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Szanowni Paostwa! 

 

Zwracam się do Was w związku z zaistniałą dzisiaj, przykrą dla mnie oraz innych osób sytuacją. 

Oczekując dziś na przystanku (Gliwce Komag) na płatny autobus do Europy Centrtalnej o 09:39 (jak 

widnieje na rozkłądzie na Paostwa stronie) wraz z 7 innymi osobami czekałem na niego próbując 

dostad siędo pracy na godzinę 10. Jakie było nasze dziwienie gdy wraz z upływem minut ten autobus 

się nie zjawił. W związku z zaistniałą sytuacją zostałęm zmuszony zamówid taksówkę, aby nie spóźnid 

się do pracy, ale było już na tyle późno że nie zjawiłem się na wymagany czas. Taka przejaźdzka 

kosztowała mnie 24zł, nie wspominając o stratach moralnych które musiałem ponieśd od moich 

przełożonych z tego powodu że pierwszy dzieo w nowym roku spóźniłem się, co nie miało miejsca w 

całym roku poprzednim. Rozumiem że nie jest to autobus pracowniczy, niemniej jeśli byłbym 

klientem to również musiałbym tam czekad i się nie doczekad oraz próbowad dostad się na własną 

rękę, nieprawdaż? 

Na stronie Europy Centralnej widnieją rozkłady jazdy które jawią się jako niezależne.Dowiedziałem 

się dzwoniąd na podane przez Paostwa numery informacyjne, że jedez z rozkładów nie jest aktualny o 

czym Paostwo w ANI jednym słowie nie wspominają na Waszej stronie. Autobus którego mógłbym 

oczekiwad w godzinach porannych powinien przyjechad wedle rozkładu który nie został w ogóle 

wycofany oraz unieważniony. Na co dowód: 

 

 

 

Chod na stronie wyświetla się infomacja o autobusie wahadłowym jeżdzącym w około EC, to rozkłady 

normalnych autobusów koegzystuję równocześnie i jawi się jako aktualny i obowiązujący. 

Pominę już fakt nierozwiązanego zamieszania z usunięciem niektórych autobusów dojazdowych.. 



 

Czuję się rozczarowany i .. użyję tego mocnego słowa, ale oszukany, ponieważ nie przedstawiają 

Paostwo na ww stronie stanu faktycznego. 

Domagam się jako klient, a także pracownik, ustaosunkowania się do tego pisma oraz satysfakcji w 

postaci zwrotu kosztu transportu (tj. 24zł)  w związku z zaistaniałą, przykrą sytuacją.  

 

Mniemam że tak poważna firma (co uświadczałem przez cały poprzedni rok) nie będzie uchylad się 

wobec takiej sytuacji i stanie wobec niej w prawdzie. 

 

Pozdrawiam  

Zbigniew Cichór 


