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6. Informacja o rozkładzie jazdy autobusów

Więcej informacji o rozkładzie jazdy autobusów możecie Państwo znaleźć na 
stronach internetowych:

• www.traveline.info 08712 002 233
• www.fenland.gov.uk/transport 01354 65 4321
• www.cambridgeshire.gov.uk

7. Serie studiów przypadku

SP1 –  transport łączony na potrzeby wizyt w centrum opieki dziennej oraz 
w szpitalu.

SP2 –  Zakupy dla osoby niedowidzącej i niedosłyszącej o ograniczonej 
sprawności ruchowej.

SP3 –  Spotkania towarzyskie, zakupy i wizyty w szpitalu dla osoby 
o ograniczonej sprawności ruchowej potrzebującej pomocy.

SP4 –  Wizyty w szpitalu dla osoby na wózku inwalidzkim, która musi 
podróżować ze stałym dostępem do tlenu.

SP5 –  Młoda osoba uczęszczająca do szkoły po 16 roku życia.
SP6 –  Wizyty w szpitalu Hinchingbrooke Hospital. 
SP7 –  Dojazd do pracy z March do Wisbech.
SP8 –   Kolejowa Karta Rodzinna (Family Railcard).
SP9 –  Podróż z Whittlesey do szpitala Peterborough City Hospital 

z przystanku Rivergate.

Wszystkie studia przypadku znajdują się w sklepach i punktach usługowych 
Fenland @ your service, w lokalnej bibliotece i gabinetach lekarzy pierwszego 
kontaktu. Mogą je Państwo również pobrać ze strony internetowej:  
www.fenland.gov.uk/transport 

Polish



Ulotka jest częścią studiów przypadku, które pozwolą Państwu zapoznać 
się z możliwościami transportu zależnie od sytuacji.

Studium przypadku skupia się na przedstawieniu podróży autobusem z Whittlesey 
do szpitala Peterborough City Hospital z przystanku przy Centrum Handlowym 
Rivergate (Rivergate Shopping Centre). Ten przykład studium przypadku może 
również służyć za model dojazdu do pracy w Peterborough.

1. Przedstawiamy panią J

Pani J mieszka w Whittlesey i musi regularnie dojeżdżać na leczenie do 
szpitala Peterborough City Hospital. Pani J martwi się, że będzie miała problem 
z przesiadką na zatłoczonym dworcu autobusowym Queensgate.  Dowiedziała 
się od znajomej, że może wysiąść na przystanku Centrum Handlowe Rivergate, 
przystanek przed dworcem autobusowym i wsiąść w autobus, który zawiezie 
ją do szpitala. Pani J potrafi prowadzić auto, ale woli jeździć autobusem, gdyż 
zdarza się, że ma problemy z parkowaniem przy szpitalu.  
 

2. Zrozumieć potrzeby pani J

Do specyficznych potrzeb i wyzwań dla pani J należą:

• Konieczność dotarcia na poranne wizyty
• Przesiadka bez zmiany przystanku
• Unikanie zatłoczonych miejsc, gdyż czuje się w nich zagubiona
 

3. Dostępne połączenia autobusowe

Bezpośredni dojazd z Whittlesey do szpitala Peterborough City Hospital jest również 
możliwy z przystanku Centrum Handlowe Rivergate (na przeciwko sklepu T K Max), 
mieszczącego się przy Bourges Boulevard. Dzięki takiemu rozwiązaniu unika się 
przesiadki na zatłoczonym dworcu autobusowym.

4.  Połączenia autobusowe z Whittlesey (Queen Street) do Centrum 
Handlowego Rivergate w Whittlesey

Trzy regularne linie kursują do Peterborough.

Service 31  kursuje od poniedziałku do soboty w regularnych odstępach 
czasu przez cały dzień. Brak połączeń w niedzielę i dni wolne 
od pracy.

Service 33  kursuje co pół godziny lub co godzinę, przez cały dzień. 
W niedzielę autobus kursuje mniej więcej co godzinę.

Service 701  kursuje od poniedziałku do soboty, mniej więcej co godzinę. 
Brak połączeń w niedzielę i dni wolne od pracy.

 

5.  Linie autobusowe łączące Centrum Handlowe Rivergate ze 
szpitalem Peterborough City Hospital

Na przystanku Centrum Handlowe Rivergate pani J wsiądzie w autobus: 

Citi 3,  która kursuje od poniedziałku do soboty co 10 minut,  
a w niedzielę co 30 minut, lub

Citi 4,  która kursuje od poniedziałku do soboty co 20 minut,  
a w niedzielę co godzinę.

        Z przystanku Rivergate do 
Peterborough City Hospital

Po skończonej wizycie w szpitalu pani J może wsiąść w linię Citi 3 lub Citi 4, 
których przystanek znajduje się tuż przed wejściem do szpitala.

 

        Przystanek autobusowy przed 
Peterborough City Hospital

Pani J dojedzie do przystanku Centrum Handlowe Rivergate i tam wsiądzie 
w autobus powrotny do Whittlesey.

 

        Z przystanku Rivergate  
z powrotem do Whittlesey


