Zmiany w komunikacji z myślą o mieszkańcach
Po uruchomieniu tramwajów w Olsztynie także mieszkańców gminy Dywity czeka rewolucja w
układzie komunikacyjnym. Zgodnie z oczekiwaniami dotychczasowe linie 82 i 88 już jako 112 i
108 dojadą do dworca w Olsztynie. Dodatkowo obecną 17, która dojeżdża do Dywit zastąpi
linia 110 (obecna 10). Kursy 110-ki będą przebiegać od alei Piłsudskiego, przez centrum
Olsztyna i dalej Wojska Polskiego bezpośrednio do Dywit, bez zajeżdżania na cmentarz.
Zwiększy się też liczba kursów z obecnych 5 do 11.
Po niełatwych i trwających ponad rok zabiegach władzom Gminy Dywity udało się uzgodnić z Olsztynem
zmiany w komunikacji dogodne dla mieszkańców. &#8211; Mieszkańców gminy Dywity czeka rewolucja w
układzie komunikacyjnym – zapowiada Jacek Szydło, wójt Gminy Dywity. – Będzie to pozytywna zmiana,
która będzie oznaczać poprawę dotychczasowej oferty przewozowej.
Zmiany wejdą w życie już wkrótce, a dokładnie po uruchomieniu linii tramwajowych w Olsztynie (termin
uruchomienia linii autobusowych w nowym kształcie, który podaje ZDZiT w Olsztynie to 1 stycznia 2016
roku – red.). Pierwsza ze zmian dotyczy linii nr 82 i 88, które już jako 112 i 108 dojadą do dworca. Dzięki
temu mieszkańcy gminy Dywity będą mogli korzystać z węzła przesiadkowego przy dworcu PKP i
kontynuować swoją podróż tramwajem, pociągiem, busikiem, czy innym autobusem komunikacji miejskiej.
Kolejna zmiana będzie dotyczyć linii nr 17, która dojeżdża obecnie do Dywit. Zastąpi ją linia nr 110,
obecnie 10, której kursy zostaną wydłużone z pętli Jakubowo bezpośrednio do Dywit bez zajeżdżania na
cmentarz. Dodatkowo zostanie zwiększona liczba kursów z pięciu do jedenastu. Sama linia nr 17, już jako
117, będzie dojeżdżała wyłącznie do cmentarza w Dywitach.
Warto zaznaczyć, że zmiany w układzie komunikacyjnym poprzedzi wprowadzenie nowej, korzystniejszej
taryfy, która wejdzie w życie już 1 listopada. Dzięki likwidacji stref korzystanie z komunikacji będzie dużo
tańsze. Dla przykładu cena biletu miesięcznego na wszystkie linie spadnie ze 140 zł na 88. Tańsze będą
również bilety jednorazowe, które będą biletami czasowymi.
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