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Komunikacja autobusowa oraz brak drugiego supermarketu to zadaniem wielu mieszkańców
osiedla główne problemy na Podwawelskim. Prezentujemy pismo mieszkańca do redakcji
Kuriera Podwawelskiego.

Szanowna Redakcjo !
Problemy mieszkańców Osiedla Podwawelskiego pogłębiają się. Postanowiłem interweniować
za Waszym pośrednictwem. Problemy dotyczą dwóch spraw komunikacji i zaplecza
handlowego. Na wstępie pozwalam sobie zauważyć ze na naszym osiedlu zamieszkują już w
większości ludzie starsi lecz nie brak i studentów.

- Problem 1:
Z przystanku Oś.Podwawelskie (na przeciw b. Hotelu "Forum") brak jest jakiegokolwiek
autobusu do centrum Krakowa. Jeszcze nie tak dawno była chociaż "103" którą można było
dojechać np. pod Filharmonię. Po remoncie ul.Konopnickiej nie przywrócono tej trasy.
Dodatkowo zmniejszono częstotliwość kursowania autobusów 103. Autobusy linii 184 wiecznie
opóznione i zatłoczone a chcąc dojechać do centrum Krakowa trzeba się przesiadać lub
piechotą iść od Dietla. Podobnie jest z dojazdem do centrum dzielnicy do Podgórza tylko z
przesiadką na Rondzie Matecznego.
Przecież często trzeba dojechać do Urzędu Miasta czy Dzielnicy a tak samo do MOPS na ul.
Józefińską. Przykre to jest szczególnie dla ludzi niepełnosprawnych i starszych. Dotyczy to
głównie południowo wschodniej części Osiedla. Całe szczęście że chociaż do dworca można
dojechać 179 choć naokoło miasta. Podobno są problemy z tym aby zmniejszać ruch
samochodów w centrum. Jednym ze sposobów byłaby sprawna komunikacja zbiorowa. Nie
mówię już o luksusie dojazdu do Borku Fałęckiego - a przecież dawniej autobus 119 z naszego
osiedla jechał tam bezpośrednio.
Ale kto to pamięta ! A autobus 124 odjeżdżał spod szkoły nr.25 do Dworca Głównego krótką
trasą koło Wawelu. Ale to już dawne czasy.
- Problem 2:
Na osiedlu Podwawelskim jesteśmy skazani na jeden średniej wielkości market POLO.
Jak mamy koniec tygodnia to są olbrzymie kolejki a druga sprawa to niesprawne wózki które
bardzo ciężko popychać szczególnie starszym ludziom. Kilka małych sklepików w pobliży to nie
konkurencja dla POLO szczególnie jeśli idzie o ceny. Po przejęciu tego marketu przez POLO od
ABC była wystawiona książka życzeń dla mieszkańców osiedla bo wiele nam się nie podobało.
Kilkaset wpisów ... no i cisza. Sprawa była poruszana także na zebraniach Koła Emerytów
NR.13 w obecności przedstawicieli Spółdzielni Tak to bywa z monopolistą jeśli chodzi o POLO.
Ktoś powie że można pojechać do marketów poza osiedlem np TESCO, Bonarka itd. Dla osów
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posiadających samochód to może rozwiązanie ale większość starszych nie ma takiej
możliwości. Na obrzeżu Osiedla powstają nowe bloki mieszkalne. Tak więc wkrótce chętnych
będzie jeszcze więcej a kolejki w POLO jeszcze dłuższe. Konieczny jest drugi market na
naszym Osiedlu !Bardziej peryferyjne osiedla takie jak Kozłówek czy Ruczaj są w lepszej
sytuacji.

(Imię Nazwisko do wiadomości redakcji)
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