Tramwaj na Ruczaj
Wpisany przez Podwawelski.pl
poniedziałek, 18 stycznia 2010 08:38

Tramwaj zwany pożądaniem
Mieszkańcy Ruczaju na tramwaj muszą jeszcze chwilę poczekać, Prezydent ma swoje
priorytety, budowa linii tramwajowej przez Zabłocie do Płaszowa ruszyła. Większe
szczęście maja studenci prywatnej uczelni na krakowskim Zabłociu niż żacy z Nowego
Campusu UJ.

Ruszyła budowa linii tzw. szybkiego tramwaju z Ronda Grzegórzeckiego do Płaszowa, linia
tramwajowa na Ruczaj musi trochę jeszcze poczekać, ale miejmy nadzieję że już nie długo.
Jak informuje Dziennik Polski (wydanie piątkowe 26 lutego 2010) na trasie tego z nazwy
szybkiego tramwaju znajdzie się 6 przystanków, już po zjeździe z mostu Kotlarskiego tramwaj
będzie się zatrzymywał przy Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego. Pierwotna
koncepcja nie zakładała przystanku w tym rejonie.
Tak na marginesie ciekaw jestem czy nowy tramwaj biegnący na os. Ruczaj przez ul. Monte
Cassino i Kapelanka będzie obsługiwał tylko stary tabor? Przeprowadzony bowiem (około 4 lata
temu) remont torowiska i budowa nowych za wysokich peronów uniemożliwia tramwajom
niskopodłogowym nowego typu otwieranie drzwi czyli pasażerowie. Nadal po tych, nie tak
dawno wymienionych szynach poruszają się tylko starsze i już niekiedy wysłużone pojazdy
…bo ktoś kiedyś czegoś nie dopatrzył i oczywiście nie ma winnych (zarówno MPK jak KZD czyli
obecny ZIKiD nie poczuwali się do wzięcia odpowiedzialności za ten ewidentny błąd).
Tramwaj nie jest tylko dla studentów ale przede wszystkim dla mieszkańców Ruczaju którzy
codziennie jadąc do pracy muszą tkwić w korkach. Szkoda, że urzędnicy nie pomyśleli o
odwróceniu kolejności budowy nowych linii tramwajowych nie trzeba bowiem być wybitnym
ekspertem aby stwierdzi w którym rejonie budowa jest bardziej potrzebna.
Być może kiedyś pojedziemy tramwajem z osiedla Europejskiego …może nawet na Zabłocie
albo dalej, pytanie tylko KIEDY?.

Zapraszamy Państwa do przesyłania swoich artykułów na adres: redakcja@podwawelski.pl
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