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5orawa:protestw sprawiezmianw (omunikacjiMieiskiejW Krakowieobowiązuiqcych
od
06.08.2016rokuw zakresielinii292 i 152

W nawiązaniu do Państwa pisma (z dnia 15'07.2016 roku o znaku
T0.6120.1.259.2016)
skierowanegodo Rady i zarząduDzielnicyV||zwierzyniecw sprawie
zmianyfunkcjonowania
KomunikacjiMiejskiejw Krakowiew zakresiemiędzyinnymi|inii292
pominę|iPaństwo naiwaźniejszą
kwestię a mianowicieskutki 'iakiete zmiany niosą dla
mieszańcówosied|aBory i olszanica(którzy róWnieźna|eżądo Dzie|nicyV|| Zwierzyniec)'
pozytywnych
skupionosię na podkreś|eniu
skutkówzmiand|amieszkańcówWo|iJustowskiej
a pominiętonegatywneskutkid|a innychmieszkańcóWktórychte zmianyw głównejmierze
dotyczą.Negatywneskutki zmian wprowadzonychod dnia 06.08.2016roku odczuwaiq
przede wszystkim mieszkańców osied|a Bory(które przypominamyrównieź na|eżądo
Krakowabo odnosimy Wrażenieże o rym zapomniano),którzy tak jak inni mieszkańcy
jazdy
Krakowa,płacąpodatki' MieszkańcomBoróW trzykrotniezmnie'isfonoczęstot|iwość
jedynejobsługującej
protestem
ich |inii'za każdymrazemspotykało
sięlo z€ zdecydowanym
próbę
ponownie
poMórzono
mieszkańców a|e mimo to
tę
ze zdwoionąsi|ą' Do dnia
05'08.2016rsku autobusyz|ikwidowanej
linii 292 jeździty
z częstot|iwością
co 20 minuta od
06.08.2016r autobusyjedynej obstuguiącei ten teren |inii 252, jeżdżąco 40 min.
MieszkańcyBorów i tak iuż czująsię traktowanijak mieszkańcYdrugiejkateBorii,a|€ teraz
,,czaragoryczy,,już się prze|a|a.Nie ma.iąkana|ifacji,sprawneBowodociągua teraz 'eszcze
jedynejliniii zmieniajej trasęw taki sposÓbżenie mogą
trzykrotnieoBraniczasię kursowanie
dotrzećjednymciągiemdo centrummiasta.Miasto w ogó|eo nichzapomnia|o.
Naj|epszym
jest
pismo
pisze
pozytywnych
Państwa
w którym
się o
dowodem na to
skutkachzmian d|a
miesfkańcówWo|i Justowskieiz zupełnympominięciemmieszkańcówBorów (w którychte

',,

-€ g alywne zmlanYW najwięksfym
fakresieuderzajq)iolszanicY'W piśmie
tym, syBnowanym
jooptsem Z-cy DyrektoraTransportuZ|KiT'wyrażająPaństwo nadzieię,że wprowacizone
Zmianyzostanąpofytywnieodebrane przez mieszkańcóWDzielnicyV|l Zwierfyniec.Proszę
wybaczyć,aIe trudno cośtakiego kornentować'olbrfymie oBnniczenie częstot|iwośc]
kUrsowania nowej łinii 252 w 5to5unku do z|ikwidowanej|inii 292 oraz zmiana
dolychczasowejtrasy spowodowaĘ iż mieszkańcyBorów zosta|ipraktycznieodcięci od
świaia'Na osied|uBory mieszkajqludziektórzy muszącodzienniedojeźdżać
do sklepu(na
osied|unie ma żadnego}
i pracya ich dziecimuszqw cywi|izowanym
czasiedotrzeĆdo szkÓlW
oiszanicyi na tereniecałegoKrakowaorazpowrócićpotemdo swoichdomów.DziecizBorów
uczęszczające
do SzkoĘ Podstawoweji Gimnazjumsióstr Pijarekw o|szanicymająteraz do
dyspofYcji.iednq|inię252, która kursujez częstot|iwościq
co 40 minut.w drodzepowrotnej
ze szkołybędą musiaty W slońcu, na deszczu ina mrozie czekaćna niebezpiecznym
przystankuW o|s.anicy (bez zadaszeniai jakiejko|wiekzatoczki)na autobus.Aż strach
pomyś|eć
co dzieci będą robić'iakautobu5Wypadniez kursu(co się zdarzaróWnieżteraz)i
będą miaĘ w perspektywieokoło 1,5 godziny oczekiwaniana jego przyjazd.fapewne
niektóre z nich zdecydująsię na dojściedo osied|aBory na piechotę.Taka decYzjamoże
zakończyćsię tragediąponieważna Bory od cmentarza nie ma żadnegochodnikaani
oświet|€ n iawzd|użulicy o|szanickie,i.
o iednychmieszkańcówKrakowadba się, aby nie
odczulio8raniczenia
cfęstot|iwości
kursowaniajednejz obstugujqcych
ich |inii,fundu.iącim
jedyn€ j |iniinie daiqcw
ko|ejnqdodatkowąa drugimogranicza5iętrzYkrotniecfęstot|iwość
zamiannic. I wreszcienie mniejWażnakwestia,czy ktośpodejmującte irracjonalne
decvfje,
pomyślał
choć przezchwi|ęo |udziachdo.ieżdżaiących
do i z pracy,zatrudnionych
w firmach
z|okalizowanych
obok osied|aBory,ktÓrzy bardzo|iczniekorzystaliz us|uBprzewozowych
przez autobus linii 292 ? Tych firm jest bardzo dużo ł powstająnowe, a
rea|izowanych
naiwiększąMPL im. Jana Pawla lI w Ba|icach.
Ta grupa pasażerówna pewnoteżwy.idziena
wprostwyrażanymprfez Państwanadziejomi odniesiesię z uznaniemdo wprowadzonych
zmia11.

Zupetnieniezrozumiatejest d|a nas to, czym kierowaIisię Państwo podejmując
decyzjęo uruchomieniu
dodatkowej|inii452, którakursujepo identycznej
trasiejak |inia152'
Decyzjataka wydaje się być nieekonomicznai krzywdzącadla mieszkańcówBorÓ\oii
o|szanicy'Dzie|isię mieszkańcówna ważnychi na Zupelnienie Ważnych.
Jednymdodajesię
jednejz obstugujących
dodatkowq|inie,żebyzniwelowaćskutki mniejszejczęstot|iwość
ich
jaki
licznychIinii,a drugimnie oferujesię nic.W
sposóbzadbanoo mieszkańcówosied|aBory
i olszanicy,żebyfniwelowaćnegatywn€ skutkiwprowadzonych
zmian ? Nic nie zrobiono'W
tym miejscu uprŹedzającPaństwa możliwąargumentację,iż mieszkańcyBorÓw mogq
korfYstaćz ko|ejki,informujemyiż powYŹszenie jest moż|iw€ z oczywistychwf8|ędów,
których nie będfiemy przvtaczać'Wystarczyspojrzećna mapę i zobaczyćgdzie znaiduje się
osied|eBoryorazgdzieznajdująsię najb|iższe
stacjekolejkiijakiiest do nichdojazdz BorÓW

Rozwiqzanietej sytuacjinasuwasię samo{d|aczego
nie wprowadzonogo w zmianach
obowiązujacych
od dnia 06.08.2016roku ?). Aby zwiększyć
częstot|iwość
kursów na osiecl|e

Bory wystarczyo ieden przystanekpnedłużyć
|inię152. Autobusmożezawracaćna nowo
wybudowanymrondzie na Borach (skrzyżowanie
u|ic Medweckiegoi otszanickiei).
Jego
pierwszymprzystankiemw stronę Aleji Przyjaźnibytby pnystanek o|szanicaBory a w
przeciwnymkierunku, końcowymprzystankiem
byłbycmentarzo|szanica(postójpozostałby
w tym samym m|ejscu).Nie iest to idealne rozwiązanie,a|e zapewnia mieszkańcom
moż|iwość
dotarciado centrum Krakowa(bezpośrednio
pod Teatr Bagatelę- jako dużyi
gdzie mogą przesiqść
WażnYwęfel komunikacyiny),
się na |inietramwajowezmierzającew
różnychkierunkach.Rozwiązanieto również fwiększa częstot|iwość
i możliwość
dotarcia do
linii autobusowych,które obstuBu,ią
mieszkańcówWo|.Justowskieiti. międzyinnymi 1o2 i
452. MieszkańcyBorów mielibydo dyspozycji
dwie linie252 i 15f'

oczeku.iemy,
iż najpóźni€ j do końca bieżącegomiesiąca(przedrozpoczęciemroku
sfko|nego)wprowadzone zostanie w żYcieprzedstawione rozwiązanie{w faproponowanei
|ub zmodyfikowanej
formie}lub inne zaproponowanepnez Państwa,które zapewninam
obsługęw zakresiekomunikac,ii
miejskiejna nie gorszympoziomieniżmiałoto miejscedo
dnia 05'08,2016r Mieszkańcyosied|iBory i olszanicachcą byćtraktowanina równi z innym
mieszkańcamiKrakowa i Dzielnicy Vl| Zwierzyniec.oświadczamy,iż będziemy korzystaćze
Wszystkjch
dostępnychnam środków,
aby zapewnićgodziwei bezpiecznedojafdyi powrotY
pracy
nas i naszychdzieci do
i szkoty'Liczymyna Państwa szybkąreakcjęw przedmiotowej
sprawie.Oczekujemyniezwlocznej
odpowiedzina ninieiszepismo.
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PrezesStowarzyszenia

Otrzvmuja:
-aoresat

Do wiadomóści:
.MiejskiePrzedsiębiorstwo
Komunikacyjne
5.A.
.Radai ZarfądDzielnicyV||zwierzvniec
-PrezydentMiastaKrakowaJacekMajchrowski
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