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SzanownaPani
lwona Kró|
zastępca Dyrektora ds. lnwestycji
iżnasz
stwierdzamy,
W odpowiedzina Państwapismo z dnia 19.08'2016roku z przykrością
Wniosek zostałpotraktowanyw sposób szab|onowyW oderwaniu od przedstawionychpotrzeb
i nie
mieszkańców'Rozumiemy,że rejonYgęsto zaludnioneposiadajq|epsząofertę komunikacyjnq
Wnosimyo iej o8raniczenie'oczeku'iemviżdo prfystankuo|sfanica.Borybędfie kursowatautobusz
(co 40 minut)jest nie do przyjęcia.Częszczekursy
co 20 minut.obecna częstotliwość
częstot|iwością
autobusóWpotrzebnesq o każdejporzednia.
linii 292 (teraz252)wynikaze
stwierdzaciePaństwoW piśmie,żeograniczonaczęstot|iwość
powołujecie
się na wyraźnyspadek
zmodernizowaniako|ejkitączącejKraków z Portem Lotniczymi
przez Międzynarodowy
|iczbypasaźerówna teJ |inii opierajqcsię na badaniachprzeprowadzonych
przedstawić
nam te badaniaoraz okresw jakim
Proszę
Poń LotniczYim. Jana Pawła|| Kraków-Ba|ice.
ponieważkursująca|inia252 jest zawszepelna pasażerów.Znaczenie|inii
zostatyprzeprowadzone,
punktu
WidzeniaPortu Lotniczego,osób ma'iącychudzlaływ Ko|ejceoraz tych które
292 spadto z
zainwestowaty
w transportKoIejowylączącyKrakówz PortemLotniczym'Natomiastdla mieszkańcóW
na działkii
osied|ao|szanica.BorymieszkańcówCho|erzyna,KrYspinowa,Ba|icosób dojeżdża.iących
przy u|' Medweckie8o,jest to
coraz Większej|iczby osób pracujqcychW firmach z|oka|izowanych
naiatrakcyjniejsza
i najdogodniejsza
liniakomunikacyjna.
Państwo,żeIiczba
badańprzezPort LotniczystwierdziIiście
Na podstaWieprzeprowadzonych
pasaźerówkor2ysta'iących
z linii 29f (252)bezsporniespadła,a także,żemieszkańcykorzystajqz tej
Autobusw/w
żeto stwierdzenie,iestabso|utnąbzdurą!!!|!
|iniiz przYzwyczajenia.
chcemy zaznaczyć,
do |otniska)idIa
Iiniijeździw pełnymobtożeniu(da|ejpelno w autobusieturystów dojeżdżaiących
jest ona najdogodniejszą
z centrummiasta.
|iniq,lączącą
mieszkańcówjak jużWcześniej
opisa|iśmv
odcinek. p|.lnwa|idów DworŹecGióWny - gdzie
obszarRynkuGłównegoz A|ejamiW szczególności
tras umoź|iwia
oraz różnorodność
dużaliczba |inii miejskich(autobusyi tramwaje)ich cfĘstot|iwość
szybkiedotarciew każd€ miejscew Krakowieczyto do szkółczy miejscpracy.D|ategozaproponowane
o
i świadczy
rozwiązanieskorzystaniaprzez mieszkańcówBorów z linii 209 jest nieporozumieniem

brakuznajomości
faktycznychpotrzebmieszkańcówpomijajqcjużfakt, żeautobusten ma ].5kursów
nadobe.
PodnosiciePaństwow piśmie,
że możemykorzystaćz Ko|ejkiz Pońu Lotniczegowskazującna
atrakcyjneceny biletów miesięcznych,
którychcenaWynosi75zł,ale nie wzięliście
pod uwa8ę,żesąto
dIa mieszkańcówBoróW i innych W/WdodatkowekosztyW postaciko|ejnegobiletu miesięczne8o.
Dodatkowozaznaczamyże cena jednorazowegoprfejazdu komunikacjąmieiską wynosi 3,8ozła
ko|e.jką
8zł.D|ategooprócz od|eg.łości
do ko|ejkikosztyprzeiazdutym środkiem
komunikacjisq d|anas
nieakceptowa|ne
i nieopłaca|ne'WykorzystanieKo|ejki.iakośrodkakomunikacyjnego
mieszkańców
os. Bory do pracy i dziecido szkołyjest niemoż|iwe,
ponieważjak Państwostwierdzi|i
w piśmie
cytuJę
''przystanek
ko|ejowyKrakówLotniskojest fakycznie nieco ( a doktadniejoko|o1,3 km) odda|onvod
osied|aBory'',a przYstanekKrakÓwo|szanicaod Szkółw o|szanicyodda|onyjest o 1 km.
W otrzymanympiśmiepodnosiciePaństwo,że przystanekLeśmiana
obs.|ugujący
szkotyw
o|szanicyjest wyposażonyw wiatę przystankową,
jest, a|e ty|ko w kierunkucentrum
oczywiście
Krakowa,natomiastprzystanekw kierunkuolszanicaBory nie posiadawiaty przystankowej
i nie ma
tam na niq miejsca.Poza tym przybIiżymY
Państwujak niebezpiecznyjest ten odcinekdrogi' od
stronyKryspinowajadącypojazdemdo Krakowawidzi dopieroW pe|niprzystanekwyjeżdżając
z łuku
drogi Uest to odcinek około 100m _ kiedy jadący po'iazdemwidzi przystanek).Natomiast
iadący
pojazdamiod Krakowaw stronęKryspinowaWidząprzystanekbędącw od|eg,łości
około50m od tegoz
przystanku.Piesi róWnieżmajq ograniczonepole Widzenianadjeżdżających
pojazdów,co stwarza
bardzodużezagroźenie
wypadkowew tym miejscu.Niejednokrotnieprzechodzeniew tym miejscu
przezdrogęstwarzaniebezpiecznesytuacjez udzia|empiesfychi kierujących
pojazdamiosobowymi,
zwlaszczaW niesprfyiajqcych
warunkachpogodowych,W ktÓrych widoczność
jest ieszczebardziej
ogranicfona.Kierowcy,fwtaszczamłodzi,nie stosujqsię do znakuograniczeniaprędkości
ijeżdżąw
tym miejscu z prędkościami
co najmniejdwukrotnąniŹ dozwo|ona.o innych zagrożeniach
z tym
związanychpisaIiśmy
w poprzedniokierowanymdo Państwapiśmie.
W przypadkuzachowaniadotychczasowego
rozwiązaniawprowadzonego
w dniu o5.08.2016r
koniecznymbędziezatrudnienieosoby - ''PANAsToPKA., która będziecfuwaćnad bezpieczeństwem
dzieciprzyprzechodzeniu
przezpasyioczekiwaniuna następnykur' |inii252 na przYstanku
Leśmiana.
oprócz szkolyw o|szanicyzna.1duje
się róWnieżkośció.t
parafialny.
Nie Wyobrażamy
sobie,aby
|udziemieszkającyna Borach, czekalipo Mszy śWiętei40
minut na autobus- zwłaszcza
osobystarsze
i rodzinyz dziećmi.chcemy równieżfaznaczy,żedla mieszkańcówBorów io|szanicynajb|iższy
Zak|ad
opieki zdrowotnejoraz oddziałPocztyPolskiejzna.jduje
się przy u|.KrólowejJadwigi'Nie pojętymd|a
nas jest czekanie40 minut na Iinię252 z chorymidziećmiIub po skorzystaniu
z Usługpoczty'Liczba
miejsc parkin8owychprzy ośrodkuzdrowia czy przy Poczcie Polsklejjest bardzo o8raniczonai
zaparkowaniesamochoduw godzinach8:00.18:00graniczyz cudem. PowinniPaństwoprzYzmianie
trasy i częstot|iwości
kursów linii autobusowe.i
wziąćpod uwa8ęwszystkieczynnikia w szczegó|ności
bezpieczeństwo
mieszkańcówi ich dziecia nie ty|kocfvnnikiekonomiczne.
Państwa dzia|aniaW Wyżejopisanej sprawie są Wysoce zastanawiająceisprzeczne W
odniesieniudo podjętychdziałańzwiqzanychz uczynieniemmiasta Krakowamniej zakorkowanym,
halaśliwymi o czystszympowietrfu,co promujeciena swojej stronie internetowejoraz p|akatach
rozmieszonymi
w ca|ymmieściepod hasłem'' Kraków bez korków ha|asui spatin'.,gdzieFundacja
otwarty P|an i Z|KiTW ramach kampaniiedukacyjno-informacy,inej,
zachęcająkrakowiando zmiany
nawyków komunikacyjnych.
Jak mamy rozumiećuchwałyRady Miasta Krakowa|Nr XL/7o7/L6 z dnia
30 marca 2ot6 r. oraz Nr L/92ol16 z dnia 6 |ipca 2016 r, w sprawie bezpłatnychprzejazdów
komunikacją miejską w Krakowie przez uczniów szkół podstawowychi przedszko|akówod 1

września
20].6r,W Kórych bezpłatneprzejazdymająbyćnie ty|koformąwsparciad|arodzinz df iećmi,
a|eteŹzachętadIanajmłodszych
krakowian,aby taki środek
transportuwybralirównieżW przysz'lości.
Nie odni€ ś |isiĘ Państwow piśmiedo naszejpropozycjiprzed'iużenia
linii 152 do przystanku
przezRadę Dzie|nlcyV||dotyczqcejprzedtużenia
o|szanica-Boryani też do propozycjizg.łoszonej
iinii
ja
jest
452 do w/w przYstanku
' Nie Wiemywięc kie
Państwastanowiskow te,isprawie'Rozwiqzańmoże
być wiele, wystarczytylko odrobina dobrej woli i pochyleniesię nad problemamii propozycjami
przezmieszkańców,
zgłaszanymi
W zwiqfku z wyrażonymprzez Państwazapewnieniem,iżdoktadaciewszelkichstarań,żebYsystem
linii KomunikacjiMiejskiej w Krakowiedostosowanybyt do reallzac.iipotrzeb przewozowychjak
najWiększejliczby pasażeróWz powyższymchcemy 2apropÓnowaćkoIejne rofwiQfanie,|(tóre
w naszejopinii powinnozadowolićobydwiestronytej sprawy.
W zwiqzkuz przeprowadzeniem
przef Państwausprawnieniapołączenia
PortuLotniczegoz miastem
za pomocą Ko|eiki,której gtównym celem jest dowożenieosób korzystającYch
z usług Portu
Lotniczegooraz z przeprowadzonymi
badaniamiprzef Port Lotniczywskafujqcymina spadek |lczby
pasaźerówdojeżdŹających
do Portu Lotniczego,proponu'iemy|ikwidacjęprzystankuautobusowego
obecnejIinii252 znajdujqcYm
się W Porcie Lotniczym.Rozwiązanie
to powinnozwiększyć
liczbęosób
korzystajqcych
z tej formykomunikacjido PortuLotniczego,
a tym samymprzychodyz tegotytulu'
Następnie:
Skrócenietrasy obecnej |inii252 { o 3 przystankl) do przystankuo|szanicacmentarz,przy
zachoWaniuczęstotIiWości
kursóWpo zmlanachwprowadzonych
06'08.2016r
W y d ł u ż e n iter a s y | i n i i 1 5 2 d o p r z y s t a n k uo | s z a n i c a- B o r y ( o d w a p r z y s t a n k)i p r z y
zachoWaniuobecnejczęstotIiwości
gdyżdołożyliście
kursowaniatej Iinii'Jestto tym bardzie.j
możliWe,
Państwo wspomagającq
linię 452 do linii 152. zatoczkina przystankach
są na ty|eduże,żeautobus
przegubowymożemieć na nich postó],tym bardziej,że na tym odcinkunie kursowa|byżadnainna
liniaautobusowa,oraf jest miejscena postaWienieurZądZenia
sanitarnegodla Kierowcy'
KoIejna nasza propozycjanie dotyczy zwiększenieliczby Iinii kursującychdo przystanku
o|szanica-Bory.
Propozycjagwarantujejedną |inię kursujacqz częstotliwością
co 20 minut-a o to
chodzi mieszkańcomi pasażeromprfystankuo|5fanica-Bory'
W nasfej opinii powyższerozwiqzanie
powinno byĆd|a Państwakorzystneekonomicznie,a takżekorzystned|a mieszkańcówos. Bory oraz
innych w/w nie obciqża'iqc
mieszkańcówdodatkowymikosztamidrogichbi|etówjednorazowychczy
dodatkowych bi|etóW miesięcznych na Ko|ejkę.Pragniemy również nadmienić, że powyższe
rozwiqzaniebyłobyzgodne z prowadzonqprzez Państwaakcjqpod has'łem'' Kraków bez korków
hałasu i spa[in'' oraz z uchwałąw sprawie bezpłatnychprzejazdóW komunikacjąmiejską W
Krakowie przez uczniów szkól podstawowychi przedszkolakówod 1 września2016r,w których
bezpłatneprzejazdymajq być nie ty|ko forma wsparciadla rodzin z dziećmi,a|e też zachętqdla
najmłodszych
krakowian,aby taki środek
transportuwybraIiróWnieŹW przyszłości'
stowarzyszenieMieszkańców oIszanicyW tej sprawie jest głosemnie ty|ko mieszkańcóW
osjed|aBory, a takżemieszkańcówKrYspinowa,Cho|erzyna,Ba|icosób mieszkających
na dziatkach
Morawickichoraf osób pracujących
w firmach przy u|. Medweckiego,którzykorzystają
z komunikacji
miejskiej linii 292 ( obecnej 252) jako najlepszegoinajkorzystniejszego(do dnia 06.08.2016r)
rozwiqzaniakomunikacyjnego
z tej konkretnej|iniimiejskiej.Jeś|i
oczeku'lQ
Wszystkichkorzvsta,iqcych
Państwo prośbyod każdegomieszkańca|ub sporzqdzenia|isty z podpisamito prosimy o takq
i n f o r m a c j ęa,l e m a m yn a d z i e j ż
ę en i e b ę d z i et o k o n i e c z n e .
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