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Interpelacja

Od1stycznia 2020 roku został zmieniony przebieg trasy linii 1 na terenie osiedla
Dabrowa Leśna. Zmiana ta w sposób istotny wpłynęła na sposób korzystania z autobusu
przez użytkowników, w tym zwłaszcza dzieci dojeżdżające do Szkoły Podstawowej nr 2
w Dąbrowie. Wskutek zmiany trasy zlikwidowano przystanki w obu kierunkach położone
najbliżej szkoły i nie zapewniono dodatkowegoprzystanku na nowejtrasie, który zastąpiłby
dotychczasowe, tak, aby nowy przebiegli
przyjazny dla mieszkańców osiedla. W chwili obecnejdzieci dojeżdżające do szkoły z krańca
Dąbrowa Zachodnia mają do szkoły dwa razydalej niż przed zmianą.

Brak należytego przygotowania infrastruktury drogowej i samej operacji z racjonalnej

był jak najmniej uciążliwy dla dzieci oraz

z punktu widzenia ekonomii zmiany przebiegu trasy autobusu, wprowadził utrudnienia dla
korzystających z komunikacji, poczucie niezrozumienia i niezadowolenia i dodatkową
frustracje lekceważonych mieszkańców. Akcje przeprowadzono bez uwzględnienia
postulatów mieszkańców o zmianę usytuowania przystanków na ul. Akacjowej i bez
wysłuchania opinii przedstawicieli rodziców. Również nie przeprowadzono właściwej
kampanii informacyjnej — po przerwie świątecznej użytkownicy, w tym dzieci, zostali
zaskoczeni „brakiem” autobusu na dotychczasowym przystanku.

Obecnie autobus linii 1 przejeżdża centralną ulicą osiedla nie zatrzymując się w jego
centrum. Dwa przystanki na ulicy Akacjowej w stronę Łomianek położone są bardzo blisko
siebie — ok. 230 m, następny jest niemal 1,2 km dalej, już na obrzeżach osiedla (ulica
Brukowa).

W związkuzzaistniałą sytuacją, a także realizując liczne, wcześniej zgłaszane wnioski
wnoszę o zmianę organizacji ruchuna ulicy Akacjowej w następującym zakresie:



1. proszę o usytuowanie przystanku naul. Akacjowej przy ul. Partyzantów -
jadąc w kierunku centrum Łomianek-za skrzyżowaniem (na wysokości posesji ul. Akacjowa

19/17A) - tak, abydzieci idące doszkoły nie musiały przechodzić przez jezdnię.

2. proszę o usytuowanie dodatkowego przystanku „na żądanie” (w obie

strony); na ul. Akacjowej, między skrzyżowaniami z ul. Graniczną i Ludową, zgodnie ze

zgłaszanymi postulatami mieszkańców.

3. wnoszę o wyposażenie przystanków autobusowych w konieczną

infrastrukturę i oznaczenia na ścieżce rowerowej.

4. wnoszę o wykonanie dodatkowych przejść dla pieszych przez ulicę Akacjową

przy skrzyżowaniach z ulicami: Pionierów, Słoneczną, Graniczną i Ludowąna takich samych

zasadach i warunkach jak przy skrzyżowaniu z ul. Grzybowąi Żywiczną. Ul. Akacjowa jest

ulicą przelotową, szeroką, generującą znaczny ruch, po której kursuje komunikacja miejska

idla bezpieczeństwa mieszkańców zorganizowane przejścia dla pieszych są koniecznością,

5. proszę o właściwe oznakowaniei oświetlenie przejść dla pieszych przez ulice
Akacjową przy skrzyżowaniu z Partyzantów,z których korzystają dzieci idące i wracające ze

szkoły, tak, aby zadbaćo ich bezpieczeństwo.

6. zainstalowanie na ul. Akacjowej właściwych urządzeń w celu ograniczenia

prędkości rozwijanych przez pojazdy — zwłaszcza na odcinku odul. Pionierów do Brukowej.

Zwracam się również z wnioskiem o rozpoczęcie prac nad przygotowaniem koncepcji

zmiany ścieżki rowerowej na ciąg pieszo-rowerowy w przyszłości. Wybudowanie po jednej

stronie ulicy ści żki rowerowej nie może paraliżować i dezorganizować życia osiedla.


