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nowelizacja kodeksu ruchu drogowego zacznie obowiązywać 1 czerwca

Z perspektywy: Z perspektywy: Czy będzie bezpieczniej?

Mieszkańcy pytają, co z budową drogi dla rowerów 
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Już możesz się zarejestrować do naszych specjalistów
Centrum Medyczne MarMedicam  https://marmedicam.pl/dla-pacjenta/umow-wizyte

tel. 511 077 897      rejestracja@marmedicam.pl      ul. Nadbrzeżna 12, Jaworzno

Ważny Komunikat dla ozdrowieńców po COVID-19
Centrum Medyczne MarMedicam w Jaworznie w odpowiedzi na obecną pandemię 
rozpoczyna kompleksową opiekę nad pacjentem po COVID 19. To groźna choroba, 

na którą jeszcze nie ma leku, jest przedmiotem badań, obserwacji i analiz naukowców 
oraz lekarzy na całym świecie. Niestety, wiadomo już, że niektórzy ozdrowieńcy 

doświadczają uszczerbku na zdrowiu, różnego rodzaju powikłań np. zmiany w płucach, 
sercu czy nerkach. Każde przejście zakażenia koronawirusem, zarówno pełno jak 

i skąpo objawowe, może dawać odległe, negatywne skutki zdrowotne. Lekarze 
na całym świecie alarmują, że wirus SARS-Cov-2 może atakować praktycznie każdy 

narząd i układ. Stąd konieczność okresowego badania stanu zdrowia u ozdrowieńców. 
Nasz wysoko wykwalifikowany zespół tworzą lekarze – specjaliści z różnych dziedzin 
medycyny, którzy od początku pandemii byli i są na pierwszej linii walki z COVID-19.

Przechorowałaś/eś COVID? Nie zwlekaj, sprawdź swój stan zdrowia! 
Czas jest istotny w zdiagnozowaniu powikłań i w ich leczeniu!

Poradnie specjalistyczne w Centrum Medycznym MarMedicam:

Poradnia Pulmonologiczna:
• lek. med. Tadeusz Bold – konsultacje z zakresu 

chorób płuc
Poradnia Kardiologiczna:
• lek. med. Kamil Kosmulski – konsultacje 

z zakresu kardiologii

Poradnia Nefrologiczna:
• dr n. med. Maciej Bułanowski – konsultacje 

z zakresu nefrologii
Poradnia Psychologiczna:
• mgr Karolina Kaźmierczak – specjalista 
psychoterapii – wsparcie psychologiczne

Okulistyczna – lek. med. Marzena Wysocka – poniedziałek
                            – dr n. med. Michał Milka – środa
Pulmonologiczna – lek. med. Tadeusz Bold – środa
Nefrologiczna – dr n. med. Maciej Bułanowski – wtorek
Urologiczna – dr n. med. Michał Tkocz– wtorek 
                           – lek. med. Tomasz Zaorski – poniedziałek 
Kardiologiczna – lek. med. Kamil Kosmulski – wtorek
Psychologiczna – mgr Karolina Kaźmierczak – środa
                                  – mgr Michalina Wilkosz
Poradnia leczenia ran przewlekłych
              – dr hab. n. med. Marek Kucharzewski – czwartek
Chirurgiczna – lek. med. Sławomir Karoń – czwartek
Ginekologiczna – lek. med. Bartosz Cichoń – wtorek 
                                   – lek. med. Miłosz Matyja – piątek

Stomatologiczna z pracownią RTG
     – dr n. med. Leszek Szywała – środa
Ortodontyczna z pracownią RTG 
– dr n. med. Leszek Szywała 
poniedziałek, wtorek, czwartek
Laryngologiczna – lek. med. Andrzej Pawełczak – środa
Leczenia uzależnień – mgr Karolina Kaźmierczak – środa
Neurologiczna – lek. med. Beata Wolniak-Mazur – środa
Psychiatryczna dla dzieci i młodzieży
– lek. med. Grażyna Urbanowicz – poniedziałek
– lek. med. Krzysztof Wilczyński – wtorek
Pracownia ultrasonograficzna
– lek. med. Anna Saran – poniedziałek
– lek. med. Adrian Leśniak – piątek

Trwają prace związane 
z budową nowego 
chodnika nad zalew 
Sosina w Jaworznie. 
Chodnik ma liczyć około 
700 metrów długości 
i około 2 metrów szero-
kości. Przebiegać będzie 
wzdłuż ulicy Bukowskiej, 
od skrzyżowania 
z ul. Malczewskiego 
do już istniejącego chod-
nika w kierunku Sosiny – 
nowy ciąg pieszy to kon-
tynuacja powstałego 
niedawno chodnika nad 
wiaduktem kolejowym.

Budowa już się rozpo-
częła – obecnie trwają pra-
ce związane z przygotowa-
niem nawierzchni i koryto-
waniem przebiegu chodni-
ka, potem planowane jest 
położenie asfaltu.

Powstanie chodnika jest 
elementem przygotowań 
gminy do otwarcia zrewita-
lizowanego zalewu Sosina, 
co ma nastąpić w tegorocz-

Nowy chodnik nad Sosinę nie spełnia oczekiwań?

nym sezonie letnim. Wyko-
nawcą prac jest Miejskie Za-
rząd Dróg i Mostów w Ja-
worznie.

Jak czytamy w jednym 
z miejskich publikatorów, 
obecnie postawiono za zbu-
dowanie samego chodnika, 
a na przebudowę ulicy Bu-
kowskiej i ewentualną budo-
wę drogi dla rowerów trzeba, 
z racji konieczności zarezer-
wowania na inwestycję więk-
szego budżetu i odkupienia 
części lasu od Lasów Państwo-
wych, trzeba poczekać dłużej. 

Rozwiązanie ograniczają-
ce prace jedynie do powsta-
nia chodnika nie wszystkim 
się spodobało.              AZ

Umowa wyborcza 
jest po to, żeby 
ją łamać?

Zarząd dróg ogłosił ostat-
nio „plan pięcioletni” składa-
jący się z 30 zadań mających 
na celu utworzenie rozbudo-
wanej sieci tras rowerowych 
łączących dzielnice. Z tym, 
że to nie w Jaworznie, lecz 
w Krakowie. Z kolei włodarz 
stolicy ogłosił właśnie „rowe-
rową piątkę Trzaskowskie-
go” polegającą na wytycze-
niu najbardziej brakujących 
odcinków przez Śródmieście.

Tymczasem zapisane 
w umowie wyborczej na lata 

2018-2023 plany rozbudowy 
tras rowerowych przebiega-
jących przez nasze miasto 
były bardzo skromne. Za-
wierały się tylko w dwóch 
zdaniach: „Zbudujemy bez-
kolizyjne połączenie dla pie-
szych i rowerzystów Podwa-
la ze śródmieściem. Droga-
mi dla rowerów będzie moż-
na przejechać z Centrum 
i Osiedla Stałego do Szcza-
kowej, i dalej na Sosinę”.

J ednak  na  raz i e  – 
po upływie ok. połowy ka-
dencji – żadna z tych obiet-
nic nie doczekała się reali-
zacji. Przy czym połączenie 
z Podwalem niewątpliwie 
jest potrzebne, choć budo-

Prezydent RP podpisał nowe-
lizację kodeksu ruchu dro-

gowego, która zacznie obowią-
zywać od 1 czerwca 2021 roku. 
Przewiduje ona między inny-
mi zwiększenie bezpieczeństwa 
niechronionych uczestników ru-
chu drogowego (NURD). Niestety, 
dotyczyć to będzie tylko pieszych, 
którzy w myśl przepisów mają być 
chronieni, jeszcze zanim znajdą 
się na przejściu dla pieszych. Za-
pomniano o innych uczestnikach 
ruchu drogowego, zaliczanych 
do grupy NURD, takich jak rowe-
rzyści, motorowerzyści czy moto-
cykliści, którzy zwykle pogardli-
wie nazywani są dawcami.

Wraz z  początkiem czer wca, 
kierując y pojazdem zbliżając się 
do przejścia dla pieszych, będzie 
musiał – poza zachowaniem szcze-
gólnej ostrożności i  ustąpieniem 
pierwszeństwa pieszemu znajdują-
cemu się na przejściu dla pieszych:
• zmniejszyć prędkość tak, aby nie 

narazić na niebezpieczeństwo 
pieszego,

• ustąpić pierwszeństwa pieszemu 
wchodzącemu na przejście.
Przepisy prawa powinny być ja-

sne i klarowne dla wszystkich, nie 
tylko dla jednostki społecznej koń-
czącej  prawo na uniwersytecie. 
Można mieć pewne obawy, że nowe 
przepisy pozwolą ponownie na ich 
dowolną interpretację. Bo z punktu 
widzenia kierowcy na pewno poja-
wi się wątpliwość „jak bardzo muszę 
zredukować prędkość przed przej-
ściem dla pieszych, aby nie narazić 
pieszego na niebezpieczeństwo?” 
– 30 km/h, jadąc małym miejskim 
samochodem, czy 10 km/h, poru-
szając się wypasionym miejskim 
blisko 3-tonowym SUV-em, przypo-
minającym raczej półciężarówkę niż 

samochód osobowy? Niestety prze-
pisy tego nie regulują, a pewne wy-
obrażenie może mieć tylko kierow-
ca, który rozumie zasadę zachowania 
energii czy pędu.

Odnoszę wrażenie, że od lat każ-
da modyfikacja kodeksu ruchu dro-
gowego była prowadzona w taki 
sposób, aby nikogo nie skrzywdzić. 
Raczej w tonacji „jakoś to będzie”. 
Już sam proces szkolenia bardzo 
się uprościł, tak jakby prawo jaz-
dy było każdemu „dane”. A przecież 
prawo jazdy to przywilej. Obecnie 
nie uczy się odpowiedniego zacho-
wania na drodze, bo po prostu nie 
ma na to czasu. Kilkanaście go-
dzin wykładów, trochę więcej jaz-
dy i… bach jesteś gotowy na eg-
zamin. Większość tak właśnie myśli. 
Większość, która potem poruszając 
się co najmniej półtoratonowym 
pojazdem, nie jest świadoma jaką 
energią dysponuje.

Podobnie wątpliwą noweliza-
cją i  trudną do w yegzekwowania 
w praktyce będzie przepis zachowa-
nia odstępu między pojazdami. Prze-
pis przewiduje konkretną odległość, 
którą będziemy zmuszeni zachować 
w zależności od aktualnej prędkości. 
Moim zdaniem przepis ten pochodzi 
raczej z gatunku „robimy show”. Pół-
ciężarówka z gatunku SUV, poruszają-
ca się na budżetowych oponach, po-
trafi mieć dwukrotnie dłuższą drogę 
hamowania. Mało tego, przy dopusz-
czalnej głębokości bieżnika 1,6 mm, 
ta droga hamowania jeszcze się wy-
dłuża. Nie bez przyczyny producen-
ci opon samochodowych zalecają ich 
wymianę już przy głębokości 3,5 mm. 
Ustawodawcy jednak jakoś tego sta-
rają się nie widzieć. No, ale zamiast 
tego istnieje bardzo wygodny dla ad-
ministracji przepis, o niedostosowa-
niu prędkości do warunków jazdy.

Jeśli już wymogi edukacyjne do-
tyczące potencjalnych kierowców 
zostały położone na łopatki, to na-
leżałoby się spodziewać, że prawo 
i system kar w prawie o ruchu dro-
gowym, choć w części będzie edu-
kacyjny. Niestety, nic takiego nie 
ma miejsca. Obecny system punk-
tacji karnej, wraz ze statystyką po-
tencjalnego spotkania się z kontro-
lą drogową, raczej promuje nieod-
powiednie zachowania na drodze. 
Procedury odzyskania uprawnień 
po ich odebraniu także. Czy po-
tencjalny morderca przekraczający 
prędkość w terenie zabudowanym 
o ponad 50 km/h, tracąc prawo 
do kierowania pojazdem na okres 
trzech miesięcy, ma jakiś problem 
z ich powtórnym odzyskaniem? Czy 
przechodzi badania psychiatryczne 
potwierdzające, że takie uprawnie-
nia mu się w ogóle należą?

Punkty karne muszą przedaw-
niać się w zależności od siły po-
pełnionego w ykroczenia.  Nawet 
po dziesięciu latach,  jak to jest 
w niektórych krajach. Jednocześnie 
powinno kłaść się nacisk na edukację 
pieszych użytkowników dróg. Mia-
sta powinny zadbać o prawidłowe 
oświetlenie. W obecnie istniejącym 
powszechnie stosowanym oświetle-
niu sodowym nawet kamery pojaz-
dów autonomicznych (czulszych niż 
ludzkie oko) mają problem z rozpo-
znawaniem przeszkód na drodze.

Ostatnie statystyki, dostępne 
pod poniższym linkiem: https://
s t a t y s t y k a . p o l i c j a . p l / d o w n l o -
a d / 2 0 / 3 4 4 3 6 5 / W y p a d k i d r o g o -
we2019.pdf, pokazują, że choć bar-
dzo dużo pieszych ginie na przej-
ściach dla pieszych, przemilcza się 
pozostałe ofiary wśród niechronio-
nych uczestników ruchu drogowego.

Artur Nowacki

wa kosztownej bezkolizyj-
nej kładki w centrum, pod-
czas gdy brakuje pieniędzy 
na podstawowe trasy mię-
dzy dzielnicami, byłoby eks-
trawagancją. Natomiast po-
zostałe połączenia powstały-
by głównie przy okazji bu-
dowy obwodnic. Wyjątkiem 
byłaby droga dla rowerów 
w rejonie ul. Bukowskiej, 
którą trzeba byłoby wybu-
dować osobno.

Tak się składa, że koleja-
rze wybudowali niedawno 
na znajdującym się w ciągu 
tej ulicy wiadukcie nad to-
rami ciąg pieszo-rowerowy. 
Wystarczyło więc go prze-
dłużyć, aby utworzyć połą-
czenie z Sosiną.

Tymczasem MZDiM 
ostatnio pochwalił się, 
że na przedłużeniu tego cią-
gu buduje... zwykły chodnik. 
W ten sposób szansa na re-
alizację jednej z nielicznych 
obiecanych inwestycji ro-
werowych została praktycz-
nie przekreślona. Dyrektor 
Paweł Bednarek twierdzi, 
że budowa „ewentualnej” 
drogi dla rowerów wymaga-
łaby „kompleksowej przebu-
dowy ul. Bukowskiej”, dla-
tego musi poczekać. Jednak 

wiadomo, że nie budowano 
by chodnika tylko po to, 
by go wkrótce „komplekso-
wo przebudować” (tj. roze-
brać), a drogę dla rowerów 
– z której mogliby też ko-
rzystać piesi – można było 
po prostu dobudować obok 
jezdni tak jak chodnik. Za-
nosi się więc na to, że bu-
dowa drogi dla rowerów po-
zostanie „ewentualną moż-
liwością” przez najbliższe 
dziesięciolecia, a – parafra-
zując klasyka – wszystkiemu 
winni będą cykliści, którzy 
zostaną skierowani wprost 
na nowy chodnik, po którym 
nie można legalnie jechać.

Można być wyrozumia-
łym, gdy nie wszystkie zo-
bowiązania z umowy wy-
borczej uda się wykonać 
na czas z powodu nieprze-
widzianych okoliczności lub 
trudnej sytuacji finansowej. 
Jednak jawne łamanie jej za-
pisów przez robienie cze-
goś odwrotnego niż zostało 
obiecane świadczy o lekce-
ważeniu tych, którzy zaufali 
drugiej stronie tej umowy.

Jan Chrapek
prezes Stowarzyszenia 

„Zrównoważona Mobilność 
w Jaworznie”


