979 r. uruchomiono kolej- 
ne pdqczenie z Luboniern - ul. Krgta 
(linia 11 7). Nastqpitatei zmiana nurne- 
racji linii w gminie Suchy Las-linig 110 
podzielono na 3 linie: 110 - do Zlot- 
nik, 118-do Moraska (obecnie w gra- 
nicach adrninistracyjnych Poznania) 
oraz 1 19 do Zbtkowa. Wydluiono tak- 
i e  linig I13 - z Tulec do Kleszczewa. 

Patrqc na listq nowych rniejscowo- 
Sci objgtych kornunikacjq autobusowq 
w latach 70. rnoina Srnialo powiedzieb, 
i e  byty to najlepsze lata dla rozwoju 
kornunikacji. Pod koniectych lat bytjui 
wyrainie widoczny uktad linii funkcjo- 
nujqcy do dnia dzisiejszego, ktory 
w kolejnych latach byt jedynie wydlu- 
zany o kolejne miejscowoSci. W tyrn 
okresie wszystkie linie podrniejskie 
miaty swoj poczqtek na terenie Pozna- 
nia i wychodzity promieniScie w roi- 
nych kierunkach. Warto jeszcze odno- 
towaC brak potqczen rnigdzygrnin- 
nych, ale w tamtyrn okresie ze wzgle 
du na niewielkq liczbg zaktad6w pra- 
cy poloionych poza miastami takie po- 
tqczenia nie byly jeszcze potrzebne. 

4. TUZ przed przetomem 
Poczqtek lat 80. nie obfitowat ju i  

w takq liczbg nowych polweh. Pro- 
blerny wyn~kaly szozegolnle z n~edo- 
statecznej liczby autobus6w. W plerw- 
szej pobwie lat80. wyc!h&ono llnig 109 

do Tuczna (gm. Pobiedziska), dajqc 
rnieszkahcorn Poznania rnoiliwosd 
dojazdu do Puszczy Zielonki, linie 104 
do nowobudowanych osiedli w p8- 
nocnej czgSci Swarqdza (1983). nie- 
More kursy linii 102 skierowano przez 
Napachanie (1983), linig 116wydtuio- 
no do Golusek (1984), a linig 111 do 
Biedruska (1984). Utworzono takie 
4 nowe linie, przy czyrn byty to tak na- 
prawdg kolejne wydtutenia istniejq- 
cych jut linii: 120, kursujqcq po trasie 
linii 107 z odgaezieniern do Daszewic 
i Kamionek, 122 kursujqcq po trasie li- 
nii 102 z odgabzieniern do Przeirnie- 
rowa (Tor Poznd), 123 kursujqq PO 
trasie linii 104 z odgezieniem do Za- 
lasewa i Tulec oraz linig 124 kursujqcq 
po trasie linii 119 z odgezieniern do 
Golgczewa i Chludowa. Warto rowniei 
wspornnieC o radoSci mieszkaric6w 
otrzyrnujqcych nowe polqczenia z Po- 
znaniem. kt6rzy czestokroC w czynie 
spotecznyrn przygotowywali przystan- 
ki autobusowe oraz pqle, a piemszy 
przyjazd autobusu byt dla wszystkich 
wielkirn Swigtern. 

W tyrn czasie spo~y rozw6j sieci po- 
tqczeh nastqpl w kornunikacji rniejskiej 
K6rnika, dla ktorego przdornowym wy- 
darreniern byb uruchornienie w 1982 r. 
pierwszej linii do Poznania (p6~iejsza 
linia 5). W latach 80. sieC kornunikacji 
w Korniku docierata ju i  wlaSciwie do 
wigkszoSci miejscowo6ci w grninie, 
a takie do grniny Kleszczewo (linia 4 
do Krzylownik). W dmgiej pobwie lat 
80. nastqpitytylko drobne korekty prze- 
biegu poszczegolnych linii, umoiliwia- 
jqc mieszka~icorn rn.in. Uzarzewa 

Jelcze PRl l l  

(linia 112), Krzyszkowa i ~ydowa (linia 
114), Grzebieniska i Kaimierza (linia 
102) dojazd do Poznania. 

Kolejne ogrornne zrniany, a take 
w pewnyrn sensie chwilowy kryzys ko- 
munikacji podrniejskiej nastqpit na po- 
czqtku lat 90. 

5. ~ o k  pnemlan 
W zwiqku z przernianami ustrojo- 

wyrni zmienito sig finansowanie komu- 
nikacji autobusowej, ktora do tej pory 
byta ddowana z funduszy pahstwo- 
wych (wojewodzkich). Od 1990 r. obo- 
wiqzek prowadzenia komunikacji 
autobusowej zostat przeniesiony na 
poszczegolne sarnorzqdy grninne. 
W zwiqzku z tym miasto Poznan pod- 
jqto decyzjg o zaprzestaniu dotowania 
linii podrniejskich. Gminom zostata za- 
proponowana cena wolnorynkowa 
prowadzenia kornunikacji. Byla ona dla 
wigkszoSci gmin kwotqzaporowq, sta- 
nowiqcq c z e o  ponad 50% catego bu- 
dietu grniny na dany rok. Jako terrnin 
ostateczny napodpisanie umowy rnig 
dzy MPK a gminarni ustalono 1 kwiet- 
nia 1991 r. Ustalono r6wniei. i e  w przy- 
padku zaprzestania obstugi linii przez 
MPK przedsigbiorstwo przekaie grni- 
norn autobusy do obstugiwtasnych Ii- 
nii. Jako pierwsze 2 kwietnia ze struk- 
tur MPK od+qczyty sig grniny. 
0 Komorniki, zlecajqc prowadzenie 

komunikacji firrnie Stel-Bus (do 
obstugi linii zakupiono dwa nowe 
Jelcze PR-110, a resztg stanowity 
wozy przekazane z MPK Poznah). 
Ukiad linii jak i numeracja nie ule- 
gta zmianie. 

O Kleszczewo, More utworzyto wlasny 
zaktad budietowy (do obstugi linii 
zakupiono 3 nowe autobusy: Jelcz 
PR-110, Autosan H9-35 oraz H9-21, 
a MPK przekazato 2 Jelcze MI1 
i PR-110) - linig 113 przeksztatcono 
na BUS. 

0 Puszczykowo, gdzie obsfugg linii 
zlecono firmie Zbyszko (MPK prze- 
kazato 3 autobusy). Uktad linii jak 
i nurneracja nie ulegta zrnianie. 

O Mosina, Wraobstugg linii powieny- 
ta prywatnej firrnie (p. Piqtek). Linig 
107 przeksztatcono w linig I, a linig 
120 na linig 2. 

O Dopiewo prowadzenie linii zlecito fir- 
rnie Delta-Trans. Linig 108 podzie- 
lono na 2 osobne linie: D i Z (kursy 
przez Zakrzewo). 
W kolejnych tygodniach w(asnq ko- 

munikacjg zmuszona byta uruchorniC 
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technicznq zapewniaia baza transpor- 
towa PZD .Poldrob (zostai postawio- 
ny w stan likwidacji) - powdano firmg 
Transkom w Czerwonaku. W tym sa- 
iym roku zm~enita sig rowniei obsiu- 
a llnu na teren~e gminy Komorniki - 

zadanie to zostalo ~owierzone ZKMP 
w Tarnowie ~ o d ~ & r " ~ m ,  gdzie przeka- 
zano wszystkie autobusy uzytkowane 
do tej pory przez firrng Stel-Bus. 
W 1993 r. powoiano do &cia now8 fir- 
rng Italy Transport z siedgbq w M&O- 
wanej GoSlinie, ktora uruchomb pol* 
czenie z Poznania przez Czenvonak, 
Bolechowo, Murowanq GoSling do 
Przebgdowa (od 1996 r. Transreglon). 

I I W 1996 r. gmina Komorniki zrezygno- 
wala z udzialu w z ZMKP i obslugg ko- 
munikacji zlecila Zakiadow~ Uslug Ko- 

Jeden z plewszych nlskopooYogowych autobus6w w b m c h  przewoinfk6w podm~elsloch munalnych w Komornikach (w poczqt- 
;-'--'1121 h/" '-- --'I KPAKombus kowym okresie posiadaig autobus6w), 

M6ry to od 1998 r. przejqi po firmie 
Delta-Trans obsiugg linii do Dopiewa. i W ,999 r. =MI@ mstaio oficjalnie 
rozwiqzane, a przewozy w gminach Tar- 
now0 Podgome, Duszniki oraz Rokiet- 
nica przejea firma TPBUS Tarnowo 
Podgorne. W zwiwku z tym gmina 
Rokietnica postanowb we wiasnym za- 
kresie prowadzid komunikacjg. W po- 
lowie roku utworzono Zaktad Ustug 
Komunalnych ,,Rokbusn z siedzibq 
w Rokietnicy. Przekazano do niego 
3 autobusy z ZMKF: ktorych wWcicie- 
lem byia gmina Rokietnica. W tym mo- 
mencie M c i w i e  kaida gmina posia- 
dala ju i  swoje osobne przedsigbior- 
stwo transportowe z W n q  taryfq bi- 
letowq i przepisami porzqdkowymi. Taki 
ukiad z niewielkimi zmianami istnieje do 
dnia dzisiejszego. 

W latach 90. niektore gminy znacza, 
co rozwin* sied poiqczeh. Gmina 
Kleszczewo ju i  na poczqtku istnienia 
wiasnej komunikacji przediuiyla linig 
z Kleszczewa do Markowic oraz do Po- 
klatek, wprowadzajqc rbwniei warian- 
towe kursy przez Komorniki. W gminie 
Suchy Las uruchomiono jedynie do- 
datkowq linig jqczqcq Suchy Las (0s. 
Grzybowe) z Poznahskim Szybkim 
Tramwajem. W gminie Czerwonak. 
poza ponownym wydiuieniem linii do 
Tuczna w 1992 r., nie odnotowano 

.... - . - .  wigkszych zmian. Niewielkie zmiany 
. . 

nastaoiiv w komunikacii aminv Dusz- 

Uidibus na k I ,os Zdroje do ~okoszc i~na .  ~ ~ d t u i o n o  takie 



lint* 03 do Pmewia  (powiat szamo- 
tulsld). W gminie KomorniKi p n W 0 -  
no liniq 103 do wsi Tncieiiny. Ukwida 
cji ulegty wariantowe kursy linii 117 
przet m c g .  Zrnieniono takie uklad 
linii w Luboniu. tworzac dwie linie okre2- 
ne LA 1 LB. ~ijwigksie zmiany w u&- 
dzie ilnl nastqpily w gminie Swan@lz. 
Unig S-3 skierowano wariantowo przez 
Wiereenicg, kt@ tow 1992 r. podz i~  
lono na 2 osobne linie S3 (do Tucma) 
i S4 (do Tub). W w@ku z rozwojem 
osiedri w poludniowej cz&i Sarevzp 
dza uruchomiono linh $5. Pod koniec 
lat 90. utwomono pdrlca(9nte dokowe 
clna, W'e p6fniej msta)o prz&o- 
ne do Sarbinowa i Paczkwa (JiOiaSB). 
Oodatkowo u m m  linip 57, kt6ra 
gofqczyfa Poznah z nowym centrum 
handlwvym ETC w Jasiniu, a dalej kut- 
sowaia do 0s. K o S c i u ~ ~ w c ~ .  Od 
1998 r. na liniach komunikscji p6dmiej- 
skiejmcz$ysig pofawiaC pietwsze au- 
tobusy niskopodlogowa. 

nikacje miejsk4 abowi&ku dowozu 
dzieu do szk&, a taae z duiym roz- 
wojem budowniotwa na terenach pod- 
miejskich zaczqly pojawiaC sip kolej- 
ne potqczenia ze Swarzqdza - do R a  
bowic, Kruszewni, Sokolnik, Goitato- 
wa, Be l i b ,  Siekierek (gmina K W n  
Wlkp.). W zwiqzku z wybudowaniem 
nowego gimnazjum uruchomiono 
pierwszq linig wewnqtfzrniejskq S9 
Iqcqcq pcilnoc mfasta z pdudniem. 
Dodatkowo rozbudowano bardzo 
mocno dtielnicg przemystow$. 
W awiqzku z tym niektore kwrsy lhii $7 
skierowano do nowej pqtli Jasin W. 
Tym samym komunikacja miejska do- 
ciera juzwia6ciwie do Wzystkich miej- 
scowoSci w gminie. 

W gminie Rokietnica, w zwiqku 
z zawieszeniem kursowania pociag6w 
na iinii do Sierakowa urmhomiono re- 
guiarne kursy do Mrowina, Pnybrody, 
Cerekwicy, a takle Soboty. 

W gminie Tamowo Podgorne PO@- 
czenia uzysdy Wysogotowo i Siero- 
slaw oraz 0s. Morskie w Lusdwku. 

Od 2009 r. zaobsewowab motna 
powoinq likwidacjq p@czaft w gminie 
Duszniki - line skrowno do Kunowa. 
Zlikwidowano r6wniel poiqczenie 
pnez Brzozg. 

W gminie Czerwonak glbnmy uktad Warto podkre8lih i e  spore zmiany 
linii nie ~Legfzmianle. U~chomiOW je- nastqily w komunikacji gminy Muro- 
dynie potqczenie do wtti Czewonak- wana GoSiina - w 2000 r, uruchom~o- 
Zdroje oraz wariantowe kursy po dm- no linig 11 1 z Pree@dowa przez Czer- 
dze miqdzy Kicinem a Czmonakiem. won& do dworca autobusowego Po- 

W aminie Suchv Las skr6cono li- mail ~r6dka o m  188 z Ptzebedowa 
nig 07kursy do Sdboty zostaly prze pnez Ekedrusko do Wtii kokofrco& PST 
jqte przes linig 02 z gminy Rokietnica). na poznahskim osiedlu Sobieskiego. 
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W ubiegiym roku uruchomiono 3 linie 
wewnapz gminy, tqczqc Murowanq Go- 
Sling z Nieszawq, Uchorowem (linia 
390), Kamifiskiern, Plawnem (linia395) 
oraz Dtugq Goslinq (linia399). 

W gminie Dopiewo potqczenie uzy- 
skali mieszkahcy miejscowosci Lisow- 
ki. Na terenie gminy Kleszczewo na- 
stqpiw jedynie niewielkie zmiany. 
Przez rok istniato po+qczenie z Ktesz- 
czewa do Swarzgdza, jednak zostaio 
zlikwidowane z powodu niskiej fre- 
kwencji. W Luboniu uruchomiono linig 
okrginq LC dowoiqcq pasaierow do 
Auchan w Komornikach. 

Duie zrniany nastqpity w komu- 
nikacji gminy Mosina. W 2004 r. uru- 
chomiono potqczenie z Poznania do 
Mosiny, ktore w 2005 r. zostato wy- 
diuione do Ludwikowa (szpital). 
W 2009 r. uruchomiono linig we- 
wnqtrzgminnq z Mosiny do Dyma- 
czewa, a od 2009 r. z komunikacji 
autobusowej rnogli j u i  korzystaC 
mieszkancy Rogalinka i Sasinowa. 
W 201 0 r. komunikacja od strony Mo- 
siny zaczgia docieraC do Rogalina, 
Radzewic i Mieczewa. 

Podsumowanie 
Obecnie komunikacja podmiej- 

ska dociera do coraz dalej potoio- 
nych terenow, co miwane jest z roz- 
wojem obszarow powiatu poznali- 
skiego. Panuje tendencja do wypro- 
wadzania sig mieszkahc6w Poznania 
do gmin osciennych. WidaC to wy- 
rainie na podstawie danych GUS, 
z ktorych wynika, i e  w ostatnich 
dziesigciu latach liczba ludnosci 
w Poznaniu zmniejszyia sig o ponad 
20 tys., a liczba ludnobci powiatu po- 
znanskiego powigkszyta sig o prawie 
60 tys. Nowe osiedla powstajq 
w wigkszosci poza granicarni Pozna- 
nia. W powiecie rozwijajq sig takie 
spore obszary przemystowe, gdzie 
dociera komunikacja rn.in. wzdtui ul. 
Rabowickiej w Swarzgdzu (skierowa- 
no tutaj 2 linie autobusowe), w Bole- 
chowie (kursujq tutaj 2 linie autobu- 
sowe), w Tarnowie Podgornym i Jan- 
kowicach, gdzie uruchomiono do- 
datkowe kursy. 

Spory ruch na iiniach generujq tak- 
i e  uczniowie szk6t (szkoiy podsta- 
wowe i gimnazja), ktore w tej chwili 

skupiajq wigkszo6C uczniow z danych 
grnin. Przykiadem rnoie by6 chociai- 
by szkota w Szczodrzykowie (gm. Kor- 
nik), gdzie kierowane sq wtabciwie 
wszystkie kursy autobudw liniowych 
kursujqcych w danej okolicy a takie 
szkota w Zalasewie (grn. Swarzgdz), 
do kt6rej uruchomiono nowq linig au- 
tobusowq S9 oraz przedtuiono z Po- 
znania linig 55. 

Pewnq przeszkodq w romoju ko- 
munikacji podrniejskiej sq przeszkody 
terenowe rzeka Warta, na kt6rej brak 
jest odpowiedniej iiczby mostow, czy 
duie skupiska leSne na pMnocy Po- 
znania (Park Krajobrazowy Puszcza 
Zielonka) oraz na potudniu (Wielkopol- 
ski Park Narodowy). 

Warto na koniec nadmienic, i e  
pomimo istnienia coraz lepszej sieci 
potqczen autobusowych problemem 
wciqi jest skomunikowanie tych po- 
(qczen oraz wyznaczenie miejsc 
przesiadkowych na obszarze powia- 
tu. Jednym z nielicznych przyktadow 
jest Kobylnica (grn. Swarzgdz), gdzie 
przyjazdy autobusow linii S2 sq sko- 
munikowane z odjazdami linii 53. 
Natorniast nie zastosowano tej zasa- 
dy w Tulcach, gdzie pornimo krzyio- 
wania sig a i  trzech linii kursujqcych 
w kierunku Poznania i Kleszczewa 
oraz Swarzgdza i Kornika wyznaczo- 
no dwie r6ine pgtle, a autobus kur- 
sujqcy z Kornika przyjeidia o kilka 
minut za p6ino w stosunku do ko- 
munikacji ze Swarzgdza. 
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