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Kraków: na remont ulicy Kocmyrzowskiej jeszcze poczekamy

To niezbyt dobre wieści dla mieszkańców Nowej Huty, a także dla tych, którzy dojeżdżają do Krakowa od strony
Proszowic. Remont ulicy Kocmyrzowskiej, czyli ważnej ulicy dojazdowej do stolicy Małopolski, planowany jest
dopiero... za sześć lat.

Posłuchaj opinii mieszkańców o ulicy Kocmyrzowskiej
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fot: Maciej Skowronek

Przez Kraków przetoczyła się już dyskusja na temat modernizacji ulicy Igołomskiej, jednej z najbardziej
zatłoczonych i zniszczonych krakowskich dojazdówek. Już teraz wiemy, że gruntowna przebudowa tej ważnej
arterii (łączącej Kraków z Niepołomicami i Sandomierzem) rozpocznie się jeszcze tej wiosny, a najpóźniej latem.
Skoro tak, to krakowianie postanowili zapytać o kolejną ważną ulicę. O Kocmyrzowską.

Ulica Kocmyrzowska jest nie mniej ważna, nie mniej zakorkowna i... nie mniej zniszczona od Igołomskiej. Tak
samo pilnie potrzebuje kompleksowego remontu. Łączy Kraków z miejscowościami w północno-wschodniej
części regionu (przede wszystkim z Proszowicami). Mieszkańcy Wzgórz Krzesławickich, jednego z ważniejszych
osiedli w Nowej Hucie, właśnie tędy dojeżdżają do centrum miasta.

Nowohucianie już jakiś czas temu zasypali nas komentarzami i listami z pytaniem: "Kiedy w końcu zacznie się
przebudowa?". W ślad za mieszkańcami poszedł też radny miejski Aleksander Miszalski, który oficjalnie zapytał o
to władze Krakowa. "Droga ta była dwukrotnie wybierana najgorszą drogą w Polsce. Pierwotnie, według
wieloletniej prognozy finansowej, przebudowa miała zastąpić  w latach 2017-19. Jednak w ostatnim
sprawozdaniu z przygotowania planu rozwoju sieci drogowej w Krakowie znajduje się informacja, że nakłady na
rozbudowę mają być przeniesione dopiero na lata 2021-23" - pisze w interpelacji radny.
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fot: Maciej Skowronek

Priorytetem są linie tramwajowe

Niestety, w grę wchodzi ten drugi termin. "W tym roku chcemy skończyć projekt i uzyskać tzw. decyzje ZRID, czyli
Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej. Lata 2016-2018 chcemy przeznaczyć na pozyskiwanie działek,
czyli wykup, ewentualne wysiedlenia i wypłatę odszkodowań. A  w latach 2021-23 planujemy samą przebudowę.
Będzie to ponad 4-kilometrowy odcinek po dwa pasy w każdym kierunku, od okolic Bulwarowej, aż do niedawno
rozbudowanej drogi wojewódzkiej do Proszowic" - mówi zastępca prezydenta Krakowa, Tadeusz Trzmiel.

Plan jest taki, aby w pierwszym etapie poszerzyć jezdnię od wspomnianego odcinka drogi wojewódzkiej do pętli
na Wzgórzach Krzesławickich. Tam ma powstać parking park and ride. "Chcemy najpierw udrożnić sam wjazd do
miasta i umożliwić przesiadkę na tramwaj. Rozmawiamy w tej sprawie z samorządowcami z gminy Kocmyrzów-
Luborzyca" - mówi prezydent.

Dlaczego jednak urzędnicy chcą czekać aż trzy lata, skoro wszystko ma być gotowe do przebudowy w 2018
roku? "Priorytetem była dla nas ulica Igołomska, a także linia tramwajowa na Górkę Narodową i fragment Trasy
Łagiewnickiej, również z nowym torowiskiem. Na wszystko niestety nie starczy nam pieniędzy. Jest możliwość, że
gdzieś zaoszczędzimy na przetargach. albo że na którąś z inwestycji uda się uzyskać większe dofinansowanie
unijne. Wtedy Kocmyrzowską zajmiemy się wcześniej" - odpowiada Trzmiel.

Na razie jedyne, na co mogą liczyć kierowcy, to remonty nakładkowe (czyli wymiana asfaltu). W tym roku
planowane jest odświeżenie niespełna 1 kilometra, w rejonie skrzyżowania z Bulwarową. "To jedno z tych miejsc,
gdzie Kocmyrzowska jest najbardziej zniszczona" - wyjaśnia Michał Pyclik z ZIKiT-u. To jednak miejsce bliżej
centrum Nowej Huty. Wjazd od strony Proszowic jeszcze długo będzie koszmarem.

Al. 29. Listopada wcześniej

Kolejnym zagadnieniem, które spędza sen z powiek kierowcom (i pewnie też urzędnikom, bo za to zbierają cięgi),
jest dojazd od strony Kielc, czyli... aleja 29. Listopada. Może nie tak zniszczona jak Kocmyrzowska, ale równie
wąska i na co dzień zakorkowana. Tu urzędnicy mają lepsze wiadomości dla krakowan. Modernizacja tej ulicy
planowana jest znacznie wcześniej niż Kocmyrzowskiej, bo już w 2017 roku.
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Taksówkarz

Środa, 22 Kwietnia 2015, 20:25

Tylko czekać, jak ktoś zginie na Kocmyrzowskiej. Nawierzchnia na skrzyżowaniu przy pętli tramwajowej jest w
stanie zagrażającym życie podróżującym samochodami i przechodniom. Wystarczy, że kierowca nie znający tego
skrzyżowania wpadnie w dziury przy nieco większej szybkości i straci kontrolę nad samochodem, co spowoduje
wypadnięcie z jezdni na pobocza, a tam zawsze dużo ludzi. Przez te skrzyżowania przechodzi sporo dzieci z
pobliskiej szkoły i na pobliski stadion piłkarski (na treningi). A w ogóle, to jest ulica najbardziej zaniedbana w
Krakowie, a wiem co piszę, jestem taksówkarzem.

Odpowiedz

w.ojciec.h

Wtorek, 21 Kwietnia 2015, 22:10

@Wojciech

Dokładnie ! Kocmyrzowska od kościoła w górę to jest istny tor przeszkód. Trzeba się nieźle nagimnastykować za
kierownicą żeby przejechać tym odcinkiem. Jak nie garby to zapadliska albo pralka. Szczególnie wyjazd z ul.
Architektów w stronę Buska jest "atrakcyjny". Skręcając na światłach przy pętli tramwajowej w lewo, zamiast
skierować uwagę na pieszych przechodzących w tym czasie po pasach trzeba się skupić na tym aby nie wpaść
kołem w zapadlisko na środku skrzyżowania co jest trudne do wykonania. Słyszałem o planowanym remoncie
nakładkowym ale tylko ok. kilometra od ul. Bulwarowej więc kolejne kilka lat pozostanie tak jak jest. Dramat, żeby
się nie dało, chociaż zfrezować wierzchniej warstwy i położyć nowej przez, myślę że nie przesadzę, kilkanaście
lat !!!

Odpowiedz

k.rytyk

Wtorek, 21 Kwietnia 2015, 19:59

ha ha ... nie starcza środków ... o poszły na boczki ...

Odpowiedz

https://twitter.com/maciejskowronek


Nowohucianin

Wtorek, 21 Kwietnia 2015, 19:32

"Mieszkańcy Wzgórz Krzesławickich, jednego z ważniejszych osiedli w Nowej Hucie"- to juz nie Nowa Huta tylko
Wzgórza Krzesławickie (17 dzielnica Krakowa)

Odpowiedz

Hutas

Wtorek, 21 Kwietnia 2015, 10:49

Majchrowski i jego banda są gwarantami zerowych zmian w Nowej Hucie. To nie jest dobry gospodarz. Leśny
dziadek nigdy nie dbał o tą część miasta, wolał zadbać o rejony swojej uczelni gdzie trzepie fuchy. Czy ktoś
widział za Majchrowskiego jakąś inwestycje oddaną w terminie?, ja nie widziałem, a media oczywiście o tym
milczą, nie drążą tematu. Nikt nie ponosi konsekwencji np za zrobienie przetargu na remont Ronda
Kocmyrzowskiego na podstawie złego projekt (wg starych norm!!!). Kto personalnie poniósł odpowiedzialność? !!!
O Arenie, Centrum Kongresowym, czy wiaduktach już nie wspomnę.

Odpowiedz

BZ

Wtorek, 21 Kwietnia 2015, 10:32

Gminy i miasta potrafiły się dogadać i wyremontować drogi 776(Kazimierza W. - Kocmyrzów) i 768. Od Buska
Zdrój przez Proszowice do samego Krakowa droga jest wyśmienita, mijając znak "Kraków" spadamy z nowego
asfaltu i walczymy o to, żeby nie urwać niczego na Wzgórzach. To jest śmiech na sali, jestem dostawcą i często
pokonuję te trasę, myślę, że to logistycznie ważna droga, z pewnością nie wytrzyma jeszcze tyle lat do remontu.

Odpowiedz

huop

Wtorek, 21 Kwietnia 2015, 09:50

Drogi @Hutasie, Kraków to nie tylko Huta. Dlaczego np. mieszkańcy Podgórza mają bezwarunkowo natychmiast
finansować Kocmyrzowską, czyli drogę dojazdową dla mieszkanców podnowohuckich wsi? Planowany remont
nakładkowy odcinka wewnątrz miasta to jest wg Ciebie za mało? Albo to że w Hucie będzie budowa ulicy
Igołomskiej to też jest nic? Twój post trąci populizmem. pozdrawiam

Odpowiedz

nhk

Wtorek, 21 Kwietnia 2015, 09:34

to jest skandal! dodam że okolice Kocmyrzowskiej toną w brudzie a sama droga to dziura na dziurze Radni, do
dzieła, po co was wybieraliśmy? Pora przełamać niemoc prezydenta nieudacznika

Odpowiedz

Hutas

Wtorek, 21 Kwietnia 2015, 09:25

Jedno jest pewne - jak panuje Majchrowski ze swoją bandą, to w Nowej Hucie zmian nie będzie ( tak jak za



poprzednich jego kadencji). Majchrowski nie wie, że z Nowej Huty płyną do kasy miasta największe podatki (
Mittal)) ? Leśny dziadek nie jest dobrym gospodarzem i szkoda że otoczył się miernotami.

Odpowiedz

Kuba

Wtorek, 21 Kwietnia 2015, 08:47

@Wojciech

Dalej do Architektów i w stronę Prus jest jeszcze gorzej. Ale może to po to żeby nie trzeba było inwestować w
progi zwalniające. Powiem krótko SKANDAL. Widocznie nikt z urzędników odpowiedzialnych za drogi tamtędy
nie jezdzi.

Odpowiedz

gosc

Wtorek, 21 Kwietnia 2015, 08:22

@Wojtek

Za SKA odpowiada Wojewoda,

Odpowiedz

Arek

Wtorek, 21 Kwietnia 2015, 08:08

@Wojtek

Ha ha do szybkiej kolei aglomeracyjnej jest potrzebny peron na wysokości "wiaduktów", a tej inwestycji narazie w
planach nikt nie ma.

Odpowiedz

Wojciech

Wtorek, 21 Kwietnia 2015, 08:06

Najbardziej zniszczonym fragmentem tej ulicy jest odcinek od skrzyżowania z ul. Kantorowicką do skrzyżowania
z ul. Darwina!

Odpowiedz

Obserwator

Wtorek, 21 Kwietnia 2015, 08:02

A chodnik pomiędzy Bulwarową a Obrońców Krzyża? Przegonić urzędasów z ZIKiT-u kilka razy tamtędy, jak
stracą kilka zębów i połamią ręce albo nogi to szybciutko znajdzie się kasa na remont.

Odpowiedz

Wojtek



Wtorek, 21 Kwietnia 2015, 07:52

"Chcemy najpierw udrożnić sam wjazd do miasta" Proponuję w pierwszej kolejności udrożnić, ale wyjazd z
miasta. A jeszcze wcześniej proponuję dać mieszkańcom tamtych okolic alternatywę w postaci linii Szybkiej Kolei
Aglomeracyjnej.

Odpowiedz
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