BIULETYN RADY DZIELNICY III MIASTA KRAKOWA – NR 2, CZERWIEC 2018

Kolej na Kraków. Pojedziemy pociągiem z ul. Pilotów na lotnisko?
Dokładnie rok temu, w czerwcu 2017 r., pociąg, którym moglibyśmy dojechać na lot- go na początku wiosny kolejarze (PLK). PrzyRada Miasta Krakowa jednogłośnie przyjęła nisko, do Płaszowa, Prokocimia, Bieżanowa, stanek zbudowano w ciągu dwóch tygodni
przygotowany przeze mnie i Dariusza Par- czy Wieliczki. Z kolei mieszkańcy Wieliczki i kosztował praktycznie grosze. Powstał dotykę projekt uchwały kierunkowej w spra- czy Bieżanowa mogliby w ciągu kilkunastu kładnie w takiej formie, jaką zaproponowałem,
wie budowy tymczasowych przystanków minut dojechać pociągiem do zlokalizowa- przygotowując treść uchwały w sprawie tymkolejowych na Małej i Dużej Obwodnicy. nych w naszej dzielnicy biurowców (np. przy czasowych przystanków kolejowych, co przeW ślad za tym podobczy lansowanej tezie, że realine uchwały popierające
zacja uchwały jest niemożliwa.
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się skomplikowała wskutek interpretacji oraz budowy dawno oczekiwanego przejRealizacja tego pomysłu wymagała jed- przepisów, której dokonał wiceprezydent ścia pod torami w ciągu ulic Chałupnika
nak szybkiej budowy przynajmniej 4 tym- Tadeusz Trzmiel. Przez kilka miesięcy pre- – Lotnicza. O budowę tego połączenia pieczasowych przystanków kolejowych: na zydent Trzmiel utrzymywał, że budowa za- szo-rowerowego zabiega radny miasta KraBrogach, przy ulicy Pilotów, na przecięciu proponowanych w uchwale przystanków kowa Dominik Jaśkowiec i są spore szanse
z ul. Mogilską oraz z al. Pokoju. W uchwa- tymczasowych nie jest możliwa i że od razu na jego realizację. Tym bardziej więc warto
le zaproponowaliśmy, aby najpierw szybko trzeba byłoby zbudować przystanki „pełno- tę inwestycję skoordynować z powstaniem
zbudować przystanki tymczasowe, a następ- wymiarowe”, na co w budżecie nie ma środ- przystanku, z którego w ciągu kilkunastu
nie już na spokojnie przebudować je na nor- ków. Prezydent negatywnie zaopiniował też minut moglibyśmy dojechać na lotnisko, do
malne, w pełni wyposażone obiekty. Zgodnie poprawkę radnego Grzegorza Stawowego, Wieliczki, a w przyszłości być może także
z założeniami, do końca 2017 r. miasto miało który proponował, by w budżecie na 2018 r. do Trzebini i Katowic.
przy współpracy z koleją zbudować te cztery, zapisać środki na dokumentację projektową
albo przynajmniej trzy perony, przeznaczając pełnowymiarowych przystanków, tak aby
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