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Zmiana organizacji ruchu w ci¹gu alei gen. Andersa i ul. Miko³ajczyka budzi kontrowersje
mieszkañców dzielnicy i nie tylko ich

GIGANTYCZNE KORKI
W maju, niespodziewanie dla wszystkich zainteresowanych zmieniono
organizacjê ruchu na najwa¿niejszych dla Bieñczyc i jej mieszkañców arteriach  alei gen. W³adys³awa Andersa i ulicy Stanis³awa Miko³ajczyka. Efekt
 zdarzaj¹ce siê dni z gigantycznymi korkami w ci¹gu tych ulic i to w czasie kiedy ruch uliczny nie jest jeszcze taki jak przed epidemi¹, nerwy wszystkich zainteresowanych i przed³u¿ony do nieskoñczonoci powrót z pracy
do domu. Bez wzglêdu na rodzaj transportu  czy to w³asnym samochodem
czy te¿ autobusami komunikacji miejskiej. Tworz¹ce siê korki zatrzyma³y
wszystkich.
Zarz¹d Dróg Miasta Krakowa zrealizowa³ w ten sposób wytyczne kompleksowego audytu przejæ dla pieszych. Idea realizuj¹cych zmianê organizacji ruchu by³a oczywista  zwiêkszenie bezpieczeñstwa pieszych, czyli
niechronionych u¿ytkowników dróg , a
jednoczenie usprawnienie funkcjonowania miejskiej komunikacji autobusowej. Poszatkowany buspas wydaje siê
jednak rozwi¹zaniem bardziej komplikuj¹cym ni¿ usprawniaj¹cym ruch.
SZYBKA REAKCJA
RADNYCH
U¿ytkownicy nowohuckich ulic, jednych z ostatnich, które mo¿na doæ
spokojnie przemierzaæ nawet w godzinach szczytu, byli jednoznaczni  sparali¿owano ulice wielkiej dzielnicy.
Zw³aszcza, ¿e ruch zacz¹³ przenosiæ siê
na wszystkie spokojniejszej, do tej
pory, uliczki Bieñczyc. Znacznie wyd³u¿y³ siê dojazd do okolicznych osiedli. Niestety, nie tylko w godzinach
szczytu.
Ju¿ 29 maja rada dzielnicy XVI podjê³a wiêc szybk¹ i jednoznaczn¹
uchwa³ê w tej sprawie. Czytamy w
niej: ...Wnosi siê do Prezydenta Miasta Krakowa i Miejskiego In¿yniera
Ruchu o zmianê aktualnej organizacji
ruchu na alei gen. Andersa i na ulicy
Miko³ajczyka. W szczególnoci o likwidacjê ograniczeñ pasów ruchu, likwidacjê wysp, likwidacjê buspasów,
likwidacjê pasów wy³¹cznie do relacji

skrêtnych oraz zast¹pienie wy¿ej wymienionych rozwi¹zañ innymi, które
pozwol¹ na zabezpieczenie wszystkich
uczestników ruchu oraz jednoczenie
na zwiêkszenie przepustowoci wy¿ej
wymienionych dróg. Wnosi siê o
monta¿ urz¹dzeñ informuj¹cych o
przekroczeniu prêdkoci z wywietlaczem dynamicznej prêdkoci na alei
gen. W³adys³awa Andersa i ulicy Stanis³awa Miko³ajczyka....
Na Facebooku powsta³a, obecnie blisko 1000-osobowa, grupa pod has³em:
¯¹damy cofniêcia zmian na Andersa,
Miko³ajczyka i Meissnera zmienionym
obecnie na: ¯¹damy cofniêcia zwê¿enia
ulic w Nowej Hucie.
PETYCJA
WZBURZONYCH
Petycjê w tej sprawie do przewodnicz¹cego Zygmunta Biñczyckiego i radnych dzielnicy napisa³a w imieniu w³asnym i mieszkañców dzielnicy, Katarzyna Barzyk. Oto jej treæ:
My, mieszkañcy Nowej Huty, zwracamy siê do Was, jako naszych Przedstawicieli, z prob¹ o interwencjê w odpowiednich jednostkach Miasta Krakowa,
w celu przywrócenia dotychczasowej
organizacji ruchu na Alei Andersa oraz
na ul. Miko³ajczyka.
Do niedawna Nowa Huta by³a chyba
ostatni¹ dzielnic¹, w której przemieszczanie siê by³o  jak na warunki naszego miasta  wzglêdnie komfortowe.
Wprowadzone ostatnio zmiany orga-

nizacji ruchu, polegaj¹ce de facto na
zwê¿eniu dwupasmowych dróg do jednego pasa, poprzez wydzielenie pasów
do lewoskrêtu i wysepek, s¹ naszym
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u¿ytkowników komunikacji miejskiej,
gdy¿ autobusy równie¿ bêd¹ musia³y
staæ w korkach i czas przejazdu znacznie
siê wyd³u¿y. Próby stworzenia bus pasa
na Al. Andersa s¹ tylko maskowaniem
problemu, bus pas urywa siê, za kilkanacie metrów ponownie zaczyna, a
najbardziej chyba kuriozalny, kilkunastometrowy odcinek pojawia siê w rejonie os. Strusia (wyjazd z ul. Bogusza
w Al. Andersa), by za chwilê zakoñczyæ
siê w okolicy stacji Orlen. Te odcinkowe
bus pasy wprowadzaj¹ tylko chaos komunikacyjny i dezorientuj¹ kierowców,

Ulica Miko³ajczyka. Fot. Zygmunt Biñczycki
zdaniem szkodliwe i prowadz¹ do parali¿u komunikacyjnego tych wa¿nych
ulic w naszej dzielnicy. Odczulimy to
ju¿ teraz, kiedy natê¿enie ruchu jest
mniejsze. W przypadku powrotu do
normalnego natê¿enia ruchu sprzed
pandemii drogi te stan¹ siê nieprzejezdne, mieszkañcy utkn¹ w kilkukilometrowych korkach. Oczywicie wzronie
te¿ iloæ spalin, emitowanych przez
stoj¹ce w korkach samochody. Warto
równie¿ uwzglêdniæ fakt, ¿e czêæ kierowców bêdzie uciekaæ przed korkami
drogami osiedlowymi, a to jest znacznie bardziej niebezpieczne dla mieszkañców okolicznych osiedli.
Zmiany te wprowadzaj¹ utrudnienia
nie tylko dla kierowców, ale te¿ dla

co mo¿e zwiêkszyæ liczbê niepotrzebnych kolizji.
Dodatkowym kuriozum jest równoczesne wprowadzenie na przejciach
dla pieszych s³upków pomiêdzy dwoma pasami ruchu przy jednoczesnym
ustawieniu s³upków na poboczach.
W tych miejscach niemo¿liwe jest
stworzenie korytarza ¿ycia dla karetek, a przecie¿ te przeje¿d¿aj¹ tamtêdy
bardzo czêsto na SOR w Szpitalu im.
Rydygiera.
Przedstawicie jednostek miejskich,
odpowiedzialnych za ten stan rzeczy,
argumentuj¹ to koniecznoci¹ poprawy
bezpieczeñstwa ww. ulicach. Pragniemy zauwa¿yæ, ¿e ograniczanie przepustowoci i zwê¿anie dróg nie jest uni-

wersalnym rodkiem zaradczym. Zamiast tego sugerujemy podjêcie
innych dzia³añ, bardziej zrównowa¿onych, tzn. zwiêkszaj¹cych bezpieczeñstwo pieszych, ale równie¿ zapewniaj¹cych zmotoryzowanym mieszkañcom bardziej komfortowe poruszanie
siê. Wród nich wymieniæ mo¿na np.:
lepsze owietlenie przejæ dla pieszych, wiat³a pulsacyjne, dodatkowe
sygnalizacje wietlne w najbardziej
niebezpiecznych miejscach (wzbudzane rêcznie lub automatycznie), ewentualnie progi p³ytowe podwy¿szaj¹ce
przejcie dla pieszych. Zwracamy siê
zatem do Pañstwa o interwencjê w
stosownych organach miejskich, celem
przywrócenia dotychczasowej organizacji ruchu na Alei Andersa i ul. Miko³ajczyka.
BEZ KONSULTACJI
 Przykre jest to, ¿e realizuj¹cy te
zmiany nie poinformowali nas, jako
dzielnicy, o tym fakcie i nie konsultowali z nami tych zmian  mówi Zygmunt Biñczycki, przewodnicz¹cy Rady
i Zarz¹du Dzielnicy XVI Bieñczyce.
Czy jego zdaniem jest jeszcze szansa
na powrócenie do poprzednich rozwi¹zañ dotycz¹cych organizacji ruchu w
newralgicznych dla Bieñczyc ulicach?
-Teraz pi³ka jest po stronie Pana Prezydenta i Rady Miasta. W uzasadnieniu
do naszej uchwa³y podkrelamy, jak
wa¿ny jest aspekt bezpieczeñstwa pieszych. St¹d nasza uchwa³a podjêta kilka miesiêcy temu, wnioskuj¹ca o dowietlenie przejæ na al. Andersa, na
których widocznoæ pieszych po wymianie owietlenia na ledowe, znacznie
siê pogorszy³a. W ostatniej uchwale
proponujemy tak¿e inne rozwi¹zania,
maj¹ce poprawiæ bezpieczeñstwo na
g³ównej arterii Bieñczyc, jak choæby
wywietlacze dynamicznej prêdkoci.
Przede wszystkim jednak przeciwstawiamy siê tak radykalnym zmianom
jakie zafundowano mieszkañcom na 
podkrelmy to  drodze krajowej jak¹
jest aleja Andersa oraz niczym nieuzasadnione zwê¿enia ul. Miko³ajczyka do
jednego pasa, co ju¿ kilkukrotnie powodowa³o blokadê ronda Hipokratesa,
a co za tym idzie g³ównych ulic na terenie naszej dzielnicy  twierdzi przewodnicz¹cy szesnastki.

REMONTY W BIEÑCZYCACH

Trwa remont chodnika przy ul. Pokrzywki, ³¹cz¹cego osiedla
Niepodleg³oci i Albertyñskie. Fot. Zygmunt Biñczycki

Remont chodnika i parkingu przy bloku nr 18 na os. Strusia.
Fot. Zygmunt Biñczycki

Zakoñczy³ siê remont parkingu przed blokiem nr 21
w os. Kazimierzowskim. Fot. Zygmunt Biñczycki

Rada Dzielnicy XVI BIEÑCZYCE: os. Kalinowe 4, 31-812 Kraków, tel.: 12 641 4567, fax: 12 641 4567, e-mail: rada@dzielnica16.krakow.pl. Godziny przyjêæ stron: poniedzia³ek: 10.0014.00, wtorek: 10.0014:00, roda: bez przyjêæ stron,
czwartek: 10.0014.00, pi¹tek: 10.0012.00. Przewodnicz¹cy Rady i Zarz¹du: Zygmunt Biñczycki. Zastêpca Przewodnicz¹cego Rady i Zarz¹du: Magdalena Dziedzic. Cz³onkowie Zarz¹du: Robert Adamek, Urszula Aksamit, Marek Wawrzynkiewicz.

12 czerwca 2020 r., nr 24 (1523)

7

