"To jest codzienny dramat". Herbsta i Pileckiego do
przebudowy?
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Skrzyżowanie ulic Herbsta i Pileckiego. Ten punkt to codzienny koszmar komunikacyjny
dla wielu mieszkańców. Większość z nich uważa, że problem rozwiązałoby przedłużenie ul.
Herbsta i połączenie jej z ul. Zięby. Zarząd Dróg Miejskich nie ma funduszy na przebudowę
kłopotliwego punktu, ale podkreśla, że zajmie się sprawą w przyszłości.
Jeśli wyjeżdżamy z ul. Herbsta, możemy skręcić w lewo lub w prawo w ul. Pileckiego. Mieszkańcy
chcą połączenia ulic Herbsta i Zięby, co umożliwiałoby ruch na wprost w obu kierunkach. Taka
zmiana ułatwiłaby komunikację przede wszystkim mieszkańcom ul. Zięby, którzy w obecnej sytuacji
nie mogą skręcać w lewo, kiedy opuszczają swoje miejsca zamieszkania.
- Za chwilę przeprowadzamy się na ulicę Zięby. Jest tam nowy blok, w którym zamieszka 110 rodzin.
Mam dwójkę dzieci, trzeba je zawieźć do żłobka i do szkoły, a później jechać do pracy. W obecnej
sytuacji to jest dramat i duże utrudnienie - mówi Ewelina, mieszkanka.
Wyjeżdżając z ul. Zięby, nie można skierować się bezpośrednio w stronę ul. Puławskiej. Trzeba
jechać w kierunku Instytutu Hematologii, by dopiero tam zawrócić. Reorganizacja ruchu i
przebudowa skrzyżowania miałaby załatwić ten i kilka innych problemów, na które skarżą się
mieszkańcy rozrastającego się osiedla przy Zięby.
- Zmiany pozwoliłyby zmniejszyć ruch na osiedlowych uliczkach: Bekasów, Bociana, Mysikrólika czy

Pustułeczki. Odblokowałoby się też, przynajmniej częściowo, skrzyżowanie ulic Pileckiego i
Ciszewskiego - dodaje Ewelina.
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Skrzyżowanie bez zmian
Miejscy drogowcy przyznają, że rozważają prace przy kłopotliwym skrzyżowaniu. Nie wiadomo
jednak nic więcej, bo ani terminy, ani zakres potencjalnych robót, nie są jeszcze zaplanowane.
- W tej chwili nie ma żadnych konkretnych planów, brakuje też funduszy. W przyszłości z pewnością
dojdzie do przebudowy skrzyżowania, ale teraz nie jesteśmy w stanie określić, kiedy to może
nastąpić - komentuje Mikołaj Pieńkos z ZDM.
W 2017 roku dzielnica wpadła na pomysł, aby przebudowy skrzyżowania dokonać z pomocą
finansową dewelopera budującego osiedle przy Zięby. Inicjatywa upadła już na etapie wstępnego
planowania, gdyż nie została zaakceptowana przez drogowców z powodu bezpieczeństwa.
- Była taka propozycja, aby utworzyć wcześniejszą zawrotkę. Pomysł jednak upadł dość szybko, bo
zmiany wprowadziłyby przecinanie dwóch pasów. Rozwiązanie nie zostało zaakceptowane przez
ZDM, nie mogliśmy więc zgłaszać się do dewelopera - kwituje Robert Kempa, burmistrz dzielnicy.
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