Zamknęli Kazury, więc... Kabaty jeżdżą skrótem przez park!
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Tranzyt przez osiedle Kazury został zablokowany, ale na sprytnych kierowców nie ma rady.
Znaleźli sobie inny skrót, którym omijają korki na ul. Stryjeńskich. Prowadzi on polną
drogą przez zielone tereny przyszłego parku Cichociemnych. Dziesiątki samochodów
każdego ranka zakłócają spokój ludziom i zwierzętom. Dzielnica zapowiada rozprawienie
się z tym procederem.
Od września nie można już swobodnie przejechać przez osiedle Kazury. Na przeszkodzie stanęły
szlabany, ale kierowcy, którzy wcześniej wąskimi uliczkami przeciskali się w kierunku Puławskiej i
Pileckiego znaleźli sobie nową drogę... przez park!
Podczas porannego szczytu, chcąc uniknąć stania w korku na Stryjeńskich, między Belgradzką, a
Płaskowieckiej, auta z Kabat wjeżdżają w ul. Moczydłowską. Następnie skręcają w Gminną, w
Ziemską, a potem wjeżdżają na polną drogę u podnóża Górki Kazurki, ciągnącą się dalej wzdłuż Lasu
Kabackiego.
- Kierowcy rozjeżdżają to miejsce tylko po to, aby zaoszczędzić parę minut stania w korkach.
Przypominam, że nie jest to droga publiczna, a park. W związku z czym należy uszanować wspólną
przestrzeń publiczną - apeluje pani Marta, mieszkanka tych okolic.
Wystarczy kilka minut, by przekonać się, że problem jest bardzo poważny. Brak jakichkolwiek
znaków zakazujących wjazdu na grutnową drogę ośmiela wielu kierowców, którzy nie boją się, że
mogą na niej stracić koło lub utknąć w błocie.

- Tak jest dzień w dzień. Dziwi mnie tylko, że mając dobre samochody ryzykują nimi jazdę wielkimi
koleinami. Łatwo uszkodzić auto na takiej drodze - mówi pan Błażej.

Ratusz: Będą zmiany
W przyszłym roku problem prawdopodobnie zniknie. Ruszyć ma budowa parku im. Cichociemnych, a
teren w okolicy Górki Kazurki zostanie przekazany Zarządowi Zieleni. A co teraz? Dzielnica
zapowiada, że z rozwiązaniem problemu nie będzie czekać.
- Nie mieliśmy dotąd sygnałów o tym, że kierowcy zrobili sobie skrót przez tereny zielone. Nasi
pracownicy zajmą się tą sprawą, tak by skutecznie uniemożliwić jazdę polną drogą - mówi burmistrz
Robert Kempa.
Dla spacerowiczów to ważna deklaracja, bo tereny obok Górki Kazurki to jedyne w okolicy miejsce,
gdzie dotąd było trochę więcej czystego powietrza i ciszy.
- To oburzające. Kierowcy zawładnęli już każdym kawałkiem zieleni. Przychodzę tu z psem, ale boję
się go spuścić ze smyczy, żeby nie wpadł pod samochód. Nie dają tez spokoju dzikiej zwierzynie.
Bezczelność, buta i arogancja. To ma być klasa średnia? Gdzie kultura i poszanowanie innych? Dla
mnie to buce w drogich samochodach - irytuje się pani Wioletta.
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