NASZA NOWA HUTA

Zd¹¿yæ na zielonym
Problem znaj¹ wszyscy, którzy pieszo przemierzaj¹ Now¹ Hutê. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e sygnalizacja wietlna w tej dzielnicy nie zawsze jest przyjazna dla niezmotoryzowanych uczestników ruchu. D³ugie okresy oczekiwania
na zielone wiat³o, brak zielonej fali, oraz bardzo krótki czas zielonego
utrudniaj¹ pieszym ¿ycie.
Do siedziby Rady Dzielnicy XVIII
przychodz¹ na dy¿ury indywidualni
mieszkañcy oraz komitety szkó³ i
przedszkoli zg³aszaj¹c wspomniany
wy¿ej problem. Wp³ywaj¹ równie¿ pisma oraz dzwoni¹ telefony. Wiele osób
zwraca siê do radnych z prob¹ o poprawê bezpieczeñstwa pieszych na nowohuckich skrzy¿owaniach, na których
zainstalowana jest sygnalizacja wietlna. W ci¹gu ubieg³ego roku mieszkañcy interweniowali miêdzy innymi w
sprawie nastêpuj¹cych przejæ:
n Sygnalizacja wietlna na rondzie
Kocmyrzowskim,
n Os. Na Skarpie przejcie obok
Szko³y Podstawowej nr 80,
n Skrzy¿owanie Boruty Spiechowicza z Al. Jana Paw³a II,
n Skrzy¿owanie ul. Struga i al. Solidarnoci,
n Skrzy¿owanie al. Solidarnoci i al.
Przyjani,
n Przejcie przy kociele w Czy¿ynach w stronê ul. Wê¿yka na Al. Jana
Paw³a II,
n Hitem ostatnich dni sta³o siê
zdecydowanie przejcie pod NCK,
czyli pokonanie alei Jana Paw³a II.

KIT-u by zobaczyæ jak wygl¹da ich
praca od podszewki, zmieniona zosta³a sygnalizacja wietlna przy Nowohuckim Centrum Kultury. Jeszcze do
niedawna mieszkañcy, którzy chcieli
pokonaæ to przejcie musieli przebiegaæ
przez jezdniê a pokonanie ca³ego ci¹gu na raz by³o praktycznie niemo¿liwe.
W obecnej chwili sytuacja znacznie siê
poprawi³a.  To potê¿ne skrzy¿owanie
sk³adaj¹ce siê w³aciwie z dwóch
skrzy¿owañ, na którym niedawno dokonywana by³a zmiana systemu sygnalizacji. Staramy siê aby ka¿da nowo za³¹czana sygnalizacja dzia³a³a od razu
idealnie, ale wiadomo, ¿e nie jest to
osi¹galne. Dlatego obserwujemy i na
bie¿¹co korygujemy.  informuj¹ pracownicy Zespo³u Zarz¹dzania Ruchem
ZIKIT-u. Oczywistym jest, ¿e nie
wszyscy s¹ z zaproponowanych zmian
zadowoleni. Warto jednak popatrzeæ na
problem bardziej kompleksowo.
 Uczestnikami ruchu s¹ nie tylko
piesi, mamy równie¿ kierowców oraz
osoby korzystaj¹ce z komunikacji miejskiej. Dokonuj¹c zmian zawsze szukamy optymalnego rozwi¹zania, takiego
które zadowoli jak najszersze grono

Piesi pokonuj¹ drug¹ jezdniê na czerwonym wietle.
Problemem w naszej dzielnicy zajmuje siê g³ównie Józef Szuba  wiceprzewodnicz¹cy Rady Dzielnicy XVIII
Nowa Huta. Nie tylko sprawdza
wszystkie zg³oszenia osobicie, ale
równie¿ interweniuje na bie¿¹co w ZIKiT oraz organizuje spotkania w przedmiotowej sprawie w siedzibie Rady
Dzielnicy.
Na spotkania przychodz¹ zarówno
mieszkañcy jak i przedstawiciele ZIKIT-u. Mo¿na mia³o powiedzieæ, ¿e
dzia³alnoæ radnego przynosi wymierne efekty. Udaje siê wypracowaæ rozs¹dne kompromisy. Dziêki jego interwencji zmieniony zosta³ program sygnalizacji wietlnej na przejciu przy
Szkole Podstawowej nr 80 co bardzo
cieszy rodziców uczêszczaj¹cych do
placówki dzieci, oraz innych pieszych
uczestników ruchu. Po jego ostatniej
interwencji, radny Józef Szuba odwiedzi³ Zespó³ Zarz¹dzania Ruchem ZI-

u¿ytkowników. Niestety wiele osób
patrzy na problem sygnalizacji wietlnej jednostronnie. Narzekaj¹, ¿e przechodz¹c przez skrzy¿owanie musz¹ zatrzymaæ siê na czerwonym wietle, które pali siê przed torowiskiem. Chcieliby jako piesi pokonaæ na raz ca³e
przejcie, za chwilê jednak kiedy wsi¹d¹ do tramwaju chcieliby aby ten jak
najrzadziej siê zatrzymywa³.  mówi
£ukasz Gryga z Zespo³u Zarz¹dzania
Ruchem ZIKIT-u.
Rzeczywicie wprowadzony ostatnio
priorytet dla tramwaju wzbudza wiele
emocji. By³ jednym z tematów poruszanych na spotkaniu w siedzibie ZIKiT.
Wiceprzewodnicz¹cy Józef Szuba w
imieniu mieszkañców zg³asza³ problemy zwi¹zane z bezpiecznym przejciem
przez jezdniê  Kiedy wchodzimy na
przejcie widzimy przed sob¹ zielone
wiat³o kolejne zielone wieci siê na
koñcu drogi. Niestety zdarza siê,

zw³aszcza wród osób starszych oraz
dzieci, ¿e nie zwracaj¹ uwagi na czerwone po rodku. Czyli wiat³o, które pali siê przy torowisku. Nie trudno
w takiej sytuacji o wypadek. Przedstawiciele ZIKiT-u podkrelaj¹ jednak plusy jakie wynikaj¹ z priorytetu dla tramwaju. Oprócz przyspieszenia przejazdu
priorytet pozwala osi¹gn¹æ powtarzalnoæ czasu przejazdu. Przed jego wprowadzeniem tramwaj pokonywa³ okrelony odcinek trasy w przedziale czasowym, przyk³adowo jecha³ 6-10 minut,
pasa¿erowie nie wiedzieli jak d³ugo
bêd¹ pokonywaæ dany odcinek co
znacznie utrudnia³o zaplanowanie podró¿y. Priorytet dla tramwaju ujednolica
czas przejazdu na danej trasie, to wymierna korzyæ dla wszystkich pasa¿erów.  W Nowej Hucie przez d³u¿szy
okres nie by³y wprowadzane modernizacje sygnalizacji. W ostatnim czasie w
ramach inwestycji zosta³a wyremontowana zdecydowana wiêkszoæ z tych sygnalizacji. Nowe rozwi¹zania zosta³y
wprowadzone w wielu miejscach jednoczenie. Do zmian trzeba siê przystosowaæ, to wymaga czasu. Rozumiemy.
Ca³y czas obserwujemy ruch na nowohuckich skrzy¿owaniach, staramy siê na
bie¿¹co reagowaæ, dostosowywaæ sygnalizacjê do obserwacji i wniosków
zg³aszanych przez mieszkañców  deklaruje £ukasz Gryga.
 Czy rzeczywicie mieszkañcy maj¹
w tej sprawie co do powiedzenia?
Przecie¿ ka¿dy z nich p³aci podatki i
ma prawo oczekiwaæ, ¿e ich g³os w
ka¿dej sprawie bêdzie uwzglêdniamy!pyta w imieniu mieszkañców Józef
Szuba.
Przedstawiciele ZIKIT-u deklaruj¹, ¿e
tak jest. Podkrelaj¹, ¿e nawet pojedynczy merytoryczny g³os w sprawie jest
brany pod uwagê. Jeli mówimy o sytuacji ³atwej do wprowadzenia i nie
poci¹gaj¹cej za sob¹ konsekwencji dla
innych grup u¿ytkowników ruchu mo¿na zmianê wprowadziæ nawet od rêki.
Kiedy jednak zmiany dotycz¹ wielu
grup trzeba uciekaæ siê do kompromisu i szukaæ optymalnego rozwi¹zania.
Trzeba zaznaczyæ, ¿e ZIKiT faktycznie
jest otwarty na sugestie. Na wniosek
mieszkañców dokonano m.in. zmian na
skrzy¿owaniach ulic Kocmyrzowskiej i
Obroñców Krzy¿a, na Al. Jana Paw³a
II przy SP 80, na skrzy¿owaniu ulic
Ludmierskiej i Andersa.
Niestety nie wszêdzie zmiany satysfakcjonuj¹ce pieszych s¹ mo¿liwe. Na
naszych drogach jest coraz wiêcej samochodów  zreszt¹ nasi piesi równie¿
s¹ ich kierowcami i pasa¿erami,
uwzglêdniaj¹c postulaty pieszych ka¿emy kierowcom staæ w korkach. Przyk³adowo wprowadzenie bezkolizyjnych
lewoskrêtów na nowohuckich skrzy¿owaniach zmieni³o cykl sygnalizacji
wietlnej, d³u¿ej na swoj¹ kolej czekaj¹ piesi oraz inni zmotoryzowani.
Jest jeszcze wiele miejsc, w których
warto by³oby dokonaæ zmian, pamiêtajmy jednak, ¿e ka¿da z nich poci¹ga za
sob¹ konsekwencje. Namawiamy
mieszkañców by zg³aszali swoje postulaty w Radzie i bezporednio w ZIKicie, jak widaæ ka¿dy g³os jest brany
pod uwagê. Apelujemy równie¿ o
ostro¿noæ i cierpliwoæ na przejciach.
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Aktywizowanie osób niepe³nosprawnych przez sztukê jest znan¹ i docenian¹ form¹ ich rehabilitacji. Mo¿noæ poczucia siê artyst¹, stworzenie obrazu, który bêdzie podziwiany nie tylko przez najbli¿szych, ale tak¿e przez
grono obcych osób, zwiêksza wiarê w swoje mo¿liwoci, wnosi pozytywne
emocje w nostalgiê czasami bardzo smutnej egzystencji.

Zapraszamy na wyj¹tkowy kiermasz

Sam proces tworzenia daje wiele radoci.
Spe³niaj¹c te marzenia w listopadzie
2015 r. w siedzibie Rady Dzielnicy
XVIII Nowa Huta odby³ siê poplenerowy wernisa¿ prac plastycznych osób
niepe³nosprawnych z Warsztatu Terapii
Zajêciowej Towarzystwa Przyjació³
Dzieci mieszcz¹cego siê przy ul. Truskawkowej 4. Zaprezentowanych zosta³o dwadziecia piêæ prac malarskich,
powsta³ych w ramach wyjazdowego
projektu do Poronina ,,Pajêczyn¹ Tatry
malowane  wszystkie barwy odkrywane. Prace wykonane przez niepe³nosprawnych twórców cieszy³y siê zainteresowaniem mieszkañców Nowej
Huty.
Obecnie, prezentowane obrazy, jak i
inne wytwory uczestników Warsztatu
bêd¹ mog³y znaleæ swoich nabywców
na organizowanym kiermaszu wi¹tecznym, który bêdzie przeprowadzony 23
marca o godz. 11 w siedzibie Rady
Dzielnicy XVIII os. Centrum B bl. 6.
Wszystkie rodki finansowe, które uda
siê pozyskaæ, zostan¹ przeznaczone na

dzia³ania zwi¹zane z integracj¹ spo³eczn¹ niepe³nosprawnych uczestników placówki.
- To nie jedyne dzia³ania jakie Rada
Dzielnicy XVIII podejmuje na rzecz
organizacji pozarz¹dowych oraz osób
niepe³nosprawnych. Corocznie przeznaczamy dla dzia³aj¹cych na terenie
dzielnicy organizacji pozarz¹dowych
pieni¹dze na realizacjê zadañ w³anie
zwi¹zanych z osobami niepe³nosprawnymi. Oprócz tego staramy siê wspieraæ w ka¿dym dzia³aniu, tak jak w
przypadku tego kiermaszu - mówi Stanis³aw Moryc przewodnicz¹cy Rady
Dzielnicy XVIII?
 Jestemy bardzo wdziêczni radnym
za tak¹ mo¿liwoæ. Kolejny raz pokazuj¹ ¿e dobro osób niepe³nosprawnych
le¿y im na sercu. Takie gesty s¹ dla nas
bardzo wa¿ne, s¹ wyranym sygna³em
¿e samorz¹d liczy siê z osobami niepe³nosprawnymi. - mówi Ewa Antas kierownik WTZ z ul. Truskawkowej.

Tak powstaj¹ ma³e dzie³a sztuki.

TY RÓWNIE¯ MO¯ESZ POMÓC!
Na kiermaszu oprócz obrazów
dostêpne bêd¹ wi¹teczne ozdoby.
Zapraszamy wszystkich! 23 marca godzina 11.00.
Siedziba Rady Dzielnicy XVIII, os. Centrum B 6.
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