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Jako przedstawiciele i przedstawicielki Klubu Sąsiadów „Przystanek” chcemy po raz kolejny
zwrócić Państwa uwagę na trudności, jakie spotykamy codziennie przemieszczając się komunikacją
miejską po Łodzi.
Nie jest to nasze pierwsze pismo do Państwa i pomimo kilku odpowiedzi, które do tej pory
dostaliśmy i zapewnień, że pracują Państwo nad rozwiązaniem zgłaszanych problemów, nie widzimy
zmian, które w znaczący sposób przyczyniłyby się do tego, aby nam, starym, czasem schorowanym
osobom poruszało się po mieście łatwiej. Problemy te dotyczą komunikacji miejskiej w całym mieście,
jeśli natomiast chodzi o konkretne trasy zwracamy szczególną uwagę na ulicę Wojska Polskiego na
odcinku Franciszkańska – Strykowska.
Zgodnie ze Strategią Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020 + w Łodzi następuje proces
szybkiego starzenia się ludności, przy czym udział osób w wieku 60+ obecnie wynoszący 25,3%,
wzrośnie do roku 2020 do 33,3%. Osoby starsze stanowią dziś ¼ mieszkańców Łodzi. Trudności i
problemy związane z poruszaniem się po Łodzi takich osób nie mogą być bagatelizowane. Wyznaczają
to nie tylko standardy Unii Europejskiej czy dokumenty strategiczne miasta, ale także zwykła ludzka
przyzwoitość.
Poniżej znajdą Państwo listę problemów, z którymi spotykamy się na co dzień:
- na nowego typu przystankach zamontowano ławki, na których są w stanie usiąść maksymalnie 3
osoby. Oznacza to, że pozostałe osoby stoją, często są to osoby starsze;
- niektóre z wiat przystanków są na tyle małe, że podczas deszczu nie można się przed nim schronić,
np. przystanki tramwajowe na ulicy Zachodniej przy Legionów;
- na wielu przystankach tramwajowych nie ma peronów, które ułatwiłyby wsiadanie do wysokich
często tramwajów, wejście do starego typu tramwajów jest dla starszych osób niemal niemożliwe
(trasa wzdłuż Wojska Polskiego od ulic Franciszkańskiej do Strykowskiej);
- kierowcy autobusów nie zawsze podjeżdżają pod krawężniki, co utrudnia, a czasem uniemożliwia
wejście do autobusu, zrobienie kroku z chodnika na stopień autobusu stanowi czasem poważną
przeszkodę;
- tramwaje jadące po nierównych torowiskach jadą szarpiąc wagonami i osobami w nich się
znajdującymi. Z uwagi na wiek i stan zdrowia nie jesteśmy w stanie utrzymać równowagi tak dobrze
jak osoby młodsze. Stanowi dla nas poważny problem mogący zakończyć się upadkiem i innymi
poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi;

- gwałtowane hamowanie w tramwajach i autobusach może prowadzić do wypadków. Konsekwencje
tego typu zachowań kierowców i motorniczych dla osób starszych znajdują się powyżej;
- zwracamy także uwagę na to, że przejazd tramwajów w niektórych miejscach Łodzi (np. wzdłuż ulicy
Zgierskiej i Kościuszki) wydłużył się ze względu na przeniesienie przystanków tramwajowych za
sygnalizację świetlną. Tramwaj wówczas stoi podwójnie: na światłach przed skrzyżowaniem i za
światłami na przystanku. Biorąc pod uwagę roboty drogowe mające miejsce w mieście oraz odcięcie
kilku linii komunikacyjnych wydłużenie czasu przejazdu stanowi poważne utrudnienie.
Zwracamy się także z dwoma pytaniami szczegółowymi:
- Czy obecna trasa tramwaju nr 5 łączącego Doły z Rynkiem Bałuckim może zostać zachowana na
stałe? Połączenie Dołów z placem Kościelnym oraz Rynkiem Bałuckim wielu osobom ułatwia
podróżowanie między tymi punktami;
- Czy są i jakie są plany modernizacji torowiska wzdłuż ul. Wojska Polskiego?
Mamy również dwa pytania bardziej ogólne:
- W jakim zakresie potrzeby osób 60 + są zauważane i brane pod uwagę przez władze miasta, w tym
MPK i ZDiT?
- Jakie konkretnie zmiany planują władze, aby osobom starszym i niepełnosprawnym było łatwiej
poruszać się po mieście?
Temat komunikacji miejskiej i jej dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami powrócił,
kiedy przeczytaliśmy artykuł pt. „Czas na bunt pasażerów” autorstwa Tomasza Bużałka i Wojciecha
Makowskiego w łódzkiej gazecie społecznej Miasto Ł nr 02 z lutego 2014 r. Nawiązaliśmy wówczas
kontakt z redakcją gazety i poprosiliśmy ich o wsparcie naszych działań. Problemy osób starszych w
kontekście poruszania się po mieście będzie opisywać Miasto Ł w najbliższym numerze.
W dniu 12 marca spotkaliśmy się z przedstawicielami MPK: panami Sebastianem Grochalą i
Marcinem Odorowskim zgłaszając problemy dotyczące korzystania z komunikacji miejskiej przez
osoby starsze. Panowie wysłuchali nas, odpowiedzieli na zgłaszane przez nas problemy i zachęcili do
stworzenia pisma zarówno do zarządu MPK jak i Zarządu Dróg i Transportu, aby zgłosić nasze uwagi
na piśmie. Pozwoli to zidentyfikować trudności jakie napotykamy, także stanowi ważną wskazówkę
w podejmowanych przez Państwa działaniach na rzecz zniesienia tych barier.
Oczekujemy, że Państwo odniosą się do wyżej przedstawionych problemów i przedstawią
sposoby ich rozwiązania.
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